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aa uk)izaradalah kejadian dan fenomena luar biasa dan tall mampu
J I I dilakukan oleh manusia yang dianugerahkan Allah JE kepada
hamba-Nyayatgdiutus sebagai nabi, dengan tujuan untuk menantang
orang-oran g yang mengingkarinya dan menguatkan kebenaran risalah
yang dibawanya.

Setiap nabi dan rasul yang diutus diberi mukjizat oleh Allah,ffi
untuk membenarkan risalah ying dibawanya. Mukjizat nabi Nuh $f#Jl
adalah bahtera super besar yang dibuatnya di daratan; Mukjizat nabi
Ibrahim,i$i\ adalah tidak terbakar oleh kobaran api; Mukjizat nabi
Musa,**J\ adalah tongkatnyayang bisa berubah menjadi ular dan
digunakan untuk membelah laut; Mukjizat nabi 1r2 $$\adalah mampu
menghidupkan orang yang telah meninggal dan mengobati penyakit
lepra; sedangkan mukjizat Nabi Muhammad ffi sangat banyak, bahkan
mencapai seribu mukjizat.

Keiebihan yang dimiliki oleh mul<lizatNabi ffi ini adalah, ridak
satu pun mukjizat yang diberikan kepada nabi terdahulu kecuali telah
diberikan mukjizat yang sama bahkan lebih. Mukjizat tersebut terjadi
di langit seperti Isra Mi'raj , terjadi di bumi, seperti tangisan batang
kurma, berkenaan dengan manusia,._binatang, tumbuhan dan benda
mati. Bahkan, akhlak Rasulullahffi, dakwahnya yang sukses, dan
kabar gembira tentang kehadiran beliau yang disampaikan oleh para
Nabi terdahulu termasuk mukjizat. Dari semua mukjizat Rasulullah
Mo tersebut, yangpaling besai secara mutlak adalah, A1 Qur'an Al
Karim yang mencakup ratusan mukjizat dan akan senantiasa terjaga
sampai Hari Kiamat.
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MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Aku
bersaksi bahwa tidak ada hrhan selain Allah, dan Muhammad

adalah hamba dan utusan Allah. Semoga shalawat dan salam

senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para

sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai Hari
Kiamat.

Amma ba'du.

Bukfi-bukt tentang kebenaran Muhammad $ sebagai

uhrsan Allah sangat banyak, diantaranp adalah:

1. Akhlak dan Budi Pekerti Rasulullah # yang llhur
Rasulullah $ dianugerahi Allah & akhlak dan budi pekerti

yang sangat mulia. Hal ini seperti yang digambarkan Nabi $
dalam sebuah hadits yang shahih

11000 Muldizat Rasulullah 6
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**,s;$iritlr* &
" Aku diufus dari mas manusia tlang palng baik, ma*

demi masa hingga masa dimana aku diutus."7

Rasulullah $ adalah orang pilihan dari orang pilihan dari

orang pilihan, sebagaimana saMa beliau,

,').e131,1 ,e 'u U-)t a*t 1,r oL
z-//

q A g,tibbt, 1/}"o fc q aa*\
.^-:,tit'

" SaungguhnSn Allah telah mqilih suku Qunisy dart bani

Ismail, dan memilih bani Hasyim dari Qwaisy, dan menilihku dari
bani Hasyim-"2

Tentang akhlak beliau Allah $ telah menegaskannya dalam

firman-N3p:

"Dan engl<au bqar-benar bemda diaas
puncak al<hlak 5nng mulia-" (Qs. Al Qalam [68]: 4)

Ketika Aislnh 6 ditanya tentang akhlak Rasulullah #, ia

menjawab, 'Akhlak Rasulullah $ adalah Al Qur'an."3

r Hadits irn shahih. Hadits ini diriwayaden oleh Al Bukhari.
2 Hadits ni shahih. Hadib ini diriwafiatkan oleh Muslim.

#dLlAr$
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Artinya, sikap dan perilaku Rasulullah S sarna persis

dengan tuntunan Al Qur'an. Rasulullah $ adalah orang lang
paling pemurah, paling jujur dalam bicara, selalu berlapang dada,

selalu menepati janji, bersikap sanfun dan lemah lembut, orang

yang memandangnya akan terh-rnduk malu, dan orang yang

bergaul dengan beliau akan sangat mencintainya, berparas

tampan, dan berakhlak sangat sernpuna.

Aisyah q berkata, "Tidaklah Rasulullah $ diminta untuk

memilih antam dua perkara kecuali memilih yang paling mudah

diantara keduanya selama tidak berkenaan dengan dosa, nalnun

apabila berkaitan dengan dosa maka beliau adalah orang lrang
sangat menjauhinya. Beliau juga fidak pemah mendendam

lantaran urus.rn pribadinya kecrnli apabila ada syariat Alah yang

dilanggar maka beliau sangat marah."4

Rasulullah $ adalah onmg lang sangat bersih hatinya,

lembut perangainSra, dan san[rn terhadap orang yang tdak
mengenalnya.

Hal ini seperti dituturkan oleh Anas bin Malik r&,, ia
berkata: Suafu ketika aku berjalan bersama Rasulullah S f"g
memakai selendang SBng terbuat dari bahan kasar, lalu seorang

pria badui datang dan menarik selendang beliau keras-keras hingga

terlihat olehlm putihryra pr.rndak beliau dan tampak sediht goresan

akibat kondisi kain selendang 1nng kasar, dan kerasnln tarikannya,

3 Hadits iru shahih.

Hadits ini diriwaptkan oleh Muslim (no. 139) dan Ahmad (6/54,91, 111).
4 Hadis irn shahih.

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari dalam Fath Al Bad16/566,lO/524,
12/86l, Mnslim (pernbahasan: Keutannan), dan Malik dalam Al Muumdztln'@b:
BeraLhlak bail0.
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kemudian ia berkata, 'Wahai Muhammad, berikan kepadaku

sebagian harta Allah yang diberikan kepadamu'."

Anas lanjut berkata, "Lalu Rasulullah $ menoleh

kepadaqa sambil tersenytm kemudian memerintahkan agar orang

tersebut diberikan sedekah. "5

Rasulullah $ selalu berusaha memenuhi permintaan semua

orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun

perempuan.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r&, ia berkata, "Ada

seorang perempuan di hatinya terdapat sesuatu, lalu ia berkata,
'Wahai Rasulullah, aku ada perlu'. Kemudian Rasulullah $
bersaMa, 'Wahai ummu frlur, silakan mau lewat jalan mana?
lalu Rasulullah $ ilart bersamanya memenuhi permintaannln

sampai selesai."6

Rasulullah $ adalah orcmg yang paling pemurah, paling

baik akhlaknln, dan paling banyak memberikan bantuan. Hal ini
seperti yang ditegaskan oleh Anas bin Malik &.

Anas bin Malik rg, berkata, "Tidak pemah Rasulullah $
dimintai sesuatu dalam Islam kecuali pasti memberin ra."

Anas lanjut berkata, "Suatu ketika datang seorang laki-laki

lalu beliau memberinya kambing yang sangat banyak antara dua

lembah dari kambing hasil sedekah." Anas lanjut berkata, "[alu

5 Hadig in shahih.

Hadits ini diriwaSratkan oleh Al Bukhari (pembatnsan: Adab, bab no. 58)dan
Mr.rslim (pernbahasan:7.al<atl, Abu Daud (psrnbahasan: Adab), dan Ahmad (3/153
dan 210).

6 Hadits irn shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Ketrtamaan, hlm. 1812)

dan Ahrnad (3/2t35).
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laki-laki tersebut kembali kepada kaumnya dan berkata, 'Wahai

kaumku, masuk Islam{ah kalian karena sesungguhnya Muhammad

telah memberikan sesuatu dan tidak takut miskin'."7

Rasulullah # tidak banyak bicara terhadap para sahabatnlra

kecuali yang membawa maslahat bagi mereka, merangkul mereka

dan tidak membuat mereka menghindar, memuliakan setiap tokoh

dan pemimpin masyarakat, mencari tahu kabar pam sahabatrya

dan menanyakan kondisi mereka, menyatakan yang baik adalah

baik dan mendorongnya dan menyatakan yang buruk adalah buruk

dan menghindarkannya, bersahaja dan tidak suka bersengketa,

tidak lalai karena khawatir mereka lalai atau bosan, teguh dalam

kebenaran dan tidak pernah melanggamya. Orang 1nng paling

dekat posisinya dengan beliau adalah yang paling baik al,hlalmya

diantara mereka, yang paling mulia disisi beliau adalah 5ang paling

urnum nasihatrya, dan Srrang paling tinggl kedudukannp disisi

beliau adalah yang paling kuat pembelaannya.

Rasulullah $ selalu ber&ikir, baik dalam posisi duduk

maupun berdiri, tidak memilih tempat tertenfu dan tdak
mengkhususkannya, apabila sampai ke suafu majelis beliau

langsung duduk di tempat sampain5n dan memerintahkan para

sahabat unfuk bersikap demikian, memberikan bagian lang sama

kepada setiap orang sehingga tidak ada seorang pun yang merasl

lebih mulia dari yang lainnya, dan sabar melayani siapa pun lpng
mengajakryTa bicara atau menunhrt sesuafu sampai ia sendiri 37ang

berpamitan. Siapa pun yang meminta sesuafu pasti beliau penuhi

atau mengatakan perkataan yang sanhrn, semua orang merasakan

kebaikan akhlak beliau, sehingga beliau menjadi bapak bagi

7 HadiS ini diriwa5ratkan oleh Muslim (pembahasan: Keutarnaan, trlm. 1803)

dan Ahmad (l/2311.
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mereka dan mereka menjadi sama disisi beliau. Majelis beliau

adalah majelis yang penuh dengan hikmah, rasa malu, sabar dan

amanah. Tidak ada suara yang dikeraskan dan fidak ada

kehormatan yang dinodai. Semua orang sejajar di hadapan beliau

dan yang membedakan hanyalah tala,va. Mereka rendah hati dan

saling menghormati, yang muda menghormati yang fua dan png
hra menyayangi yang muda, serta mementingkan orang yang

punya hajat dan menghormati tamu.

Rasulullah S orang yang sangat santun, ramah dan selalu

tersengrum, tidak ada sedikit pun perilaku beliau yang kasar, fidak
pula suka berteriak dan Udak suka berkata-kata kotor, tidak pemah

mencela sesuatu, tidak suka bergurau, dan mengabaikan apa yang

tidak disukainya. Ada tiga hal yang beliau jauhi untuk diri sendiri,

yaitu: (a) sifat riya, (b) banyak bicara, dan (c) urusan yang tidak
penting.

Selain ifu, ada tiga hal yang beliau jauhi atas orang lain,
yaifu: (a) tidak mencela orang lain, (b) tidak mencari-cari kesalahan

oftmg lain, dan (c) tidak berticara kecuali berharap pahala dari

orang lain-

Jika beliau berticara maka orang-orang disekitamya

terdiam seribu bahasa, seakan-akan ada burung yang sedang

hinggap di atas kepala mereka. Jika beliau diam mereka angkat

bicara dan tidak ada yang berselisih disisinya. Beliau tertaura

karena mereka tertawa, dan kagum atas apa yang mereka kagumi

serta bersabar dalam menghadapi orang asing yang mengajaknla

bicara atau meminta sesuafu darinp.

Nabi $ bersaMa, "Jika l<alian melihat s*eoft,ng tang
membufuhkan banfuan maka utamakanlah ia."

1O0O Mukiizat Rasulullah 6



Beliau tidak mau dipuji kecuali oleh orang yang membalas

kebaikan, dan tidak mau memufuskan pembicaraan kecuali omng

yang mengajaknya bicara memufuskannya atau pergl

meninggalkannya.

Secara umum, Rasulullah $ adalah orang yang paling

lembut dan pemalu, mulia dan pemberani, pemaaf dan lapang

dada, jujur dan terpercaya, berakhlak mulia dan bertudi tinggi dan

tidak seorang pun yang dapat menandinginya.

2. Dak\^/ah Rasulullah S yar,S Sangat Sukses

Diantara bukfi kebenaran Rasulullah $ adalah dalalnh

yang beliau lakukan sukses sampai ke seluruh penjuru bumi. Tidak

ada satu pun benua di dunia ini kecuali telah dimazuki oleh

dal$rah Rasulullah # dan diimani oleh sekelompok oreng.

Disamping ifu, para sahabat dan tabiin diberikan keteguhan dan

kekokohan oleh Allah & di muka bumi. Demikian juga sambutan

umat manusia terhadap agama ini yang begitu antusias, dan

hampir tidak ada yang murtad dari umat Islam, sebaliknya tidak

sedikit dari pengikut aganra Nasrani, Yahudi, dan penyembah

berhala yang masuk Islam di setiap tempat dan masa.

3. Kabar Gembira tentang Kehadiran Razulullah S yarrg

Disampaikan oleh Para Nabi Temdahulu

Ini sangat jelas tercantum dalam kitab-kitab suci sebelum Al

Qur'an seperti Taurat dan Injil, meskipun telah dimanipulasi dan

diselalengkan.

Bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh tentang hal

ini silakan lihat kitab Hidayah Al Ha5nm fi Ajwibah Al Yahudi wan-

10OO Mukjizat Rasulullah 6



Nashara kurya Imam Ibnu Qa5ryim Al Jauziyah; kitab Al Ajunbah
Al Fakhinh fir-raddi ala Al As'ilah Al Fajirah kartn Imam Al
Qumfi; l<itab Al Jaonb Ash-shahih liman Baddata Dinal Masih
karya sgraikhul Islam Ibnu Taimiyah; Dan kitab-kitab lainnya.

Salah satu bukti kebenaran hal ini adalah firman Allah &
lnng menceritakan tentang perkataan Isa S,

b-IA;Aicxg6yfr,t*;
"Dan menyampaikan kabar gembira tentang seorang Rasul

yang akan datang sesudahku yang bemama Ahmad
(Muhammad)." (Qs. Ash-Shaff [61]: 6)

4. Prediksi dan Informasi Rasululluh # yang Benar Terjadi

Maksudnya bahwa prediksi-prediksi dan informasi-informasi
ghaib lnng disampaikan oleh Rasulullah S telah tertukti
kebenarannya di masa beliau atau sepeninggal beliau sampai Hari
Kiamat.

5. Mukjizat dan Bukti Kebenaran Rasulullah $
Diantara bukt paling kuat tentang kebenaran Rasulullah $

adalah mukjizat, baik mukjizat yang terjadi di langit seperti Isra
Mi'raj maupun muklizat yang terjadi di bumi seperti tangisan
batang kurma, baik yang berkenaan dengan manusia, binatang,
tumbuhan atau pun benda-benda mati. Bahwa akhlak
Rasulullah $, dakrrahnya yang sukses dan kabar gembira tentang

kehadiran beliau yang disampaikan oleh para Nabi terdahulu
adalah termasuk kategori mukjizat.
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Mukjizat Rasulullah # yutg paling besar se@ra mutlak

adalah Al Qur'an Al l{arim yang mencakup ratusan mukj2at, 5raifu

mukjizat immaterial yang kekal sampai Hari Kiamat. Mukji"at

Rasulullah $ mencapai dua ribu mukjizat. Ada yang b€rpendapat

mencapai seribu mu$izat. Diantara kelebihan mukjizat-mukjizat ini

bahwa tidak ada mukjizat yang diberikan kepada nabi terdahulu

kecualltelah diberikan yang sepertinya kepada beliau bahkan lebih.

1000 Mukiizat Rasutullah 6



MUKIIZAT

Defenisi Mul{izat

Secara etimologi, mukjizat berasal dari kata i'jaz yang
berarti memastikan ketidakmampuan lawan, kemudian kata
tersebut digunakan untuk memperlihatkan ketidakmampuannya,
lalu secara majaz dinisbatkan kepada sebab ketidakmampuan lalu
menjadi nama baginya. Artinya adalah kejadian yang terjadi diluar
kebiasaan-

Secara terminologi, mukjizat adalah kejadian luar biasa
yang diperlihatkan oleh Allah S kepada seseorang Srang mengaku

sebagai nabi, dengan fujuan unfuk menantang orang-orang yang
mengingkarin5n.

Berikut ini syarat-syarat mukjizat:

1. Kejadian luar biasa tersebut hendaknya mumi perbuatan
Allah $, karena Dia-lah Yang membenarkannga unfuk
Rasul-Nn.

2. Kejadian luar biasa tersebut hendaknya tidak mampu
dilakukan oleh Nabi.

10 1O0O Mukiizat Rasulullah 6



3. Kejadian tersebut terjadi se@ra luar biasa,

karena apabila fidak maka seorang pendusta bisa

mengaku sebagai nabi. Dengan syarat ini maka sihir dan

tenr.rng tdak dianggap sebagai kejadian luar biasa

karena dapat dipelaiari.

Keiadian tersebut hendaknya teriadi di tangan seseorang

lang mengaku sebagai nabi unfuk menunjukkan

kebenarannya. Dengan qnrat ini maka lanmah,

ma'unah dan istidmj tidak dianggap mukiizat, karena

tidak te4adi di tangan seseorang yang mengaku sebagai

nabi. Dimana kanmah teriadi atas seorang hamba png
shalih, dan ma'unah terjadi atas seorang awatn yang

diselamatkan dari bencana, dan istidmi teriadi atas

orang fasiq png hendak dijerumuskan, dan ihanah

terjadi atas seorang pendusta yang mengaku sebagai

nabi, seperti yang teriadi atas Musailamah Al Kadzdzab

dimana ia pemah mengobati mata sakit dengan cara

meludahinya agar sembuh nalnun jushrr mata yang

sehat malah menjadi buta.

Hendaknya muklizat tersebut sesuai dengan pengakuan

nabi, misalnya ia berkata, "Bukti kebenaranku sebagai

nabi adalah tertelahnya bahr ini", lalu bafu tersebut pun

terbelah sesuai dengan apa yang dikatakanrya.

Hendaknya mukjizat tersebut membenarkan orang lnng
mengaku nabi dan bukan mendustakann5ra, seperti yang

terjadi atas Musailamah dimana ia pemah meludahi

surnur yang aimya sedikit agar menjadi banyak natnun

justm malah kering sama sekali.

7. Hendaknln mukjizat tersebut tidak dapat ditandingi.

4.

5.

6.
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8. Hendaknya mu$izat diikufi dengan pengakuan sebagai
nabi atau rasul, misalnla ia terjadi secara langsung
setelah seseorang mengaku nabi unfuk membuktikan

setelah pengakuannya. Dengan demikian muklizat
berbeda dengan karamah, dimana kararnah tidak diikuti
dergan pengakuan sebagai nabi, juga berbeda dengan

misalnya awan yang memayungi Rasulullah $ sebelum

beliau menjadi nabi.

9. Hendaknya mukjizat tidak terjadi di masa yang luar
biasa seperti terbitnya matahari dari arah Barat, dimana
kejadian-kejadian luar biasa pada masa ini tidak dinilai
sebagai muklizat.8

Pembaca yang budiman, kini marilah kita ikuU kisah-kisah
tentang mukjizat Rasulullah $ untuk menjadi pelajaran dan
menambah kecintaan kita kepada beliau.

Ih. Musthafa Murad

Anggota lkatan Dosen Universitas Al Azhar Mesir

e Uh. St^rh Al Baiin' (hlm. 164 dan 165), At Maqastnd karya Taftazani
(2/1761, dan Ssrh &rusitah Al Kubn 0ilm.440).
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MUK'IZAT RASI'LULIAH #I

1. Muldizat Isra Mi'rai
Rasulullah $ memiliki squmlah mu$izat. Salah satun5n

adalah mukjizat Isra dan Mi'raj.

Diriwayatkan dari Malik bin Sha'sha'ah 4p, ia berkata:

Rasulullah $ pemah bercerita kepadanya tentang peristiwa Isra'

Mi'rui, dan bersaMa, " Ketika aku sedang berbaring di Hiiir Ismail,

tiba-tiba datang sneorang kepdaku lalu membelah dadaku lalu

mengeluarkan hatiku, kemudian didatangkan kepdaku sebuah

bejana Wng tetbuat dart emas penuh dengan keimanan, lalu ia

mencuci hafrku kemudian ditutup dan dikembalikan. Setelah itu
didatangkan kepadaku binatang funggangan bentmrna putih tnng
postumSn lebih kecil dan kuda dan lebih baar dari keldai (Buaq),

langkahnya sejauh ujung kakin5n, lalu aku dinaikkan katasn5n,

dan pergilah Jibril membawaku hinggu sampi langit dunia.

Kemudian ia minta agar pinfu langit dibuka, dan ia pun ditanya,

'Siapl<ah engkau?'Ia menjauab, 'Aku Jibdl'. Ia ditan5m, 'dengan

siapakah engkau?'Ia menjaurab, 'dengan Muhammad'- Ia ditanya,

Apakah ia telah diufus?'Ia menjawrab, T5n'. Dikatakan, 'Selamat

datang kepadanSm, sungguh ia adalah sebaik-baik oftrng yang

1000 Mut{izat Rasulullah 6 13



datang'. I-alu pintu pun dibuka. setetah aku selqai temyata ada
Adam disana, lalu Jibril berkata, hi adalah bapakmu Adam,
uapkan salam kepadanya'- Ialu aku pun menguapkan salam
kepadan5n, dan ia pun menjaormb salarnku kemudian ia berkata,
Selamat datang anak Sang shalih dan Nabi yang shalih,.

Kemudian Jibril membaowku hingga sampai di tangit
kdua, lalu ia minta agar pinfu langit dibuka, dan ia pun ditan5m,
'Siapakah engkau?'Ia menjaotmb, 'Aku Jibfil'. Ia ditaryta, 'Dengan
siapakah engkaull Ia menjar,t4Q, 'Dengan Muhammad', Ia ditarya,
Apakah ia telah diufus?'Ia menjawab, 'Iya'. Setelah ifu ada,Dng
berkata, 'selamat datang sungguh ia adatah sebaik-
baik orang yang datang'. Ialu pinfu pun dibuka. setelah aku
selesai temyata ada Yahya dan Is disana, dan kduanya adalah
sepupu, lalu Jibrit berkata, 'Ini adalah Yahya dan Isa, ucapkan
salam kepada '. Ialu aku pun mengwapkan salam
kepada dan ptn menjawmb salamku,
kemudian keduanya berkata, 'selamat datang saudan yang sharih
dan Nabi yang shalih'.

Kemudian Jibril membaoraku hingga sampi di langit
ketiga, lalu ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun dibrym,
'Siapakah engkau?'Ia menjautab, 'Aku Jihil'. Ia ditan5n, Dengan
a:apakah engkau?'Ia menjawab, 'Dengan Muhammad'. Ia ditanSm,

Apal<ah ia telah diufus?'Ia menjaormb, T5m'. Kemudian ada Snng
berkata, 'selamat datang kepadanya, sunggwh ia adalah sebaik-
baik orang yang datang'. Ialu pintu pun dibuka.

setelah aku selsai temyata ada Yusuf disana, tatu Jibnl
berl<ata, 'Ini adalah Yusuf, uapkan slam kepadanya'. Kemudian
aku pun menguapkan slam dan ia pun menjautab
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slamku, lantas ia berkata, 'selamat datang saudan tnng shalih

dan Nabi Snng shalih'.

Kemudian Jibril membawalil hirrggu sanpi di langit

keempt, lalu ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun ditan5a,

'siapakah engl<au?' Ia manjaw:ab, 'Aku Jibril'. Ia ditarya, 'Dangan

siapl<ah angl<au?' Ia manjawab, Dengan Muhammad'. Ia dibqa,
Apakah ia telah diuttts?' Ia menjawab, Ttn'. Kemudian ada gng
berl<ata, 'selarnat datang kepdanSa, sungguh ia adalah sebaik-

baik omng yang datang'. Ialu pintu pun dibuka. *telah aku

selaai temyata ada ldis di*na, lalu Jibril berkata, 'hi adalah ldris,

uapl<an salam lalu aku pun mengucapl<an sahm

kepadanSm, dan ia pun menjaowb slamku'. Kemudian ia berl<ata,

Selamat datang sudan Sang shalih dan Nabi 5nng shalih'.

Kemudian Jibril membawaku hingga sampi di langit

kelima, lalu ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun dibn5m,

'skpakah engkau?'Ia menjaormb, 'Aku Jibril'. Ia ditan5a:, 'Dengan

siapakah engkau?'Ia menjawrab, 'Dengan Muhanmad'- Ia ditania,

Apakah ia telah diufus?'Ia menjawab, 'Iya'. Dikatalan, 'Selamat

datang kepdanSa, sungguh ia adalah sebaik-baik oftng tnng
datang'. Ialu pintu pun dibuka. Setelah aku selsai temSmb ada

Harun disana, lalu Jibril berkata, 'Ini adalah Harun, ucapl<an salam

'. Ialu aku pun mengucaplan alam kepdan5a, dan ia

pun menjawab salamku, kqtudian ia berlab, '&lamat datang

saudara yang shalih dan Nabi Sang shalih'.

Kemudian Jibril membawaku hingga ampi di langit

keenam, lalu ia minta agar pinfu langit dibuka, dan ia ptn dibnSn,

'skpakah engkau?'Ia menjaormb, 'Aku Jibil'. Ia dibn5a, 'Dettgan

siapakah engkau?'Ia menjawab, 'Dengan Muhammad'. Ia ditaryn,

Apakah ia telah diufus?'Ia menjawab, 'I5m'. Dikabkan, 'Selamat
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datang kepadanya, sunggah ia adalah sebaik-baik oreng yang
datang'. I-alu pintu pun dibuka. Setelah aku selaai tem5nta ada
Musa disana, lalu Jibnl berkata, 'Ini adalah Musa, uapkan salarn

kepadanya'- Ialu aku pun menguapkan salam kepadan5n, dan ia
pun menjaurab salarnku, kemudian ia berkata, 'selamat datang
saudara yang shalih dan Nabi wng thAin'. Setelah aku

-nln*utin5^ tiba-tiba ia menangis, ia ditanSa, Apa tnng
membuatmu menangis?'Ia menjawab, 'Aku menangis karena ada

seorang anak yang diutus squdahku dimana umabt5n yang masuk
surga lebih banyak dari uma*u'.

Kemtdian Jibrtl membauraku hingga sampai di langit
ketujuh, lalu ia minta agar pinfu langit dibuka, dan ia pun ditanya,
'Siapakah engkau?'Ia menjawab, 'Aku Jibil'. Ia dita4ta, Dengan
siapakah engkau?'Ia menjaumb, 'Dengan Muhammad'. Ia dita4m,
Apakah ia telah diufus?'Ia menjawab, 'Iya'. Dikatakan, 'selamat

datang kepad4pya, sungguh ia adalah sebaik-baik orzrng trang
datang'. I-alu pinfu pun dibuka. Setelah aku selqai tem5nta ada

Ibrahim disana, lalu Jibril berkata, 'Ini adalah bapakmu lbrahim,
ucapkan salam kepadan5a'. Lalu aku pun menguapl<an salam

kepdan5a, dan ia pun menjatnb slamku, kemudian ia berl<ata,

'Selamat datang anak yang shalih dan Nabi Sang shalih'.

Setelah itu diangkatlah untukku Sidratul Muntaha, dan
temyata buah-buahann5n seperti wadah Hajar yang sangat baar
dan daunn5m seperti kuping gajah, Jibfil berkata, 'Ini adalah

Sidmful Muntaha'. Di dalamn5n ada empat sungai: Dua sungai
yang batin dan dua sungai Wng zhahir. I-alu aku bertanya,

Apakah dua sungai ini u,nhai Jibil?'Ia merlawab, Adapun dua

sungai yang batin adalah sungai di swga, sdangkan dua sungai
yang zhahir adalah sungai Nil dan Euphrat'.
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&telah ifu Baitul Ma'mur diangkat untul*u, kemudian

didaAngkan kepadaku sebuah bejana berisi kharner, dan fujana
berAi rusu dan bejana berisi madu, lalu aku mengambil susu, mal<a

Jibdl furleb, 'Ia adalah fifuhnu dan umabnu'.

Kemudian diq/ajibkan absku shalat lima puluh l<ali pda
setiap hari, lalu aku kembali dan meleumti Musa, dan ia berlata,

Apal@h tnng telah diperintahkan kepdamu?' Aku menjauab,
'Aku diperintahkan shalat lima puluh l<ali pda setiap hari'. Ia
berl<ata, 'Saungguhnya umatmu tdak akan finglup

l<arena aku telah mencoban5m atas umatht
sebelummu dan mereka benar-benar frdak anggap
mengujal<ann5n, mal<a kembalilah kepda Tuhanmu dan minblah

wful< umahnu'. Maka aku pun kembali, dan Allah
mengwrangi sepuluh, kemudian aku kembali ke Musa dan ia
mengatal<an hal yang sama, lalu aku pun kembali, dan NIah
mengunngi sepuluh, Ianhs aku ketnbali ke Mua dan ia
mengatakan hal yang sama, kemudian aku pun kembali, dan Allah
mengurangi sepuluh, lalu aku kembali ke Musa dan ia mengatakan

hal yang nrna, lantas aku pun kembali, dan Allah mengunngi
sepuluh, kemudian aku kembli ke Mua, dan ia mangatalan hal

tnng nmq lalu aku pun kembali, dan Allah memqintahlan
kepadaku shalat sepuluh kali pda sefiap hari.

Setelah ifu aku kembali ke Mua, dan ia mengatalan hal
yang sarna, lalu aku pun kembali, dan Allah mernerintahkan

kepadaku shalat lima kali pada setiap hai. Musa berl<ab,

'Sesungguhnya umatmu frdak al<an sanggup mengerjal<an shalat

lima kali pda setiap hari, karena aku telah mencobanja atas

umatku sebelummu dan mereka benar-bqtar tidak marnpu, maka

kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah untuk
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umatmu'. Aku menjaotab, 'Aku telah meminta kepada
Tuhanku sampai aku malu, akan tetapi aku ridha dan menerima'."

Beliau bersaMa, "setelah aku berlalu, fiba-tiba Sang
Penyent bersent, 'Aku telah menetapl<an kewajiban-Ku dan aku

atas pan hanba-Ku'.'9

Dari peristiwa yang diceritakan dalam hadits ini ada
sejumlah mukjizat ydng dimiliki Nabi $, diantaranya:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Atap Rumah Nabi g Terbelah

Menempuh Jarak Ribuan Tahun HanF dalam
Sekejap

Buraq Tunduk kepada Nabi g
Terbukanya Pintu L-angit untuk Nabi g
Menyaksikan Berbagai Macam Siksaan Neraka
Menyaksikan Berbagai Macam Kenikmatan Surga

Bertemu dengan Para Nabi dan Rasul serta
Berbincang-Bincang dengan Mereka

Berbincang-Bincang dengan Para Malaikat
Seperti Malaikat Maut

Melihat Kehidupan Alam Ghaib

Perlu dijelaskan, bahwa riwayat hadits Snng sedang kita
bahas ini terkesan simple dan rurnit. Kesan simple, karena ia tidak

9 Hadits irtr shahih.
Hadits ini dirtwaptkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Manaqib Anstnr, tnb:

M'raj, no.3885).
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menyebutkan sedikit pun peristiwa Isra. Sehingga Imam Al

Bukhari mencantumkan bab ini dalam bab Mi'raj. Dalam hadits ini

juga disebutkan bahwa Allah s memberikan keringanan sepuluh

shalat pada setiap kali, namun ini menyalahi kebanyakan riwayat

yang menyebutkan bahwa Allah @ memberikan keringanan lima

shalat pada setiap kali.

