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Bab 29 Agama itu Mudah 

Nabi ���� bersabda : “Agama yang paling dicintai Allah adalah agama 

yang hanif (lurus) dan lapang” 

Penjelasan : 

Allah � dengan kasih sayangnya, melepaskan beban-beban berat yang 

ada pada umat Islam dan memberikan kepada mereka kemudahan-

kemudahan. Allah berfirman � : 
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“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati 

tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan 

yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi 

mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang 

dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-

orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang 

terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”. 

(QS. Al A’raaf (7) : 157). 

Syariat tidak pernah membebani seseorang, kecuali sesuai dengan 

kesanggupannya. Firman-Nya � : 

�� �]�̂�@�= �?�20�= �.�, _��  ��H�$ ̀
“Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya”. (QS. Al 

An’aam (6) : 152). 
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat 

pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 

lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban 

yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, 

janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri 

ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka 

tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."  (QS. Al Baqoroh (2) : 286). 

Adapun sabda Nabi � yang diriwayatkan secara Mu’alaq oleh Imam 

Bukhori, diriwayatkan dengan sanad yang bersambung oleh Imam Thobroni 

dalam Al Ausath (no. 918) dari Abu Huroiroh �, didalam sanadnya terdapat 

rowi yang bernama Abdullah bin Ibrohim Al Ghifaari, Al Hafidz dalam “At 

Taqriib” menilainya, Matruk.  Namun hadits ini memiliki Syawahid 

(penguat) dari jalan lain dengan sanad yang juga terdapat kritikan 

didalamnya, namun masing-masing jalan tersebut dapat saling menguatkan 

sehingga naik derajatnya menjadi Hasan Lighoirihi. Diantara ulama yang 

menghukumi hasan adalah Al Hafidz Ibnu Hajar, Syaikh Albani, Syaikh 

Arnauth, Syaikh Bandar bin Naafi dan selainnya. Berikut penguat-penguat 

tesebut yang kami ringkaskan dari Takhrijnya Syaikh Bandar dalam “Ta’liq 

Fadhlul Islam (hal. 22-24)” : 

1. Dari Ibnu Abbas � ia berkata : “Nabi � ditanya , agama apa yang paling dicintai 

Allah? Beliau � menjawab : “ �/�#-0#���12� �/�1�3��� ” (yang lurus dan lapang). 

Ditakhrij oleh Imam Bukhori dalam “Adabul Mufrod (no. 287), Imam 

Ahmad dalam “Musnadnya” (no. 2107), Imam Abdu bin Humaid dalam 

“Musnadnya” (no. 567), dan Imam Thobroni dalam Mu’jam “Al Kabir 

(no.11572), dan “Al Ausath (no. 1006)”, Semuanya dari jalan Muhammad 

bin Ishaq dari Dawud ibnu Hushoin dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbas �. 

Hadits ini memiliki kelemahan yaitu : 

a. Muhammad bin Ishaq seorang Mudallis dan disini ia meriwayatkan 

dengan ‘An’anah (dari-dari). 

b. Dawud seorang yang tsiqoh, tapi riwayat-riwayatnya dari Ikrimah 

adalah mungkar, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Madini. 

2. Dari Aisyah � ia berkata, Nabi � bersabda : “pada hari ini orang-orang yahudi 

mengetahui bahwa agama kita terdapat kelapangan, sesungguhnya aku diutus �/�#-0#���*` 
�/�1�3�&” (dengan agama yang lurus dan lapang). 



Ditakhrij oleh Imam Ahmad (no. 24855 dan 25962) dari jalan 

Abdurrokhman bin Abi Zinaad dari Bapaknya dari Urwah dari Aisyah �. 

Semua rowinya tsiqoh kecuali Abdurrokhman, sebagian ulama 

mengatakan ia tidak dapat dijadikan hujjah, seperti penilaian Imam Abu 

Hatim, Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, Imam Ibnul Madini dan Imam 

Nasa’i. sebagian ulama mentsiqohkannya seperti Imam Tirmidzi dan 

Imam Al’ijli. Kemudian Al Hafidz dalam “At Taqriib” mencoba 

mengkompromikannya dengan mengatakan, “Shoduq, berubah 

hapalannya ketika datang ke Baghdad dan beliau seorang ulama ahli 

fikih”. Imam Sakhowi menghasankan sanad ini.   

