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Bab 39. Keutamaan orang yang Menjaga Dirinya 

Penjelasan : 

Hendaknya seorang Mukmin adalah orang-orang yang menjaga dirinya 

dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram. Ini adalah sikap iffah 

yang telah didakwahkan oleh Rasulullah �. Orang-orang kafir Quraisy 

mengenal dakwah beliau selain dakwah kepada tauhid, juga menyeru 

kepada perbaikan akhlak, diantaranya dengan cara menyaga diri. Hal ini 

dapat kita ketahui dari jawaban Abu Sufyan � yang pada waktu itu sebagai 

pemimpin besar kaum Quraisy ketika ditanya oleh Kaisar Romawi Hiroql 

tentang misi dakwah Rasulullah �. Jawab Abu Sufyan �, Muhammad 

memerintahkan kami : 
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“Beribadahlah kepada Allah saja jangan menyekutukannya dengan suatu apapun, tinggalkan 

apa yang telah diucapkan bapak-bapak kalian, memerintahkan sholat, bersedekah, Iffaaf 

(Menjaga diri) dan menyambung tali silaturahmi”. (HR. Bukhori no. 7) 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 48484848    

“Haddatsanaa Abu Nu’aim, haddatsanaa Zakariyaa’ dari ‘Aamir ia berkata, aku mendengar 

An Nu’maan bin Basyiir � berkata, aku mendengar Rasulullah � bersabda : “Yang halal itu 

jelas, yang haram juga jelas dan diantara keduanya terdapat perkara yang Mutasyabihat yang 



tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang takut terjatuh kedalam Syubhat, 

maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjatuh kedalam 

syubhat seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya didekat daerah yang 

diharamkan (raja). Ia dekat sekali masuk kedalam daerah larangan tersebut. Ketahuilah 

bahwa setiap raja memiliki wilayah larangan. Ketahuilan larangan Allah � dimuka bumi 

adalah hal-hal yang diharamkan. Ketahuilah dalam diri seseorang terdapat segumpal daging, 

jika bagus maka bagus juga jasad seluruhnya dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh 

jasadnya”. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Nama : Abu Nu’aim Al Fadhl bin Dikkiin 

 Kelahiran : Lahir tahun 130 H dan wafat 218 atau 219 H di Kufah 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Abu Hatim, Imam Nasa’I, Imam Ibnul Madini, Imam Al 

Khothib Al Baghdadi dan Imam Al’ijli.  

 Hubungan antar : Zakariya adalah salah seorang gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

2. Nama : Abu Yahya Zakariyaa’ bin Abi Zaidah 

 Kelahiran : Wafat tahun 147 atau 148 atau 149 H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam 

Nasa’I, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Al Bazar, Imam Al’ijli 

dan Imam Ibnu Hibban . Imam Yahya bin Sa’ad 

menilainya, ‘Laisa bihi Ba’sun’. Imam Ibnu Ma’in 

menilainya, ‘Sholih’. Imam Abu Zur’ah menilainya, 

Suwailih (kata kecil dari sholih) banyak melakukan tadlis 

dari Asy-Sya’bi. Imam Abu Hatim menilainya, Layyinul 

hadits (lunak) dan melakukan Tadlis.  

 Hubungan antar : ‘Amir Asy-Sya’bi adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, namun beliau banyak 

melakukan tadlis terhadap riwayat Asy-Sya’bi, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

3. Aamir Asy-Sya’bi telah berlalu pada hadits no. 10 
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4. Nama : Abu Abdillah An Nu’man bin Basyiir 

 Kelahiran : Lahir pada tahun 1 H wafat pada tahun 65 H di Himsho 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Seorang Sahabat yang mulia 

 Hubungan antar : Beliau � dan Bapaknya adalah sahabat Rasulullah �. 

 

 

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

Hajar) 

Kedudukan sanad : 

Dalam sanad ini terdapat seorang rawi yang bernama Zakariyaa’, 

sekalipun beliau adalah salah seorang rawi yang tsiqoh, namun beliau 

dikenal juga sebagai Mudallis, khususnya kepada Asy-Sya’bi. Dalam riwayat 

ini Zakariyaa meriwayatkan dengan bentuk ’an’anah dari Asy-Sya’bi, 

sehingga riwayatnya memberikan keraguan untuk menerimanya. Namun 

terdapat penguat untuk riwayat hadits ini, diantaranya yaitu : 

1. Mutabi’ untuk ‘Aamir Asy-Sya’bi dari Samak bin Harb 

Diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam “Mu’jam Ausath” (no. 7944). 