Sedangkan kesan ntmit, karena ia menyebutkan minum

susu setelah turun dari langit, sementara dalam banyak riwayat

disebutkan bahwa beliau minum susu sebelum memulai perialanan

Mi'raj ke langit.

11- Melihat Baitut Maqdis dengan Mata Kepala

Padahal Beliau Berada di Kota Mat*ah

Diantara mukjizat Nabi $ yang berkaitan dengan peristiwa

Isra dan Mi'raj, bahwa orang-orcng Quraisy bertanya kepada

beliau tentang ciri-ciri Baitul Maqdis dan jumlah pintunya. lalu
Allah & memperlihatkan Baitul Maqdis kepada beliau dan

meletakkannya di hadapan beliau sehingga beliau dengan leluasa

menjawab seluruh pertanSnan mereka tanpa salah sedikit pun-

Rasulullah $ bersabda, " Ketika oftng-oftng Qtnisy
mendustakanku di Hiiir kmail, maka Allah & menanpld<an

Baifil Maqdis kepdaku, sehingga aku pn leluaa manyebutlan

cii-ciring kepada mueka, dan aku melihah5n dengan mab

kepal2."7o

10 Hadits inr shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: l"larnqib Anstnr, bab:

M'raj, no. 3886h Mr.rslim (pembahman: tman, tnb: Isa bin Maryamh dan Ahmad
(1/309).
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12- Informasi Rasulullah g tentang Kafilah Unta
Quraisgr

Diantara mukjizat Nabi $ png berkaitan dengan peristhra
Isra dan Mi'raj, bahwa orcung-orang Qumis!, berkata kepada beliau,
"Apakah engkau meleqrati kafilah kami yang ada di tempat ini dan
itu?"

Beliau menjawab, "Iya bqar aku melevrtatin5n, aku
mendapti merel<a kehilangan safu unta merel<a dan mereka
menarin5a, dan aku meleumti kafilah bani fulan dimana unb
menh merel<a pecah.'

Mereka berkata, "Beritahukan kepada kami berapa

iumlahrya dan jumlah penggembalanya."

Beliau bersaMa, "Aku tidak sempat menghihngnya.',

Kemudian beliau bangkit dan mendatangi kaftlah unta lalu
menghifungnya dan menghitung jumlah penggembaranya. setelah
ifu beliau kembali kepada orang-orcmg euraisy, raru bersaMa,
"Jumlahnya adalah sel<ian dan sel<ian, dan penggembalanSa
adalah fulan dan fulan."Tem5ata keadaannya persis seperti Snng
diinformasikan oleh Rasulullah #.11

Dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, "Kami berkata,
'Wahai Rasulullah, bagaimana engkau diisrakan?, Beliau
menjawab, ... kemudian Nabi$ bersaMa, 'Salah afu tanda
kebenann apa yang aku sampaikan kepada katian adalah, aku
meleonti seekor unta l<alian di tempt ini dan ifu,
mereka telah kehilangan untanga, lalu merel<a si fulan

rl Hadits ini hasan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'ta namun hnu Hajar dalam Fath Al Ban
(7 /24O1 tidak berkomentar.
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mengunpulkannSm. Dalam perjalanan mereka saat ifu, merel<a

singgah di tempat ini dan ifu dan merel<a mendatangi l<alian pda
hari ini dan ifu lalu unta bentmma hitam datang menghampiri

mereka .--'. Ketika orang-orang rnulai berdatangan, mereka

melihahya hingga hampir mendekati tengah hari dan kafilah pun

tiba, lantas unta hitam yang digambarkan Rasulullah $ pun

datang menghampiri mereka. "l2

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Nabi $ diperjalankan

ke Baiful Maqdis, kemudian kembali pada malam yang sama, lalu

menceritakan hal ifu kepada mereka dan menyebutkan ciri-ciri

Baiful Maqdis serta kafilah unta mereka, maka orang-orang

berkata, 'Kami tidak percaya dengan cerita Muhammad'. Mereka

pun kembali murtad, maka Allah @ musnahkan mereka bersama

Abu Jahal'."13

13. Terbelahnya Bulan

Diantara mukjizat Rasulullah $ adalah dapat membelah

bulan menjadi dua, sehingga gunung tampak berada diantara

Hal ini seperti diriuayatkan oleh Anas @, ia berkata,

"Penduduk Makkah meminta kepada Rasulullah $ unhrk

membelah bulan sebagai bukti atas kebenaran dalunhnva, maka
bulan pun terbelah menjadi dua. Allah & berfirman,

@ f;s6i;6Ar*r;A
12 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan dia berkomentar, "Sanad

hadits ini shahih."
13 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad ll/3741.
Ibnu Katsir (Tafsir lbnu l{abir,3/lsl berkata, "Sanad hadits ini slnhih."
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'Telah de*at datangnya saat itu dan telah terbelah bulan,.,,
(Qs. Al Qamar [54;' 11t+

Melihat hd tersebut, orang-orang kafir Quraisy pun terrdiam

dan berkata, 'Jika ia dapat menyihir kami, maka ia tidak akan
dapat menyihir sernu:r orang."ls

14. Hujan Tunm dan Reda dengan Doa Rasulullah g
Diantara mukjizat Rasulullah $ adalah hujan turun dan

reda ber{rat doa beliau gang mustajab. Yaifu ketika orang-orcmg
mengalami kekeringan, kemudian beliau berdoa meminta hujan,
maka hujan pun langsung furun saat beliau masih bendiri di atas

mimbar.

Hal ini seperti diceritakan oleh Anas i&, "Suafu ketika ada

seorang laki-laki masuk masjid dari pintu arah mimbar, saat
Rasulullah $ sedang berdiri diatasnya menyampaikan khutbah
Jum'at, lalu laki-laki tersebut menghadap kepada Rasulullah $
dan berkata, 'Wahai Rasulullah, harta benda musnah dan semua
jalan terpufus, maka zudilah kiran5ra engkau berdoa kepada Allah
agar menurunkan hujan'!"

Anas lanjut berkata, 'Maka Rasulullah # p,r., mengangkat

tangannya dan berdoa,

.t$:*t 4t,tiLt 4t,tiilt 4t
1a Hadis ini shahih muhovatir-
Hadits ini diriurayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Manaqib, no. 3627l;

Muslim (4/2L59); dan Ahmad {l/37 7, 473, M7, 3/27 5, 27 8, 4/821.
1s Hadits ini diriunptkan oleh Al Baihaqi dalam Dala'il A*Nubuwwh

(2/2681.
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'Ya Allah' turunkanlah huian atas kami, ya'Allah
hujan atas kami, tn Allah turunkanlah hujan atas

kami'.

Anas berkata, 'Demi Allah, kami tidak melihat ada awan

sedikit pun di langit sebelumnya, tiba tiba muncul dpri balik gunung

segumpal awan tebal. Setelah awa!, tersebu| berada di tengah-

tengah langit maka ia pun terpencar lalu turun hujan.

Anas berkata, "Demi Allah, selama 6 hari kami tidak

melihat matahari. Kemudian pada hari Jum'at berikutnya, laki-laki

tersebut kembali masuk masjid dari arah pinfu mimbar, saat

Rasulullah $ sedang menyampaikan khutbah Jum'at, lalu ia
menghadap kepada beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, harta

benda musnah dan semua jalan terpufus, maka sudilah kitanSn

engkau memohon kepada Allah agar hujan dihentikan'!"

Anas berkata, "Maka Rasulullah $ pun mengangkat

tangannya kemudian berdoa,

tfll

'Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan

jadikan musibah atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di abs
dataran tinggt, pegunungan, lembah, dan tempat fumbuhann5n

pepohonan'."

Anas berkata, "Maka hujan pun reda, dan kami keluar dari

masjid dibawah terik matahari."16

| ,4L t) t:1? 4r
.1Ar *,.vj'qrbt, JVA!

'"dt
;"

16 Hadits im slnhih.
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15. Kal<i Kuda Suraqah Terperosok ke Dalam Tanah

setelah oriang-orang kafir p,hrs asa karena fidak b€rhasil
menangkap Rasulullah $ dan Abu Balor r&,, maka mereka prn
mernbuat sal;enrbara 5nng isingaa:

"Barangsiapa bisa menanglep Muharnrnad, maka ia berhak
mendapatkan seratus ekor unta."

Orang-orang pun berlomba-lomba unhrk menangkap
Rasulullah S dun Abu Balor denri mernenangkan sayernbara

tersebut.

Ketrka Rasulullah & dun Abu Bakar meleruat kampung
bani Mudl$ dari arah Qadid, ada seoftmg penduduk yang

melihafuiya, lalu ia berkata dihadapan orang-oftrng, 'Tadi aku
melihat ada sebuah rombongan di kejauhan sana lnng menurutku
ia adalah Muharnmad dan sahabatnla."

Mendengar hal itu, Suraqah bin Malik langsung sigap dan
berupaya unfuk mengelabuhi orang-orang agar sayembara tersebut
dimenangkan oleh dirinya sendiri. Maka ia pun berkata, "ltu bukan
rombongan Muhammad, tetapi ifu adalah rombongan fulan dan
fulan yang pergl unfuk suafu keperluan."

Sejenak Suraqah terdiam, Ialu ia masuk ke tempat
persembunyiannya, dan berkata kepada pembanfunya, "Bawalah

kuda ini keluar dari belakang persembunyian dan funggu aku di
belakang sana." Kemudian ia pun mengambil tombaknya dan
pergi dengan sembunyi-sembunyi, lalu menunggang kudan5n.

Ketika Suraqah telah mendekati rombongan Rasulullah $
dan mendengar lanhrnan ayat yang dibaca oleh beliau, sementara

Hadits ini diriwarlatkan oleh Al Bukhari (no. 1013, 1014, 1015, 1016);
Muslim (pembahasan: Shalat istisqa); dan hnu Majah (no. 12721.
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Abu Bakar terus menerus menoleh ke kanan, ke kiri dan ke

belakang dan Rasulullah $ tidak menoleh sedikit pun, maka Abu

Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, ada Suraqah bin Malik

mengejar kita di belakang!"

Maka Rasulullah $ pun mendoakannya agar celaka-

Seketika itu juga kaki kudanya langsung terperosok ke dalam

tanah. Maka Suraqah berkata, "lni pasti karena ulah doa buruk

kalian, tolonglah selamatkan aku, dan aku berjanji akan melindung,

kalian berdua." Maka Rasulullah # prt, menarik doanya, dan

Suraqah pun kembali selamat berkat doa beliau.

Setelah itu Suraqah meminta kepada Rasulullah # ug*
diberi surat perjanjian secara tertulis, maka Rasulullah $
memerintahkan kepada Abu Bakar agar menulis surat perianjian di

selembar kulit unfuk Suraqah. Surat perjanjian tepebut disimpan

oleh Suraqah sampai tiba waktu penaklukan kota Makkah. I-alu ia

pun datang membawa surat perjanjian ifu kepada Rasulullah $,
dan beliau pun menepati janjinya dan bersabda, "Hari ini adalah

hari peneptan janji dan kebail<an."

lalu Suraqah menawarkan perbekalan kepada

Rasulullah # dun Abu Bakar, narnun keduanya menolak dan

bersaMa, " Kami tidak membufuhkannSa."

Kami hanlra minta kepadamu agar palingkan orang-orang

dari mengejar kami. Lalu Suraqah menjawab, "Aku siap

melindungi kalian."

lalu ia pun kembali ke Makkah, dan mendapati orang

orang sedang melakukan pencarian, maka ia berkata, "Aku sudah

pastikan berita ifu, dan temyata tidak benar salna sekali."

Demikianlah muklizat doa Rasulullah $. Di pagl hari

Suraqah berupaya keras untuk menangkap Rasulullah $ dan Abu

1000 Muldizat Rasutullah & 25



Bakar, namun di sore harinya ia bempaya keras unfuk
memberikan perlindungan kepada beliau dan sahabakrp Abu
Bakar &'r7

16- OrangOrang Kafir Terherrti di Mulut Gua

Orang-orang kafir Quraisy semakin gencar mencari Nabi $
dan Abu Bakar.ft. Mereka mengajak orang-orang yang pandai

membaca mengenal bekas langkah atau jejak kaki hingga sampai

di mulut gua Tsur, lalu ketika mereka berhenti di depan gua

tersebut, Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, apabila salah

seorang mereka melihat kepada kakinya niscaya mereka akan
dapat melihat kita." Maka Rasulullah $ bersaMa,

'0.:;.1 t CAs hr ,frr'AL 6 ,-*.(: t;-

^az.1i'.1 .ill 0!i

" Wahai Abu Bal<ar, apl<ah pendapbnu tentang dua orang

tnng adalah Allah, janganlah englau fursdih
saungguhn5m Allah fuerrn kib.'18

Rasulullah $ dan Abu Bakar mendengar perbincangan

mereka dari atas kepala mereka, akan tetapi Allah & telah

membutakan penglihatan mereka, dan melindungi keduanlp.

17 Hadits in shahitt
Hadits ini diriwaptkan oleh Al BuLhari 0/186,188 dan 7/L96li Ahrnad

(3/2l2li Al Hakim B/Gni dan Muslim (no. 2009).
18 Hadits in shahih-

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Keistimeuraan sahabat,

bab: Manaqib Muhajirin, dan pernbahasan: Tafsir surah Baraa'ahh dan Muslim
(pembahasan: Keistimeuraan sahabat, bab: Keistimanraan Abu Bakar q&).
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17. Abu Jahal Mundur dari Sisi Rasulullah $ dengan

Penuh Rasa Takut

Adalah Abu Jahal bertekad unhrk menginjak tengkuk

Rasulullah $ ketika sedang melalukan shalat. Namun ketika ia

mendekat tiba-tiba ia mundur kembali dengan penuh rasa takut,

karena melihat seakan ada jurang api 3ang menghalanginya dari

Rasulullah #.
Abu Hurairah rg berkata: Abu Jahal pemah berkata

kepada orang-orang kafir Quraisy, "Adakah kalian biarkan

Muhammad sujud kepada Tuhanryn dihadapan kalian?"

Mereka menjawab, "l!ra."

Abu Jahal berkata, "Demi Lata dan L)zza, apabila aku

melihatr,ya sedang shalat maka akan aku injak tengkuknya dan aku

sungkurkan vrajahnya ke tanah-"

lalu datanglah Rasul,rlluh # untuk melakukan shalat. Abu

Jahal pun mendekat kepada beliau ingin menginjak tengkuknya.

Namun tiba-tiba saja ia mundur ke belakang dengan penuh rasa

takut sambil menutrpi wajahnya dengan kedua tangannya. Maka

ia pun ditanya, "Ada apa denganmu tlnhai Abu Jahal?"

Abu Jahal menjawab, "Ada sebuah jurang api yang sangat

dalam antam diriku dengannla."

Maka Rasulullah $ bersaM a', " Jika ia mendekat sditdt tagi

kepadaku nisaya malaikat akan merynmbamya organ demi

organ."

Atas peristiwa ini, maka turunlah firman Allah &,
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"fugaimana p'&pfuu tantang onng Wrg melarang,

pdaphnu apbila oftng tnng melamng itu Ma di abs
abu dia ffilua (kepda Allah)?

B@inam pndaptnu apbila onng tnng mehruU itu
mqtdustal<an dan beryling? TidaMah dia mengetahui hhum
saungguhn5m Allah melihat sqala perbmtann5n? Kebhuikh,
sungguh apbila dia tidak berhenti (bqbwt dqnikian) nisaga kani
tarik ubun-ubunnlm, 6pi@ ubw-ubw orzng Wrg mqd.sbtran
lqi dur{al<a. Maka biarhh dia memangil golongamga ftntuk
manolongn5a), kelak l{ami akan memangil mahikat Zabanitah.
Hali-kali jangan, ianganlah kamu ptuh k@anp; dan s@lah
dan deka*anhh (dirinu kWb Tuhan)." (Qs. Al Alaq [U: ]19)
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18- Isteri Abu L-ahab fidak Bisa Melihat Rasulullah &
Padahal Beliau Sedang Duduk di Hadapannla

Asma' binti Abi bakar 6 berkatat Ketika turun firman

Arah &, 4a'-critcr-a6r CD 6t>4,ir"; *
\7;24 @ v.Giiig |fr;rr@# 36 6( JAs, @

@ # n '3+ " Binasalah kdua tangan abu Lahab dan

sesungguhnya dia akan binasa. TidaHah bermanfaat harta

bendan5n dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke

dalam api yang bergeiolak. Dan (begitu pula) isbinSn, pembawa

kayu bakar yang di lehemya ada tali dari sabut' (Qs. Al-Lahab

[11U: 1-5) datanglah Al Aura' Ummu Jamil, lalu berkata, "Wahai

orang yang mencela bapak kami, agamanya melecehkan kami dan

ajarannya memusuhi kami. "

Saat itu Rasulullah S duduk ditemani oleh Abu Bakar r$
yang duduk di sisinya, maka Abu Bakar r$ berkata, *Si

perempuan ini datang kemari, dan aku khawatir ia melihat

baginda."

Maka Rasulullah $ bersabda, "Ia frdak akan bia

melihatku.'

Beliau pun melanfunkan sebuah apt Al Qur'an sebagai

perlindungant

'63 (i$.6; t(A 313 ti{t3tir t$i

@gFrW-rb{V
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"Dan apabila l<amu membaca Al Qur'an nisaya lkmi
adalran antan l<amu dan orang-omng tnng frdak beriman kepada
ke.hidupn al<hint, suatu dinding tnng tertutup." (es. Al Israa.

Il7l,451

Perempuan tersebut pun datang dan berdiri persis di
hadapan Abu Bakar rS!, namun ia tidak melihat Rasulullah $, lalu
ia berkata, "Wahai Abu Bakar, aku mendengar bahwa temanmu
telah mengejekku."

Maka Abu Bakar berkata, "Demi Tuhan Pemilik Ka'bah, ia
tidak mengejekmu."

Maka ia pun pergi sambil bet&ata, "Tahulah orang euraisy
bahun aku adalah puteri pernuka mereka."l9

19- Tangan lpng Lumpuh
Suatu ketika Rasulullah $ melihat seorang laki-laki makan

dengan tangan kirinya, lalu Rasulullah #i menegumya dan
berkata, "Makanlah dengan tangan kananmu!'

Ia menjawab, 'Aku tidak bisa!"

Maka beliau bersabda, "hgkau benar-benar frdak akan
bisaf

Periurayat hadits ini Hata, "Maka orang tersebut tidak
mampu mengangkat tangannln ke mulufurya karena menjadi
h.rrnprh."

Hadits ini diriunptkan oleh Muslim dalam bab minuman.

19 Hadits ini dirir,uayatkan oleh Abu Ya'ta, dan tidak dikomentari oleh hnu
Katsir (3/43).
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20- Para Pengepung Rasulullah # Tidak Bisa Melihat

Beliau Ketika Leuat di Hadapan Mereka

Setelah mengetahui bahwa orang-orang kafir Quraisy telah

mengepung rumah beliau dan mengintai dengan seksama dari

Iubang pinfu untuk membunuh beliau, maka Rasulullah $
memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib rS untuk tidur di atas

ranjang beliau pada malam h[rah, sementara beliau keluar dengan

mengambil segenggam debu lalu menaburkannya ke atas kepala

mereka sambil membaca a5nt:

(r- 4- q3 (z iT$ *.b(%

"Dan Kami adakan di hadapn mereka dinding dan di
belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka

sehingga mereka tidak dapat melihat" (Qs. Yaasiin [10]: 9)

Sehingga tidak seorang pun dari mereka yang bisa melihat

beliau ketika keluar meler,vati mereka. Beliau berjalan menuiu

rumah Abu Bakar lalu keduanln pergl pada malam ifu. lalu
datanglah seseorang dan melihat orangorang sedang mengepung

rumah beliau, maka ia berkata, "Apakah yrang kalian funggu?"

Mereka menjawab, 'Kami menunggu Muhammad."

Ia berkata, "Sial kalian, sungguh ia telah keluar meleunti

kalian dan menaburkan debu fe atas kalian."

Mereka menjawab, "sungguh kami fidak melihatrSn."

Mereka pun lalu membersihkan debu dari atas kepala

mereka, yaitu Abu Jahal, Al Hakam bin Al Ash, Uqbah bin Abi

Mu'ith, An-Nadhar bin Al Harits, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin
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Al Aswad, Thu'aimah bin Adi, Abu Lahab, Ubai bin Khalaf, Nabih
bin Al Hajjaj, dan Munabbih bin Al Hajjaj.2o

21- Sebuah Pohon Berjalan Lalu Kembali ke Tempat
Asalnya

Diantara mukjizat Rasulullah # yang berhubungan dengan
tanam-tanaman adalah sebuah pohon funduk kepada beliau.
Peristiwa ini seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik &, ia
berkata:

Suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah $ setelah

melihat beliau duduk bersdih dengan kondisi darah mengalir
karena dipukul oleh orang kafir Quraisy.

Anas berkata: Lalu Jibril berkata, "Ada apa denganmu?"

Rasulullah $ menjar,uab , " Mueka telah memperlakulanku
demikian dan demikian.'

Anas berkata: [-alu Jibril berkata, "Maukah engkau aku
tanda kebenaranmu?" '

Beliau menjawab , " I5n mau. "

Anas berkata: I-alu Jibril melihat ke sebuah pohon yang ada
di balik lembah, dan berkata kepada beliau, "Panggillah pohon
ifu." lalu beliau pun memanggilngra.

Anas berkata: Maka pohon tersebut pun berialan dan
berdiri di hadapan beliau. lalu Jibril berkata, "Suruh ia agar
kembali ke tempat asalnya."

20 Hadits it'tt hasan-

Hadits ini diriwayatkan oleh lbnu Sa'ad (l/227-2281 dan hnu Hist/am

lt/4831.
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Lalu Rasululluh # menyuruhnla kembali, maka ia pun

kembali ke tempat asalnya. Kemudian Rasulullah $ bersaMa,

" Kini cukuplah bagikq. "2l

22- Dua Pohon Saling Elerdempetan Kemudian
Kembali ke Tempat Asalnya Masing-Masing

Diriwayatkan dari Jabir bin AMullah,& ia berkata: Suatu

ketika kami dalam perjalanan bersama Rasulullah $ kemudian

beliau singgah di sebuah lembah yang gersang, lalu beliau pergr

unhrk buang hajat. Setelah itu aku mengikuti beliau dengan

membawa sebuah ember berisi air, lalu beliau melihat-lihat dan

tidak menemukan sesuafu yang dapat digunakan unhrk menjadi

penutup. Tiba-tiba terlihat ada dua buah pohon di tepi lembah, lalu

beliau pergi ke salah sahrnya, lantas memegang salah safu

dahannya, dan bersabda, "MenunduHah engkau dengan

iln Allah.'

Maka pohon tersebut pun menunduk mengikati beliau

seperti seekor unta yang menunduk kepada pengendaran5a.

Kemudian beliau mendekati pohon yang safunp, lalu memegang

salah safu dahannya, dan bersaMa, "Menunduklah engl<au

dengan izin Allah- "I alu pohon tersebut pun menunduk

2r Hadig im slnhih
Hadits ini diriwartkan oleh Ahmad dalan Al Musmd (3/113) dan lbnu

Majah dalam,4s-Sunan (no. 40281 -

Al Haitsami dalam Mafim' Az-htn.iy' berltomentar, "Sanad hadits irf
shahih, meskipun Abu Sutnn yang berrnrna Thalhah bin Nafi' menyirnak hadis

dari Jabir."
hnu Katsir (Al Bidatnh, 6/1351berkomentar, "Sanad hadits ini sesr.rai slprat

Muslim."
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mengikut beliau, seperti seekor unta yang menunduk kepada
pengendaranya.

Setelah beliau berada diantara kedua pohon tersebut, maka
beliau pun menggabungkan keduanya dan bersaMa,
'Bergabunglah kalian berdua untukku dengan izin Allah!'Maka
keduan3n pun bergabung.

Jabir berkata: Kemudian aku menjauh dengan menrnduk
karena khawatir beliau mengetahui posisiku, dan aku pun bicara
sendiri, lalu aku menoleh sebentar, tiba-tiba Rasulullah sudah
kembali menuju kepadaku, dan kdua pohon tersebut pun telah
berpisah dan masing-masing berdiri atas batangnya, lantas aku
lihat Rasulullah # berhenti sejenak dan bersaMa, "Dengan

begini ke l<anan dan ke kiri."

MaksudnSn, memerintahkan kepada kedua pohon tersebut
agar kembali ke tempatrSn masing.masing setelah beliau selesai

membuang hajafuiya. Kedua pohon tersebut pun kembali ke
tempatrya masing-masing.

23. Tandan Kurma Turun dan Berjalan Menuiu
Rasulullah Sr

Diriwalntkan dari hnu Abbas &, ia berkata: Ada seorang
laki{aki datang kepada Rasulullah $ lalu berkata, "Apakah 3nng
dikatakan oleh para sahabatnu ini?"

Ibnu Abbas lanjut berkata: Di sekitar Rasulullah $ saat ihr
terdapat sejumlah tandan dan pohon, lalu Rasulullah # bersaMa,
"Maul<ah engkau aku nniukkan bukfr kebenann?' la mergawab,
gt ,,llla'
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hnu Abbas berkata: lalu behau memanggil sebuah tandan,

dan ia pun datang meneriang bumi lalu berdiri dihadapan

RasuluUah $ bersujud dan mengangkat kepalanya, kemudian

Rasulullah $ memerintahkan kepadanya agar kembali ke tempat

asalnla, lalu ia pun kembali.

Al Amiri berkata, "Wahai keluarga Amir bin Sha'sha'ah,

demi Allah aku tidak akan pemah mendustakannln selama-

lamanya."22

Dalam riwayat lain ia berkata: Ada seorang badui datang

kepada Rasulullah $ lalu berkata, "Bagaimana aku mengetahui

bahwa engkau adalah utusan Allah?"

Rasulullah $ bersaMa , " hgaimana apbila uku p"g'l
tandan ini dan pohon kurma, apakah engkau mau per@tn bahwa

aku utunn Allah?'

Ia menjawab, 'lya."

Setelah itu beliau memanggil sebuah tandan, lalu tandan

tersebut furun dari pohon kurma dan berjalan meneriang bumi

hingga berdiri dihadapan Rasulullah $, kemudian Rasulullah $
bersaMa, "Kembalilah!' I-alu tandan tersebut pun kernbali ke

tempat asalnya. Maka ia berkata, "Aku bersaksi dan beriman

bahwa engkau adalah Rasulullah."a

22 Hadits in shahih.

Hadits ini diriwartkan oleh Al Baihaqi dal361. Dala'il An-Nubuowah (6/171.
23 Hadits in shahih.

Hadits ini diriwafiatkan oleh Al Baihaqi dEilam Dak'il An-Nuhrutnh 16/15l
dan Al Hakim dalan Al Mtsdnkl2/6201.

Al Hakim berkomentar, "Hadits im shahih sesr.rai qprat Mtrslim, namun Al

Bukhari dan Muslim tidak merir.mptkannya."
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24- Dahan Pohon Mendatangi Rasulullah $h

Kemudian Kembali ke Tempatnya

Suatu ketika Rasulullah # keluar menuju sebuah

perkampungan di Makkah, saat beliau sedang resah dan gelisah

karena didustakan oleh kaumnp. lalu beliau bersaMa, " Wahai

Tuhan, perlihatkanlah kepdalu bukfr kebenaranku sehingga aku

meftEa tenang dan tidak kgi geliah.'

lalu Allah & mamhyukan kepada beliau ?9il,
"Panggillah kepdamu dahan pohon ap pun gng englau

kehendald!

Maka Rasulullah * mernanggrl sebuah dahan pohon, dan

dahan tersebut pun lepas dari ternpatrSn, kemudian jafuh ke tanah

dan berjalan menuju Rasulullah $, lalu beliau bersaMa

kepadanya, "Kembalilah engl<au ke tempt asalmu!" I-alu ia pun

kembali ke tempat asalnp.

Setelah ihr Rasulullah db memuji-muji Allah dan merasa

tenang, dimana orang-oftmg kafir Quraisy berkata kepada beliau,

"Apakah nenek molanglmu otang-orang yang sesat u/ahai

Muhammad?" Maka hmnlah firman Allah &:

sM6154;rU in';€; S1

"IGtakanlah, 'Maka apal<ah kamu

menyembah selain Allah, hai orang-oreng tnng
berpengetahuan'?' (Qs. Az-Zumar 1391, 64)24

Dalam riurayat yang lain disebutkan, bahwa Rasulullah $
sedang berada di Hajun, dimana beliau merasa sedih atas apa yang

aku

frdak

2a Hadis ini has,an.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihqi (6/13 dan 14).
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diperbuat oleh orang-omng kafir Quraisy terhadap beliau. lalu
beliau bersaMa, " Ya Nlah, perlihatkanlah kepadaku bukfr

kebenannku sehingga aku tidak lagi peduli dengan siap Wn tnng
mendustalanku."

Setelah itu Rasulullah $ diperintahkan agar mem.apggil

sebuah pohon dari arah Aqabah. [-alu datanglah pohon tersebut

melintas bumi hingga berhenti dihadapan beliau.

Kemudian Rasulullah $ memerintahkan kepadanlp agar

kembali ke tempat asalnya. lalu Rasulullah $ bersaMa, "I{ini aku

tidak tagi pduli dengan siap pun tnng mendustal<anlru-6

25- Sebuah Pohon Berialan Membelah Tanah dan
Bersyahadat di Hadapan Ra$lullah db

Diriwaptkan dari hnu Umar dB, ia berkata: Strahr ketika

kami bersama Rasulullah $ dalam sebuah perialanan, lalu

datanglah seorang badui. Ketika ia telah mendekat maka

Rasulullah $ bertanya kepadanya, "Kemanakah engkau hendak

pergi?'

Pria badui ihr menjawab, 'Pulang ke mmah."

Rasulullah # bersaMa, "sudikah engkau mangerial<an

suatu kebajil<an?"

Pria badui itu bertanya, "APakah ifu?"

Rasulullah $ bersaMa, "Yaitu engkau bercal<si bhva tidak

ada tuhan selain Nlah Yang Maha Ba dan frdak ada sekutu bagi-

Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nra.I

2s Hadits iru hasn-
Hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dahm Dala'il An-Nubuwwah. Hadits

kedua menguatkan hadits pertama tadi.
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Pria badui ifu berkata, "Bisakah engkau menr-rnjukkan bukti
atas kebenaran ucapanmu?'