3. Dari Abu Umamah � ia berkata : “kami keluar bersama Nabi � dalam sebuah 

peperangan… terdapat sabda Nabi � : “Saya tidak diutus dengan agama Yahudi tidak 

juga Nasroni, namun aku diutus dengan agama yang lurus dan lapang”. 

Ditakhrij oleh Imam Ahmad (no. 22291) dan Imam Thobroni dalam “Al 

Kabir” (no. 7868) dari jalan Ma’aan bin Rifaa’ah dari Ali bin Yazid dari Al 

Qoosim dari Abu Umamah �. Kelemahan ada pada Ma’aan, ia dinilai 

Mungkarul Hadits oleh Imam Ibnu Hibban. Al Hafidz dalam At Taqriib 

menilaianya, “Layyinul hadits, banyak memursalkan hadits”. Lalu Ali bin 

Yazid juga dhoif, sebagaimana penilaian Al Hafidz dalam At Taqriib. 

4. Dari Jabir bin Abdullah � dari Nabi �, Beliau bersabda : “Aku diutus dengan 

agama yang lurus dan lapang, barangsiapa yang menyelisihi sunnahku, maka ia bukan 

golonganku”. 

Ditakhrij oleh Imam Al Khothiib dalama “Tarikhnya (7/209)” dan Imam 

Ibnu Najaar dalam “Dzailu Tarikh Baghdad (5/18)” dari jalan Ibrohim bin 

Kholid dari Al Husain bin Abdul Jabar dari Muslim bin Abdu Robbih dari 

Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Muhammad dari Abuz Zubair dari Jabir �. 

Kelemahan ada pada Muslim bin Abdi Robbih, Imam Adz-dzahabi 

berkata dalam “Al Mizan” : “Didhoifkan oleh Al Azdiy dan saya tidak tahu 

siapa (Muslim) ini”. 

5. Dari Abdul Aziz bin Marwan ibnu Hakam dari Nabi � bahwa Beliau � ditanya, 

agama apakah yang paling afdhol? Nabi � menjawab, yang paling lurus dan lapang”. 

Ditakhrij oleh Imam Ahmad dalam “Az Zuhud (h. 239 dan 310)” dari jalan 

Az Zuhri dari Umar bin Abdul Aziz (kholifah yang terkenal kezuhudannya) 

dari Bapaknya (Abdul Aziz). Sanadnya shohih sampai ke Abdul Aziz, 

namun beliau adalah Tabi’I, sehingga sanadnya Mursal dan mursal adalah 

salah satu jenis hadits dhoif, namun layak untuk dijadikan penguat. 



6. Dari Habiib bin Abi Tsabit dari Nabi � Beliau bersabda : “Aku diutus dengan 

agama yang lurus dan lapang”. 

Ditakhrij oleh Imam Ibnu Sa’ad dalam “Thobaqot kubro (1/192) dari 

Muhammad bin ‘Ubaid dari Barod Al Hariiriy dari Habiib. Habiib bin Abi 

Tsabit seorang Tabi’I, sehingga ini adalah hadiits Mursal. Lalu Barod 

ditulis biografinya oleh Imam Bukhori dalam “Tarikh Kabir” dan Imam 

Ibnu Abi Hatim dalam “Jarh wa Ta’dil” tanpa ada komentar jarh maupun 

Ta’dil. 

7. Kami tambahkan dari takhrij Syaikh Albani dalam Tamamul Minnah, 

beliau menyebut penguat lainnya dari Abu Qilabih Al Jarmi, seorang Tabi’I 

dengan lafadz : “Hai Utsman, sesungguhnya Allah tidak mengutusku dengan 

kependetaan (Beliau � ucapkan dua atau tiga kali), namun aku diutus dengan agama yang 

paling dicintai Allah, yaitu agama yang lurus dan lapang”. 

Ditakhrij oleh Imam Ibnu Sa’ad dalam “At Thobaqot (3/287). 