Tanpa penyebutan segumpal daging 

Kedudukan sanad : Samak dinilai oleh Imam Adz-Dzahabi dalam 

“Lisanul Mizan” tsiqoh jelek hapalannya, salah seorang ulama Kufah. 

 

2. Mutabi’ untuk ‘Aamir dari Abdul Malik bin ‘Umair 

Ditakhrij oleh Imam Abu ‘Awaanah dalam “Mustakhroj” (no. 4453). Tanpa 

penyebutan segumpal daging 

Kedudukan sanad : Abdul Malik adalah seorang rawi tsiqoh, fasih lagi 

alim namun berubah hapalannya dan terkadang melakukan tadlis, 

sebagaimana penilaian Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

 

3. Mutabi’ untuk Zakariyaa dari Mujaalid bin Sa’id 

Ditulis riwayatnya oleh Imam Tirmidzi dalam “Sunan” (no. 11246), Imam 

Ahmad dalam “Musnad” (no. 18865) dan Imam Thabrani dalam “Mu’jam 

Ausath” (no. 2354). Tanpa penyebutan segumpal daging 

Kedudukan sanad : Mujaalid dinilai Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “At 

Taqriib” tidak kuat dan berubah hapalannya pada akhir kehidupannya. 
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4. Mutabi’ untuk Zakariyaa dari Abdullah bin ‘Aun 

Ditakhrij riwayatnya oleh Imam Bukhori dalam “Shohih” (no. 2051), 

Imam Thabrani dalam “Mu’jam Ausath” (no. 2567), Imam Ibnu Hibban 

dalam “Shohih” (no. 722), Imam Thahawi dalam “Musykilul Atsar” (no. 

633) dan Imam Abu Awanah dalam “Mustakhroj” (no. 4450). Tanpa 

penyebutan segumpal daging 

Kedudukan sanad : Abdullah bin ‘Aun dinilai oleh Al Hafidz dalam “At 

Taqriib” Tsiqoh, tsabat lagi fadhil termasuk temannya Ayyub dalam ilmu, 

amal dan umur. 

 

5. Mutabi’ untuk Zakariyaa dari Abu Farwah ‘Urwah ibnul Harits Al 

Hamdaniy 

Ditulis riwayatnya oleh Imam Baihaqi dalam “Al Adab” (no. 391). Tanpa 

penyebutan segumpal daging 

Kedudukan sanad : Abu Farwah dinilai tsiqoh oleh Al Hafidz dalam “At 

Taqriib” 

 

6. Mutabi’ untuk Zakariyaa dari ‘Aun bin Abdillah  

Ditulis oleh Imam Muslim dalam “Shohih” (no. 4181). Tanpa penyebutan 

segumpal daging 

Kedudukan sanad : ‘Aun dikatakan tsiqoh oleh Al Hafidz dalam “At 

Taqriib”. 

 

7. Syahid dari Ibnu Abbas � secara Marfu 

Imam Thabrani menulis riwayatnya dalam “Mu’jam Kabir” (no. 10671) 

semuanya dari jalan : haddatsanaa Al Waliid bin Syujaa’ bin Al Waliid, 

haddatsanaa Bapaknya, haddatsanaa Saabiq Al Jazariy bahwa ‘Amr bin 

Abi ‘Amr mengabarinya dari Abdur Rokhman ibnul Harits dari Ibnu Abbas 

� bahwa Rasulullah � bersabda : semakna dengan hadits diatas tanpa 

penyebutan masalah segumpal daging. 

Kedudukan sanad : Al Waliid perowi tsiqoh sedangkan Bapaknya 

Syujaa’ rowi shoduq waro memiliki kesalahan, demikian yang dikatakan 

Al Hafidz dalam “At Taqriib”. Saabiq Al Jazariy, saya belum menemukan 

komentar ulama terhadapnya. Amr dinilai Al Hafidz tsiqoh dalam “At 

Taqriib” terkadang keliru. Abdur Rokhman adalah Tabi’I besar yang tsiqoh 

bahkan waktu kecilnya melihat Nabi � sebagaimana dikatakan oleh Al 

Hafidz dalam “At Taqriib” 

 



 

8. Syahid dari Abdullah bin Umar � secara marfu 

Ditakhrij riwayatnya oleh Imam Al Uqoily dalam “Adh-Dhuaafaa’” (no. 