Rasulullah $ bersaMa, "15n, pohon ini."

Kemudian Rasulullah $ memanggil sebuah pohon yang

ada di pinggir lembah, lalu pohon itu datang melintasi bumi dan
berdiri di hadapan beliau. Setelah itu Rasulullah $ meminta

kepadanya agar bersyahadat tiga kali, lalu ia pun bersyahadat

membenarkan kenabian beliau. Kemudian pohon tersebut kembali

ke tempat asalnya. Orang badui tersebut pun kembali ke kaumnya

dan berkata, "Jika mereka mengikutiku maka mereka akan aku
bawa menghadapffiu, dan apabila tidak maka aku akan kembali

kepadamu dan ikut bersamamu."25

26. Air Memzrncar dari Sela Jari-Jari Rasulullah #
Mukjizat Rasulullah $ berkaitan dengan benda mati adalah

memancamya air dari sela jari-jari beliau. Peristiwa ini seperti yang
diriwayatkan oleh Anas bin Malik &, ia berkata:

Aku melihat Rasulullah $ ketika waktu shalat Ashar tiba,

dimana orang-orang mencari air wudhu dan tidak menemukannya.
Kemudian didatangkanlah air wudhu kepada Rasulullah $, lalu

Rasulullah $ memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut

dan meny-rruh orang-orang unfuk berunrdhu darinya. Aku luga
melihat air memancar dari sela jari-jari Rasulullah #. t lu orang
oftmg pun berwudhu sampai semuanya selqai."27

% Hadirc ini diriwaSratkan oteh Al Hakim l2/6201dan Al Baihaqi dahm
Dala' il An-Nubttutwh (5/151.

Ibnu Katsir l6/1381b€rkata, "Sanadnla baik."
2-7 Hadits im shahih.
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Dalam riwayat lain disebutkan, "Mereka berjumlah delapan

puluh orang."28

Dalam riwayat lain disebutkan, "Mereka berjumlah tiga

fotts orang."29

Sebanyak tiga rafus orang berwudhu dari air wtrdhu safu

orang saja. Jika kita bandingkan dengan mukjizat Musa & 11ang

dapat memancarkan air dari bahr, maka mukjizat Rasulullah &
jauh lebih tinggr dan lebih sempuma, karena air yang meman@r

dari sela jari-iari tangan tentu lebih mengagumkan daripada air

lnang memancar dari bahr.

27. 1400 Orang Minum dari Sumur yang Kering

Al Bara' bin Azib rS berkata: Kami pemah berada di

HudaibiSah, dalam jumlah 1400 omng. Hudaib[nh adalah sehrah

surnur, lalu kami mengurasnla sampai tidak tersisa setetes air pun.

Kemudian Rasulullah $ duduk di mulut sutnur, lalu minta

diambilkan dir, lantas beliau berkumur-kumur, lalu

menyemburkannya ke dalam sumur, dan tidak lama kemudian

kami pun menimbanya sampai kami semua merasa kenyang dan

iuga binatang kendaraan kami.3o

Hadis ini diriwa5atkan oleh Al Bukhari (penrbahasan: Manaqib, no. 3573);

Mr.uslim (pembahasan: Keistimanraan sahabath An-Nasa'i (pernbahasan:

Thaharahh dan At-Tirmi&i (pernbahasan: Manaqib).
28 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pernbahasan: Manaqib, bab:

Tanda-tanda kenablan).
2e lbid.
30 Hadits iru shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dabm Fath Al Bari (penrbahasan:

Peperangan, bab: Perang Hudaibiyah, no.4150 danT/44Ll-
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28- Satu Ember Air Berubah Menjadi Sungai yang
Mengalir

Diriwaptkan dari Al Bam' bin Azib &, ia berkata:

Suatu ketika kami dalam perjalanan bersama Rasulullah $
lalu kami meler,rrati sumur yang sedikit aimya. Kemudian kami
berenam berhenti padanya, lalu aku mengulurkan emberku ke
dalamnya. Rasulullah $ berada di mulut surnur, lalu aku
mengangkat ember tersebut kepada Rasulullah $ dengan harapan

ada air walau setetes untuk minum. Namun temyrata tidak ada air
sedikit pun lalu aku mengantarkan ember tersebut kepada
Rasulullah $. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke

dalamnya, dan mengucapkan doadoa sekehendaknya lalu

mengembalikan ember tersebut kepada kami. Saat ifu aku melihat
seseorang diantara kami mengeluarkan bajunya karena takut
tenggelam. Kemudian ia mengalir menjadi sungai.3l

29- Air Susu yang Menfiubkan
Diantara mukjizat Rasulullah $ adalah membuat air susu

yang sedikit menjadi banyak.

Abu Hurairah rg berkata: Derni Allah, aku pemah

memegangi dadakr di atas tanah karena kelaparan, dan aku

ikatkan sebuah batu di peruthr untuk menahan rasa lapar. Suatu
ketika aku duduk di jalan yang dilalui oleh orang-orang. Kemudian
ler,vatlah Abu Bakar iS, lalu aku menanyakan kepadanln tentang

3l lbnu l{atsir tAl Bida5ah, 6/log-lC/ll berkomentar, "Hadits ini hanya
diriwaptkan oleh Ahmad dan sanadnya fizgid qawiy(baik lagi kuat). Sepertingra ia
kisah yang lain selain perang Hudaibtph.'
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suafu ayat dalam Al Qur'an dengan tujuan agar ia mengajakku

pulang ke rumahnya, natnun ia tidak melakukannya.

Tak lama kemudian leuatlah Umar bin Khaththab rft,, lalu

aktr menanyakan kepadanya tentang suafu a5at dalam Al Qur'an
dengan fujuan agar ia mengajakku pulang ke rumahnya, n umrn

temyata ia tidak melalnrkannp.

lalu ler,ratlah Abu Al Qasim Rasulullah $, dan beliau

mengetahui raut wajatrlnr dan apa yang sedang aku rasakan. Lalu

beliau bersabda, "Wahai Abu Huraimh."

' Aku menjauab, "Aku penuhi panggilanmu wahai

Rasulullah."

Ebliau bersabda, "Ayo ifut ahlr

Setelah ifu aku minh izin unhrk masuk dan beliau

mengizinkanku unfuk masuk. I-.du aku mendapati ada secauran

suzu. Elehau bertanya, "Dari manal<ah susu ini?'

Mereka menjawab, *Hadiah dari fulan atau dari keluarga

fulan untuk baginda."

Beliau bersaMa, " Wahai Abu Humimh."

Aku menjawab, "Aku penuhi panggilanmu wahai

Rasulullah!"

Beliau bersabda, "Pergilah ke ahli shuffah dan pnggil
mqel<a setnua kemari."

Abu Hurairah berkata: Ahli shuffah adalah tamu-tamu

Islam, mereka tidak memiliki keluarga dan harta benda. Jika

Rasulullah $ menerima hadiah, maka beliau memakannya sedikit

lalu mengirimkan sisanya kepada mereka, dan apabila beliau
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menerima sedekah, maka beliau kirimkan semuanya kepada
mereka tanpa sedikit pun memakannya.

Abu Humirah berkata: Itu iuga yang membuatku sedih,
karena aku berharap kiranya akulah yang minum susu ifu agar
badanku kembali segar. Aku berkata, "Aku menjadi utusan,
apabila orang-orang datang tentu akulah yang akan
memberikannya kepada mereka." Aku juga berkata, "I alu kira-
kira, adakah yang tersisa dari susu tersebut, tetapi Allah dan Rasul-

Nya haruslah ditaati."

Abu Hurairah berkata: Setelah ifu aku pun berangkat
memanggil mereka- I alu mengambil secawan susu tersebut dan
memberikannya kepada mereka. Safu persafu mereka
meminumnya sampai kenyang. Kemudian cawan tersebut
dikembalikan kepadaku, dan aku berikan kepada omng lnng
terakhir. Kemudian cawan tersebut aku kembalikan kepada
Rasulullah S. lalu beliau mengambil cawan tereebut, lalu

meletakkannya di tangan beliau, dan masih tersisa sedikit.
Kemudian beliau mengangkat kepalanya, dan memandangiku
sambil tersenyum seraya bersabda, " Wahai Abu Hunimh!'

Aku menjawab, "Aku penuhi panggilanmu wahai
Rasulullah."

Beliau bersabda, "Kini tinggal aku dan engkau tnng belun
minum."

[-alu aku menjawab, "Elenar unhai Rasulullah."

Beliau bersabda, "Duduilah dan minumlah!'

Abu Hurairah ber&ata: Lalu aku pun duduk dan minum.
Kemudian beliau bersaMa kepadaku, " Minumlah!'
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Abu Hurairah berkata: Aku pun tenrs minum- Masih saja

beliau bersaMa kepadaku, "Minumlah!' Hingga akhimya aku

berkata, "Demi Yang menguttsmu dengan benar, aku Udak

sanggup lagi."

Beliau bersaMa, "Kini berihn cantnn ifu kepadaku." ".

Abu Hurairah berkata: Kemudian cawan itu pun aku

berikan kepada beliau, lalu beliau minum sisanya-32

30. Sebuah Roti Dimakan oleh Delapan Puluh Orang

Diriwayatkan dari Anas bin Malik rg ia berkata: Abu

Thalhah rg pernah berkata kepada Ummu Sulaim, "Wahai Ummu

Sulaim, aku lihat Rasulullah #i tampakngra sedang kelaparan,

suaranlra lirih dan lemah, apakah engkau mempunlni makanan?"

Ummu Sulaim meniaurab, "llra ada."

[-alu Ummu Sulaim mengeluarkan gandum kemudian

membuat adonan dan memasaknln menjadi roti, lantas

mengutusku kepada Rasulullah #.
Anas lanjut berkata: Aku kemudian pergi membawa roti

tersebut dan mendapati Rasulullah S sedang berada di masjid

bersama orang-orang, lalu aku masuk kepada mereka, lantas

Rasulullah $ bertanya kepadaku, "hgkau diutus oleh Abu

Thalhah?'

Aku menjawab, "El€nar unhai Rasulullah."

Beliau bersaMa, " Dengan membawa makanan."

32 Hadib in shahih.

Hadits ini dirituayatkan oleh Al Bukhari : Kelembutan, no.6452

danLL/2871.
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Aku menjawab, "Benar unhai Rasulullah."

lalu Rasulullah $ bersabda kepada orcrng-orang,
" kngkitlah kalian!'

Setelah itu beliau pergi dan aku pun ikut pergr bersama
mereka, hingga sampai di rumah Abu Thalhah. lalu aku
sampaikan kepada Abu Thalhah bahwa Rasulullah * datang

bersama orang-orang.

lalu Abu Thalhah berkata, "Wahai Ummu Sulaim,
sasungguhnya Rasulullah $ datang bersama oftrng-orcng,

sementam tidak ada makanan yang kita suguhkan unfuk mereka."

Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu."

Setelah itu Abu Thalhah pergi menyambut kedatangan
Rasulullah $, Ialu Rasulullah $ bersabda, " Wahai (lmmu Sulaim,

silakan keluarkan apa tnng engkau miliki?'

Kemudian Ummu Sulaim keluar menyuguhkan roti
tersebut. lalu Rasulullah # memerintahkan agar roti tersebut

dipotong-potong, lantas Ummu Sulaim menurutinya dan
mencampurin5n dengan sedikit lauk, kemudian Rasulullah $
membaca doa atas makanan tersebut sekehendaknya, lantas
bersaMa, "Silakan mal<an unfuk sepufuh orang!'

lalu mereka pun makan semuanya, padahal jumlah mereka
ada fujuh puluh atau delapan puluh orang.33

38 Hadits fr stalrih.
Hadis ini diriuraptkan oleh Al Bul{hari (penrbahasan: Manaqib, no. 357g

dan penrbahasan: Shalat, bab: Sumpah dan nadzar, no. 6688); Muslim (bab:
Minuman); dan At-'l'imi&i (pembatrasan: Manaqib, S/S9S\.
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31. Seekor Binatang Hormat kepada Rasulullah #
Mukjizat Rasulullah # sa"g berkenaan dengan binatang

adalah tunduknya binatang buas kepada beliau. Di rumah

Rasulullah #f ada seekor binatang lnng hormat dan hmduk

kepada beliau.

Aisyah 6, berkata, "Keluarga Rasulullah $ memiliki seekor

binatang, apabila Rasulullah $ keluar rumah ia bermain-main dan

keluar masuk rumah, dan apabila mengetahui bahwa Rasulullah $
datang maka ia pun langsung diam dan tidak banfk tingkah

selama Rasulullah,$ masih ada di rumah karena takut menyakiti

beliau."il

32- Unta yang Lamban Meniadi Cepat

Ia adalah unta Jabir.{* frang lamban, lalu Rasulullah $
mendoakannp sehingga meniadi cepat. Berkenaan dengan

peristiwa ini Jabir r$ menceritakannln, ia berkata:

Suatu ketika aku bersama Rasulullah $ dalam peperarylan,

lalu untaku berialan sangat larnban dan membuatku lelah, maka

Rasulullah $ datang kepadaku dan bersaMa, "Ada aP
danganmu?'

34 Fladits irn shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (6/113, 150).

Al Haitsami lMajma' Az-hwa'id, 9/31 menyebutkan hadits ini dan

menisbatkann5ra kepada Ahmad, Abu Ya'la, NBazat, dan Ath-Thabrani dalan N
Armth."

As-Suyrti (At lfriasha'ish Al Kubra,2/63) pun menyebutkan hadits ini dan

menisbatkannya kepada Al Baihaqi, Abu Nu'aim, Ahmad dan Abu Ali Al Bazzar.

Ibnu Katsir (Al Bidayah,6/1621berkomentar, "Sanad hadib ini sesuai sprat
Ash-Shahih."
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Aku menjawab, ,"Untaku sangat lamban dan membuatku
lelah."

Lalu Rasulullah $ memukulnSa dengan pecutrya,

kemudian bersabda, " Naiilah!'

Jabir berkata: [-alu aku pun naik. Benar saja, untaku pun
langsung berlari mengejar Rasulullah $.

Diriwayatkan juga dari Jabir, ia berkata, "Aku pemah
berperang bersama Rasulullah $, Ialu beliau menghampiriku

karena melihat untaku sangat lamban dan membuatku lelah."

33- Utusan Serigala Menuruti Perintah Rasulullah g
Diriwayatkan dari Hamzah bin Abi Usaid, ia berkata: Suatu

ketika Rasulullah # p.rs mengantar jenazah salah seorang anshar

di Baqi', tiba-tiba ada seekor serigala duduk di tengah jalan, maka
Rasulullah # bersabda, "serigala ini datang meminta bagtan,

maka berilanlah buslan unfukt5n."

Mereka menjawab, "Tetrserah pendapatmu."

Beliau bersaMa, "Dari semua binatang temak safu kambing
pda setiap tahun."

Mereka menjawab, "Ifu banyak wahai Rasulullah."

Hamzah berkata: Kemudian Rasulullah $ mengisyaratkan

kepada serigala tersebut agar ambillah dari mereka secara

sembunyi-sembunyi, lalu serigala tersebut pun pergi.3s

35 Hadits im tpsan.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Dala'il An-Nubuwwh-(6/4G

43).

Al Baihaqi pun menyebutkan beberapa riwayat. Hadits ini pun diriwayatkan
oleh Al Bazz:rr dan Abu Nu'aim.
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Maka serigala ifu pun sefuju mengambil domba se@ra

sembunyi dari mereka seperti Snng ditawarkan oleh

Rasulullah #.

34- Seekor Serigala Berbicara dan Mengucapkan
Syahadat

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri &, ia berkata: Ada

seekor serigala memakan seekor kambing yang sedang

digembalakan, lalu membawanln pergl. Kemudian sang

penggembala pun mencarinya lalu merampasnya kembali darinya.

Tiba-tiba sang serigala berbicara sambil mengepakkan sayapnya,

"Tidakkah engkau takut kepada Allah, engkau rampas dariku

rezel<i5nng telah dianugerahkan Allah kepadaku?"

Maka sang penggembala pun berkata, "Aneh, ada seekor

serigala bicara seperti manusia!"

[-alu sang serigala pun berkata, "Maukah engkau aku

beritahukan hal yang lebih aneh dari itu? Yaitu Muhammad g di

Yatsrib lrang menceritakan kejadian-kejadian yang telah lalu."

Abu Sa'id Al l(hudri berkata: Maka berangkatlah sang

penggembala menggiring kambingnya menuju Madinah, lalu

sesampainya di Madinah ia mengikat kambingnya di sisi kota

Madinah, kemudian pergr menghadap Rasulullah $ dan

menceritakan kejadian yang dialaminp. Maka Rasulullah $
memerintahkan agar diserukan bahwa shalat ditegakkan.

Kemudian Rasulullah $ keluar rumah, lalu bersaMa kepada sang

penggembala, " Ceitakan u kepda mqeka!'Lalu ia
pun m@nceritakan kejadian yang dialaminya.
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Kemudian Rasulullah $ bersabda, "sunggwh benar, dan
demi Dat Yang jion Muharunad berada dalant tangan-Nya,
b'daHah Hari Kiamat datang sebelun binatang-binatang buas

bian dengan manusia, dan manusia bicara dengan pecubtya,
bian dengan tali sepafunya, dan ia bercerita kepadanSm, maka
ambilah apa t/ang diceritakan oleh pelakunya s6udahnja."36

35- Seekor Unta yang Berbicara

36. Anak Kecil yang Sembuh dari Penyakit Sinting

37 - Dua Pohon lrang Berdempetan

Diriwayatkan dari Ya'la bin Murrah &, ia berkata: Aku
melihat tiga keajaiban dari Rasulullah $, yang belum pemah

dilihat oleh siapa pun sebelumku.

Suatu ketika aku berjalan bersama Rasulullah # di salah

safu jalan kota Makkah, kemudian beliau melewati seorang
perempuan yang membawa anaknya yang agak sinting, lalu
perempuan tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, anakku ini agak
sinting seperti yang engkau lihat.'

Rasulullah $ bersaMa, "IGlau engl<au mau, aku doakan
unfuk kqembuhannym."

lalu beliau pun mendoakannya. Kemudian beliau
melanjutkan perjalanan, dan meleurati seekor unta !/ang
menjulurkan lehemya sambil makan rumput, maka beliau
bersaMa, " Tolong panggill<an si pemilik unta ini!'

s Hadits tun shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahrnad (3/$-8al; At-Tirmidzi (pembahasan,

Fitnah, 4/4761; dan Al Baihaqi dalam Dala 'il An-Nubuornnh (6/421.
Al Baihaqi berkomentar, "Sanad Hadits ir:d- shahih."
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Kemudian sang pemilik unta pun dipanggil. [-alu beliau

bersabda, " Unta ini berl<ata: Ketika aku masih kuat mereka

memanfaatl<anku, dan kini setelah aku renta merel<a hendak

menyembelihku."

Ya'la lanjut berkata: Kemudian beliau melanjutkan

perjalanan, dan melihat ada dua buah pohon yang saling

berjauhan, lalu beliau bersaMa kepadaku, "Pergilah, dan

perintahl<an kdua pohon ifu agar saling berdempetan unfuk

menufupiku."

Ya'la lanjut berkata: lalu kedua pohon tersebut pun saling

berdempetan, dan beliau pun mernbuang hajatrya.

Ya'la berkata: Kemudian beliau melanjutkan perjalanan,

dan ketika pulang kembali beliau bertemu dengan anak kecil yang

tadi agak sinting temlnta telah sernbuh, dan ia sedang bermain-

main dengan teman-temannlra. Setelah ifu ibr.rrya menghadiahkan

dua ekor kambing kepada beliau, dan berkata, "Kini anakku telah

normal kembali dan tidak lagi sinting."

[-alu Rasulullah dh bersaMa, " Tidak ada sesuatu pun

kecuali mengetahui bahun aku adalah Rasulullah, kecuali oftng:

orang kaftr atau omng'omng fasik dari banga iin dan manusia."3l

37 Hadis in shahih.

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Baihaqi &larl:. Dala'il ,An-Nubuwwah (6/22'

23); hnu Majah (no. 339); Ad-Darimi (Muqaddimah, bab: 4); dan Al Haldm

e/6rn.
Al Hakim berkomentar, "Sanad hadits ini shahih."

Adz-Dzahabi berkata, "Hadits iri shahih-"
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38- Makanan yang Sedang Dikonsumsi Terus
Bertambah

39. Satu Nampan Cukup unfuk Puluhan Orang
Abdurrahman bin Abi Bakar dg meriunyatkan, bahr,va ahli

shuffah adalah kumpulan oftmg-orang miskin. Suafu ketika
Rasulullah $ bersaMa, " Banngsiapa tnng memiliki makanan

unfuk dua orang maka ia hendakn5n mengajak oftng ketiga, dan

bamngsiapa yang memiliki makanan unfuk empat oftng maka ia
hendalaya mengajak oftng kelima atau keenam-" Atau seperti
yang beliau saMakan.

Abu Bakar kemudian membawa tiga orang, lalu Nabi $
membawa sepuluh orang, dan Abu Bakar berkata, "Tiga orang ifu
adalah aku, bapakku dan ibuku -dan aku tdak tahu apakah ia

berkata isteriku dan pembanfuku dari rumah kami dan rumah Abu
Bakar?-"

Abu Bakar makan malam bersama Rasulullah $, Ialu

menunggu sampai shalat Isya dilaksanakan. Kemudian kembali
dan menunggu sampal Rasulullah $ selesai makan malam, lalu

pulang ke rumah setelah larut malam, dan berkatalah sang isteri

kepadanya, "Kenapa engkau lama sekali tinggalkan para

tamumu?"

Ia berkata, "Sudahkah engkau beri mereka makan?"

Isterinya menjawab, "Mereka enggan makan karena
menunggumu, sudah ditaurarkan unfuk makan narnun mereka

enl5lan dan menolak."

talu aku pergi dan bersembunyi, maka ia berkata, "Wahai

orang yang kikir."
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Ia pun mencacinya dan mencelanya, dan berkata,

"Makanlah kalian!"

Ia juga berkata, "Demi Allah, aku tdak mau makan."

Kami tidak memakan satu suap kecrrali ia tems bertambah

dari bagian bawahnla lebih banyak lagi sampai mereka selnua

kenyang, dan makanan tersebut menjadi lebih banyak dari

sebelumnya. lalu Abu Bakar melihat dan mendapatinya lebih

banyak. Maka ia berkata kepada isterinya, "Wahai saudari bani

Firas, sungguh alangkah gembiranya, kini makanan ifu bertambah

tiga kali lipat dari semula."

Lalu Abu Bakar pun makan darinya satu suap dan berkata,

"sesungguhnya ia adalah syetan Taitu sebelah kanannla-."

Kemudian ia makan safu suap darinya, lalu membawanya

kepada Rasulullah S duo ia berada disisi beliau, dan ada janji

diantara kami dengan mereka, dan masa telah berlalu dan kami

mengenal dua belas orang pada setiap orang dari mereka ada

sejumlah orang yang Allah lebih tahu berapa orang Snng ikut

bersama setiap orang dan dikirimlah makanan tersebut kepada

mereka. Ia berkata, "Lalu semuanya makan darinya." Atau berkata

seperti yang dikatakann5n, dan ynng lainnya berkata, "[alu kami

berpisah."38

38 Hadis im shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh AI Bukhari (pembahasan: Ivlanaqib, bab: Tanda-

tanda kenabian dalam Islam, no. 3581)dan Mtrslim (bab: Minuman).
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40- Makanan Sedikit Tapi Cukup Dmakan figa Ribu
Orang, Tanpa Berlmrang Sedikit pun

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah rg, ia berkata: Ketika

sedang dilakukan penggalian parit di sekeliling Madinah, aku
melihat Rasulullah $ sedang kelaparan, lalu aku pulang ke rumah

dan bertanya kepada isteriku, "Apakah ada makanan, karena aku
melihat Rasulullah S seperti sedang kelaparan."

Kemudian isteriku mengeluarkan sebuah kantong kulit Snng
berisi L sha'gandum. lalu aku menyembelih seekor kambing dan

isteriku menggiling gandum. Setelah selesai memotong-motongnya
dalam periuk, aku berangkat menuju Rasulullah #. Sebelum ifu

isteriku berpesan, "Awas jangan sampai engkau membuatku malu
dihadapan Rasulullah # dur, para sahabatnya."

Kemudian diamdiam aku menemui Rasulullah # lalu

berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih seekor

kambing dan menggiling L sha'gandum, mohon kiranya engkau

berkenan datang dengan beberapa orang sahabat saja."

Tiba-tiba Rasulullah $ bersabda, " Wahai pan penggali

parit, Jabir telah memasak maka mailah
kita mendatangin5m."

lalu Rasululluh & bersaMa kepadaku, " Tolong

jangan difurunkan dan adonanrym jangan dimasak dulu, funggu

aku ampi datang!'

Setelah ifu aku pulang, dan Rasulullah & pun menyrsul

bersama orang-orang. Lalu aku menemui isteriku, dan isteriku

berkata, "Bagaimana sih engkau ini!"

Lalu aku berkata, "Pesanrnu sudah aku lakukan."
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Setelah itu ia pun mengeluarkan adonan roti yang telah

disiapkan, kemudian Rasulullah $ meludahinya dan memberkati,

kemudian beliau pergi ke periuk tempat memasak daging lantas

meludahinya dan memberkati, kemudian bersaMa, " Panggillah

juru masak tmng lain unfuk membanfu kalian, dan masaHah dari

dalam periuk dan iangan furunkan periuknya!'

Jabir berkata: Jumlah saat ifu mereka seribuan. Aku

bersumpah dengan nama Allah, semua orang yang hadir makan

makanan tersebut sampai kenyang, lalu mereka pergi, nalnun

anehnya periuk kami tetap penuh dan tidak berkurang sedikit pun,

dan adonan roti pun tetap seperti semula.39

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Beliau memanggil

semua orang yang menggali parit."

Kemungkinan riwayat yang menyebutkan bahwa ,umlah
mereka seribuan, adalah berdasarkan hifungan lrang dapat

dilakukan oleh Jabir, karena iumlah penggali parit semuanla ada

tiga ribu orang, yang semuanla makan makanan tersebut karena

keberkahan Rasulullah $.

4L- Bubur Satu Nampan Cukup Dimakan Rafusan
Orang

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub t$., ia berkata:

Ketika kami sedang berada disisi Nabi $, tiba-tiba datang

seseorrng membawa nampan berisi bubur.

39 Hadits ir\ shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan peperangan,

bab: Perang Khandad dan Muslim : Minuman).
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Samurah berkata: lalu beliau makan dan orang-orang pun

menyr-rsul makan sampai mendekati waktu Zhuhur. Setelah selesai

safu kelompok makan, datanglah kelompok yang lain, mereka

makan se@ra bergantian.

Samurah berkata: Lalu seseorang bertanya kepada

Samurah, "Apakah ada suplai makanan yang datang?"

Samurah berkata: Kalau dari bumi tidak ada, tetapi dari

langit ada.&

Tidak dingukan lagi bahwa ada suplai makanan dari langit.

42. Keberkahan pada Gandum

DiriwaSntkan dari Jabir rS, bahwa ada seorang laki{aki
datang kepada Rasulullah #i meminta makan, lalu beliau

mernberingn makan separuh wsq gandum. Laki-laki tersebut

masih saja makan bersama isterinya dan tamu mereka sampai

berhenti. Kemudian Rasulullah $ datang dan bersaMa, "Kalau

frja engkau tidak menimbangnya, niscaya engkau akan terus

m em akannya dan tiada ha bis-habisnya-" 4l

43. Keberkahan pada Minlpk Samin Beku

Diriwayatkan dari Jabir rg bahwa ummu Malik

menghadiahkan samin dalam tempatrya kepada Rasulullah $.
Setelah ihr datanglah anak-anak Ummu Malik kepada ibunya

(Ummu Malik) untuk meminta lauk-pauk, padahal kami fidak

memiliki sesuatu pun. Ummu Malik kemudian melihat minlrak

ao Hadits ini diriwaSratkan oleh Ahnad (5/12 dan 18).
4r Hadie hn dahih.
Hadits ini diriwagatkan oleh Muslim : Keuhnraan,4/t7%l.
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samin beku yang diberikan kepada Rasulullah #t dan

mendapatinya telah menjadi minpk samin beku (mentega).

Mentega tersebut kemudian menjadi lauk bagi keluarganya hingga

ia bisa mencairkannya. Setelah ihr ia pergi menemui Rasulullah I
dan beliau bertanya, "Apakah engkau mencairkannya?"

Ia menjawab, "lya."

Maka Rasulullah $ bersaMa, "Jika engkau biarkan seryrti

itu ia akan tetap utuh dan tidak habis!4z

M. Keberkahan pada Kantong Kulit Abu Hurairah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r5, ia berkata: Suahr

ketika aku datang kepada Rasulullah # membawa seiumlah

lurrna, lalu aku berkata, 'wahai Rasulullah, doakan agar kurma ini

menjadi berkah."

Abu Hurairah berkata: Kemudian kurma tersebut diletakkan

dihadapan beliau kemudian beliau berdoa lalu bersabda kepadaku,
,,Simpan kurma ini datam kantong kulit dan (cukup) masukkan

tanganmu (iika ingin memalannin) dan iangan engkau

hanburl<an!'

Abu Hurairah berkata: Setelah itu aku membawan3a sehan

dan sekian uasaq dalam peperaqlan dan kami pun terus

memakannya, dan tidak pemah lepas dari pinggangku, hingga

ketika Utsman rS terbunuh ia terlepas dari pinggangku dan

iutrh.6

42 lbid
'13 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad en1t, dan At-Tirrnidd (penrbahasan,

Manaqib) dari Abu Hurairah.
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Dalam riwayat lain disebutkan: Abu Hurairah berkata: ,.Ada

tiga musibah besar yang menimpaku dalam Islam, yaitu:

1. Wafatrya Rasulullah $ dan aku masih baru menjadi
sahabat beliau;

2. Tertunuhnyra Utsman bin Affan &; Dan

3. Al Mizvuad (kantong kulit)."

Mereka bertanya, "Apakah yang engkau maksud dengan Al
Mizq/ad ifit wahai Abu Hurairah?"

Abu Hurairah rs berkata, "Yaitu sebuah kantong kulit 5ang
berisi kurma, dimana aku membawanya kepada Rasulullah S lalu
beliau mengusapnya dan mendoakannya, kemudian bersaMa,
'Punggrl sepuluh onng'. Kemudian aku memanggil sepuluh orang
dan mereka pun makan sampai kenyang, lalu begifu lagi hingga
semua tentara memakannya dan meras kenyang, sementara
kurma masih ufuh di dalam kantong kulitku.

Setelah ifu beliau bersaMa, 'Wahai Abu Hwainh, apbik
engl<au ingin memakanntn cukup masukkan tanganmu ke

dan jangan engkau hamprkan'."