Al Hanafiyah, secara bahasa adalah “ا����” miring/condong. Oleh sebab 

itu kenapa Nabi Ibrohim � dikatakan seorang yang Hanif, karena Beliau 

adalah orang yang condong dari kebatilan kepada kebenaran. Allah � 

berfirman : 
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“Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah 

seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk 

golongan orang-orang musyrik”. (QS. Ali Imroon (3) : 67). 

As Samhah, secara bahasa adalah “���	ا�” kemudahan. Inilah yang dijadikan 

Syahid oleh Imam Bukhori dalam memberi judul bab bahwa “agama itu 

mudah”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 39393939    

“Haddatsanaa Abdus Salaam bin Muthohhir ia berkata, haddatsanaa Umar bin Ali dari 

Ma’na bin Muhammad Al Ghifaariy dari Sa’id bin Abi Sa’id Al Maqbariy dari Abu Huroiroh 



� dari Nabi � : Sesungguhnya agama itu mudah, tidak ada orang yang bersikap keras 

(berlebihan) terhadap agama kecuali ia akan dikalahkan. Bersikap luruslah, dan dekatkan 

manusia serta beri kabar gembira kepada mereka, minta tolonglah pada waktu pagi, petang 

hari dan suatu bagian pada tengah malam”.  

 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Nama : Abu Dhofir Abdus Salaam bin Muthohhir 

 Kelahiran : Wafat tahun  224 H  

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim 

menilainya, Shoduq. 

 Hubungan antar : Umar bin Ali adalah salah seorang gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

2. Nama : Abu Hafsh Umar bin Ali bin ‘Athoo 

 Kelahiran : Wafat tahun 190 H atau lebih 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Sa’ad, Imam As-Saajiy dan 

Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu ‘Adiy berkata, “saya 

berharap tidak mengapa”. Imam Ahmad, Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Ibnu Sa’ad dan selainnya mensifati Umar 

bin Ali sebagai rowi yang Mudallis. 

 Hubungan antar : Ma’na bin Muhammad adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

3. Nama : Ma’na bin Muhammad bin Ma’na 

 Kelahiran : -  

 Negeri tinggal : Hijaz 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Daruquthni (Mausu’ah Aqwal Daruquthni) 

dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan antar : Abu Sa’id bin Abi Sa’id salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

4. Nama : Sa’id bin Abi Sa’id Kaisaan Al Maqbari 

 Kelahiran : Wafat tahun 120 H atau lebih atau kurang 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I Pertengahan. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, 

Imam Abu Zur’ah, Imam Nasa’i dan Imam Ibnu Hibban. 

perowi 

perowi 

perowi 



Imam Abu Hatim menilainya, shoduq. Imam Ibnu Hibban 

berkata : “Ia berubah hapalannya empat tahun sebelum 

meninggal duna”. 

 Hubungan antar : Abu Huroiroh � adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh 

Imam Al Mizzi. 

5.  Abu Huroiroh � telah berlalu biografinya pada hadits no. 9  

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Kedukan sanad : 

Sanad dalam hadits ini memiliki beberapa kritikan, yang pertama 

Abdus Salaam hanya berstatus shoduq, sehingga hanya Hasan hadistnya. 

Yang kedua Umar bin Ali seorang yang Mudallis yang sangat parah. Al Hafidz 

memasukkannya kedalam tingkatan yang ketiga, dimana menurut beliau ini 

adalah tingkatan untuk rowi yang banyak melakukan Tadlis. Riwayatnya 

diterima kalau ia menjelaskan aktivitas riwayatnya. Namun kondisi rowi 

Umar bin Ali lebih parah lagi, karena Imam Ibnu Sa’ad menggolongkan ia 

adalah rowi dengan tadlis Sukut (diam). Bentuknya kata beliau, rowi ini 

berkata, “saya mendengar atau haddatsanaa lalu terdiam, kemudian 

berkata, Hisyam bin Urwah dan Al ‘Amasy. 

Namun sebagaimana telah berlalu penjelasannya, tentu Imam Bukhori 

memasukkan hadits ini kedalam shohihnya setelah melalui pertimbangan 

yang matang, kemudian para ulama juga menerima hadits-hadits yang 

dibawakan Imam Bukhori dalam kitab shohihnya, sebagai persetujuan 

mereka terhadap validitasnya.  