916) dan Imam Thabrani dalam “Mu’jam Al Kabir” (no. 384) semuanya 

dari jalan : akhbaronaa Abdullah bin Rojaa’ dari Ubaidillah bin Umar dari 

Naafi’ dari Ibnu Umar � bahwa Rasulullah � bersabda : semakna dengan 

hadits diatas tanpa penyebutan masalah segumpal daging. 

Kedudukan sanad : semua perowinya adalah perowi tsiqoh 

sebagaimana penilaian Al Hafidz dalam “At Taqriib” 

 

9. Syahid dari ‘Ammaar bin Yaasir �  

Imam Thabrani meriwayatkan dalam “Mu’jam Kabir” (no. 1802) dari jalan 

: akhbaronaa Ishaq bin Roohawiyah, akhbaronaa Abu Tamiilah Yahya bin 

Waadhih, akhbaronaa Musa bin ‘Ubaidah dari saudaranya Abdullah bin 

‘Ubaidah dari ‘Ammaar bin Yaasir � bahwa Rasulullah � bersabda : 

semakna dengan hadits diatas tanpa penyebutan masalah segumpal 

daging. 

Kedudukan sanad : Semuanya perowinya adalah perowi tsiqoh, kecuali 

Musa bin Ubaidah dinilai dhoif oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

Kemudian juga saudaranya Abdullah bin Ubaidah tidak pernah 

mendengar dari ‘Ammaar �. 

Diriwayatkan dari jalan lain oleh Imam Abu Ya’la dalam “Musnad” (no. 

1618) dari jalan Musa bin ‘Ubaidah dari Sa’ad bin Ibrohim dari 

seseorang yang mengabarinya dari ‘Ammaar bin Yaasir. 

Kedudukan sanad : terdapat perowi Mubham (majhul) yang tidak 

diketahui namanya. 

 

10. Syahid dari Ibnu Mas’ud � secara mauquf 

Riwayatnya ditulis oleh Imam Nasa’I dalam “Sunan” (no. 5412), Imam 

Darimi dalam “Sunan” (no. 171), Imam Ibnu Abi Syaibah dalam 

“Mushonafnya” (5/359), Imam Thobroni dalam “Mu’jam Al Kabir” (no. 

8828), Imam Bahihaqi dalam “Sunan” (20840) semuanya dari jalan : 

haddatsanaa Abu Mu’aawiyah dari Al A’masy dari ‘Amaaroh dari Abdur 

Rokhman bin Yazid ia berkta : “pada suatu hari saya banyak sekali 

menemani Ibnu Mas’ud dan beliau memberikan nasehat. didalamnya 

hanya disebutkan : “Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas dan diantara 

keduanya terdapat perkara yang Mutasyabihat”. 



Kedudukan sanad : semua perowinya adalah perowi-perowi tsiqoh, 

sebagaimana penilaian Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

 

Demikian penguat-penguat bagi riwayat tadlisnya Zakariyaa, tinggal 

permasalahannya adalah riwayat dengan lafadz segumpal daging dan 

seterusnya, karena penguat-penguat yang kami sebutkan diatas tidak 

terdapat lafadz tersebut.  

Penguat untuk lafadz “segumpal daging” kami temukan sebagai 

berikut: 

1. Mutabi untuk Zakariyaa dari Abdullah bin ‘Aun 

Haditsnya ditakhrij oleh Imam Abu Nu’aim dalam “Al Hilyah” (4/336) dari 

jalan : Abu Muslim Al Kasiy, haddatsanaa Al Anshoriy, haddatsanaa 

Abdullah bin ‘Aun dari Asy-Sya’bi dari An Nu’maan bin Basyir � secara 

marfu’ dari Nabi � : dengan lafadz semakna “segumpal daging”. 

Kedudukan sanad : Abu Muslim Al Kasiy saya belum menemukan 

komentar ulama kepadanya. Al Anshoriy disini adalah Muhammad bin 

Abdullah Al Anshoriy ditsiqohkan oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”.  

 

2. Mutabi’ untuk Zakariyaa dari Mujaalid 

Riwayatnya ditakhrij oleh Imam Ahmad dalam “Musnad” (no. 18909) dan 

Imam Abu Nu’aim dalam “Al Hilyah” (4/136) dari jalan Sufyan bin 

Uyyainah serta Imam Ath-Thoyaalisiy dalam “Musnad” (no. 788) dari 

jalan Syu’bah ibnul Hajaj semuanya dari Mujaalid dari Asy-Sya’bi dari 

An Nu’man � secara marfu dari Rasulullah � dengan lafadz semakna 

dengan “segumpal daging”.  