Abu Hurairah berkata: Aku pun masih tems makan kurma
tersebut sepanjang hidup Nabi $, sepanjang hidup Abu Bakar,
sepanjang hidup Umar dan sepanjang hidup Utsman, hir,gga
ketika utsman terbunuh kantong kulit tersebut dirampas orang dari
tanganmu. Tahukah kalian berapa bunSnk aku telah memakannln?
Aku telah memakannya lebih dari 200 u,aaq.M

44 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Data'it An-Nubuwwh
(6/UG111).

56 1000 Mukji2at Rasulullah 6



45- Keberkahan pada SeParuh Gandum

Diriwayatkan dari Ai.yah @, ia berkata, "Rasulullah #t
meninggal dunia dan tidak ada makanan yang tersisa di rumahlar

kecuali separuh gandum. Aku masih terus menerus memakann5ra

hingga beberapa lama, kemudian aku menimbangnya lalu ia pun

habis. Aduhai seandainya aku tidak menimbangnya-"

Dalam riwayat yang lain Aisyah g berkata, "Fkasulullah db

meninggal dunia dan di rumahku tidak ada sesuafu pun lrang

tersisa kecuali separuh gandum di rak lalu aku memakannya

beberapa lama kemudian aku menimbangnya lalu habis'"45

46-85- Empat Puluh Pohon Kurma Berbuah pada

Tahun Penanamannya, dan Setiap Pohon lpng
Berbuah pada Tahun yang Sama Adalah

Sebuah Mut$izat

Dari Buraidah rg, ia berkata: Suatu ketika Salman Al FaIisi

datang kepada Rasulullah $ dengan membawa hidangan b"r"rpu

kurma, lalu meletakkannya dihadapan Rasulullah s. Kemudian

Rasutullah S bertanya, " Wahai Salman, apkah ini?'

Ia menjawab, "Sedekah untukmu dan para sahabatnu

wahai Rasulullah."

Lalu Rasulullah db bersaMa, " Angkatlah kenbli, larqta

kani tidak memakan bmng sdelah!'

Buraidah berkata: lalu Salman pun mengangkatrln

kembali. Pada keesokan harinlp ia datang kembali dengan

membawa makanan yang sama, lalu meletakkannya dihadapan

'ts Hadits ln shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al B.rkhari dan Muslim.
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Rasulullah$. lantas Rasulullah$ bertanya, "Apakah ini unhai
*hnan?'

Ia menjawab, "lni adalah hadiah unfukmu urahai
Rasulullah."

Maka Rasulullah $ bersaMa kepada para sahabatnya,
"Ayo silakan makan!'

Kemudian Salman melihat stempel kenabian yang ada di
punggung Rasulullah $, lalu ia pun beriman kepada beliau. Ketika

itu Salman adalah budak milik orang Yahudi. Kemudian ia dibeli
oleh Rasulullah $ dengan harga sekian dirham dengan cara

menanam pohon kurma, lalu Salman bekerja padanya sampai
pohon-pohon tersebut bertuah.

Setelah itu Rasulullah # menanarn seluruh pohon kurma
tersebut kectrali safu pohon ditanam oleh Umar bin Khaththab.
Lalu seluruh pohon 5ang ditanam oleh Rasulullah dh pun berbuah
pada tahun yang sama, kecuali safu pohon yang ditanam oleh
Umar.

Lalu Rasulullah $ bertanya, "Kenapa pohon kutma yang
stu ini tidak berbualf"

Umar menjawab, "Aku yang menanarnnya unhai
Rasulullah."

Kemudian Rasulullah &r pun dan

menanamnya sehingga ia berbuah pada tahun tersebut.6

Dalam hadits ini terdapat tiga puluh sembilan ma@rn

muk;izat, dimana setiap pohon be6uah pada tahun lrang sama

'15 Hadirc ini hasan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5fi5a); At-Tirmidd dalam gama'il
(trlm. 31 dan 32, no. 18h hnu Hibban (22551. dan Al Hakim (3/S9g$O21.
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dari penanamannya, dan ini mempakan muklizat tersendiri, karena

biasanya pohon kurma baru akan bertuah minimal setelah tuiuh

tahun dari masa penanamaruln.

86. Kambing Mandul Mengehrarkan Air Susu

Dari Ibnu Mas'ud i6, ia berkata: Dahulu aku pemah

menggembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ith, lalu

Rasulullah $ lalat dihadapanku dan bertanlE kepadaku, " Wahai

anak kecil, apakah ada susunSa?

Aku menjawab, "lya ada, akan tetapi aku hanplah seoftrlg

buruh."

Beliau bersaMa, " Apakah da l<ambing mandul ryng fidak

lagi disetuhthi lambing ianbn?

Ibnu Mas'ud berkata: Kemudian aku pun menggiring seekor

kambing !,ang mandul kepada beliau, lalu beliau merylusap

sustrnlp sehingga keluarlah air strsunln, lantas beliau memerahnln

di dalam sebuah bejana dan meminumn}ra, dan memberikanryra

kepada Abu Bakar. setelah ihr beliau bersaua kepada srsu

kambing tersebut, "Mengempislah!' Lalu stlsu tersebut pun

kembali kempis.

hnu Mas'ud berkata: Setelah itu aku p€rgl mendabngi

Rasulullah & dan berkata, "Wahai Basuhdlah, ajarilah aku

rnantera itu!"

Ibnu Mas'ud berkata: t-alu beliau m€ngus.tp kepalaku, dan

bersaMa, " Semoga Attah mmlunatimu, sawggahnla englau
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adalah seorang yang berilmu pengetahuan dan seorang
pengajay."47

87 - Kambing Ummu Ma'bad Mengeluarkan Air Susu

Diriwayatkan dari Abu Ma'bad Al Khuza'i @, ia berkata:
Rasulullah $ hijrah dari Makkah ke Madinah ditemani oleh Abu
Bakar dan Amir bin Fuhairah, seorang pelayan Abu Bakar, dan
Abdullah bin Uraiqith seorang penuniuk jalan.

Dalam perjalanan hijrah Rasulullah $ meler,vati tenda

Ummu Ma'bad Al Khr-rzaiph, seorang perempuan ulet png
memilih hidup di dalam tenda, kemudian memberi makan dan
minum kepada setiap orang ynng meleuratinya.

Ketika Rasulullah $ dan Abu Bakar melanratinya,

bertanya kepadanya, 'Apakah engkau memiliki
se$rafu?"

Ummu Ma'bad menjaurab, "Demi Allah, sekiranSn kami
memiliki sesuatu pastilah kami hidangkan unfuk kalian, dan
kambing-kambing juga jauh di tempat penggembalaan. Tahun itu
sedang kering."

Kemudian Rasulullah $ melihat seekor kambing Snng ada

di pinggir tenda, Ialu bertanp, " Kanap kambing ini whai tlmmu
Ma'M?'

Ummu Ma'bad menjawab, "la lemah ditinggal yang

lainnya."

Rasulullah $ bertanln,'Apl<ah ia bercua?"

Ummu Ma'bad menjawab, "Tidak.

47 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahrnad dan hnu Sa'ad dalam Ath-Thabqat
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[.alu Rasulullah @ bersaMa, "Bolehkah aku Wrah

susunSn?'

Ummu Ma'bad meniawab, "silakan saja kalau memang ada

susunlta."

Setelah itu Rasulullah $ mengusap sustrnya dengan

tangannya dan mengucapl<an bismillah dan berdoa, lalu susunya

pun membesar dan penuh dengan air susu. Kemudian beliau minta

diambilkan beiana untuk memerah air susunya, hingga bejana pun

penuh terisi air susu. lantas beliau mempersilakan Ummu Ma'bad

untuk meminumnya, dan ia pun minum hingga ken5nng,

kemudian mempersilakan para sahabatrya unfuk meminumnya

dan mereka pun minum sampai kenyang, lalu barulah beliau

minum, dan memerah lagi untuk kedua kalinSn hingga penuh seisi

bejana. Setelah ifu beliau memberikannya kepada Ummu Ma'bad,

lalu mereka pergi. Tidak lama kemudian datanglah suaminSn pifu
Abu Ma'bad menggiring kambing-kambingnya yang kurus kering

dan berjalan sempoyongan karena kelaparan. Ketika melihat susu

dala.m bejana ia terkejut lalu bertanya, "Darimana engkau

dapatkan air susu ini, sementara kambing dalam gembalaan dan

tidak ada perahan susu di ntmah?"

Ummu Ma'bad menjawab, "Benar wahai s'uamiku, akan

tetapi tadi ada seorang laki-laki png penuh keberkahan dimana

tutur katanya demikian dan demikian dan perilahrnya demikian

dan demikian."

Suaminya berkata, "Demi Allah, ia adalah orang lrang

dicari-cari suku Qurais5l. Tolong sebutkan ciri-cirinla kepadaku

wahai Ummu Ma'bad."

Ummu Ma'bad menjawab, "Cerah dan wajahnp bersinar,

posfumya indah dan perutngn rata, kepalanya sedang, tampan,
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ganteng, di matanya ada kehitam-hitaman, bulu matanya panjang,
suaram!,a indah, lehemya bercahaSn, rambutnya sangat hitam,
apabila diam tampak berwibawa dan apabila bicara tampak agung,
dari jauh tampak sangat indah dan dari dekat tampak sangat
manis, fufur katanya manis, singkat dan fidak bertele-tele,
perkataannya seperti panfun yang tersusun, posfumya ideal, fidak
terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, dahan diantara dua dahan,
paling indah diantara tiga orang, paling muria kedudukannya, ia
memiliki sahabat yang mengelilingin5a, apabila ia bicara mereka
mendengarkannya dengan baik, dan apabila ia memerintahkan
mereka segera melaksanakannya, dila5rani dan dikelilingi, udak
suka mencela dan tidak suka men@ci."

Maka Abu Ma'bad berkata, "Demi Allah, ia adalah o'.'g
lnng diceritakan oleh suku Quraisy, dan aku ingin menjadi
sahabafurya. Sungguh aku akan pergl menemuinya.,'

Keesokan harinya terdengar suara dari Makkah sangat
l*tung dan tidak diketahui siapa dia, mengatakan:

'semoga Allah sang Pernilik Arsy membaras, kebaikan dua onng
tnng singgah di tenda Ummu Ma,bad.

Kduan5n singgah dengan sanfun dan pergi dengan sanfun, dan
berunfunglah onng tlang menjadi sahabat Muhanmad.'$

'18 Hadis irn t asan.

Hadits ini diriwagratkan oleh Al Hakim (s/*lol dan Al Haisami dalam
Iuklm',42-hm' id (6 / 581.

Al Haitsami menisbatkan hadits ini kepada Ath-Thabrani dan berkata, "Di
dalam sanadnya terdapa.t sejumlah nama lnng tidak aku kenal."

Hadits ini memiliki dua hadits penguat yang berasal dari hadits Jabir dan Abu
Ma'bad Al Khuza'i, keduaryra disebutkan oleh hnu Katsir dalam Al Bida5ah
13/792 dan 194)dan lbnu Sa'ad dalam Ah-Thabqat(l/ZSO-Z3tl.
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88- Hutang Ayah Jabir Lunas dengan Keberkahan
Rasulullah S
Diriwa5ntkan dari Jabir rg bahwa ayahn5a meninggal

dalam perang Uhud dan meninggalkan enatn orang anak

perempuan serta meninggalkan hutang sebanyak 30 waaq, lalu

para penagih menunfut piutangn5n.

Jabir rg berkata: Ketika musim kurma tiba, aku perg

kepada Rasulullah # dut berkata, "Wahai Rasulullah, engkau tahu

bahwa ayahku meninggal dalam perang Uhud, dan ia menang[Jung

hutang yang sngat banyak, dan aku ingin agar para penagih

melihahnu."

Rasulullah $ bersaMa, " Pergr dan bagilah lauma firra,

nta!'

Jabir rg berkata: [-alu perintah beliau aku kerjakan

kemudian aku panggil beliau. Keesokan harinya beliau datang.

Ketika mereka melihat kedatangan beliau mereka menyemngku.

Saat beliau melihat ulah mereka maka beliau mengelilingi bagian

kurma yang paling besar seban5nk tiga kali dan memberkat

buahnya kemudian duduk diatasnla, lalu bersaMa, "P*ggrl
merel<a!'

Beliau masih saja menimbang untuk mereka hingga hutang

ayahku lunas, dan demi Allah aku senang dapat membalnrkan

hutang ayahku, meski pulang tidak membawa sebili kurma pun

unfuk saudari-saudariku. Demi Allah, semua kurma aku serahkan,

hingga aku melihat kurma yang diduduki Rasulullah $ seakan-

akan tidak berkurang sedikit pun, dan aku tems memperhatikan

Rasulullah $, lalu hal tersebut aku sampaikan kepada beliau lalu

beliau tertawa dan bersaMa, " Pergilah kepada Abu Bal<ar dan

Umar, dan ceritakan kepda kduangn."
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Lalu keduanya berkata, "Kami sudah tahu, bahwa ketika
Rasnilullah # yur,g memperbuahya maka hal itu akan te4a6i."a9

89- Emas Sebesar Telur Lebih Berat dari Gunung
Uhud

Dalam kisah masuk Islamnya Salman Al Farisi ig ketika ia

minta dimerdekakan, lalu majikannya menunfufurya unfuk
membagar empat puluh pohon kurma dan 40 gram emas, maka
Rasulullah & bersabda, "Bantulah saudara katian ini!' Lalu
mereka mernbanfuku seperlima dan sepersepuluh hir,gga akhimya
terkumpul. lalu beliau bersaMa kepadaku, "Galilah lubang-lubang
wtula5a dan jangan ada seonng Wn tnng meninanntn keqnli
aku sqrdiri!'

Salman berkata: Kemudian aku pun menuruti perintah
beliau, dan dibantu oleh para sahabatku hirrggu akhimya galian
selesai. Kemudian aku pe,ryi menghadap Rasulullah $. talu aku
berikan pohon demi pohon kepada beliau lalu beliau menanamnya
dan menutupinya dengan tanah, lalu beliau pergl. Demi Dzat Yang
mengufusnya dengan benar, fidak ada safu pun dari pohon
tersebut yang mati dan semuanya be6uah pada tahun yang sama.

Tinggalah emas. Ketika beliau sedang duduk, tiba-tiba datang
seorirng sahabat memberikan emas sebesar telur, ia peroleh dari
hasil tambang, lalu beliau bersaMa, "Panggil Salman Al Farisi 5ang
misl&r!'

Setelah itu beliau bersaMa, "BaSarlanlah ini!'

49 Hadits in shahih.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari 15/46, L71, 257,319, dan 6/M2,

463); Abu Dail(2/751; dan An-Nasa'i(2/L27 dan 128).
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Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana ini dapat

melunasi tanggunganku?"

Salman berkata: Tanggunganku pun lunas tertagrar.

Salman berkata: Rasulullah $ membanhrku dengan emas

sebesar telur, apabila ditimbang dengan gunung Uhud ia masih

lebih berat darinya,so

90- Sebanyak 44O Orang Semuanp Mengambil
Kurma Namun Kurma Tidak Berkurang Sedikit
pun

Diriwayatkan dari Dakin bin Sa'id Al Khats'ami, ia berkata,

"Karni pergl mendatangi Rasulullah $, dimana jumlah kami

empat rafus empat puluh orang, kami datang meminta makanan

kepada beliau.

[.alu Rasulullah #t bersaMa kepada Umar, "Berilah merel<a

mal<anan."

Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, aku haqn
mempunyai makanan yang q.rkup unfuk kami dan anak-anak

selama empat bulan."

lalu Rasulullah #h bersaMa, "Berilah merela mal<anan!

Umar berkata, "Baiklah wahai Rasulullah, karni menuruti

perintahmu."

50 Hadits irn l.r,sar-

Hadits ini diriwaptkan oleh Ahrnad dalan Al MmadlS/4441-IjtL Usd Al
Ghabh l2/3L7 421, no. 21491 dan Snah Ibnu Hist am ll / 2L4l -
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Kemudian Umar bangkit dan kami pun mengikutinya, lalu
ia mengajak kami naik ke kamamya lantas ia mengeluarkan kunci
dari sakunya lalu membuka pintu.

Dakin berkata: Temyata di kamar ada kurma seperti
sebuah Umar Mata, "silakan kalian ambil!"

Dakin berkata: Kelnudian setiap orang mengambil
seperlunla, lalu aku menoleh ke belakang dan temyata aku orang
palins temkhir, dan kami lihat kurma tersebut masih utuh tidak
berlmrang sedikit pun.51

91- Batang Pohon Kurma Menangis

DiriunSatkan dari Jabir rS,, ia berkata: Rasulutlah #f
berkhutbah pada hari Jum'at disisi batang kurma. [-alu ada
seorang Anshar berkata, "wahai Rasulullah, maukah kami buatkan
mimbar unhrk baginda?"

Rasulullah $ menjawab, " Silal<an l<alau mau!'

lalu mereka pun membuatkan unfuk beliau sebuah
mimbar. Kefika hari Jum'at beliau naik keatas mimbar unfuk
menlampaikan khutbah. Tiba-tiba terdengar suarcr tangisan dari
batang kurma seperti tangisan bayi. Maka Rasulullah # pr.m turun
dari mimbar dan memeluknya unfuk mendiamkan tangisannya.

Jabir rS berkata: Batang kurma tersebut menangis karena

tidak lagi mendengar khutbah disampaikan disisin1n.s2

Diriwayatkan dari Thufail bin Abi Ka'ab, dari bapaknya, ia
berkata: Rasulullah # pn-ah shalat disisi sebuah batang pohon

51 Hadits ini diriwaptkan oleh Ahmad l4/l74l-
s2 Hadits iru shahih- Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.
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kurma ketika masjid masih terbuat dari anyaman kurma, dan

beliau berkhutbah disisi batang kurma tersebut, lalu salah seoftmg

sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, maukah kami buatkan sebuah

mimbar untuk baginda berkhutbah agar dapat didengar oleh

orang-orang?"

Rasulullah $ menjawab, " Itn silakarl"

Ketika mimbar telah dibuat dan diletakkan di tempat png
ditetapkan oleh Rasulullah #, beliau berialan dan mele',rrati batang

kurma menuju mimbar unfuk menyampaikan khutbah, tiba-tiba

batang kurma tersebut jatuh dan terbelah, maka Rasulullah # p*
turun dari mimbar. Setelah mendengar tangisannya, beliau

mengusapnya dengan tangannya kemudian kembali ke mimbar-

Ketika masjid diruntuhkan, batang kurma tersebut diambil oleh

Ubay bin Ka'ab dan disimpan di rumahnya sampai akhimya rapuh

dimakan rayap.s3

92- 360 Patung hancur Setelah lXtuniuk Oleh Nabi $
dengan Tongkatryp

Diriwagratkan dari AMullah bin Abbas &, ia berkata: Ketrka

penaklukan kota Makkah, Rasulullah $ masuk ke dalam Masjidil

Haram dan mendapati 300 patung disekeliling Ka'bah, maka

beliau mengambil tongkat lalu menunjukkannya ke arah setiap

pafung hingga semuan!,ia runtuh.il

Dalam riwalnt Abdullah bin Umar &, ia berkata: Kefika

Rasulullah $ masuk Makkah pada unktu penaklukan kota

53 Hadits ini diriwayatkan oleh Aqrqnfi'i dan Al Baihaqi.
s4 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Dala'il An'Nubw,wah An-

NuhttmhFn2l.
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Makkah, beliau mendapati 306 pahrng disekeliling Ka'bah, lalu
beliau menunjuk ke arah setiap pafung dengan tongkat tersebut

dan membaca aynt 81 dari surah Al Israa',

@ 6$'r4bil i,;3b4 {;t ES i;
" Telah datang kebqraran dan simalah kefufilan,

kebatilan itu pasti sima." (Qs.Al Israa' [17]: 81)

Ibnu Umar rg berkata, "Tidak ada pafung yang difunjuk
oleh Rasulullah gi dengan tongkatnSn kecuali hancur tanpa

menyenfuhnSn sedikit pun. "55

93- Batu !/ang Sangat Besar Hancur setelah Dipukul
Oleh Nabi $
Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Up, ia berkata: Ketika

sdang dilakukan penggalian parit disekeliling Madinah, ada
sebuah bafu besar yang merintangi galian, lalu para sahabat
mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah # dan berkata,

"Wahai Rasulullah, ada bafu besar merintangi galian parit!"

Lalu Rasululluh & bersaMa, "Biar aku Snng selqail<an!'

Jabir rg berkata: Kemudian Rasulullah #i banght dan

penrt beliau diikat dengan bahr, dimana sudah tiga hari kami tdak
makan apa pun. Lalu Rasulullah # mengambil palu dan

memukulkannya. Seketika bafu tersebut pun hancur berantakan.s

ss Hadits ini diriwaptkan oleh Al Baihaqi dalam Dalail 6n2 dan berkata:
Dan sanad ini walaupun lemah namun ia didukung oleh riwayrat sebelumnya.

56 Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari dan hnu Ishaq.
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94- Makanan Bertasbih

Diriwayatkan dari AMullah bin Mas'ud ig, ia berkata:

Sesungguhnya kalian telah menganggap kondisi kami sebagai

kesulitan, padahal kami menganggapnya sebagai keberkahan di

masa Rasulullah S, dimana kami makan bersama Rasulullah $
dan kami mendengar makanan tersebut bertasbih- Kemudian

dibawakan suatu bejana kepada Rasulullah $ lalu air mengalir dari

sela-sela jari-jari beliau, lalu beliau bersaMa, "Marilah kita bercuci

dengan keberkahan, dan keberkahan itu datangnln dari langit!'

Hingga kami pun semuanya bisa berwudhu.ST

95. Kerihl Bertasbih

Diriwayatkan dari Abu Dzar i$,, ia berkata: Alm adalah

orang yang suka mengikuti kesendirian Nabi $ unfuk

mendengarkan sesuafu dari beliau atau mengambil sesuatu dari

beliau. Pada suafu ketika aku meninggalkan beliau, dan temyata

Nabi $ telah keluar dari rumah beliau. lalu aku tan5nkan kepada

sang pelalpn dan ia mengatakan beliau ada di suafu rumah- Aku

pLrn mendatangi beliau dan mendapati beliau sedang duduk

seorang diri, dan aku lihat beliau seperti sedang menerima wahyu,

lalu aku mengucapkan salam kepada beliau, dan beliau

menjawabnln.

Kemudian Rasulullah $ bertanp, "Ada perlu ap engl<au

datang?

Aku menjawab, "Aku datang karena Allah dan Rasul-Nln."

57 Hadits im shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.
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Kemudian beliau memerintahkan kepadaku agar duduk, lalu
aku pun duduk disisi beliau, dan aku tidak bertanya kepada beliau
tentang sesuafu pun yang tidak beliau sampaikan kepadaku.

Tak lama kemudian, Abu Bakar datang dengan tergopoh-
gopoh, lalu mengucapkan salam kepada beliau, dan beliau
menjawabnya. Kemudian Rasululluh # bertanya, "Ada perlu ap
engl<au dabng?'

Abu Bakar menjawab, "Aku datang karena Allah dan Rasul-

Nya-"

Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau
agar duduk, lalu ia pun duduk diatas gundukan bahr yang
berhadapan dengan Rasulullah $, diantara beliau dan gundukan

bahr adalah jalan. Ketika Abu Bakar telah duduk, tiba-tiba beliau
mengisgraratkan dengan tangan beliau, lalu ia duduk disisi sebelah

kananku.

Kemudian Umar datang, lalu mengucapkan salam kepada
beliau, dan beliau menjawabnSra. Setelah itu Rasulullah $
bertanya, "Ada per{u ap englau dabng?'

Umar menjawab, 'Aku datang karena Allah dan Rasul-

N!n-"

lalu beliau mengisyaratkan kepadanya agar duduk disisi
Abu Bakar. Kemudian datang Utsman, lalu ia mengucapkan salam
dan beliau menjawabnya. Setelah itu Rasulullah $ bertanya, "Ada
perlu apa engkau datang?"

Utsman menjawab, "Aku datang karena Allah dan Rasul-

N!a-"
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Kemudian beliau mengisyaratkan agar duduk, lalu ia duduk

diatas ggndukan bafu, lantas beliau mengisyaratkan dengan tangan

beliau agar ia duduk disisi Umar.

Setelah itu Rasulullah # mengatakan sesuatu 1nng tidak

aku mengerti awalnya, hanya beliau bersaMa, "Sedikit selali Snng

tersisa."

Kemudian beliau menggenggam fujuh butir atau sembilan

butir kerikil, tiba-tiba kerikil tersebut bertasbih ditelapak tangan

beliau hingga terdengar suara rintihan seperti rintihan pohon

kurma. Kemudian beliau memberikannya kepada Abu Bakar dan

mele',,rratiku, lalu bertasbih di telapak tangan Abu Bakar.

Setelah itu beliau mengambilnya dari tangan Abu Bakar,

lalu meletakkannya di tanah, lalu ia pun diam dan kembali menjadi

kerikil. Kemudian beliau memberikannya kepada Umar, lalu ia

bertasbih di telapak tangan Umar sebagaimana bertasbih di telapak

tangan Abu Bakar. Selanjutq;a beliau mengambilnya dari tangan

Umar, lalu meletakkannya di tanah, lalu ia pun diam dan kembali

menjadi kerikil.

Kernudian beliau memberikannya kepada Utsman, lalu ia

bertasbih di telapak tangan Utsman sebagaimana bertasbih di

telapak tangan Abu Bakar dan Umar. l-antas beliau mengambilnSn

dari tangan Utsman, lalu meletakkannyn di tanah, kemudian ia pun

diam dan berherrti bertasbih.ss

58 Hadits irn hasan

Hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dahm Dala'il An-Irlufuwwh (6/*
65) dan As-Srryuu drilal;"r Khashaish N Kubnl2n4l.
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96. Batu Mengucapkan Salam kepada Rasulullah S
Rasulullah $ bersabda, "sungguh aku mengetahui bafu di

Makkah Smng pemah slam kepadaku sebelum aku
diangkat menjadi Rasul, sel<ann7 alil masih mengetahuinya."S9

Dirir,vayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib &, ia berkata:

Suatu ketika aku bersama Rasulullah # di Makkah, lalu kami

keluar ke salah safu arahnla, dan tidak ada bafu atau pohon lnng
bertemu dengan beliau kecuali mengucapkan salam, 'Assalamu

alaika 5a Rasulullah (semoga keselamatan terlimpahkan atasmu

uahai Rasulullahl."6o

97. Seekor Burung Menuntut HaknSTa kepada
Rasulullah #r
Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud & ia berkata: Suatu

ketika kami bersama Rasulullah $ dalam sebuah bepergian,

kemudian kami meler,uati sebuah pohon yang diatasnya terdapat
srang burung dan dua ekor anaknyn, lalu kami mengambilnya.

Ibnu Mas'ud berkata: Setelah itu datanglah burung tersebut
kepada Rasulullah $ sambil membentangkan sayapnya. Maka
Rasulullah $ bersaMa,'Stbp tnng telah mengambil anak burung

ini?'

hnu Mas'ud bed<ata: [-alu kami menjawab, "Karni wahai
Rasulullah."

s9 Hadits int shahih.

Hadib ini diriwayatkan oleh Muslim (pernbahasan: Ketrtarnaan, t:o.2l dan At-
Tirmidzi (pembahasan: Manaqib, no.3626, dan 5/593).

60 Hadits iru shahih.

Hadits ini diriwaptkan oleh At-Tirmi&i (no. 3626).
Setelah meriwayntkannp At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini haan gharib-"
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Beliau bersabda, " Tolong kembalikan kduanSm!'

Maka kami pun mengembalikan kedua anak burung

tersebut ke sarangnya, dan burung tersebut tidak lagi kembali.6l

98. Paha Kambing Berbicara

Ketika perang Khaibar pecah, ada seorang perempuan

Yahudi bemama Zainab binti Al Harits, isteri salam bin Misykam

menghadiahkan kambing bakar yang telah diraorninya kepada

Rasulullah $. Sebelumnya, ia bertanya, "Bagian manakah dari

dagrrg kambing yang paling disukai oleh Rasulullah?"

Mereka menjawab, "Bagian paha."

Maka ia pun memberinya raclrn sebanyak mungkin di

baEan pahanya. Ketika Rasulullah $ hendak memakan paha

kambing tersebut, tiba-tiba paha tersebut berbicara dan

mengatakan bahwa ia telah diracuni, maka beliau pun langsung

memuntahkannSn.

Setelah ifu beliau bersaMa, "Kumpulkan semua oftng

Yahldi gns ada disini!'

Kemudian mereka pun dikumpulkan di hadapan beliau-

lalu beliau bersabda kepada mereka, "Apakah kalian akan

menjawab dengan iuiur apbila aku tanSn squafu kepada kalian?'

Mereka menjawab,'lya.'

Beliau bersabda, "Apakah kalian telah memcuni daging

kanbng iA?'

5l Hadits in hasan.

Hadits ini diriwa5ratkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jitnd, no- 2675 dan

pernbahasan: Adab, no. 5268) dan Al Baihaqi dahm Dala'il An-Nuhruw;ah

(6 / 32'331. Ini adalah redalsinya.
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Mereka menjawab,'lya.'

Beliau bersabda, "Kenapa hal ifu kalian lalrukan?,

Mereka berkata, "Kami ingin menguji, apabila engkau
bukan seorang Nabi maka selesailah urusan, dan apabila engkau
benar seorang Nabi maka engkau pasti akan selamat.;'62

99. Seekor Unta Bersujud kepada Rasulutlah &
Diriwayatkan dari Anas bin Malik &, ia berkata: penduduk

Anshar memiliki seekor unta Snng mereka gunakan unfuk mengairi
kebun. Pada suafu ketika unta tersebut rewel dan menyulitkan
mereka. Maka pergilah orang-orang Arshar menemui
Rasulullah $ dan berkata, "wahai Rasulullah, kami memiliki
seekor unta yang biasa kami gunakan unfuk mengairi tanaman,
narnun kini ia reurel dan menyulitkan kami, sedangkan kami harus
menyiram tanaman dan pohon kurma."

Maka Rasulullah $ bersaMa kepada partr sahabatrln,
" hngkidah l<alian!'

lalu mereka pun bangkit, dan masuklah Rasulullah S kn
dalam kebun, dimana unta yang dimaksud ada disisi kebun.
Setelah itu Rasulullah & berjalan menuju , malo otang-
orang Anshar berkata, "wahai Rasulullah, hati-hati ia kini buas,
dan kami khawatir terladi ap&apa atas baginda."

Maka Rasulullah $ bersabda, " Tidak uah khauntir, aku
alran baik-baik aia."

62 Hadits irn shahih.
Hadib ini diriuaptkan oleh Al Bukhari (p€rnbahasan: pengobatan) dan Abu

Daud (no.4509).
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Ketika unta tersebut melihat Rasulullah & yutg datang

menghampirinya, ia pun bersujud kepada beliau. Lalu

Rasulullah $ memegang jambulnya dan ia pun sangat hmduk

hingga akhimya ia mau bekeria kembali.

Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah $, 'Jika

binatang yang tidak bemkal ini bersujud kepadamu, maka kami

manusia yang berakal terrfu lebih pantas unfuk bersuiud

kepadamu."

Maka Rasulullah $ bersabda,

,r/

il,'C:r';t, #'rtL:;Jol # UA I
ct$'r7'rL.X'ol if;lt L7\, _,72J). 3LI-',s11

,
cAz9,

,y og';J ry1-;,* r1{li rtilL * PU
, *#t, *rr:4 L'j y'1, g i J\ r'i

"" ' 'r1l(,i*{a^ 'a!.dtA> r})l t c 4.,..-! a:U.a:.art gt

" Tidak dibenarkan bagi seonng pun unfuk bercuj,ud kepda
orang lain, dan apabila dibenarkan bagi saeorang untuk bercuiud

kepada orzng lain maka aku akan perintahkan kepda seoftng

isteri unfuk bersujud kepda suamin5n karena baamSn hak suami

atasnSn. Demi Dzat Yang jiunku berada dalam tangan-N5n,

apabila seonzng suami terlul<a dari uiung l<aki ampi uiung

hinsga mengeluarl<an danh dan nanah kemudian ang
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isteri membanfunya dan mem maka hal itu masih

belum dapat memenuhi haknya-"63

100. Seekor Unta Menangis dan Mengadu kepada
Rasulullah g
Diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far &, ia berkata: Suatu

ketika aku dibonceng Rasulullah $ dibelakangnya, lalu beliau

membisikkan sesuatu kepadaku dan tidak aku ceritakan bisikan ifu
kepada siapa pun. Apabila Rasulullah $ hendak buang hajat

beliau menutupi diri dengan tembok atau pelepah kurma. Pada

suahr ketika beliau masuk ke salah safu kebun orang Anshar, tiba-

tiba ada unta yang menghampiri beliau sambil meneteskan air
mata. Ketika Rasulullah $ melihatrya demikian maka beliau pun

ikut bersedih dan meneteskan air mata. Kemudian Rasulullah $
menslusap tubuh dan telinganya lalu ia pun terdiam.

[-alu Rasulullah # bersaMa, "Siapakah pemilik unta ini?"

[-alu datanglah seorang anak muda dari kaum Anshar dan

berkata, "la milikku wahai Rasulullah.

[-alu Rasululluh # bersaMa, " Tidaklah septuh5n engkau

takut kepada Allah dalam memperlald<an unta lnng diarnanatkan

Allah kepadanu. Sesungguhnya ia telah mengadu kepadaku

bahwa engkau frdak memberingn makan dan mernerirs

tenagan5/a-" u

63 Hadits ir-n slnhih.
Hadits ini diriwa!,a&an oleh Ahrnd l3/L591-
Ibnu Katsir (6/1491berkab, 'Sanadnya baik."
6a Hadits in shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (penrbahasan: Haidh, l/2681dan Abu
Daud (pembahasan: Jitnd, no. 25491.
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Dalam riwayat ini ada indikasi penting tentang perlunya

bersikap lemah lembut dan sanfun terhadap binatang dan

memperhatikan kondisi kesehatannln.

101. Jabir Siuman dari Pingsan setelah Kena Percikan
Air Wudhu Rasulullah &t

DiriunSatkan dari Jabir bin Abdullah a6, ia berkata:

Rasulullah d} d* Abu Bakar a& pemah menjengukku saat berada

di tengah-tengah Bani Salimah dan mendapatiku dalam keadaan

pingsan. Kemudian beliau minta diambilkan air lalu barwudhu dan

memercikkan air wudhunya kepadaku, maka aku pun siuman-

Setelah itu aku berkata, 'Bagaimana aku mempeltuat atas

hartaku unhai Rasulullah?"

Maka turunlah firman Allah,

"$r,y; 3r t 1\"? *fi6 O8r {*i
/, i-5 ag "f ir; Y &'iA$ ffi ej'XqK ug

*1_;rj"JA(

K, 1 ,Y:5;N'o(

',i' ik,ei **; *-.'v"i 3A\ rtS i';L^ l'(

bL{-iqfiA\rq)ri g)

o\r1hiri.iri({,4i'frifr
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,4i"6 K6i #5ii37 "s{q,{3Vr"

"Allah mensjnriatkan bagimu tentang (pembagian pusaka
unfuk) anak-anakmu, yaifu: Bagian seorang anak tetaki sama
dengan bagian dua omng anak perempuan; dan apabila anak ifu
semuantn perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; apabila anak perempuan ifu
seonng saja, maka ia metnperoleh separuh harta, Dan unfuk dua
oftng ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta

tlang ditinggallan, apabila y:ang meninggal ifu mempunyai anak;
apabila orang t/ang meninggal tidak mempun5ni anak dan ia
diwarisi oleh ibu-bapaknya (aja), maka ibunya mendapat
sepertiga; apabila tnng meninggal ifu mempunSni beberapa
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) squdah dipenuhi wasiat yang ia buat
atau (dan) squdah dibayar hutangnya. (Tentangl orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu frdak mengetahui siapa diantan mereka yang
lebih delat (banyak) manfaatuSn bagimu. Ini adalah ketetapan dari
Allah. Saungguhn5m Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana." (Qs. An-Nisaa' [4]' 11)65

LOz- Mata Ali yang Sakit l-angsung Sembuh setelah
Diludahi oleh Rasulullah S
Dalam hadits shahih diceritakan bahwa Rasulullah $

bersabda pada wakfu perang l(haibar, "sesungguhn5a aku akan

65 Hadits ini diriunyatkan oleh Al Bukhari Muslim.
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memberikan bendera ini besok kepda saeomng t/ang mencintai

Attah dan Rasul-N5m, dan ia dicintai oleh Allah dan RasuLN5n,

Allah akan membeikan kemenangan kepadan5n."

L-alu orang-orang menunggu siapakah gerangan yang akan

diberikan bendera tersebut. Keesokan harinya, orang-orang pun

berdatangan kepada Rasulullah # d* berharap kiranya diberikan

bendera tersebut.

lalu Rasulullah # bertanln, " Mana Ali bin Abi Thalib?'

Orang-orang menjawab, "la sedang sakit mata wahai

Rasulullah."

Rasulullah $ bersabda, " Tolong panggil ia kenari!'

Kemudian Ali pun dipanggil kehadapan Rasulullah $, lalu

Rasulullah $ meludahi kedua matanya dan mendoakannya-

Seketika sakit matanya sembuh, lalu beliau pun memberikan

bendera kepadanya.

I-alu Ali berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus

memerangi mereka hingga menjadi seperti kita?"

Rasulullah $ menjawab, " Iaksanakan dengan pelan-pelan

fimpai engkau tiba di pelatamn mereka, kemudian aiaHah mereka

masuk Islam dan sampaikan kepada mereka hak-hak Allah atas

mereka. Demi Allah, apabila Allah meniadikanmu sebagai sebab

bagi saeorang untuk memperoleh hidayah maka hal itu iauh lebih

baik bagimu daripada memiliki unta kemerah-merahan-"6

65 Hadits in shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, tnb:

Pemng Khaibar, pembahasan: Jitnd, bab: Doa Nabi $, dan pembahasan:

Manaqib Ali), Mr.rslim (pembahasan: Keistimeuraan sahabat, bab: Keistimeuraan

tr &h danAhmad (5/333).
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103- Mata Qatadah yang Luka Kembali Normal setelah
Diobati oleh Rasulullah g
Mata Qatadah bin An-Nu'man pemah terluka pada perang

Uhud, lalu Rasulullah $ mengobatinya dan seketika ihr pun ia
sembuh dan menjadi mata yang paling indah.67

LO4- Aroma Wangr Keringat Rasulullah g
Diriwa5ratkan dari Anas ig, ia berkata: Suatu ketika

Rasulullah $ datang kepada kami, kemudian beliau tidur di
tempat kami, lalu berkeringat, dan datanglah ibuku membawa
botol dan mengumpulkan keringat beliau. Kemudian Rasulullah $
terbangun dan bersaMa, " Wahai Ummu Sulaim, apakah yang
engkau lakukan ini?'

Ummu Sulaim menjar,uab, 'lni adalah keringat baginda png
kami jadikan sebagai minyak wangi, dan aromanya sangat
hantm."68

Dirirwayatkan dari Jabir bin AMullah rg, ia berkata, "Ada
sejumlah ciri pada diri Rasulullah #i, dimana setiap orang yang
melerrati suafu jalan mengetahui bahwa Rasulullah #i telah
melev.ratin5a dari aroma keringat beliau yang sangat harum, dan
udak pernah melerr,rati suafu bafu kecuali ia bersujud kepada
beliau."

67l-ih. usudAl Ghabah@albnu Atsir (no.427ll dan Thabqattbnu &'ad
(2/261.

68 Hadits ini diriwayatkan oleh Mr:slim (pembahasan: Keutamaan) dan
Ahmad (3/L7n.
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105. Kisah Ali r* Naik Pundak Rasulullah S
Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib &, ia berkata: Suahr

ketika Rasulullah $ mengajaklar pergi hingga sampai di Ka'bah,

Ialu bersaMa, " DuduHah!'

Kemudian aku pun duduk disisi Ka'bah, lalu Rasulullah #
naik keatas pundakku, kemudian bersaMa, "Berdirtlah!'

Maka aku pun berdiri. Ketika beliau tahu bahwa aku

kebemtan, beliau bersaMa, " DuduHah!'

Kemudian beliau bersaMa kepadaku, " Wahai Ali, duduHah

engkau diatas pundal*u."

Maka aku pun menumti perintah beliau, kemudian beliau

berdiri mengangkatku. Ketika beliau berdiri mengangkatku, tiba-

tiba terbayang olehku apabila mau aku bisa memegang atap langit,

lalu aku naik keatas Ka'bah, lantas beliau bersaMa, "Buanglah

pahng mereka yang paling besr!' Yaifu patung milik orang

Quraisy yang terbuat dari tembaga yang ditancapkan dengan besi

ke dalam tanah.

Setelah itu Rasulullah $ bersabda kepadaku, "Berain

patung itu!'

Beliau juga bersabda, "Betul, betul! Telah datang kebenamn

dan simalah kebatilan, kebatilan pasti akan sima-"

Aku masih saja mengurusi pafung tersebut hingga selesai,

lalu membuangnya hingga hancur berantakan-59

69 Hadits ini diriwaptkan oleh Al Hakim.
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106- Air Kencing Rasulullah # Sehat dan
Menyehatkan

Diriwayatkan dari Ummu Aiman @, ia berkata: Suafu
malam Rasulullah S bangun dari tidur lalu pergr ke sebuah

tempayan yang ada dipojok mmah, lalu disitu beliau buang air
kecil- Pada malam ifu aku juga terbangun karena merasa
kehausan, lalu aku minum apa yang ada di tempayan tersebut
tanpa menyadarinya.

Keesokan harinya, Rasulullah $ bertanya, " Wahai [-/mmu

Aiman, bangunlah dan buanglah air Snng ada dalam tempa5mn
ifu!'

[-alu aku berkata, "Demi Allah, aku telah meminumnya."

Ummu Aiman berkata, "Maka Rasulullah # pur, tertawa

hingga tampak gigi-gigi taringnya."

Kemudian beliau bersabda, "sunggwh demi Allah, (karena
engkau telah meminurnnSn) maka perutmu tidak akan pemah sakit
selama-lamanga."7o

Memang benar, setelah minum air kencing Rasulullah # iu
tidak pernah sakit perut sarna sekali.

Berdasarkan riunyat ini maka sebagian ulama berpendapat
bahwa air kencing Rasulullah # dan kotorannya adalah suci.

Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Al eadhi
Husain dan Ibnu Hajar.

70 Hadits inn shahitt
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim, Ad-Daruquthni, Ath-Thabrani, dan

Abu Nu'aim.
Ad-Daruquthni berkata, "Hadib im hasan Al Baihqi."
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Ada yang mengatakan, bahwa bekas air kencing

Rasulullah * tdak terlihat di atas permukaan tanah.

LO7. Kisah Keberkahan Hanzhalah Bin Khadim setelah
Diusap oleh Rasululhh Af

Suatu ketika ayah Hanzhalah bin Khadim datang kepada

Rasulullah $ lalu berkata, "Demi bapak dan ibuku, aku strdah

lanjut usia, dan ini anaklm Hanzhalah tolong doakan ia."

Maka Rasulullah $ bersaMa, " Wahai anak kqil!'

Lalu Rasulullah $ menregang tangannp dan mengusap

kepalanp dan bersaMa kepadanya, " Semqa Allah

memberkatimu-"

Aku pemah melihat Hanzhalah didatangkan kepadanp

kambing cacat susunlra, unta dan orang yang cacat, lalu ia

meludah di tangannya dan mengusap bagian yang sakit sambil

berkata, "Bismillah, dengan bekas tangan Rasulullah S- "

[-alu ia mengusapnya dan penyakit tersebut pun hilang'7l

108. Binatang Bersujud kepada Rasulullah &
Diriwayatkan dari Aisyah &, ia berkata: Suatu ketika

Rasulullah $ bersama sejumlah orang Muhajirin dan Anshar, tiba-

tiba datang seekor unta lalu bersujud kepada beliau.

Maka pam sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apabila

binatang dan pohon bersujud kepadamu maka kami tenfu lebih

pafut untuk bersujud kePadamu-"

7r Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari ddam At-Tarikh,lbnu Sa'ad, Ath-

Thabrani, Al Baihaqi dan lainnP.
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GT * *,ini r -r -{l : "€$ 
| _t&r

llx ol;1?r Ly\' ;*\ 'rlil_

.ik'o|t e,# ok ;;f ,F A ;-l
"senbahlah Tuhan lalian dan muliakantah saudam karian.

sel<inng aku diperkenanl<an unfuk memerintahkan s*eoftrng
agar bercujud kepada onng lain niscaSm akan aku pantahkan
seorz,ng istei unfuk bersujud kepada suamin5n, dan makipun
sang suarni memerintahlan isterin5a unfuk memindahkan hafu)
dari gwnung kunng ke gtnung hitam tatu ke gunung putih, maka
ia pafut melakanakannga."T2

109. Kisah Unta Rasulullah #
Setelah Rasulullah # fiba di Madinah dalam perjalanan

hijrah, dan mendapati hari Jum'at ketika masih berada di bani
salim bin Auf, maka beliau mengajak mereka unfuk sharat Jum'at
di masjid yang ada di lembah. Kemudian beliau kembali naik unta,

72 Hadts irn t asan.

Hadits ini diriuayatkan oleh Ahmad $n6l dan hnu l\,tajah (pembatrasan:
Nikah, no. 852).

Al Haitsami dahm Majnn'r4z-htn'ldwab, "Dantam sanadnp terdapat
nama Ali bin Zaid lnng dinilai l€rnah akan t&pi hadits ini memihki sejumlah jalur

f,ang lain dan memiliki dua hadits penguat dari hadits Thalaq bin Ali."

Maka Rasulullah $ bersaMa,

ol tAl

,V"tl,b;t*f s*u,w ola;| 7,, /l ,
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dan orang-orang saling berebut kendali unta beliau untuk mengajak

beliau singgah di rumahnya.

Setelah ihr Rasulullah .sb bersabda, " Tolong biarkan ia

berjalan sendii karena saungguhn5m ia diperinbh-"

Maka unta beliau pun tems berjalan membawa beliau,

dimana orang-orang meminta kepada beliau unfuk singgah di

rumahnya setiap kali unta tersebut melintasi rumahnya. Namun

Rasulullah $ selalu bersabda, " Tolong biarkan ia berjalan sendii

karena sesungguhnya ia diperintah."

Kemudian unta tersebut pun tems berjalan hingga sampai

di tempat dimana masjid beliau kini berdiri, lalu mendemm,

sementara Rasulullah $ tetap duduk diatas untanya. Setelah itu

unta tersebut berdiri dan berjalan beberapa langkah, kemudian

menoleh dan kembali ke tempat semula lalu mendemm, dan

Rasulullah & p,rtt akhimya turun. Tempat tersebut adalah wilufh
bani Najjar, paman-palnarl beliau. Ini sangat tepat, karena beliau

memang senang untuk singgah di paman-paman beliau,

memuliakan mereka dengan hal itu.

[-alu orang-orang menawarkan kepada Rasulullah & ,ttfuk

tinggal di rumahnp. Namun Abu ASyub Al Anshari paling sigap,

ia langsung menunfun unta beliau dan memasukkannln ke

rumahnp.

Maka Rasulullah # pun bersaMa,
to.o a / u O a .

.a.I--' i ,-..J,l
,. J I J\,

" Sang penilik kendanan mengikuti kendanannya."T3

73 Hadits irn slnhih.

1000 Mul$izat Rasulullah 6 85



110. Abu Hurairah ;g Sarg Perawi Hadits yang
Memiliki Hapalan Paling Kuat

Diriwayatkan dari Al A'mj tentang firman Allah &:

+;.,e ullti', ci;Jii e $5 y l,r** Ul\ :r\

,#:,;i,i ,;;4- qi\ +5i( 4 ,i-q ,*€{ Y

@5*!i
"Sesungguhn5m orang-orang yang menyembunyikan apa

yang telah lkmi furunkan berupa -ketemngan tnn7
jelas) dan pefunjuk, setelah IGmi menenngl<annja kepda
manusia dalam Al Kitab, mqel<a itu dilaknad Allah dan dilatmati
(pula) oleh semua (mahluk) tnng dapat melaknati." (es. Al
Baqarah l2l: L59l

AI A'raj berkata: Abu Hurairah r& berkata, "Kalian

mengatakan, bahwa Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan
hadits dari Rasulullah #f, padahal kaum Muhajirin dan Anshar
tdak banyak yang merirnayatkan hadits dari Rasulullah?"

Abu Hurairah rg berkata, "Karena para sahabatku dari
kaum Muhajirin mereka sibuk berdagang di pasar, sedangkan para
sahabatku dari kaum Anshar mereka sibuk bertani di kebun,
sementara aku adalah orang miskin, dan aku hampir selalu
bersama Rasulullah #. Ak, hadir ketika mereka tidak ada, dan
aku hupal ketika mereka lupa. Suatu ketika Rasulullah #i
bersabda,

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Brlfiari e/lg6Jgn dan Mr.rslim (9/1623,
no. 171).
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4; a*"uL?l;Li;$w-,
:'l ,hx;;t* 6-'tfrp,#t

'Ehmngsiapa membentangkan ;* ;
selsi menyampaikan hadits, kemudian ia menarilmSm kepada

diringa, maka ia tidak akan pernah lup sdikit pun dari apa yang

ia dengar danku selamalaman5n'-"

Abu Hurairah rg ber"kata, 'l--alu aku bentangkan pakaianku

-atau berkata: Selendangku-, kemudian beliau menlrampaikan

hadits lalu aku menariknya kepada diriku, maka demi Allah, aku

tidak lupa sedikit pun atas apa yang pemah aku dengar dari beliau.

Demi Allah, kalau bukan karena Allah telah berftrman dalam Al

Qur'an maka aku tidak akan men3ampaikan hadis tersebut

kepada kalian."

Kemudian ia membaca lirman Allah:

;4 V ts:lLt €;:A\$gj U'u;&';r-$ Sl,

,#:r,;iti,# 4n +ti( 4,i-q , /.r,
d!-:r-r

5;4!ti
"Sesungguhnya oftnsForzng tnng menyembunyikan ap

tnng telah Kami turunkan borrp ketenngan 6ru9
jelas) dan Wtunjuk, setelah lkmi menenngl<ann5n kepda
manusia dalam Al Kitab, mqel<a itu dilalmafr Nlah dan dihlmati

u
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(pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati." (Qs. Al
Baqarah [2]:759Yq

111. Rasulullah g Dapat Melihat Para Sahabat dari
Balik hrnggung
Diriwayatkan dari Anas bin Malik &, ia berkata: Suatu

ketika Rasulullah $ bersaMa,

lzz

G,# >{oL_f

;,i et?3yL;

#,k,s;$r, rb "u, d;f €rrl

l) l$u, \) ,2rL!lu. t)

t o(, .. o .b1.Q-lJ t, f-tl-l

:lrt
i
lz

'&6\,iy;at q'$)

Ul36)

e*.
.(;t 'i{q, 

"$
^?;r Ul; ,JG r.irr J;, t;_

.t6ts
" Wahai sekalian manusia, saungguhnya aku adalah imam

lalian, malra janganlah l<alian mendahuluiku dalam ruku dan sujud,

dan janganlah kalian menganglat kepala, karena saunggwhnSa
aku dapt melihat kalian dari arah depn dan belalang. Demi Dat
Yang jiwa Muhammad bmda dalarn tangan-N5n, apbila lalian

74 Fladits nn stahih.
Fladits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Al Baihaqi dalan Dah'it An-

Mtuwah16/20ll.
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melihat apa tnng aku lihat niscaSn kalian alan sedikit tertaua dan

barlak menangis."

Mereka (para sahabat) berkata, *Wahai Rasulullah, dan

apakah yang engkau lihat?"

Beliau bersabda, "Aku melihat swga dan nemka-"7s

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah S
bersabda, "Apakah l<alian melihat kiblatku disini? Demi Allah, aku

melihat ruku dan sujud kalian, saungguhnya aku dapt melihat

dari balik punggung."76

112- Berikan kepadaku kngan lrang Ketiga

Diriwayatkan dari Abu Raft' ,&, pelayan Rasulullah 8, ia

berkata: Ada dagtng kambing yang dihadiahkan untuk

Rasulullah $, kemudian Abu Rafi' memasaknya di dalam p€riuk-

[-alu datanglah Rasulu[ah,&, dutt bertanya, "Apakah ifu unhai

Abu Rafi'?'

Abu Rafi' menjawab, "Daging kambing yang dihadiahkan

untuk kita wahai Rasulullah, lalu aku memasaknya dalam periuk

ini."

Mendengar itu Rasulullah $ bersaMa, " Tolong beikan

kepdaku lengann5n whai Abu Rafi'."

7s Hadits ffi slnhill
Hadits ini diriwaptkan oleh Murslim (p€rnbaltasan: s]nlat, bab: Larangan

mendahului imam saat ru!ru dan s$d, z/?f,t.dan Al Baihaqi dalarr. Dala'il fur
I,tuhwwh(6/74\

T6Hadits frdtahih-
Hadits ini diriunfatkan oleh Al Brkhari dan Muslim (bab: Shalat).
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Maka aku pun memberikan lengannya kepada beliau.
Kemudian beliau bersaMa, " Tolong berikan kepdaku
5ang lain uahai Abu Rafi'.'

[-alu aku pun memberikan lengannya Snng lain kepada
beliau. Kemudian beliau bersabda, " Tolong beril<an kepadaku

yang lain wahai Abu Rafr'.'

Abu Rafi' pun komentar dan berkata, "Wahai Rasulullah,
bukankah domba hanya memiliki dua lengan saja."

Rasulullah #i bersabda, "Sunggwh, sandainSn engkau

frdak berkomentar niscajn ada lengan lan Snng dapt engkau
berikan kepdaku, asalkan engkau ddak berkomentar."

Kemudian beliau minta diambilkan air, lalu beliau kumw-
kumur dan menqrci jari-jarinya kemudian bangkit dan
mengerjakan shalat. Setelah itu beliau kembali ke mereka dan
mendapati daging telah dingin, lalu beliau makan, kemudian
masuk ke dalam masjid, lantas shalat tanpa berwudhu laE.7t

113- Kuda Abu Thalhah yang Lamban Mendahului
Sejumlah Kuda Karena Keberkahan Nabi g
Diriwaptkan dari Anas bin Malik &, ia berkata: Orang-

orang terkejut, lalu Rasululluh * menunggang kuda Abu Thalhah
yang sangat lamban, kemudian keluar memacunya sendiri, lalu
orang-orang memacu kudanya di belakang Rasulu[ah $.

77 Hadits irn hasan-

Hadits ini diriuaptkan oleh Ahrnad 16/992l.
Hadits ini menriliki sejumlah hadit penguat. I-jrh. Musmd Ahnnd (z/48, 6/8,

dan2/51n.
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Setelah ihr nazuhllah$ bersaMa, "IGlian frdak akan

dapat mengejamya, karena ia adalah kuda gng
bagw ftept larinjm);'

Anas bin Malik lanjut berkata, "Derni Allah, setelah itu fidak

ada satu kuda pun yang mampu menandingi kecepatan kuda

tersebut."78

LL4. Kuda yang Kurus dan Lemah Berlari Sangat
Kencang dan Menghasilkan Harta yang Banrck

Diriwayntkan dari Ju'ail Al Asyia'i & ia berkata: Suatu

ketika aku ikut perang bersama Rasulullah $, dan aku

menunggangi kudaku yang kurus dan lemah.

Ju'ail berkata: Aku selalu berada paling belakang. lalu
Rasulullah S mendekatiku dan bersaMa, " Iarilah wahai pemilik

kudd"

Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, ia kuda yang lmrus dan

sangat lemah."

Ju'ail berkata: Lalu Rasulullah # mengangkat pedangnya

dan memuloulkannya kepadanya serala bersaMa, " Ya Allah,

berkatilah ia!'

Ju'ail berkata, 'sungguh aku melihat diriku mernegang

kepalanya dan mengejar orang-orang. Aku telah menjual anak-

anak yang dilahirkannp dengan 12 ribu dinar."79

78 Hadits im shahih.

Hadits ini dirturaptkan oleh Al Bul6ari (p€mbalnsan: Jihad, 6/1221dan Al
Baihaq! dalan Dab'il An-Nufuwwah 16/1521-

7e Hadits ini dirir,rngratkan oleh Al Bul&ad dahm At-Taikh (l/248,1, A*
Nasa'i dala;m As-Sunan Al Kubn, dan Al Baihaqi dalam Dak'ilAn-Nufuutwh
(6/ts3l.
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115- BukE Kenabian Tampak pada Pribadi Amr bin
Akhthab

Diriwayatkan dari Abu Taid Amr bin Akhthab Al
Anshari rg, ia berkata: Rasulullah $ bersabda kepadaku,
" Mendekatlah kepadaku! "

Abu Zaid lanjut berkata: lalu beliau mengusap kepala dan
jenggotku sambil bemcap, " Ya Allah, jadikan ia tampan dan
awetl<an kebnpanannja.'

Abu Zaid lanjut berkata: Maka ia pun hidup dalam usia
semfus tahun lebih, dimana jenggotrya tidak beruban kecuali
beberapa helai, dan wajahnya selalu ceria sampai meninggal
dunia."8o

116. Rasulullah g Menaburi Mereka dengan Debu,
Sehingga Mata dan Mulut Mereka Penuh dengan
Debu

Dari Abu Abdurrahman Al Fihri r&, ia berkata: Ketika
perang Hunain terjadi, Rasulullah $ mengambil segenggam debu
lalu menaburkannya ke wajah para musuh, sambil benrcap,
"htnhlah wajah-wajah itu!'Setdah itu kami diberitahu, bahwa
mereka bercerita, "Tidak seoftmg pun dari kami kectrali mata dan
mulutnya penuh dengan debu."8l

8o Hadits ifi tatan.
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al Baihaqi.
Hadits ini dinihi haan oleh Al Baihaqi dan dia berkata, "sanad hadits ini

slnhih mauslul
8r Hadit hi stahih.
Hadits ini diriunptkan oleh Ahrnad, lbnu Sa'ad, dan Al Baifnd.
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LL7 - Kuda yang Duduk Bergerak dan Berlari

Diriwayatkan dari Abu Hurairah &, ia berkata: Seorang

laki-laki datang kepada Rasulullah $ lalu berkata, "sesungguhn5ra

alm telah menikah dengan seorang perempuan."

[-alu Rasulullah $ bersabda, "sudahkah engkau

melihatttn, karena di mata onng Anshar ada squafu?|

Pria itu berkata, "Aku telah melihatnya-"

Rasulullah $ bersaMa, " Dengan mahar bemp engl<au

menil<ahiryn?'

Lalu pria itu menyebutkan sesuatu. Rasulullah $ bersaMa,

"Merela seakan menahat erras dan penk dari bafu gtnung ini,

aat ini kami tidak memiliki sauatu untuk kani berikan kepdamu,

akan tebpi aku akan mengufusmu ke suafu tempt tnng anglau

al<an mendaptlan sauafu."

[-alu beliau mengutrs utusan kepada bani Abbas, dan

mengufus laki-laki tersebut brsama mereka, lalu ia datang dan

berkata, "wahai Rasulullah, akr dibuat letih oleh kadaku yans

tidak bergetak."

Abu Hurairah laniut berkata, "l-alu Rasulullah #t
memberikan tangan beliau kepadanln agar membantunln berdiri,

lalu beliau mendatanginya dan mernukulryn dengan kakinln."

Abu Hurairah berkata, 'Demi Dzat yang iiwaku berada di

tangan-Nr, aku melihafrr1la langsung berlari kencang-"82

s2 Hadits fin drahih
Hadits ini diriunSntkan oleh Muslim (P€rnbaltasan: Nil'rah (2/1Ul dan Al

Baihaqi dalam Dah' il,*z-Nubuwtah ld/lill -
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118. Kisah Sa'd Bin Abi Waqqash llang Doanya
Mustajab

Diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash &, ia berkata:
Rasulullah$ berdoa, "Ya Allah, kabulkan da Sad apabila ia
berda!'

Maka tidak pemah Sa'd berdoa kecuali pasti dikabulkan
doanya oleh Allah &.83

salah satunya adalah seperti 5nng diriwayatkan oleh Jabir
bin samurah &, ia berkata: Penduduk Kufah mengadukan sa'd
bin Abi Waqqash rg kepada Umar bin Khaththab &, lalu Umar
pun memecatrya dan menggantinya dengan Ammar.

Mereka mengadukan Sa'd sampai dalam masalah shalatrya
yang dinilai udak benar. Maka Umar pun memanggilnya, dan
berkata, "Wahai Abu Ishaq, orang-orang mengatakan bahwa
engkau tidak benar shalatnu!"

Sa'd menjawab, "Demi Allah, aku shalat mengimami
mereka seperti halnya shalat Rasulullah $, aku tdak
mengumnginya, aku shalat Isya bersama mereka, Z rakaat
pertama aku panjangkan dan 2 rakaat kedua aku pendekkan.,,

Umar berkata, "ltulah fuduhan atasmu wahai Abu Ishaq.,,

Setelah ifu ia pun mengufus seorang ufusan bersamanya ke
Kufah untuk mengklarifikasi kebenaran ihr. Sang utusan pun
memasuki setiap masjid 3nng ada di Kufah dan menanyakan
keadaan Sa'd bin Abi Waqqash. Maka mereka pun memujin}ra
dengan pujian yang baik. Hingga ketka memasuki masjid bani
Abbas, ada seorang laki{aki bemama Usamah bin eatadah yang

8s Hadits ini diriunyatkan aen at-rimriaa dan Al Hakim dan menilainp
slnlzih
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dijuluki Abu Saidah berdiri lalu berkata, "sungguh kami bersumpah

bahwa Sa'd tidak pemah ikut berperang dan tidak membagikan

harta rampasan secara merata serta tidak adil dalam memberikan

pufusan."