Abdus Salaam memiliki Tawabi’ (penguat) sebagai berikut : 

1. dari Ahmad ibnu Miqdaam (salah satu gurunya Imam Bukhori juga) 

dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dalam shohihnya (no. 352), sanadnya 

sebagai berikut : “Akhbaronaa Umar bin Muhammad Al Hamdaani, 

haddatsanaa Ahmad ibnul Miqdaam, haddatsanaa Umar bin Ali Al 

Muqodamiy, ia berkata, Sami’tu (saya mendengar) Ma’na bin 

Muhammad berkata, (Sami’tu) Saya mendengar Sa’id bin Abi Sa’id 

menghaditskan dari Abu Huroiroh � dst. Ahmad ibnul Miqdaam dinilai Al 

Hafidz dalam “At Taqriib”, Shoduq ulama Ahli Hadits, Imam Abu Dawud 

mencelanya karena jatuh muruahnya (kehormatannya). Kemudian dalam 

riwayat ini juga, Umar bin Ali seorang yang Mudallis telah menjelaskan 

aktivitas riwayatnya dengan mengatakan “Sami’tu (saya mendengar)”, 

perowi 



sehingga telah hilang sifat Tadlisnya. Demikianlah yang ditetapkan oleh 

Al Hafidz dalam Al Fath.  

2. Dari Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Naafi’. Riwayatnya 

dikeluarkan oleh Imam Nasa’I (no. 5051) : Akhbaronaa Abu Bakar bin 

Naafi’, haddatsanaa Umar bin Ali dari Ma’na dst.  Abu Bakar bin Naafi’, 

dinilai Al Hafidz Shoduq dalam “At Taqriib”. 

3. Dari Muusa bin Bahr. Riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam 

Sunannya (no. 4518). Muusa bin Bahr, hanya ditsiqohkan oleh Imam 

Ibnu Hibban, oleh karenanya Al Hafidz dalam “At Taqriib” menilainya, 

“Maqbul”, yaitu rowi yang Layyinul hadits (lemah haditsnya, jika 

bersendirian), namun dapat dijadikan sebagai penguat. 

Umar bin Ali juga memiliki Tawabi’ dari Muhammad bin Abi Bakr. 

Riwayatnya ditulis oleh Imam Baihaqi dalam Syu’abul Imam (no. 3881) : 

Akhbaronaa Abul Husain Al Muqri, akhbaronaa Al Husain bin Muhammad bin 

Ishaq, akhbaronaa Yusuf bin Ya’qub, akhbaronaa Muhammad bin Abi 

Bakr, akhbaronaa Ma’na bin Muhammad dari Abu Sa’id dari Abu Huroiroh �. 

Muhammad bin Abi Bakr bin Ali bin Athoo, ditsiqohkan oleh Imam Abu 

Zur’ah , Imam Ibnu Ma’in (Wafi Wafiyaat 1/252) dan Imam Ibnu Hibban 

(Ats-Tsiqoot 9/85). Imam Abu Hatim menilainya, sholihul hadits kejujuran 

tempatnya (Jarh wa Ta’dil no. 1178). 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Kemudahan Islam adalah kekhususan yang diberikan Allah � kepada 

umat Islam-wal hamdulillah-, Allah � berfirman : 

��
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 �".�� �%�@�� �����#2� ���� ��
���
 �%�@�� �����72�  
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. 

(QS. Al Baqoroh (2) : 185). 
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“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. 

(QS. Al Hajj (22) : 78). 

Imam As-Sa’di berkata dalam menafsirkan surat Al Hajj ayat 78 : “Yakni 

beban dan kesulitan, namun Allah memudahkan agama ini dengan sebenar-

benarnya kemudahan. (Buktinya), yang pertama, tidaklah Allah memerintahak 

sesuatu kecuali dengan sesuatu yang mudah bagi jiwa, tidak memberatkan dan 

tidak juga menyakiti jiwanya. Kemudian (yang kedua) jika terdapat sebagian 

sebab yang menuntut untuk diringankan, maka syariat akan meringankannya, bisa 

berupa pengguguran hukum seluruhnya atau sebagiannya. Dapat diambil faedah 



dari ayat ini qoidah syariah “ Masyaqoh (bebab/kesulitan) menghasilkan 

kemudahan” dan “Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”. Kaedah 

ini berlaku untuk hukum-hukum cabang yang sangat banyak sekali yang dapat 

dipelajar di kitab-kitab hukum (fiqih)”.   