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini adalah pokok daripada pokok-pokok agama Islam sebagaimana 

dikatakan oleh banyak ulama. 
2. Syariat telah menjelaskan perkara yang halal dan yang haram kepada 

umat ini. Segala perkara yang baik Allah � dan Rasul-Nya � telah 

menghalalkannya dan segala perkara yang buruk Allah � dan Rasul-Nya 

� telah mengharamkannya. Begitu juga segala perbuatan yang ma’ruf 

Allah � dan Rasul-Nya � telah memerintahkanya dan segala perbuatan 

yang mungkar Allah � dan Rasul-Nya � telah melarangnya. 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”. (QS. Al A’raf (7) : 157) 

3.  Namun karena keterbatasan ilmu dan akal sebagian manusia, maka 

menurut mereka terdapat dalam syariat ini perkara-perkara yang syubhat 

(masih diragukan apakah haram atau halal). Allah � telah 

mengisyaratkan dalam firman-Nya : 
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“Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada 

ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) 

mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, 

maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk 

menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui 

ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami 

beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan 

tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. (QS. 

Ali Imraan (3) : 7) 

Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya : “Allah � mengabarkan bahwa 

dalam Al Qur’an terdapat ayat-ayat yang Muhkamat yang disebut dengan Ummul 

Kitab, yakni ayat-ayat yang jelas dan terang Dilaalahnya (penunjukannya), tidak ada 

kesamaran bagi seorang pun. Didalam Al Qur’an juga terdapat ayat-ayat yang 

mengandung didalamnya Syubhat (kesamaran) dalam penunjukannya menurut 

kebanyakan atau sebagian orang. Barangsiapa yang mampu untuk membawa yang 

syubhat tersebut kepada sesuatu yang jelas dan menghukuminya sebagai ayat yang 

Muhkamat menurutnya, maka sungguh ia telah mendapatkan petunjuk. Namun 

barangsiapa yang melakukan kebalikan dari ini, maka ia akan mendapatkan 

kebalikan dari petunjuk yaitu kesesatan. Oleh karena itu Allah � berfirman : 



{“Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada 

ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an”} 

Yakni pada asalnya dikembalikan kepada Allah � ketika timbul syubhat. Lalu firman-

Nya � : 

{“dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat”} 

Yakni penunjukannya memiliki beberapa kemungkinan, terkadang ia memiliki 

kemungkinan lain dari sisi lafadz dan susunan kalimat bukan dari sisi yang 

dimaksud”. 

4. Solusi ketika terjadi syubhat dalam hukum-hukum syariat adalah : 
1. Menyingkap hukum-hukum yang dirasa belum jelas. Namun tentu ini 

tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, karena orang yang bisa 

melakukan hal ini haruslah memiliki kemampuan dalam ilmu-ilmu alat 

seperti Mustholah hadits, ushul fiqih, ushul tafsir dan yang 

semisalnya. 

2. Bertanya kepada ahli ilmu yang dapat menyingkap hal tersebut. 

Dalam bertanya hendaklah ia tujukan kepada para ulama yang 

mendalam ilmunya, karena dengan ketakwaannya mereka dapat 

menyingkap kerancuan-kerancuan dalil yang terjadi dengan petunjuk 

Allah �. Jangalah bertanya kepada orang yang bodoh, niscaya ia 

sesat dan menyesatkan. Nabi � bersabda : 
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“Manusia mengambil pemimpin mereka orang-orang yang bodoh, lalu ia ditanya dan 

berfatwa tanpa ilmu, maka ia sesat dan menyesatkan (Muttafaqun ‘Alaih) 

3. Ia mengamalkan sebuah kaedah yang disebutkan oleh para ulama 

yaitu “Khuruj minal Khilaf” (keluar dari perselisihan) yakni bentuknya 

misalnya ketika terjadi perbedaan apakan suatu amalan itu wajib 

ataukah sunnah?, maka ia mengerjakannya. Karena perselisihan itu 

bermuara bahwa suatu amalan tersebut disyariatkan. Begitu juga jika 

terjadi suatu amalan apakah dimakruhkan atau diharamkan, maka ia 

meninggalkannya, karena muaranya bahwa amalan tersebut tidak 

disyariatkan. 