Sa'd berkata, "Demi Allah, aku akan berdoa meminta tiga

perkara, Ya Allah, apabila hamba-Mu ini bohong dan mencari

muka maka panjangkan urnurnya, dan panjangkan kemiskinann5a

dan timpakan fitrah kepadanln."

AMul Malik bin umair png meriwayatkan hadits ini dari

Jabir bin Samurah berkata, "Aku telah melihatrya bemsia sangat

fua dan suka menggoda para budak perempuan di jalanan. Jika

ditanya maka ia berkata, 'seorang kakek yang ditimpa fitrah, aku

terkena doanSn Sa'ad'. "&

119. Kisah AMurrahman bin Auf lrang Didoalon
Rasulullah *h

Diriwayatkan dari Anas bin Malik 16, ia berkata:

Rasulullah $ pemah mendoakan Abdurrahman bin Auf .& dan

bersaMa, " Semoga Attah metnbeilatimu!8s

Abdurrahman berkata, "Aku melihat diriku, walau batu

yang aku angkat rasanya ingin menemukan emas atau perak

dibawahnya."36

Sungguh Allah telah melimpahkan bertagai ma@rn rez,eJrri

kepadanya dari keberkatan langit dan bumi. Kefika hijrah ke

84 Hadie fin slnhih.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.
85 Hadit ini diriun!,atkan oletrAl Br,rkhari.
s6 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dahm Ath-Tlnbqat
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Madinah ia sama sekali tidak memiliki harta benda. Kemudian
Rasulullah $ mempersaudarakann5a dengan Sa'd bin Rabi' Al
Anshari rS, lalu Sa'd bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman,
"Sesungguhnya aku memiliki dua orang isteri, dan silakan pilih
mana diantara keduanya yang paling cantik menurutrnu, nanti aku

akan menceraikannya, kemudian apabila ia telah selesai iddah

silakan engkau menikahinya. Aku juga memiliki sejumlah harta
benda, silakan ambil sekehendakmu!"

Lalu Abdurrahman menjawab, "Aku tidak membufuhkan

ifu, semoga Allah memberkati isteri dan harta bendamu, tapi
tolong tunjukkan kepadaku mana pasar!"87

Kemudian ia pun mulai berdagang. Dalam wakfu yang
sangat singkat Allah & telatr memberinya rezel<i yang melimpah
berkat doa Rasulullah #i. Sampai ketika ia meninggal dunia di
Madinah tahun 31 atau 32 Hijriyah, ditemukan sejumlah emas dari
harta peninggalannya yang disimpan dalam tanah, sampai tukurrg
gali mengalami luka di tangannyra akibat banyaknya galian. Harta
tersebut pun dibagikan kepada 4 orang isterinya, masing-masing

mendapatkan 80 ribu Dinar.

Ada yang berpendapat, masing-masing mendapatkan 100
ribu dinar. Ada yang berpendapat, bahkan salah safu mereka ada

yang mendapatkan 80 ribu dinar lebih. Dia juga mewasiatkan

1000 kuda dan 50 ribu dinar untuk keperluan perang fi sabilillah.

Selain ifu, dia merr,rasiatkan sebuah kebun unfuk isteri-isteri
Rasulullah $ lrang dffual dengan hargu 400 ribu dinar, dan

meunsiatkan unhrk setiap pahlavrnn perang Badar 400 dinar,

dimana iumlah mereka ada 100 orang, lalu mereka mengarnbilnln

termasuk Utsman bin Affan. Ini sernua diluar sedekahnya 57ang

87 Hadits ini diriuayatkan ole}r Al Bukhari-
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sangat banyak dan kedermawanannya ketika masa hidupnya, yang

menunrt sejarah ia pemah memerdekakan 30 orang budak dalam

safu hari.

Ia pemah menyedekahkan 700 unta lengkap dengan segala

perbekalannya. Dia juga pemah menyedekahkan separuh hartanya

yaitu 4000 dinar, kemudian menyedekahkan 40 ribu dinar,

kemudian menyedekahkan 40 ribu dinar, kemudian

menyedekahkan 500 kuda kernudian 500 unta dalam peperangan

fi sabilillah

tz0. Anak Kecil yang Sakit Ayan Sembuh setelah
Diusap Oleh Razulullah #
Diriwayatkan dari hnu Abbas 4S, ia berkata: Ada seorang

perempuan datang membawa anaknya kepada Rasulullah $ lalu

berkata, "Wahai Rasulullah, anaklan ini mengidap gangguan jiwa,

ia kambuh ketika kami sedang makan, lalu makanan kami pun

dirusak.'

hnu Abbas berkata, "Lalu Rasulullah # mengusap

dadanya dan mendoakannya. Maka anak tersebut pun

memuntahkan sesuatu, dan keluarlah darinya sesuatu seperti anak

anjing lnng berwama hitam dan bergerak."s

a8 Hadits in shahih.

Fladits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pernbahasan: Doa, no. 6334 dan

6Wl.
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12L- Memilih Anak Lebih dari Seratus, dan UmurnSla
I-ebih dari Seratus sedangkan Hartan5la Lebih dari
Serahrs Ribu Berkat Doa Rasulullah #f
Ia adalah Anas bin Malik g, dalam riwayat disebutkan

bahura ia berkata: Suatu ketika Ummu Sulaim -yaitu ibunda'' Anas- datang kepada Rasulullah #i, ia membawaku dan

menufupiku dengan katrdungnya, lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

ini adalah Unais aku mernbawanya kepadamu untuk menjadi
pelapn bagimu, maka doakanlah ia!"

Maka Rasulullah $ berdoa, " Ya Allah pefiangHah harta

dan anak kefurunannSa!'

Dalam riuapt lrang lain disebutkan, "Ya Allah
pabarynilah haXa dan analaSn dan panjangkanlah umwnya!'

Anas berkata, "Demi Allah, hartaku sangat ban5nk, dan

anakku pun sangat barryak sampai mencapai serafus-"

Anas berkata, "Puteriku yang bemama Umainah

mengatakan kepadaku bahwa ada serafus dua sembilan anak dari

kehmnanku yang telah dikubur."

At-Tirmi&i dan lainnya meriwayatkan, bahwa Anas bin
Malik rg menjadi pelayan Rasulullah $ selama 10 tahun, lalu

Rasulullah $ mendoakannya. Ia memiliki sebidang kebun yang

dalam setahun bisa panen dua kali, dan didalamn5n terdapat

pohon wangi yang menjadi bahan minyak kesturi.89

Dalam riwayat yang lain ia berkata, "Aku dikaruniai anak

oran sebanyak serafus dua, dan kebunku panen dua kali dalam

89 Hadis tun hasan.

Hadib ini diriunyatkan oleh At-Tirmi&i (pernbahasan: Manaqib, no. 3833).
fuelah merfuayatkanryra At-Tirrnidd berkomentar, "Hadib im ha.nn."
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setahun, dan umurku sangat paniang sampai aku bosan hidup dan

berharap yang keempat."

Dengan demikian ia memiliki anak cucu lebih dari serafus-

Sedangkan umumya serafus tahun. Ada yang berpendapat serafus

sepuluh tahun. Ia wafat pada tahun sembilan puluh tiga hilriyah

menunrt pendapat yang paling kuat. Sedangkan hartanya sangat

banyak, sampai-sampar hujan yang furun tidak mengenai seluruh

kebunnya, karena sangat luas.

L22. Bemmur Panjang dan Awet Muda Berkat Doa
Rasulullah #
Diceritakan bahwa Rasulullah $ pemah mendoakan As-

Sa'ib bin Yazid dan mengusap kepalanya dengan tangan beliau-

As-Sa'ib pun bemmur sangat paniang yaifu 94 tahun, nalnun

demikian kondisi fisiknya masih tetap gagah dan kuat, sedangkan

bagian rambut yang dipegang oleh Rasulullah $ pun fidak

beruban. Disamping ifu, pendengaran dan penglihatannya pun

masih berfungsi dengan baik.go

123. Pedagang yang Selalu Untung Berkat Doa
Rasulullah &
Namanya adalah Uru/ah bin Abi Al Ja'd Al Mazini &-

Suahr ketika Rasulullah $ memberinya uang satu dinar unhrk

dibelikan seekor kambing. lalu ia belikan dua ekor kambing-

Kemudian salah satu kambing tersebut ia jual kembali dengan

90 Hadits iru shahih.

Hadits ini diriuaptkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Manaqib, 6/ffiO dan

561)dan Muslim (pembahasan: Keutamaan, no. 111).
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harga satu dinar. setelah itu ia kembali kepada Rasurulrah $
dengan membawa seekor kambing dan uang safu dinar.

Maka Rasulullah $ pun bersaMa, " Semoga Attah
menberkatim u dalan bedagang"

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Lalu Rasulullah $
mandoakannya semoga berkah dalam jual beli. Maka berkat doa
Rasulullah $ tersebut ia pun selalu unfung dalam berdagang,

bahkan seandainya ia menjual debu pun pasti beroleh
keunfungan-"91

124- Hartanya Menjadi Berkah Berkat Doa
Rasulullah #
Diriwayatkan dari Abu Uqail &, ia berkata: Suafu ketika

aku diajak kakekku Abdullah bin Hisyam pergi ke pasar, kemudian
ia membeli makanan, lalu bertemu dengan lbnu Az-Zubair dan
Ibnu Umar, lantas keduanya berkata, "sertakanlah kami dalam jual
belimu karena Rasulullah $ telah mendoakan berkah unfukmu."

[-alu ia pun menyertakan mereka, dan ia mungkin
memperoleh unta seperti itu dan mengirimkannya ke rumah.92

91 Hadit ini diriuaptkan oteh At Baihaqi dalan Dah'il An-Nuhruwah
16/221.

Ibnu Katsir lAl Bidat/ah,6/1851b€rleta, "Hadits int shahih."
e2 Hadits in shahih.

Hadits ini diriwa5ratkan oleh Al Bulfiari (pembahasan: Doa, no. 5353,
Lt/tsu.
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t25. Bumi Tidak Menerima Jasadnya

Diriwayatkan dari Anas bin Malik I&, ia berkata: Ada

seorang laki{aki yang menulis wahyu disisi Rasulullah #t, dan ia

telah membaca surah Al Baqarah dan Aali Imraan. Jika ia

membaca surah Al Baqarah dan Aali Imraan ia merasa bangga.

Rasulullah $ lalu mendiktekan redaksi " Ghafuuran

Rahiimad' kepadanya, namun ia menulisnya' Aliiman Hakiimari' .

Maka Rasulullah $ bersaMa kepadanp, " Mislah begini dan

begini!'

[-alu ia berkata, "Terserah aku menulisnya."

Kemudian Rasulullah $ mendiktekan "Aliiman Hakiimari',

narnun ia menulisnya "Samii'an Bashiimd'. Maka, Rasulullah $
bersaMa kepadanya, " Mislah begini dan bqini!'

Ia berkata, "Terserah aku menulisn5la."

Anas lanjut berkata: Setelah itu laki-laki tersebut pun

murtad dan kembali bergabung dengan orang-orcmg musyrik, dan

ia berkata, "Aku lebih tahu tentang Muhammad daripada kalian,

dan aku telah menulis wahyr sekehendaldm."

Setelah laki-laki tersebut pun meninggal

Rasulullah $ bersaMa, " Saungguhn5m bumi frdak

menerima jasadnya."

Anas berkata: Abu Thalhah menceritakan kepadaku, bahwa

ia pergi melihat dan mendapatin!,a dimuntahkan oleh

bumi. lalu Abu Thalhah berkata, 'Kenapa orang ini?"

Orang-orang menjawab, "Kami telah mengubumyn berkali-

kali namun bumi selalu tidak mau menerima jasadny6."93

dunia,

alan

e3 Hadits iru shahih.
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L26- Tidak Pernah Kenyang Selama-l-amanSra

DiriwaSratkan dari Ibnu Abbas &, ia berkata: Suafu ketika
aku bermain bersama anak-anak, lalu Rasululluh # datang, maka

aku pun bersembunyi. Setelah itu beliau mendatangiku dan
memukulku secara ringan dengan telapak tangannya, lalu
menyuruhku pergi ke Muawiyah unfuk suafu keperluan.

hnu Abbas berkata: Lalu aku pun pergi mendatanginya dan
mendapatinya sedang makan. Aku berkata, "Aku telah
mendatanginya dan ia sedang makan."

Ibnu Abbas berkata: Setelah itu beliau menguhrsku kembali.
Aku pun pergi mendatanginyra narnun ia masih makan. lalu aku
berkata, "Aku telah mendatanginya dan ia masih makan."

Maka Rasulullah $ bersaMa, " Semoga peruh7n frdak
pemah kenyang."94 Maka sejak ifu ia pun tidak pemah kenyang.gs

hnu Katsir berkata, "Muawlnh & Udak pemah kenyang

setelah itu- Doa tersebut telah menimpanya selama ia berkuasa
menjadi khalifah. Diceritakan, bahwa ia makan makanan dengan
daging dalam sehari sebanyak fujuh kali, dan berkata, 'sungguh

aku Udak pemah merasa kenyang, jusbrr malah lelah'."95

Aku berkata, "Hal ini menimpa Muawiyah sebagai benfuk
kemustajaban doa Nabi $ dan ujian bagi Muawiyah dari Allah &,
bukan karena Rasulullah S marah atau murka atas Muawiyah."

Hadib ini diriwayatkan oleh Ahrnad (3/l2}l2ll dan Al Bukhari
(pernbahasan: Manaqib, bab: Tanda-tanda kenabian, no. 3617).

% Hadits in shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Berbuat kebajikan bab:
251.

e5 Hadits ini diri',,rnptkan oleh Al Baihaqi dalam Dala'il An-Nubuuryah
16/2431.

% 65. Al Bidash vnn-Niha5ahl6/t891.
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127 - Tangan yang Patah Kembali Normal setelah
Diludahi oleh Rasulullah S
Diriwayatkan dari Khubaib bin Asaf &, ia berkata: Suatu

ketika ala,r pergi menemui Rasulullah $ bersama seorang laki-laki

dari kaumku dalam suahr peperangan, lalu kami berkata,

"sesungguhnya kami ingin ikut berperang bersamamu-"

Rasulullah S bertanln, 'Apakah kalian telah masuk

Islam?'

Kami menjawab, "Belum."

Rasulullah ,$ bersaMa, " Saungguhnya kami frdak

membufuhkan jasa omng musyrik unfuk melau/En oftng muqlrik-"

Khubaib lanjut berkatat Setelah itu kami pun masuk Islam,

dan aku ikut perang bersama Rasulullah $. Dalam perang itrr

pundakku terluka sehingga tanganku npris copot. Kernudian aku

pergi mendatangi Rasulullah #i, lalu beliau meludahinya dan

menempelkannya, seketika ifu pula luka tersebut pun sembuh dan

normal kembali. Orang yang melukailar pun telah aku bunuh,

kemudian puterinya aku nikahi, lalu ia berkata, "Semoga engkau

tidak dapat melenyapkan orang yang telah melukaimu-"

lalu aku menjawab, "Semoga engkau fidak dapat

melen5npkan orang yang menyegerakan aphmu ke neraka."97

97 Hadits lm hasan.

Hadits ini diritmyatkan Al Baihaqi dalan. Dala'il An-Nubuwwh 16/178L
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128- Ibnu Abbas Menjadi l-Iibrul Ummah Berkat Doa
Rasulullah #
Diriua3ntkan dari Ibnu Abbas.{&, ia berkata: Suafu ketika

Rasulullah S p"rg, buang air, lalu air wtrdhu pun dibawa. Setelah

selesai beliau bertanya, "Siap 5ang betbuat ini?'

Mereka menjawab, 'hnu Abbas."

Beliau bersabda,

.i\t G^#'6t:t
" Ya Allah, pahankantah ia dalam agama.'g8

Diriura5atkan dari hnu Abbas &, ia berkata: Rasulullah $
meletakkan tangannln diatas kemudian bersaMa,

.,t-r'6r +i r/1t e=^#" 4r
" Ya Allah, pahankanlah ia dalam agama dan ajarilah ia

ilmu tal<util."$

Doa Rasulullah $ ini telah dikabulkan oleh Allah &,
dimana hnu Abbas menjadi imam yang paling ditaati dan menjadi

rujukan dalam berbagai disiplin ilmu syariat, khususnya ilmu tafsir,

bahkan semua ilmu pam sahabat sebelumnya ada pada diri Ibnu

Abbas.

e8 Hadits irn shahih.

Hadit ini dirivras;atJ<an oleh Al Bukhari (pernbahasan: Wrdhu) dan Muslim.
99 Hadis int shahih.

Hadits ini diriuaptkan oleh AI Hakim (3/5341.

Setelah meriwayatkannp Al Hakim berkomentar, "Sanad hadits ini slnhih
natnun tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim."

Mennnrt Adz-Dzahabi, hadib 'ntr slnhih
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Abdullah bin Mas'ud rS, berkata, "sekiranya hnu Abbas

seumur dengan kami, maka tidak seorang pun dari kami yang

dapat mengalahkannya. "

Abdullah bin Mas'ud juga berkata, "sebaik-baik ahli tafsir Al

Qur'an adalah lbnu Abbas."l@

Padahal hnu Abbas meninggal dunia dalam usia 30 tahun

lebih setelah Ibnu Mas'ud, bagaimana kehebatannya sesudah itu di

masa tersebut. Ada yang berpendapat, bahwa hnu Abbas r$

berkhutbah dihadapan orang-orang pada hari wukuf, lalu beliau

menafsirkan surah Al Baqarah dengan penafsiran yang apabila

didengar oleh bangsa Romawi, Turki dan Dailami niscaya rnereka

akan masuk Islam semuanya. Semoga Allah meridhai hnu Abbas.

L29. Prediksi Kekalahan Kaum Musyrihn dalam

Perang Hunain

Diriwayatkan dari Al Abbas bin AMul Muthalib rg,, ia

berkata: Aku ikut perang Hunain bersama Rasulullah $, dan aku

bersama Abu sufyan bin Al Harits bin Auul Muthalib selalu

bersama Rasulullah & fidak pemah menjauh darinya. Saat ihr

Rasulullah # mengendarai keledai putih. Ketika umat Islam

berhadapan dengan kaum kafir mereka melarikan, maka

Rasulullah # menghadapkan keledain5a ke arah musuh,

sedangkan aku memegangi kendali keledain5n agar tidak berlari

kencang sementara Abu Sufuan memegangi tandunya-

Kemudian Rasulullah $ bersaMa, " Wahai Abbas, Fnggl
onzng-orang Samurah!'

100 gu611r ini diriwayatkan oteh Al Hahm dalam N Mustadnk$/5n1.
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Al Abbas berkata: Samurah adalah pria yang memiliki suara
yang sangat melengking. Lalu aku pun memanggil dengan suamku

yang paling kencang, "Wahai orang-orang Samurah?" Demi Allah,
mereka langsung menSrambut dengan cepat, "Kami penuhi
panggilanmu!" Kemudian mereka pun berperang melawan orang-

omng kafir- Alar juga memanggil orang-orang Anshar, "Wahai

sekalian orang-orang Anshar wahai sekalian orang-orang Anshar!"
Kemudian panggilan terhenti atas bani Al Harits bin Al Khazraj.

[-alu Rasulullah # melihat dari atas keledainya seperti

orcmg melongok ke medan perternpuran lalu bersaMa, "Inilah

aattSa pertempumn Sang hebat"

Kemudian beliau mengambil sejumlah kerikil lalu

melemparkannya kearah musuh lantas bersabda, "Hancurlah

kalian demi Tuhan Muhammad."

Setelah ifu aku lihat peperangan tetap seperti ifu, namun
setelah beliau melemparkan kerikil mereka pun melarikan diri dan
Lo*r'-L";r'.101

L30. Mati Slrahid Berkat Doa Rasulullah S
Diriwayatkan dari Jabir bin AMullah e&, ia berkata: Suatu

ketika kami keluar bersama Rasulullah # dalam perang bani

Anmar. Ketika aku sedang duduk dibawah pohon tiba-tiba
Rasulullah #i datang, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah,

kemarilah berteduh!"

ro1 gu6i1r ini shahih.

Hadits ini diriwagratkan oletr Muslim (pernbahasan: Perang Hunain).
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Jabir bin Abdullah lanjut berkata: Kemudian Rasulullah $
pun berteduh. Lalu aku pergi ke kanrng kami ... dan kami memiliki

seorang teman yang kami siapkan untuk menggembala unta kami.

Jabir bin AMullah berkata: Setelah itu aku persiapkan ia,

kemudian ia pergi di u/aktu Zhuhur dengan mengenakan

selendangnya yang sudah usng. Kemudian Rasulullah $ melihat

kepadanya, lalu bersaMa, " Tidakkah ia memiliki plaian tnng
lebih baik daringm?'

Aku menjawab, "l!la wahai Rasulullah, ada pakaiannya

5nng lebih baik di penyimpanan pakaian."

Rasulullah $ bersaMa, " Panggl ia dan suruh

memal<ainja!'

Jabir bin Abdullah berkata: lalu aku memanggilryTa, dan ia

pun memakainya kemudian pergl. Setelah itu Rasulullah *
bersaMa, " Kenap ia (memakai tnng ufing pdahal ada gng
baru) semoga Nlah menatahl<an leha n5n, bul<anlah itu lebih bik
bgnw?'

Jabir bin AMullah berkata: [-alu laki-laki tersebut

mendengam3a, maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, fi sabilillah?!"

Rasulullah S bersaMa, " Fi abilillah!'

Maka laki-laki tersebut pun gugur 6 *6i1i11u15.to2

102 6u611" ini diriwayatkan oleh Malik dahm Al Muonthtln '(pernbatramn:

Pakaian, 2/694) dan Al Baihaqi dalarll. Dak'ilAn-Nubuovwah (6/2Ml-
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131- Makanan Siap Saji Datang Berkat Doa
Rasulullah g
Diriwayatkan dari Watsilah bin Al Asqa'&, ia berkata:

Bulan Ramadhan datang dan kami termasuk ahli shuffah. lalu
kami berpuasa. Jika tiba waktu bertuka ada sejumlah orang
datang lalu mengajak setiap orang dari kami unhrk bertuka di

Suatu ketika tidak ada seorang pun yang datang mengajak

kami berbuka, hingga kami pun terpaksa berpuasa sampai

keesokan harinya. Pada hari berilnrtrya juga tidak ada orang yang

datang. Akhimya, kami pufuskan unfuk mengadu kepada
Rasulullah $. [-alu Rasulullah $ mengutus orang untuk

menanyakan kepada isteri-isteri beliau apakah ada makanan yang

bisa dikonsumsi? Semua isteri beliau bersumpah bahwa tidak ada

makanan apa pun yang tersisa di rumah.

Maka Rasulullah $ bersabda kepada

" Berkumpullah kalian!'

[-alu beliau berdoa dan bersaMa,

mereka,

t#ti ri!*:)3',.r);rt'u,lft-,| j\ gt
.'r)*Llriiltxr !*

'Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada-Mu dari
l<arunia-Mu dan rahmat-Mu, l<arena ia ada di
tangan-Mu, b'dak ada 5nng memilikinya selain hgkau."

Tak lama kemudian datanglah seseorang membawa dagrng
kambing bakar dan roti siap sji. Kemudian Rasulullah $
memerintahkan agar makanan tersebut diletakkan dihadapan
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:
kami, lalu karhi makan sampai kenpng. Setelah itu Rasulullah &
bersaMa kepada karni, "saunggwhn5m kia bermohon kepda

Attah dari karunia dan rahmat-Ntp, dan ini adalah l<arunia-N5p,

sdang rahmat-Nln untuk kita masih Dia simpan disisi-Ntn'"los

L32- Kisah Masuk Islamn5Ta Abu Hurairah Berkat Doa
Rasulullah S
Diriwayatkan dari Abu Katsir Al Ghubari &, ia berkata:

Abu Hurairah rS berkata, "Tidak ada seorang mukmin dan

mukminah di muka bumi ini kecuali pasti mencintaiku-"

Abu Hurairah lanjut berkatat Aku bertanya, "Darimana

engkau tahu hal itu wahai Abu Hurairah?"

Abu Hurairah menjawab, 'Aku telah mengajak ibulo

masuk Islam namun ia enggan. Suafu ketika aku mengajaknya

unfuk masuk Islam, lalu ia mengatakan sesuafu tentang

Rasulullah # yung membuatku tdak suka. Maka aku pun pergt

menghadap Rasulullah $ dan berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku telah mengajak ibuku masuk Islam namun ia

enggan. Suatu ketika aku mengajakn5ra untuk masuk Islam, lalu ia

mengatakan sesuatu tentang baginda yang aku tidak suka, maka

doakanlah wahai Rasulullah agar Allah memberikan hidalph Islam

kepada ibukr'."

Abu Hurairah lanjut berkata: Setelah itLr Rasululluh # p*
mendoakannya. I-alu aku pulang ke rumah dan mengabarkan

kepada ibuku bahwa Rasulullah #b telah mendoakannya. Ketika

r03 Hadits iru hasan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarr| Dah'il An-Nuhnwah16/129].

dan Ath-Thabrani dengan samd iayyid

1000 Muldizat Rasulullah 6 109



aku sampai di pintu rumah temyata pinfuryra terhrhrp, lalu aku
mendorong pinfu tersebut, dan ibuku mengetahui kedatanganku,
maka ia segera memakai pakaian dan mengenakan jilbab, dan
berkata, "Pelan-pelan wahai Abu Humirah!" lalu ia pun
membukakan pintu unfukku.

Abu Hurairah berkata: Ketika aku masuk, tiba-tiba ia
mengucapkan syahadat, "Aku bersaksi bahwa tidak ada fuhan
selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah."

Abu Hurairah berkata lagi: Maka aku pun kembali kepada
Rasulullah $ sambil menangis haru sebagaimana aku telah
menangis sedih, dan aku berkata, "Bergembiralah u/ahai
Rasulullah karena doamu telah diijabah oleh Allah dan ibuku telah
masuk Islam.'

Abu Hurairah berkata: Lalu aku berkata, "Kini doakan agar
aku dan ibuku mencintai orang-orang yang beriman dan mereka
mencintai kami!"

Abu Hurairah berkata: [-alu Rasulullah $ berdoa,

t cl u.u C / O 9,IJ.A ll-t-.9 \--.r.>
-a

a

.f 
o1' c !o9z / ' o or?'

9\y*1 le9J
" Ya Allah, cintakanlah hamba-Mu ini dan ibun5n kepada

orzng-oftng yang beriman, dan buatlah mereka cinta kepda
kduangn."

Setelah itu tdak ada seorang mukmin dan mukminah di
muka bumi kecuali ia pasti mencintai Abu Htrairah dan ibunya.lg

ls Hadits inn stnhih. Hadits ini diriwalatkan oleh Muslim.

!:V jt {?, '"dt
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133. Seseorang Dinyatakan oleh Rasulullah $ Sebagai

Penduduk Neraka

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa d As-Saidi &, ia berkata:

Rasulullah $ berhadapan dengan orang-orang musyrik lalu

berperang. Ketika Rasulullah # balik ke barak tentara dan

pasukan Snng lain pun balik ke barak tentara mereka. Diantara

sahabat Rasulullah db ada seseorang yang dikenal sangat

pemberani. [-alu orang-orang berkata, "Tidak ada seorang pun

diantara kita yang mengalahkan keberanian si fulan."

Tiba-tiba Rasulullah $ bersaMa, " Sungguh ia ternasuk

penduduk neral<a!'

Mendengar itu salah seorang mereka berkata, "Aku akan

terus mengikutinya."

Sa'd lanjut berkata: [-alu ia kehrar bersamanya dan terus

mengikutinya. Jika ia berhenti ia ikut berhenti, dan apabila ia

berjalan cepat ia ikut cepat.

Sa'd berkata: Kemudian lah{aki tersebut terluka hebat dan

ingin segera meninggal, karena tidak larat menahan lukanlra ia lalu

menancapkan pedangnya ke dadanya sendiri hingga akhimya

meregang nyawa. lantas orang tersebut kembali kepada

Rasulullah # d* berkata, "Akr bersaksi bahwa engkau benar-

benar ufusan Allah."

Rasulullah $ bertanya , 'Memang kenap?'

Sahabat tersebut berkata, "[-aki-laki yang engkau nlntakan

sebagai penduduk neraka, dan membuat orang-orang terkejut, aku

telah mengikutinya, lalu aku keluar mencarinya dan mendapatinya

sedang terluka hebat, karena ia tidak lmat menahan lukanya maka
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ia menancapkan pedangnya ke dadanya sendiri sehingga ia pun
meregang nyawa."

Mendengar itu Rasulullah $ bersabda,

J oz ..
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"Saungguhnya ada orang tang berarnal seperti amal
surga menutut pandangan orzrng-orang,

padahal ia menjadi penduduk neml<a; Dan saungguhnjn ada
oftng tnng beramal seperti amal perbuatan penduduk neraka
menurut pandangan oftng-oftng, padahal ia menjadi penduduk
surga."lo5

134. Jujur kepada Allah Mal<a Allah pun Jujur
kepadaqp

Syaddad bin Al Hadi berkata: Suatu ketka ada seorang
badui datang kepada Rasulullah $ lalu men5atakan iman dan taat
kepada beliau, lalu berkata, "Bolehkah aku hijrah bersamamu.,,

[-alu Rasulullah * meminta kepada sebagran sahabat unfuk
menjamunya. Ketika terjadi perang Khaibar, dimana Rasulullah $
memperoleh harta rampasan lalu beliau membagikanngn dan
membagikan unfuk si badui, dan memberikan bagiannya kepada

16 Hadits irn shahth-

Hadits ini diriuayatkan oleh Al Bulfiari (pembahasan: peperangan, trab:
Perang Khaibar) dan Muslim 0f?.
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pam sahabahrya dimana ia menggembalakan unta-unta mereka,

lalu ketika ia datang maka mereka pgn memberikan bagiannln

kepadanya, namun ia berkata, "Apa ini?"

Mereka menjawab, "lni adalah bagian yang diberikan oleh

Rasulullah $ untukmu."

Setelah ifu ia pun mengambilnp dan membawanya kepada

Rasulullah $ lalu berkata, "Bukan karena ini aku mengikutimu,

akan tetapi aku mengikutimu agar terkena panah di sini -ia lantas

menunjuk ke arah lehemya dengan anak panah-, lalu aku

meninggal dan masuk surga."

L-alu Rasulullah # bersaMa, "Jika engkau iuiw kepda

Nlah, mal<a Allah pasti akaniuiur kepdamu."