2. Dalam istilah ushul fiqih kemudahan diungkapkan dengan bahasa 

Rukhshoh yaitu, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dari berbagai 

hukum untuk maksud memberikan keringanan kepada Mukallaf dalam 

berbagai kondisi khusus yang menghendaki keringanan ini. (dinukil dari ilmu 
Ushul fiqih karya Prof. Abdul Wahhab Kholaf). 

3. Macam-macam Rukhshoh yaitu : 

1. Pembolehan terhadap sesuatu yang dilarang dalam keadaan darurat. 

Contohnya, dipaksa dengan ancama yang membahayakan jiwanya 

untuk berkata kufur atau berbuka puasa di bulan Romadhon dan 

yang semisalnya. Allah � berfirman : 

�	�: ���0�T -".���� �	-: -��7�� -"�=��z�, �.�, �	�: �W��2T�+ �"��2����� {	-\�32K�: -6��z�F2��� �	-@��� �	�: �|���w ��20�@2��� �?D���  �%�H�#���7�B 
�)�Q�R �	-: -".�� �%�H��� ����5�$ �%#-}�$  

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan 

Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman 

(dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, 

maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”. (QS. An Nahl 

(16) : 106).  

Orang yang terpaksa secara darurat karena lapar dan haus harus 

memakan bangkai dan minum minuman keras. Allah � berfirman : 

������ �E�Y�B �%�@� ��: �L���* �%�@�#���$ �.�, ��: �%�Z�D���K�~� -"�#��,  
“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut 

nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan 

kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu 

memakannya”. (QS. Al An’aam (6) : 119). 

2. Pembolehan meninggalkan yang wajib ketika memiliki udzur yang 

memberatkan, seperti orang yang sakit atau bersafar, boleh baginya 

berbuka puasa di bulan Romadhon. Allah � berfirman : 

�	�3�B �6��T �%�@��-: �?Q
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“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia 

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu 

pada hari-hari yang lain”. (QS. Al Baqoroh (2) : 184). 



Begitu juga orang yang bersafar dapat menggnati sholat yang 4 

(empat) rokaat dengan dipendekkan (diqoshr) menjadi 2 (dua) 

rokaat. Allah � berfirman : 

����, �%�8�����~ 9-B ���D�;2� ���#���B �%�@�#���$ �|����x 26�+ �����Y2e�Z �	-: -C����Y�  
“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-

qashar sembahyang(mu)”. (QS. An Nisaa’ (4) : 101). 

3. Pensahan akad yang bersifat pengecualian, yang sebenarnya secara 

umum tidak memenuhi keabsahan akadnya,  namun karena 

kebutuhan masyarakat yang umum kepada hal tersebut , syariat 

membolehkannya. Misalnya jual beli salam/salaf (pesanan), karena 

sesungguhnya itu adalah jual beli sesuatu yang tidak ada pada waktu 

akad transaksi, namun karena ada kebutuhan masyarakat luas 

terhadap hal tersebut, syariat memberikan rukhshoh. Allah � 

berfirman : 
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al Baqoroh (2) 

: 282). 

Imamul Mufassiriin Ibnu Abbas �  berkata : “Saya bersaksi bahwa jual 

beli salaf (salam) adalah tanggungan sampai waktu tertentu yang telah Allah � 

halalkan dan izinkan dalam kitab-Nya, kemudian beliau � membacakan ayat 

tersebut”.  

Dalam riwayat Imam Bukhori dan Muslim, Ibnu Abbas � berkata : 

�L-��� (������  ���  !� "#�$ %�&�� �/��
-��32� �%�A�� �6��0-����
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 “Ketika Nabi � datang ke Madinah, para penduduknya telah melakukan jual beli 

salaf selama satu atau dua tehun terakhir, lalu Beliau � bersabda : “Barangsiapa 

yang melakukan jual beli salaf, hendaklah ia melakukan salaf dengan ukuran yang 

diketahui, timbangan yang diketahui sampai batas waktu tertentu”. 