4. Setelah melakukan sebab-sebab ilmiyah, kemudian ia banyak berdoa 

kepada Allah � untuk diberikan petunjuk didalam menghadapi 

kerancuan yang terjadi, sebagaimana doa Iftitah dalam sholat yang 

diajarkan oleh Rasulullah �. 
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“Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Isrofil, pemilik langit dan bumi Yang Maha 

Mengetahui semua yang ghoib dan yang nampak. Engkau menghukumi diantara 

hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan, berilah petunjuk kepadaku ketika 

terjadi perselisihan, manakah yang paling benar dengan izin-Mu. Sesungguhnya 

Engkau memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus”. 

(HR. Muslim, Abu Dawud, Nasa’I dan Tirmidzi) 

5. Adapun jika ada orang-orang yang senang dengan ayat-ayat yang 

Musytabihat, maka hati-hatilah dari orang seperti ini sebagaimana Nabi 

kita � telah memperingatkannya, sabda Beliau � : 
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“Jika engkau melihat orang-orang yang mencari-cari hal yang syubhat, maka merekalah 

orang-orang yang telah disinggung oleh Allah �. Maka hati-hatilah dari mereka” 

(Muttafaqun ‘Alaih) 
6. Sifat menjaga diri atau yang biasa disebut dengan Waro’ adalah sifat 

yang mulia yang Rasulullah � nasehatkan kepada para sahabatnya, 

misalnya nasehat Beliau � kepada Abu Huroiroh � : 
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“Wahai Abu Huroiroh, jadilah seorang yang waro’ niscaya engkau akan menjadi manusia 

yang paling beribadah, jadilah orang yang qona’ah (merasa cukup), niscaya engkau akan 

menjadi manusia yang paling bersyukur. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai 

dirimu sendiri, niscaya engkau akan menjadi seorang Mukmin, berbuat baiklah kepada 

tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang Muslim dan sedikitlah tertawa, karena 

banyak tertawa akan mematikan hati”. (HR. Ibnu Majah dishahihkan oleh Imam Al 

Albani) 
7. Seseorang yang sering melakukan syubhat, maka sangat dikhawatirkan 

jatuh kedalam perbuatan haram, sebagaimana Rasulullah � telah 

menggambarkan kepada kita bahwa ia mirip dengan penggembala ternak 

yang menggembalakan ternaknya didekat daerah larangan. Tentu ia akan 

kesulitan untuk mengontrol binatang ternaknya agar tidak masuk 



kedalam wilayah yang diharamkan. Begitulah seorang Mukmin ia adalah 

penggembala bagi dirinya sendiri, sebagaimana sabda Nabi � bersabda : 
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“Setiap kalian adalah penggembala (pemimpin) dan akan dimintai pertanggungjawaban 

terhadap yang dipimpinnya”. (Muttafaqun ‘Alaih) 
Sehingga orang-orang yang dekat dengan wilayah yang haram, jika 

dirinya tidak dapat dikendalikan maka akan terjatuh kepada perbuatan 

yang haram.  

8. Hadits ini dalil diperbolehkannya menggunakan qiyas, karena disini Nabi 

� menyamakan orang yang melakukan perbuatan syubhat seperti 

seorang penggembala ternak didekat daerah larangan. 
9. Hadits ini dalil bagi seorang Dai ketika berdakwah kepada manusia untuk 

memberikan contoh yang mudah dan gambaran yang mendekati 

pemahaman mereka. 
10. Hadits ini dalil bagi para penguasa untuk membuat peraturan yang 

membatasi kebebasan warganya, apabila hal itu dipandang untuk 

kemaslahatan umum. 
11. Ini juga dalil bagi seseorang untuk tidak boleh masuk kedalam wilayah 

atau tanah seseorang yang dijaga sebelum mendapatkan ijin dari 

pemiliknya. 
12. Allah � memiliki area-area batasan yang tidak boleh dilanggar seorang 

hamba yaitu sesuatu yang diharamkannya. Dalam beberapa dalil dapat 

kita ketahui ketika Allah � mengharamkan sesuatu, maka Dia 

memerintahkan untuk tidak mendekatinya, karena khawatir orang yang 

mendekatinya dapat mudah terjerumus masuk kedalamnya. Misalnya 

firman-Nya � : 
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“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 

yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Israa (17) : 32 

13. Hati adalah pusat kebaikan dan kejelekan seorang hamba, sehingga 

hatilah yang memerintahkan kepada anggota tubuhnya untuk berbuat 

baik atau berbuat jelek. Oleh karena itu Allah � hanya melihat hati 

seorang hamba, bukan fisik jasmaninya. Nabi � bersabda : 
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“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad dan tidak juga rupa kalian, namun Dia 

hanya melihat hati kalian”. (HR. Muslim) 