Kemudian ia bangkit ke medan perang dan gugur lalu

jasadnya dibawa kehadapan Rasulullah $, lalu beliau bertanya,

" Apkah ini dia?'

Mereka menjawab, "Betrlar wahai Rasulullah."

Rasulullah S bersabda, "Ia telah iuiw kepada Allah, maka

Allah pun jujur kepadan5n."

Setelah ihr Rasulullah #i mengkafaninya dengan iubahnya,

kemudian menshalatinya dan mendoakannya seraya bersaMa,

zt'S:'JrY, e=t|e e"?)* r-f [i]r
.3b il;(0,:l;,
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" Ya Allah, ini adalah hamba-Mu, ia keluar unfuk berhijnh
di jalan-Mu, lalu gugur sebagai syahid dan aku menjadi saksi atas
diinyz-"1o6

135- Kisah ummu Sulaim dan Abu Thalhah Al Anshari
Ketika Ummu Sulaim menikah dengan Abu Thalhah Al

Anshari, ia dikaruniai seorang putera yang sangat dicintai, dan Abu
Thalhah sangat mencintainya. suatu ketika anak tersebut jatuh
sakit lalu meninggal ketika ayahnSa sedang bekerja dan tidak ada
di tempat. Ketika pulang kembali ia bertanya tentang kondisi
anaknya, lalu ummu sulaim menjawab bahwa ia sudah lebih baik
dan lebih tenang.

lalu Ummu Sulaim mempersiapkan makan malam,
kemudian berdandan sebaik-baiknya lalu melayani suaminya
berhubungan suami isteri. Ketika lamt malam, ummu sulaim
berkata, "wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapatrnu, apabila
ada suatu kaum memberikan pinjaman kepada kaum 3nng rain,
lalu mereka meminta kembali pinjaman tersebut, apakah mereka
boleh menolaknya?"

Abu Thalhah menjawab, "Tidak."

Lalu Ummu Sulaim berkata, "sesungguhnya Allah & telah
memberikan pinjaman anak kepadamu kemudian Dia
mengambilnya kembali, maka serahkanlah kepada A[ah dan
bersabarlah."

106 Hadits ir.n shahih.
Hadits ini diriuagratkan oleh An-Nasa'i (4/60'); Al Hakim (3/5g$5g6); dan

Al Baihaqi l4/15-L61.
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Setelah itu ia membaca istiria' (mengucapkan innaa lillaahi

wa innaa ilaihi naii'uurlldanp€rgl menghadap Rasulullah $ pada

keesokan harinya lalu men5nmpaikan berita tersebut'

Maka Rasulullah $ bersaua, "Senloga Allah memberkati

katian betdua pda malam l<alian hercenggama) kemarin'"

[-alu ummu sulaim pun hamil, kemudian melahirkan dan

anaknya dibawa kepada Rasulullah #t. Setelah itu beliau

mengambil beberapa butir kurma lalu mengun5nhnSn kemudian

mengumpulkan air ludahnya kemudian membuka mulut.rp dan

menyuapkann5ra kepada sang bayr dan bayr tersebut pun

mengecapnlE.

Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, berilah ia

nama!"

Maka Rasulullah $ memberinya narna AMullah' Sungguh

fidak ada seorang pun pemuda di Madinah yang l€bih baik

dariry;a. Darinya lahir para peiuang. Abdullah pun gpgrn sebagai

syahid di Persia.

Dalam rivuayat lain disebutkan, "Abu Thalhah dikaruniai

sepuluh orang anak, semuanya hupul Al Qur'an-"102

136- Rasulullah I Memberi sebelum Diminta

Diriwayatkan dari wabishah Al Asadi i{&, ia berkata: Suatu

ketika aku pergi mendatangi Rasulullah # ,ttfuk menanlrakan

kepada beliau tentang perkara yang baik dan perkara yang buruk.

Di sekitar beliau telah berlnrmpul sejumlah orang png merninta

r07 Hadib iru shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi (no. 2056); Al Bul&ari

(2/132-1331 ; dan Muslim (6 /L7 +L7 5l -
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fatwa, Ialu aku menyela mereka, hingga mereka berkata,
"Menjauhlah engkau dari Rasulullah wahai Wabishah!,'

lalu aku menjawab, "Tolong beri aku jalan, aku ingin
mendekat kepada Rasulullah $, karena beliau adalah orang yang
paling aku cintai."

Melihat itu Rasulullah $ pun bersaMa, *Biarkan

wabishah, kemarilah engkau wahai wabishah| dua atau tiga kali
beliau mengatakannya.

Wabishah berkata: Aku pun mendekat kepada beliau dan
duduk di sisi beliau. Lalu Rasulullah $ bersaMa, ,, Wahai

Wabishah, aku duluan yang menjaumb atau engkau duluan Wng
bertarya?'

Aku berkata, 'Tidak, silakan engkau yang lebih dulu
menjawab."

[-alu beliau bersabda, " Bukankah engkau datang ingin
bertan5n tentang perkan tnng baik dan yang buruk."

Aku menjawab, "Benar wahai Rasulullah-"

[.alu beliau merapatkan jari jemarinya lalu menepukkannya
ke dadaku semln bersabda,

o o ou o tceTi t>iL,,\ k ")3 y>;;*i ,t*-b 11-
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" Wahai Wabishah, tan5al<an kepda hafi kqilmu dan

tarynkan kepda diimu (sebanyak tisp kali). Kebaikan itu adalah

Wng membuat jiwa meniadi tenang sdangkan keburukan ifu
adalah tnng membuat iion meniadi gelisah dan membuat hatimu

menjadi ngu, sekalipun oftng-oftng berfatwa kepdamu dan

merel<a meminta fatwa irirnu."IoS

137. Kisah Masr.rk Islamnya Abu Thalhah dan Informasi
Nabi $ sebelumnya

Ketika suami Ummu Sulaim meninggal dunia, datanglah

Abu Thalhah Al Anshari kepadanln ingin melamamya. lalu
Ummu Sulaim berkata, "Wahai Abu Thalhah, ortng sepertimu

tidak pantas ditolak, akan tetapi engkau omng kafir, dan aku

wanita muslimah, tdak dibenarkan bagilu unfuk menikah

denganmu!"

Lalu ia berkata, "lni bukan kebiasaanmu!"

Ummu Sulaim berkata, "Apakah kebiasaanku?"

Ia berkata, "Kuning dan putih (emas dan perak)."

Ummu Sulaim berkata, 'Aku tidak mengharapkan emas

dan perak, aku ingin agar engkau mas.rk Islam, dan apabila

engkau masuk Islam maka itulah maharku dan aku tidak menunfut

yang lain."

Ia berkata, "Lalu dengan siapakah aku bisa

melakukannya?"

Ummu Sulaim menjawab, "Dengan Rasulullah #r. "

108 Hadits in shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahrad (4/2281-
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Ummu Suhim berkata: Maka Abu Thalhuh pun berangkat
menuju Rasulu[ah $. Ketika itu Rasulullah #i sedang duduk-

duduk bersama para sahabatrya. Ketika melihat kedatangan Abu
Thalhah beliau bersabda, "Abu Thalhah datang kepada katian
dimana ahaya Islam tarnpk di kdua matanya."

Kemudian ia memberitahukan kepada Rasulullah # apu

9ang dikatakan oleh ummu sulaim. lalu beliau menikahkannya
atas hal itu.

Tsabit Al Burlani -periunyat hadits ini dari Anas- berkata,
"Belum pemah kar,rd',mendergar ada mahar yang lebih besar

darinya bahwa ia,rda Ishrn se@pi qrahar."lo9

138-141. Batu yaqg txprd(il oleh Rasuhilah g
Memancarkan CatrarTa

An-Nasa'i meriwayatkan bahwa ketika Rasrrlullah $
.memerintahkan kepada kaum muslimin unhrk menggali parit, tiba-
tiba ada bafu besar yang menghalangi galian, lalu Rasululluh #
bangkit dan mengambil palu dan meletakkan selendangnya
dipinggir galian, dan membaca ayat:

';, :)i8). 3 ji i "{ r; 64 "y ilT ;33

@$igi
" Telah sempuntalah kalimat Tuhanmu (Al Qur'an) sebagai

l<alimat Snng benar dan adil. Tidak ada 5mng dapat merufuh rufuh

109 Hadits int shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud no. 2os6 darr
Al Bukhari (6/1O5,L06 dan Muslim (6/L74,1751.
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kalimatkalimat-Nya dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lasi Maha

Mengetahui." (Qs. Al An'aam [6]: 115)

Setelah itu sepertiga dari bafu tersebut pun hancur,

sementara salman Al Farisi berdiri menyaksikan beliau, dan

cahaya pun memancar seiring dengan pukulan Rasulullah #t.
Kemudian beliau memukul lagi dan membaca ayat:

';r r;g).3tiS\'a6U E t-Y;33

@#iu^i
"Telah sempumalah kalimat Tuhanmu (Al Qw'an) sebagai

kalimat gng benar dan adil. Tidak ada 5nng dapat merubah rufuh

l<alimat-kalimat-Nya dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahur." (Qs. Al An'aam [6]: 115)-

[-alu sepertiga terakhir dari bafu tersebut pun hancur, dan

memancarlah cahaya darinya, sementara Salman menyaksikannya.

Kemudian beliau mernukul unhrk ketiga kalinya dan membaca

ayat:

';r t{S). J ji $\ U 6+'"y; t-Y ;33

@{;'gi
"Telah sempumalah kalimat Tuhanmu (Al Qw'an) sebagai

kalimat 5nng benar dan adit. Tidak ada Snng dapat merubah rufuh

l<alimahkalimat-Nya dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha

Mengebhtz."(Qs. Al An'aam [6]: 115)
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lalu sepertiga sisanya dari bafu tersebut pun hancur, dan
keluarlah Rasulullah # dari parit lalu mengambil selendangnya dan
duduk.

Setelah ifu Salman berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat
cahap memancar dari bafu tersebut setiap kali engkau
memukulnya."

[-alu Rasulullah $ bersaMa, " Wahai &hnan, apkah
englau melihahSm?'

Salman menjawab, "l!ra benar wahai Rasulullah demi Dzat
Yang mengufusmu dengan benar."

Rasulullah $ bersabda, "Ketil<a aku memulothjm unfuk
putama kali dibnpl*anlah untul*u kota-kob Kisn dan

serta sejumlah kob Sang angat bary/ak annpi aku
melihah5n dangan mata keplaku."

[-alu para sahabat png hadir berkata, "Wahai Rasulullah,
doakan agar kami dapat menaklukkannya dan menyandera
keluarga mereka serta menghancrrkan negeri mereka dengan
tangan kami."

Maka Rasulullah # p"" mendoakannya. Kemudian beliau

bersaMa, " Kemudian alru mentuldnSa unfuk kdua kalin5n, latu
diarnpakkanlah kepada kani kota-kota lkisar dan sekitamya
sarnpi aku melihah5n dengan mata keplaku."

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, doakan agar kami
dapat menaklukkannya dan menSnndera keluarga mereka serta
menghancurkan negeri mereka dengan tangan kami."

Maka Rasulullah # pun mendoakannya. Kemudian beliau
bersaMa, " Kemudian aku memuldngn unfuk ketiga kalinSn, lalu
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diantpakkan kepadaku kota-kota Habsgh dan sekitam5a hingga

aku dapat melihah5m dengart mata keplaku-"

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, doakan agar kami

dapat menaklukkannya dan menyandera keluarga mereka serta

menghancurkan negeri mereka dengan tangan kami-'

Maka Rasulullah # p,- mendoakann5n. Kemudian beliau

bersaMa, "Adapun orang.oftng Habas5nh biarl<an mere.l<a

sebagaimana mereka telah membiarkan l<alian, dan iuga oftnSF

oftng Twki sebagaimana merel<a telah membiarkan 7u1i2"'"11o

Dalam hadits ini terdapat empat macarn mukjizat, 1nifut

1. Hancumya bahr oleh tangan Rasulullah #;
2. Pancaran cahaya pada pukulan p€rtama;

3. Pancaran cahaya pada pukulan kedua; dan

4. Pancaran cahaya pada pukulan ketiga-

L42. Rasulullah S Meniawab Sebelum Ditanya

Diriwayatkan dari AMullah bin Umar &, ia berkata: Suahr

ketika aku sedang duduk disisi Rasulullah $, kemudian datang dua

orang laki-laki, yang safu dari Anshar dan yang sahr dari Tsaqif,

lalu ia mendahului bertanya, maka Rasulullah $ bersaMa, "Wahai

saudara Tsaqif, si Anshar telah lebih dahulu

befianya dari pada engkau."

[-alu si Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, sesr.rngguhnya

aku yang lebih dulu."

110 quditr ifi l^san.
Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i -ini adalah redaksinyr, Ibnu Islraq,

Ibnu Jarir, AI Baihaqi, dan Ath-Thabrani.
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Setelah itu Rasululluh # bersabda, 'Silakan tanya apa Wng
ingin engkau tanyakan, atau kalau boleh biar aku beitahukan apa
5nng ingin engkau tanyakan."

Pria Tsaqif ifu berkata, "sungguh itu mengagumkanku
wahai Rasulullah."

Lalu Rasulullah $ bersaMa, "hgkau ingin bertanya
tentang shalat malammu, tentang ntkumu, tentang sujudmu,
tenbng puasanu dan tentang mandi junubmu.,,

Pria Tsaqif itu berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu
dengan huq, memang benar ifulah png ingin aku tanyakan
kepadamu wahai Rasulullah."

Rasulullah $ bersabda, "Tentang shalat silakan
engkau shalat di awal malam atau di al<hir malatn dan tidwlah
pada peftengahann5n."

Pria Tsaqif ifu berkata, "Jika aku shalat di pertengahannya
bagaimana wahai Rasulullah?"

Rasulullah $ bersaMa, " Tersemh engkau!,

Rasulullah $ bersabda, " Tentang ntkumu, apabila engkau
sdang ruku maka letal*anlah kdm tetapk tanganmu diatas
kdua lutubttu dan bentangkanlah jari-jaimu, kemudian angkattah
kepalamu dan berdirilah dengan tegak sampai seturuh fulang
(sendi) kenbali menempti posisinSn; dan apabira engl<au sdang
bercujud maka tempelkanlah dahimu di atas tanah dan jangan
melalrul<annya lalplmrc atarn tnng sdang memafi* sdangkan
tentang puasamu maka berpuaalah Fda hari-hart baidh tnifu
tanggal 13, lt dan 15 (setiap bulan ltijritnh).',

Kemudian Rasulullah $ menghadap kepada pria Anshar
ifu dan bersaMa, " Wahai audam ,4nshar, silakan tan a apa Jmng
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ingin engkau tanSnl<an, atau lalau boleh biar kami benbhulan ap
tnng ingn engkau tanyakan!'

Ia berkata, "Sungguh ifu mengagumkanku wahai

Rasulullah."

Rasulullah $ bersaMa, "hgkau datang ingrn bertang

tentang keluarmu dai rumahmu menuju Ka'bah, dan engkau

berkata, Apakah pahata tnng akan aku peroleh padan5n?' Dan

tentang wtkuf di padang Anfah, dan engl<au berkata, Apal<ah

pahala Wng akan aku peroleh pdan5a?' Dan tentang menankur

nmbut, dan engkau berkab, Apukuh phala Wng akan aku

perobh padanya?' Dan tentang thawaf di l<a'bah, dan englau

berkata, Arykah Jnng akan aku peroleh pdanya?' Dan tentang

melontar jarnamt dan englau ber*ab, Arykah pahala yang akan

aku peroleh padan5d?"

Pria Anshar ifu berkata, "sungguh benar wahai Rasulullah,

demi Dzat Yang menguhrsmu dengan haq, ihrlah Snng ingin aku

tanlnkan kepada baginda."

I-alu Rasulullah $ bersaMa, 'Te.ntang keluarmu dan

rumahmu menuiu Ka'bah, mal<a setkp lanqlah kaki untamu akan

dihitun7 untukmu atu kebiikan dan dihapuskan darimu atu
kqalahan, dan apabila engl<au owlruf di pdang arafah maka Allah

akan turun ke langit dunia lafu berfirman kepda pan nalail<at

Mereka adalah pan hamba-Ku, mqeka datang kepda-Ku

dengan kadaan lusuh dan berdebu dari sefuruh peniuru bumi

karena berhanp nhmat-Ku dan takut dengan siksa-Ku, pdalnl
mereka tidak metihat-Ku, lalu bagpimana apbila mereka melihat-

Ku. Apabila engkau memiliki doa sebanpk butinn psA abu

sebangk tetmn air hujan abu sebn5nk bilangpn hari dunia

maka Dia pasti akan mengampunimu'. Terttang melonbr iumroh

1000 Mul{izat Raslullah IB r23



maka pahalanya akan disimpan oleh Tuhanmu disisi-N5n. Apabira
engkau mencukur rambut, mal<a setiap rambut yang gugwr dan
kepalamu akan dicatat untukmu satu kebajikan dan dihapuskan
darimu safu kesalahan. Apabila engkau thaoraf di lk'bah, maka
dosa-dosamu akan dan engkau akan menjadi suci
ku-buli."17L

143. Sembuh Berkat Air Ludah Rasulullah g
Diriwayatkan dari Yazid bin Abi Ubaid &, ia berkata: Aku

melihat bekas pukulan di betis Salamah bin Al Akwa', lalu aku
berkata, "Kenapa ini?"

Ia menjawab, "Bekas pukulan pada waktu perang l(haibar,
lalu orang-orang berkata, 'salamah telah terluka!' Kemudian aku
datang menghadap Rasulullah #r, lalu beliau meniupnya sebanyak

tiga kali. Setelah itu aku tidak pemah lagi merasakan sakit sama
sekali sampai sekarang. " 112

LM- Sembuh Berkat Usapan Tangan Rasulullah g
Diriwayatkan dari Al Bara' &, ia berkata: Ketika AMullah

bin Afik membunuh Abu Rafi' dan turun dari tangga rumahnya, ia
terjatuh hingga betisnya patah.

Al Bam' lanjut berkata: Kemudian aku menceritakan hal ifu
kepada Rasulullah $, lalu Rasulullah $ bersabda, " (llurkan

kakimu!'

ur Hadits tun hasan.
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Al Baihaqi.
u2 Hadits in shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.
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Al Bara' lanjut berkata: Kemudian aku mengulurkannya,

lalu beliau mengusapnya dan seketika ifu rasa sakitku hilang sama

sekaft-119

145- Sa'd Bin Abi Waqqash rg Bemmur Panjang
Berkat Doa Nabi $
Diriwaptkan dari Sa'd bin Abi Waqqash &, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "hgl<au akan masih hidup lebih lama lagi,

sanpi sebagian kaun mengambil manfaat darimu dan sebgian
gng lain mentgi."

Pemyataan Rasulullah # ini bermula ketika Sa'd sedang

sakit di Makkah, dan ia enggan meninggal di Makkah setelah ia

berffirah darinya, narnun sakifurya semakin parah hingga npris
meninggal dunia, lalu Rasulullah $ datang menjenguknya, dan

Sa'd hanya memiliki seorang puteri, maka ia berkata, "Wahai

Rasulullah, bolehkah aku meunsiatkan sehrnrh harta bendaku?"

Rasulullah S menjaurab, "Jangan."

Ia berkata, "Sepanrhnga?"

Rasulullah $ menjaunb, " Jangan!'

Sa'd berkata, "Sepertiganya?"

Rasulullah S bersabda, "Boleh sepertiga, dan sepertiga

sudah bantnk."

Kemudian beliau bersaMa, " hgkau akan masih hidup
lebih lama lagi, sampi sefugian l<aum akan mengambil manfaat

darimu dan sebagian Wng lain muugi."

u3 Pu6i1r inr shahih.

Hadib ini diriunyatkan olehAl Brkhari.
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lalu ia sembuh dari sakihrya, dan ia pun berhasil

menaklukkan Irak dan menyebabkan banyak orang masuk Islam.

Banyak orang yang masuk Islam di tangannya dan memperoleh
rampasan perang yang sangat banyak. Sementara orang-orang

kafir banyak yang memgi, mereka mati terbunuh di tangannya dan
menjadi tawanan baginya. Masa hidupnya setelah sembuh dari
penyakitrya adalah kurang lebih 50 tahun.

146- Tig. Orang Panglima lpng Gugur Sebagai Syahid
Sesuai Informasi Rasulullah g
Diriwa5ntkan dari Anas r{9, ia berkata: Rasulullah $

pemah mengufus tiga orang panglima, yaitu Zaid bin Haritsah,
Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Raunhah. Beliau
memberikan bendera kepada Zaid, dan mereka semua gugur

sebagai syahid.

Lalu Rasululluh S menyarnpaikan belasungkawa kepada

orcmg-orang sebelum berita ifu sampai, dan bersaMa, " Yang

membawa bendera adalah hid lalu ia gugwr, kemudian bendm
diambil oleh Ja'far lalu ia pun Sluglur, kemudian benden diambil
oleh Abdullah bin Raunhah lalu ia gagw, kemudian diarnbil olett

salah seorang pdang Allah, lalu Allah berilan ketnenangan

kepdany2."ll4

Diriurayatkan juga dari hnu Umar dg, ia berkata:

Rasulullah $ mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai panglima

dalam perang Mu'tah, dan bersabda, "Jika Zaid Sugrr mal<a

114 Hadits im stnhih.
Hadits ini diriwayatkan oletr Al Bulfiari.
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digantikan oleh Ja'far, dan apabila Ja'far gugur maka digantikan
oleh Abdullah 6i, Bu,*6u1i."L15

147. Rasulullah $ Mengabarkan tentang Kematian
Raja An-Najasyi

Diriwayatkan dari Abu Hurairah rg, ia berkata,
"Rasulullah$ mengucapkan belasungkawa atas meninggarnya

raja An-Najasyr pada hari meninggalnp, dan keluar bersama
orang-orang menuju mushalla unfuk melakukan shalat ghaib.
Setelah ittr beliau bertakbir sebanyak empat Lu1i."115

148- Kisah Hathib Bin Abi Baltha'ah lrang Menulis
Surat kepada Penduduk Maldoh
Driwaptkan dari Ali bin Abi Thalib rS,, ia berkata:

Rasulullah # mengutusku bersama zubar dan Miqdad, lalu
bersaMa, "Pergilah sampi l<alian frba di Raudhah Khakh, diana
ada seonng perempuan gng metnbawa sebuah sunt,
sunt itu darinja!'

Ali bin Abi Thalib lanjut berkata: Kemudian kami pun
berangkat dan saling memacu kuda hingga sampai di Raudhah
Khakh, dan disana kami melihat ada seorang perernpuan, laru
kami berkata kepadanSn, "Tolong keltnrkan surat png engkau
bawa!"

Ia menjawab, "Aku tidak membawa surat apa pun."

rrs 15i4.
116 Hadib ':rrrt shahih.

Hadits ini diriwa3ntkan oleh Al Bukhari Mtrslim.
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lalu kami berkata, "silakan pilih, engkau keluarkan surat
ifu atau kami tela{angi bajumu?"

Ali berkata: Lalu ia pun mengeluarkan surat tersebut dari
sanggril kepalanya- Kemudian kami membawan5a kepada
Rasulullah #, dun temyata ia berisi sebagai berikut: "Dari Hathib
bin Abi Balta'ah kepada omng-oftmg kafir Makkah." Dalam surat
tersebut ia membocorkan rahasia Rasulullah $.

Melihat itu Rasululluh # bersaMa, " Wahai Hathib, apa
trur

Hathib berkata, "Wahai Rasulullah, tolong jangan gegabah

atasku, sesungguhnya aku adalah orang yang terikat dengan suku

Qumsiy, aku adalah sekufu mereka meskipun bukan orang
terpandang diantara mereka, sementara kaum Muhajirin memiliki
sejumlah kerabat yang akan melindungi keluarga dan harta benda
mereka, karenanya apabila aku tidak memiliki ikatan nasab dengan
mereka maka aku ingin berperan sehingga mereka mau
melindungi keluargaku. Aku tidak melakukan hal ini karena murtad
dari agamaku dan juga bukan karena aku senang dengan
kekufirran."

Maka Rasulullah #i bersaMa, "sungguh ia tetah
m engatalan dengan sejujumgn."

Tiba-tiba Umar @ berkata, 'Wahai Rasulullah, izinkan aku
memenggal leher si munafik ini."

Maka Rasulullah $ bersaMa, "saungguhnSn ia termasuk
ahli Eladar, dan tahulah kalian hhwa Allah telah melihat kepda
ahli Badar dan ber{*man, Kerjalan tqsemh kalian karena
saungghnla aku telah mengatnpuni Wan'."

Lalu furunlah firman Allah berkenaan dengan hal ini:
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6fi ,"Vi'$U uil Viii { 6r;'"}i W
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#iAr'ii1Tr{+filr-

'{W Sisr'r;i #'i {'"v u-W ";{' ;;;r'\ dt-

,b e\14r9;iKrt'# $\t;;3 Jt

,;,' #, u5 i .gi 6,i6 "\fi t;A dysj,3",t,

"Hai orang-orang tnng beriman, lamu
mengambil musuh-Ku dan musuhmu meniadi teman-teman setia

tnng kamu kepada mereka herita-berita Muhammad),

Karena msa kasih saJarlg; pdahal sesungguhryn mereka telah

ingkar kepada kebenaran tang datang kepadamu, merel<a

mengiusir Rasul dan (mengusir) l<amu l<arena kanu beriman

kepada Allah, Tuhanmu. Apabila lamu benar-benar keluar unfuk

berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (ianganlah lamu
berbuat demikian). Kamu membqibhukan seara rahasia henb-
berita Muhammad) kepada mereka, karena ms kasih ayang. Aku

lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan ap yang

kanu nyatakan. Dan bamngsiapa di antara kamu Wng
melalrukannim, maka saungguhn5a dia telah tersqat dari ialan

5nng lurus." (Qs. Al Mumtahanah [60]:1)rtz

u7 gu6i1r im shahk.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bul&ari Muslim (pernbahasan: Peperangan

dan Tafsir) dan Mr.rslim.
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149. Kabar Tentang Meninggalnya Fatimah g
Menyusul Rasulullah #
Diriwayatkan dari Aisyah rg, ia berkata: Fatimah rg

berjalan persis seperti larannya Rasuruilah #, rur,, Rasuruilah $
bersabda, "selamat datang ovahai puteriku!,

Kemudian beriau mempersirakan kepadanya unfuk duduk
disisi kanan atau kiri beliau, talu beliau membisikkan sesuatu
kepadanSn, lantas ia menangis.

Setelah itu aku berkata
Rasulullah $ telah membisikkan
engkau menangis?"

Kemudian beriau berbisik ragi kepadanya ralu ia tertiawa.
Melihat ifu aku berkata kepadanya, "Berum pemah aku merihat
kejadian seperti hari ini, ada kebahagiaan seperti kesedihan.,,

[-alu aku bertanya kepadanya, "Apakah sebenamya yang
telah dikatakan oleh Rasululluh # kepadanya.,,

Ia menjawab, "Aku tidak akan menyebarkan apa langdirahasiakan oleh Rasulullah #."
Ffingga setelah Rasurunah $ wafat, aku pun bertanya ragi

kepadanya, lalu ia menjawab, "Rasurunah $ bersabda kepadaku,'Jibd* memperdengarkan At @r'an kepadaku satu kari daram
setiap tahun, dan pada tahun ini ia mernperdengarkan At etr.an
kepdaku dua kali. Menurutku, ia adarah tanda dekahSn ajarku,
dan engl<au adatah orang pertama dari keruargaku 5nng akan
men5rusulku, dan sebaik-baik pendahulu bagimu adatah aku,. Makadari ifu, aku pun menangis mendengamya- Kemudian
Rasulullah $ bersabda, 'Tidakkah engr<au senzng menjadi mfu
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perempuan bagi umat ini atau rafu perempuan seluruh dunia?

Maka aku pun tertawa gembira."

Ulama sepakat bahwa Fatimah,g adalah orang pertama

dari keluarga Rasulullah # y-S menyrsul beliau- Namun terjadi

perselisihan pendapat, berapa lama Fatimah,g hidup setelah

Rasulullah,$ wafat. Ada yang berpendapat, dua bulan; ada yang

berpendapat, tiga bulan; ada yang berpendapat, enam bulan; Dan

ada yang berpendapat, delapan bulan. Riwayat yang paling akurat

adalah riwayat yang menyebutkan, enaln bulan.

150. Jarir r& Dapat Menunggang Kuda Berkat Doa
Nabi $
Diriwayatkan dari Jarir Al Bujali &, ia berkata: Aku adalah

orang yang tidak dapat duduk menunggang kuda, kemudian hal itu

aku sampaikan kepada Rasulullah $, maka beliau menepukkan

tangannln ke dadaku hingga aku melihat bekas tepukan tangannya

di dadaku, dan bersaMa, " Ya Allah, tebpkanlah ia, dan iadilanlah
ia onng Snng berpefuniuk dan pemberi petunjuk!'

Jarir berkata, "Sejak saat ifu aku fidak pemah lagi jatuh dari

kudaku."118

Diriwa5ntkan pula oleh Al Bukhari dan Muslim dengan

redaksi: Rasulullah $ bersaMa kepadaku, "Daptkah engkau

menghananrkan patung Dzi al l{halashah."

lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku tdak dapat duduk

diatas kuda."

118 6u6i1" ini diriwayatkan oletr Abu Nu'aim.
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Maka beliau menepukkan tangannya di dadaku dan
bersaMa, " Ya Allah, tetapkanlah ia dan jadikanlah ia onng tnng
berpetunjuk dan pemberi petunjuk!'

Jarir berkata, "Setelah ifu aku berangkat bersama seratus

lima puluh orang penunggang kuda dari Ahmas lantas mendatangi

pafung tersebut lalu memb?kamyra."119

151. Hilangnya Rasa Cemburu dari Diri Ummu
Salamah setelah Didoalon Rasulullah g
Dirir,vayatkan dari Ummu Salamah @, ia berkata:

Rasulullah $ melamarku, lalu aku berkata, "Tidak pantas orang

sepertiku dinikahi, karena aku telah menopause dan pencemburu

serta banyak anak."

Maka Rasulullah $ bersaMa, "Aku lebih tua darimu,

adapun nsa cemburu dalan dirimu akan dilenSnpkan oleh Allah,
anak-anakmu maka senhkan kepada Nlah dan Rasul-

Nta-"

Ummu Salamah berkata, "Lalu beliau pun menikahiku."

Perawi hadits ini berkata, 'Setelah itu Ummu Salamah tidak
pemah cemburu sedikit pun kepada perempuan gang lain."lzo

L52- Kisah Hudzaifah & yang Tahan Dingin Berkat
Doa Nabi g
Driwayratkan dari Hudzaifah & ia berkata tantang perang

Khandaq: Tiba-tiba Rasulullah $ mendatangi kami seorang demi

u9 Dtrwiayatkan oleh Al Bukhari Mr:slim.
120 6u4i1t ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Abdullah bin Ahrnad.
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seorang hingga sampai kepadaku. Ketika itu aku tidak memiliki

kain penufup yang melindungiku dari musuh dan rasa dingin

kecuali safu helai kain milik isteriku yang tidak sampai ke lututku.