4. Penghapusan berbagai hukum yang telah diangkat Allah dari kita, 

yang sebelumnya ini adalah pentaklifan yang berat kepada umat-

umat sebelum kita. Allah � berfirman : 

�����D� ���� 2E-3�1�Z ����#���$ �?�� �, ��3�T �"�82��3�* ����$ �	
-5.� �	-: ���-�����  



“Ya Robb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami”. (QS. Al Baqoroh 

(2) : 286). 

Misalnya, umat sebelum kita dibebani untuk memotong tempat najis 

pada pakaian, membayarkan zakat seperempat harta, membunuh 

diri sebagai taubat dan semisalnya. (pembahasan ini kami ringkaskan dari Ilmu Ushul 
Fiqih karya Prof. Abdul Wahhab Kholaf). 

4. Syariat sangat mencela sikap-sikap ghuluw (melampaui batas) dalam 

agama. Firman-Nya � : 

���� �����8�7�Z .6�, �".�� �� ()-1�
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“Janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang melampaui batas”. (QS. Al Baqoroh (2) : 190). 

Orang-orang yang melampaui batas akan binasa amal-amalnya. Allah � 

menceritakan tentang pemilik-pemilik kebun yang tidak menunaikan 

hak-hak syariat, diakhir kisah kemudian mereka menyadari hal 

tersebut. Allah � berfirman : 

������ ��
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“Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang 

melampaui batas." Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan 

(kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari 

Tuhan kita. Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika 

mereka mengetahui”. (QS. Al Qolam (68) 31-33). 

Nabi � bersabda : 

» �[���A �6��7K̂���8�32� « .��H���� �hl�m�l.  
 

“Binasalah orang-orang yang berlebihan” Nabi � mengucapkannya tiga kali. (HR. 

Muslim no. 6955). 

5. Syariat Islam diturunkan untuk mempermudah manusia, bukan untuk 

mempersulit mereka. Nabi � menasehati para sahabatnya ketika 

menghadapi orang Arab Baduwi yang bodoh yang kencing di masjid, 

Beliau � bersabda : 

��3�=�F�B �%�82�-7�� �	
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“Sesungguhnya hanyalah kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit”. 

(HR. Bukhori no. 6128). 

6. Allah � memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa pada 

waktu pagi dan petang, Allah � berfirman : 

���T2���� �[���D 9-B �[c�20�= �?$(��Q�Z h/�0#-a�� �6��g�� ���H�>2� �	-: �����e2� �����r2��� ���� U�2��� ���� �	�@�Z �	-: -�-B��r2��i  
“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, 

dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu 

termasuk orang-orang yang lalai”. (QS. Al A’roof (7) : 205). 

Dalam ayat lain, Firman-Nya � : 

����� ��B .6�, ���$�� -".�� {��* ��-0�r�8�&��� �[���=�5- �����&�� �3�1��-� �[���D �9-j�72��� �D��@���F2���  
“Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah 

ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang 

dan pagi”. (QS. Al Mu’min (40) : 55). 

7. Bangun ditengah malam juga amalan yang utama, karena pada waktu 

itu lebih bisa berkonsentrasi dalam beribadah kepada Robbnya dan 

turun Rokhmat dari Allah �. Firman-Nya � : 
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“Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari[1525], kecuali sedikit (daripadanya), 

(yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. atau lebih dari seperdua 

itu. Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan 

menurunkan kapadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam 

adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. 

Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak)”. (QS. Al 

Muzammil 73) : 2-7). 

Allah � memuji hambanya yang bagun pada akhir malam dan memohon 

ampun pada waktu sahur (pagi hari sebelum subuh) dan menyediakan 

Jannah baginya, firman-Nya : 
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“Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan 

mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya 

mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka 



sedikit sekali tidur diwaktu malam.  Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi 

sebelum fajar. (QS. Adz-Dzariyaat (51) : 15-18). 

 

 