Hudzaifah berkata: I-alu Rasulullah #t datang kepadaku

saat aku sedang berlufut, lalu beliau bertanya, "Siapa ini?'

Aku menjawab, "Hudzaifah wahai Rasulullah."

Beliau bertanp, " Hudzaifah!'

Hudzaifah berkata: talu aku pun menunduk, dan

menjawab, "Benar wahai Rasulullah.' Kemudian aku berdiri.

Beliau bersabda, "Aku ada suafu berib tanbng

mereka, maka carilah tahu tentang bqita merel<a!'

Hu&aifah berkata: Aku ketika itu termasuk orang yang

paling penakut dan paling kedinginan.

Hudzaifah berkatar Aku pun keluar, lalu Rasulullah &
bersaMa, " Ya Allah, plihanlah ia dari sisi depnn5a, dari sisi

belakangnSa, dai sisi kanannSa, dari sisi kiringa, dari sisi atasnSa

dan dari sisi baormhn5n."

Hudzaifah berkata, 'Demi Allah, rasa takut dan rasa din$n

lenyap seketika dari diriku."

Hudzaifah berkata: Kefika aku berpaling beliau bersaMa,

" Wahai Hudaifah, jangw lakuhn squafu atas merel<a ampi
engl<au kembli kepdaku."

Hudzaifah berkata: Lalu ahr pun keluar, hingga ketika

mendekat ke barak tentam, aku melihat ada cahaya api yang

menyinari mereka, dan tiba-tiba ada seorcrng laki-lah 17ang berldit
hitam dan berpostr-r besar sambil memElang obor dan mengusap

pertrbrp berkata, "Ayo pergl!"
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Ketika itu aku belum mengenal Abu Sufuan. Maka aku pun

menarik anak panahku dan hendak memanahnya, narnun tiba-tiba

aku teringat pesan Rasulullah $, "Jangan lakul<an sesuafu atas

merel<a *mpai engkau kembali kepadaku." Maka aku pun

menahan anak panahku.

Hu&aifah berkata: lalu aku kembali kepada Rasulullah S
dan mendapati beliau sedang menunaikan shalat. Demi Allah,

begifu aku kembali maka aku kembali merasakan dingin dan

menggigil.l2r

153. Kabar tentang Isteri Rasulullah $ Srang Paling
Pertama Meninggal Menyrsul Beliau

Diriuaptkan dari Aisyah g, ia berkata: Rasulullah #r
bersaMa, " Yang palns cept menytsulku diantan l<alian adalah

WnS palins panjang bngann5n diantam l<alian."

Aisyah S berkata: [-alu kami pun saling mengukur tangan,

siapa diantara kami yang paling panjang tangannya.

Aiqnh *, berkata, "Temyata Zainab-lah yang paling

panjang tangannya, karena ia wanita yang bekerja dengan

tangannya dan banyak 6"o"6.Lu1l. " 122

Dalam riwayat lain disebutkan: Para isteri Rasulullah #i
bertan5n kepada beliau siapakah diantara mereka yrang paling

cepat menyrsul beliau? Maka beliau menjawab, " Yang plns
panjang bngannSn dianan kalian."

12r gu6i1r ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi. Ini adalah redaksi

keduan5ra, dan diriunyatkan oleh Muslim secata ringkas.
122 Hadits im shahih.

Hadits ini dirirrnyatkan oleh Muslim dan lainnp.
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L-alu mereka pun saling mengukur tangannya, siapa

diantara mereka yang paling paniang tangannya. Ketika Zainab 6
wafat maka tahulah mereka bahwa dialah yang paling paniang

tangannya karena dia wanita yang paling gemar bersedekah.lz3

154. Kisah Al Bara' Yang Manjur Sumpahn5n

DiriwaSntkan dari Anas r$, ia berkata: Rasulullah dh

bersaMa,

.;$7 a.it;t e,i:J;1Y +'
" Benp banpk orang lemah png dianggap remeh dan

hantn memiliki dua helai pkaian Wng usang natnun apbila

betsumpah atas nalna Allah mala Allah Fsti akan

mengabull<ann5a, diantam mqel<a adalah Al hra' $7, 7v1u1i1r-'124

Al Bara' pemah berhadapan dengan pasukan kaum

musyrikin, lalu mereka berkata, "Wahai Bara', sesungguhnya

Nabi S bersabda, 'Jika engkau bercumpah atas nama Allah mal<a

Dia pasti akan memenuhin5ni maka bersumpahlah atas nama

Tuhanmu!"

Al Bara' berkata, "Aku bersumpah atas nama-Mu wahai

Tuhan, berikan pundak-pundak mereka kepada kami!" lalu

mereka pun diberikan pundak-pundak mereka.

12s lr"ditr ini diriwaSntkan oleh Al Hahm dan Al Baihaqi se@ra mutsl.
r24 gu6i15 fi hasan.

Hadits ini diriwaptkan oleh At-Tirmidzi, Al Hakim dan Al Baihaqi-
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Kemudian mereka bertemu diatas jembatan Sus, lalu

mereka menyulitkan kaum muslimin, maka mereka berkata,

"Bersumpahlah wahai Bara' atas nama Tuhan-Mu-"

Al Bara' berkata, "Aku bersumpah atas nama-Mu wahai
Tuhan, berikan kepada kami pundak-pundak mereka, dan

pertemukanlah aku dengan Nabi-Mu!"

Kemudian mereka pun menyerang dan pasukan Persia pun

kalah, dan AI Bara' pun gugur sebagai syahid.

Al Bara' gugur sebagai syahid pada masa khalifah Umar
bin Khaththab 16.

155. Kabar dari Rasulullah g bahwa Kaum Musr,rikin
ndak Akan Menyerang Kaum Muslimin setelah
Perang Khandaq

Ketika pasukan Islam pergl meninggalkan Khandaq, maka

Rasulullah $ bersabda, "Sel<amng aat4n kita penngi mereka

dan merel<a frdak akan dapat memenngi !1i72."L25

Setelah perang Khandaq, tidak pemah lagi kaum Quraisy
m€nyeftmg kaum muslimin. Rasulullah $ pun tems menems

memerangi mereka hingga akhimya berhasil menaklukkan kota

Makkah.

156- Kisah Pohon yang Bisa Bicara

Diriua5atkan dari Ma'in, ia berkata: Aku pemah

mendengar a5nhlau berkata, "Aku bertanya kepada Masruq:

r25 Hadits ittr shahih-

Hadits ini diriwa3ratkan oleh Al Bukhari, Ahrnad dan hnu Ishaq.
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Siapakah yang memberitahukan Rasulullah $ perihal kedatangan

jin ketika mereka mendengarkan Al Qur'an pada malam hari?"

Ia menjawab, "Ayahmu -yaifu hnu Mas'ud- menceritakan

kepadaku, bahwa yang memberitahukan beliau tentang mereka

adalah pohon. Ihr adalah malam jin ketika Rasulullah # tdak

sedang bersama para sahabatrya, dimana seorang da'i dari bangsa

jin datang kepada beliau, lalu beliau berangkat bersama mereka

dan membacakan ayafayat Al Qur'an atas mereka, kemudian

mereka beriman kepadanya dan mengikuti pefunjuknya."l25

L57 - Hancumya Patung Uzza

Diriwaya&an dari Abu Thufail rg, ia berkata: Ketika

Rasulullah S berhasil menaklukkan kota Makkah, beliau mengufus

Khalid bin Walid ke kebun kurma, yang di dalamnya terdapat

pafung Uzza. Khalid pun pergl mendatanginya, dan mendapatinya

dikelilingi oleh tiga pohon, lalu ia tebang ketiga pohon tersebut

dan ia hancr.rkan rumah tempat pafung Uua-

Selesai melaksanakan tugasnSn, Khalid pun kembali kepada

Rasulullah $. Namun Rasulullah $ bersaMa, " Kembalilah,

karena engkau belum melaldan squafu!'

L-alu Khalid pun kembali, dan ketika para penjaga NUua
melihat ke gunung sambil berkata, "Wahai Uzza rusaklah, wahai

Uzza hancurlah!"

Setelah itu Khalid mendatanginya, dan temyata ada

seorang perempuan telanjang dengan rambut tenrrai menaburkan

debu ke atas kepalanya, maka Khalid pun langsung menebasnya

dengan pedangnya hingga akhimya mati.

126 gu6i1r ini diriwaptkan oleh Muslim (pembahasan: Shalat, 1/3321.
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Kemudian Khalid kembali kepada Rasulullah S dan

mengabarkan hal tersebut, maka Rasulullah S bersabda, "Ifulah
g_-n127

158- Tongkat yang Bercahaln bagl Orang Buta

Diriwayatkan dari Maimun bin Zaid bin Abi Abis, ia berkata:

Rasulullah $ memberikan tongkat kepada Abu Abis bin Jibir

setelah ia mengalami kebutaan, seraya bersabda, "BerahaSnlah

dangan ini."

Tongkat ifu pun memberikan cahaya baginya antara jarak

sekian dan sekian.

Dalam riwa5rat png lain disebutkan, bahwa Abu Abis

melakukan shalat bersama Rasulullah $ seluruh shalat, kemudian

ia pulang kembali ke bani Haritsah. Suatu ketika, ia keluar dalam

keadaan gelap gulita, lalu tiba-tiba tongkatrTya menyala dan

menyinarinya hingga ia sampai ke rumah bani Haritsu6.128

159. Urjun Bercahagn di Malam Hari

Diriwayatkan dari AMurrahman bin Abi Sa'id Al Khudri 4p,

ia berkata: Suafu ketika turun huian di malam hari, dan ketika

Rasulullah $ keluar hendak melaksanakan shalat IsSa tiba-tiba ada

kilat, dan Rasulullah S melihat Qatadah bin Nu'man, lalu beliau

bersaMa, " Wahai Qatadah, nanfi setelah engl<au shalat funggu

sebentar ampi aku dabng kepadamu."

r27 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Dala'il An-Nubuwwah
(hlm.469).

128 Hadits ini diriwagratkan oleh Abu Nu'aim ddam Dala'il An-Nubuntmh

An-Nufuw:ah hlm. 493).
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Setelah selesai shalat, beliau mendatanginya dan

memberikan tandan kepadanya seraya bersabda, "Ambillah ini

unfuk menjadi penerang bagimu di depanmu sepuluh dan di
b elakangm u s epuluh." L29

160. Jari Jemari Rasulullah $ Bercahaya

Diriwayatkan dari Hamzah bin Amr Al Aslami rS, ia

berkata: Kami terpisah dalam perjalanan bersama Rasulullah # di

suafu malam yang sangat gelap, tiba-tiba iari jemari beliau

bercahaya sehingga mereka pun berkumpul kembali dan tidak ada

seorang pun yang celaka dan jari jemariku ikut bercahaya.l3o

161- Anak Kecil yang ndak Bisa Bicara Sembuh
Berkat Doa Rasulullah $
Diriwayatkan dari Ummu Jundub g, ia berkata: Suahr

ketika aku melihat Rasulullah #i diikuu oleh seorang perempuan

dari Khats'am membawa anaknyn yang sakit, lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, sesungguhnya anakku ini dan keluargaku 5rang lain

sakit tidak bisa bicara."

Mendengar itu Rasulullah *t bersaMa, "Tolong ambill<an

air untul*u!'

Maka air pun dibawa lalu beliau mencuci kedua tangann5n

kemudian berkumur-kumur kemudian memberikan air tersebut

kepadanya, seraya bersabda, "Minumkan air ini kepadanga dan

mohonlah kesembuhan kepda Allah unfiim5n-"

129 Hadits ini diriwaSntkan oleh Abu Nu'aim dalam Dah'il An-Nubuornnh

(hIm.493,494).
130 76;491-. 49M95).
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Ia berkata: [-alu aku menemui perempuan tersebut dan
berkata, "Kalau boleh aku minta aimya sedikit!"

Ia menjawab, "Maaf, air ini khusus unfuk analdm grang sakit
lru.

Lalu aku bertemu dengan perempuan tersebut di tahun
berikutnya, dan aku pun menanyakan keadaan anaknya, maka ia
menjawab, "la telah sembuh dan akalnya sangat cerdas melebihi
orang 1uirr."131

162- Doa Rasulullah g atas Tiga Orang yang
Mengnkitinya

163. Doa Rasulullah g atas Tiga Orang !/ang
Menolongnya

Diriwayatkan dari Abdurrahman Al Amiri &, dari sejumlah
syaikh dari kaumnya, mereka berkata: Suafu ketika Ra$lullah #i
datang kepada kami ketika kami berada di pasar ukadz, lalu beliau
bersabda, "Dari kaum manakah kalian?'

Kami menjar,uab, "Dari bani Amir bin Sha'sha'ah."

Beliau bertanya, " Dai bani Amir Snng mana?"

Kami menjawab, "Bani Ka'b bin Rabi'ah."

Beliau bertanya, "Bagaimana perlindungan diantan
kalian?'

Kami menjawab, "Perlindungan kami sangat kuat."

Abdurrahman berkata: [-alu beliau bersaMa kepada
mereka, "Saungguh4m aku adalah Rasulullah, apbila aku datang

13r gu6i1r ini diriwaptkan oleh Abu Nu'aim dahm Data'it An-Nuhruwah
(hlm.399).
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kepada kalian apakah kalian mau melindungiku sampi aku selesai

menjampikan nsalah Tuhanku dan aku frdak akan memal<s

seoftng Wn dari kalian?'

Mereka berkata, "Dan dari Qurairy mana engkau?"

Beliau menjawab, "Dari bani Abdul Muthalib."

Mereka berkata, "Bagaimana tanggapan bani Abdi Manaf

terhadapmu?"

Beliau menjawab, " Mael<a adalah orzng pertama Jpng
mendustakanku dan m engusidan."

Mereka berkata, "Kami tdak akan mengusirmu akan tetapi

kami tidak beriman kepadamu, dan kami akan melindungimu

sampai engkau selesai menyampaikan risalah Tuhanmu."

Setelah ihr Rasulullah $ mendatangi mereka ketika mereka

sedang jual beli di pasar, tiba-tiba datang Baiarah bin Qais Al

Quslniri lalu berkata , " Siap onng ini aht bru melihatrya?'

Mereka menjawab, "la adalah Muhammad bin Abdullah Al

Qtrrasyi."

Ia berkata, "Ada urusan apa kalian dengannp?

Mereka menjawab, 'la mengklaim bahwa dirinSn adalah

utusan Allah, lalu meminta kepada kami unfuk melindunginya

sampai selesai menyampaikan risalah Tuhannln."

Ia berkata, "Lalu apa jawaban kalian atasn5a?"

Mereka menjawab, 'Kami siap memberikan perlindungan

sebagaimana kami melindungi diri kami."

Bajarah berkata, "Belum pemah aku mendapati seorang

pun di pasar ini yang membawa sesuafu Snng lebih buruk dari

kalian. Sejak kapan kalian memberikan perlindungan kepada
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seseorang dan bangsa Amb melempari kalian dengan sahr panah,

kaumnga lebih tahu tentang kebenarannya, apabila mereka

mendapatinya baik tenhr mereka orang yang paling bahagia.

Kenapa kalian melindungi omng 5nng diusir dan didustakan oleh

kaumnya sendiri, alangkah buruk sikap kalian."

Kemudian ia menghadap kepada Rasulullah S dan

berkata, "silakan berdiri dan pergilah kepada kaummu sendiri.

Demi Allah, seandainya engkau tidak berada diantara kaummu

niscayra aku penggal kepalamu!"

Kemudian Rasulullah # p,rt bangkit dan berjalan menuju

untanya lalu menunggan$nya, sernentara Bajamh memicingkan

matanla unfuk mengejek.

Ketika itu di bani Amir ada Dhaba'ah binti Amir bin Qarth,

salah seorang perempuan grang masuk Islam di Makkah, ia datang

mengunjungi keponakan-keponakannya, maka ia berkata, "Wahai

keluarga Amir! Aku fidak memiliki Amir, pantaskah ia berbuat

demikian terhadap Rasulullah # dut tidak seorang pun diantara

kalian membelanya?"

talu bangkitlah tiga orang dari keponakannya dan bedalan

menuju Bajarah yang dibela dua orang temannya. Kemudian

mereka berkelahi sahr lawan satu, dan Bajarah pun teriafuh dan

diinjak dadanya oleh laurannya kemudian ditampar wajahnya.

Setelah itu Rasulullah & bersaMa, " Ya Allah, berlatilah

merel<a dan lalmatlah merelta."

Setelah ifu tiga orang lnng membela beliau pun masuk

Islam dan mereka pun mati sl/ahid, sementara tiga orang lawannya

mati terlaknat. Nama ketiga orang png kafir adalah Baiarah bin

Firas, Huzn bin AMullah dan Muawiyah bin Ubadah. Sedangkan
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narna tiga orang yang beriman adalah GhiMf, Ghatfan bin Sahal,

dan Urwah bin Abdullu6.132

164- Kisah Orang lpng Rontok Rambutnya setelah
Disumpah Rasulullah #
Diriwayatkan dari Anas i{b, ia berkata: Suafu ketika

Rasulullah $ melihat seoftIng laki-lah sedang bersujud, dan ia

berkata dengan rambutrya demikian hendak menyingkapnp dari

tanah, lalu Rasulullah $ bersaMa, " Ya Allah, perturuklah

nmbuttSn."

Anas berkata, "Maka rambutrya pun rontok-"l3S

165. Kisah Abu Tsarwan At-Tamimi lpng fidak
Kuniung Sembuh dari Perynkitn5Ta setelah
Dizumpah Rasulullah db

Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Harun bin Antarah dari

bapaknya, dari kakeknln, ia berkata: Abu Tsarwan seoftIng

penggembala unta milik bani Amr dan bani Taim. Ketika

Basulullah $ merasa takut terhadap Quraisy beliau keluar

kemudian melihat ada kerumunan unta, kemudian beliau

pirinya lalu beliau duduk diantara pohon arak dan unta-

unta tersebut pun berlarian. Maka Abu Tsarwan berdiri dan

mencari tahu kenapa unta-untangn berlarian, namun ia tidak

menemukan sesuattr. Setelah itu dia menyela-nyela diantara

mereka dan temyata ada Rasmlullah & sedang duduk. Melihat itu

132 66, Nu'aim dalam Dala'il,4n'Nufuwwah(ttlm. 243, 245).
133 Abu Nu'aim dalan. Dak'il,h-Nuhtr,nwah(ttlm. 386).
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Abu Tsarwan bertanyra kepada beliau, "Siapa engkau? Engkau

telah membuat unta-untaku berlarian?"

I-alu Rasulullah $ menjawab, "Akt) frdak bermaksud

denikian, aku jusbtt ingin befieman dangan unta-untamu."

Abu Tsanvan Mata, "Siapa engkau?"

Rasulullah # menjawab, "Tidak perlu tahu wahai

penggernbala, aku hanSa ingin bqtetnan dengan untaltntamu."

Abu Tsarr,van berkata, "Aku melihat sepertinya engkau

adalah oftmg yang mengaku sebagai nabi."

Rasulullah$ menjawab, "Benar, maka aku mengajakmu

untuk betsksi bahwa frdak ada tuhan selain Allah dan Muhammad

dalah hamfu dan utusn Allah."

Abu Tsarwan berkata, "Tolong keluar engkau telah

mengganggu unta-untaku. "

Ia tetap memaksa beliau untuk keluar. [-alu Rasulullah #i
berdoa atasnya, "Ya Allah, panjangkan umumtn dan

sangaranSa!'

Abdul Malik berkata: Bapakku berkata kepadaku: Aku
mendapatinya telah berusia lanjut dan berharap segera mati. lalu
orrng-orang berkata kepadan5n, "Engkau telah terkena doa

Razulullah $. "

Ia berkata, 'Tidak, aku telah pergi mendatanginya: dan

masuk Islam, kemudian beliau mendoakanku dan memohonkan

ampunan unfukku. Namun doa beliau yang pertama telah

dikabulkan oleh Allah &.434

134 Hadits ifi dharf.
Hadib ini diriunyatkan oleh Abu Nu'aim dalam Dala'il An-Nubuwnh (ttm.

387,388).
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166. Kemustajaban Doa Rasulullah g
Suatu ketika ada yang berkata kepada Rasulullah $,

"Wahai Rasulullah sumpahin bani Tsaqif."

Lalu Rasulullah # berdoa, " Ya Allah, tunjukilah bani Taqif
dan datangkan mereka kepadafts."l3'

Doa Rasululluh & pun diilabah oleh Allah S, dimana bani

Tsaqif datang kepada Rasulullah # d* masuk Islam.

167 - Makanan untuk Dua Orang Cukup Dimakan
Seratus Delapan Puluh Orang

Diriwayatkan dari Abu AWb Al Anshari & ia berkata: Aku
membuatkan makanan yang o.rkup unfuk Rasulullah $ dan Abu
Bakar 16, lalu aku membawakannya, maka Rasulullah $
betsaMa, "P.rgi dan panggillah kemari tiga puluh o,zng pmul<a
Anshar."

Abu Ayub berkata: Aku pun sedih mendengamlra, karena

di rumahku tidak ada makanan yang lain.

Abu Aytrb berkata: Aku pun agak keberatan. Tiba-tiba

beliau bersabda, " Pergi dan pnggillah kemari tiga puluh orug
pemula Anshar."

Abu Ayurb berkata: Kemudian aku pergi memanggil mereka

dan mereka pun datang. lalu beliau bersaMa, "Mahnlah./' Lalu

mereka semua makan sampai kenyang, kemudian mereka bersaksi

bahura beliau adalah ufusan Allah, kemudian mereka membaiatrgra

rs Hadits in hasan.

Hadits ini diriuagatkan oleh Ahrnad (3/3431dan At-Tirmi&i (5/39tl2l dari
Jab,ir.
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sebelum keluar. Kemudian beliau bersabda, "Pergt dan pnggitlah
enam puluh orang pemuka Anshar."

Abu Ayub berkata: Demi Allah, tiga puluh orang saja aku
meras keberatan apalagi enarn puluh oremg.

Abu Ayub berkata: lalu aku pun pergi memanggil mereka.
maka Rasulullah $ bersaMa, "Silal<an makan!' lalu mereka pun

makan sampai kenyang, kemudian bersaksi bahwa beliau adalah
ufusan Allah, kemudian membaiahrya sebelum keluar, kemudian
bersabda, "Pergi dan panggilah Sembilan puluh orzng pemuka
Anshar."

Abu Aytrb berkata: Tiga puluh dan enam puluh orang saja

aku keberatan apalaE sembilan puluh orang.

Abu Ayrb berkata: Kemudian aku pun memanggil mereka,
lalu mereka makan sampai ken5nng kemudian bersaksi bahwa
beliau adalah utusan Allah. Setelah ifu mereka membaiatrya
sebelum keluar.

Abu Ayub berkata: Saat ifu semuanla ada serafus delapan
puluh orang dari kaum Anshar png makan makananku.rs

158. Keberkahan Makanan dan Minuman AiqTah 6
Diriun3ntkan dari Abdullah bin Thuhfah, ia berkata:

Apabila Rasulullah $ datang para tamu beliau bersabda, "Silakan

afu omng membawa safu onng tamu."

rs6 Hadits ini diriuayatkan dari Abu Nu'aim dalarn Dala'it An-Nuh*yah
(hlm. 366367), dan diantam periwayatrqa ada Abu Muhammad Al Hadhrami.
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Suatu ketika datang sejumlah tamu dan berkumpul di

masjid, lalu beliau bersaMa, " Silakan afu onng membawa sfu
oftng tamu."

Aku termasuk tamu yang dijamu oleh Rasulullah #i. talu

ketika masuk rumah beliau bersaMa, " Wahai Aisinh, apakah ada

makanan?'

Aisyah g menjawab, "lya ada sedikit sop untuk engkau

befuuka puasa."

Rasulullah S bersabda,'Tolong bawa kemai!'

Kemudian Aisyah pun datang membawanya di sebuah

bejana, lalu Rasulullah $ makan sedikit darinyra dan

menghidangkannya unfuk kami.

Kemudian beliau bersabda, "Bismillah, silal<an lalian

makan!'

Lalu kami pun memakannln dan demi Allah kami tdak

melihatrya.

Kemudian beliau bersaMa, " Apakah ada minuman?'

Aisyah menjawab, "lya ada sedikit minuman lnng aku

siapkan unhrk baginda berbuka."

Kemudian beliau bersaMa, "Tolong baotm kemari!'

Kemudian Aisyah pun datang membawanya, lalu

Rasulullah db minum sedikit darinya kemudian bersabda,

" Bismillah, silakan kalian minum!' lalu kami pun meminumnSra

dan demi Allah kami tdak melihatrln.

Kemudian kami keluar unhrk shalat, dan kebiasaan beliau

adalah membangwrkan keluarga apabila hendak keluar dan

bersaMa, " Shalat shalat!'
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Ketika beliau melihat seseorang tidur dalam posisi
telungkup, maka beliau bertanya, "Siapa ini?'

Ia menjawab, "Aku adalah AMullah."

Beliau bersabda, " Saungguhnya tidur seperti ifu frdak
disul<ai oleh Allah 6."137

169- Keberkahan Miqlak Samin Ummu Malik
Diriwayatkan dari Yahya bin Ja'dah, dari neneknya, ia

berkata: suatu ketika ummu Malik Al Anshariyah datang kepada
Rasulullah $ membawa minyak samin sahr nampan. Lalu
Rasulullah $ memerintahkan kepada Bilal agar men5aringnya

kemudian mengembalikannya kepada Ummu Malik. seterah ifu
Ummu Malik pun kembali dan temSata nampannya penuh. Maka
ia pun mendatangi Rasulullah # dan berkata, "wahai Rasulullah,

kokia masih tersisa?"

Ia berkata: lalu Rasulullah # memanggil Bilal dan
menanyakan hal itu kepadanya, Ialu Bilal menjawab, "Demi Dzat
Yang mengufusmu dengan benar, aku telah menyaringnya sampai
aku merasa malu."

[-alu Rasululluh # bersabda, "Bergembiralah mhai Llmmu
Malik, ini adalah keberkahan Jnng diberikan Atlah kepadarnu
sebagai phala kebaikanrnu."l*

137 Hadib ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Dara'ir An-Nubuwvnh
(hlm.368).

t?8 lbid1.1,m.49L).
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L7O- Sepotong Daging Berubah Menjadi Batu

L7l- Informasi Rasulullah,# kepada Ummu Salamah

bahwa Ada Orang Miskin yang Akan Datang
kepadaryTa

L72. Sepotong D.grng Masih Menjadi Batu Sampai
Ummu Salamah Meninggal Dunia

Diriwayatkan dari Al Jariri dari seorang syaikhnln, ia

berkata: Ummu Salamah g pemah menerima hadiah dagng

pmggmg, lalu ia menyimpannya untuk Rasulullah S$- Bertepatan

dengan ifu, datanglah seorang pengemis kepadanya, lalu ia
berkata, "semoga ia diberkahi." Namun Ummu Salamah tidak

memberinya sedikit pun. Tiba-tiba Rasulullah & datang dan

bersaMa, " Tolong makanan tnng disimpn unfuk Rasulullah *
bawa kemari."

[-alu Ummu Salamah pun datang membawanya, dan

temyata sepotong daEng tersebut telah berubah menjadi bafu-

Maka ia berkata, "Innaa lillaah, demi Allah ia tadi adalah sepotong

dagrng yang dihadiahkan ummu fulan kepada kami."

I-alu Rasulullah & bersaMa, "Jangan-iangan tadi ada

seomng pengemis yang datang kepadamu."

Ummu Salamah menjawab, "l!ra benar."

Maka Rasulullah $ bersaMa, uhi adalah pekiann unfuk

l<alian."

Ia berkata, "Dan sepotong da$ng tersebut pun masih tetap

menjadi bahr sampai Ummu Salamah rg meninggal dunia."l$

r39 Hadits ini diriun5ratkan d€h Abu l{u'aim dalrrm hh'iil t4*Itfiftwwah
0r1m.491492).
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173- Keberkahan Uang Dinar Al Miqdad

Diriwayatkan dari Dhuba'ah binti Zubar -isteri Al
Miqdad- ia berkata: orang-orang buang air besar setelah dua atau
tiga hari, lalu mereka buang air besar seperti halnya unta yang
buang air besar.

Pada suatu ketika Al Miqdad pergr unh.rk buang air besar di
Hajabah daerah Baqi' Al Gharqad, lalu ia masuk tempat buang air
besar. Ketika ia sedang duduk, tiba-tiba ada seekor tikus keluar
dari lubangnya membawa uang safu dinar, dan ia keluar lagi
membawa uang safu dinar dan demikian setemsnya hingga
semuanya berjumlah tujuh belas dinar.

Selesai buang air besar, Al Miqdad pun pergl membawanya
kepada Rasulullah # d* menceritakan kejadian yang dialaminya.

[-alu Rasululluh # bertanya, "Apakah engkau memasukl<an

bnganmu ke dalam lubang?'

Ia menjawab, "Tidak, demi Allah."

Maka Rasulullah $ bersaMa, " (Kalau b"Srt ) tidak ada
kauajiban zakat atasmu, dan semaga Atlah memberkahin5n
Ltnfukmu."

Dhuba'ah berkata: Uang tersebut pun tidak habis-habisnya,
sampai aku lihat limpahan kertas di rumah Al Miqdad.le

1'o Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalat,. Data'it A*Nubuwwh
(hlm.396).
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L74. Sebuah Patung Hancur Ketika Rasulullah S
Diangkat Sebagai Rasul

Diriunyatkan dari Abu Hurairah r{$, ia berkata: Ketika

Ra$dullah $ diangkat sebagai Rasul, setiap patung yang ada di

bumi hancrr berantakan. Lalu datanglah syetan-syetan kepada iblis

dan berkata, "Tidak ada safu pun pahrng yang tersisa di muka

bumi, semuanya hancrr berantakan."

hlis berkata, "Ifu karena ada seorang Nabi png telah

diufus, maka carilah ia di perkampungan!"

Mereka pun mencarinya dan berkata, "Kami tdak

menemukannya."

Lalu iblis berkata, "Akulah yang bisa mencarinya."

Kemudian ia pun keluar mencarinya, dan diserukan,

'C-arilah ia di jantung bumi Makkah)." [-alu ia pun mencarinya

disana, dan mendapatinya di Qam Ats-Tsa'alib. lalu ia keluar

menemui syetan-syetan dan berkata, "Sesungguhnya aku telah

menemukannya, ia sedang bersama Jibril, lalu apakah usul

kalian?"

Mereka menjawab, "Kami akan menggoda para sahabatnSn

dengan hawa nafsu sampai mereka mencintainya."

hlis Mata, "Tidak ada gunany6."l41

ral gu6i5 ini diriwaptkan oleh Abu Nu'aim dalar,l. Dah'il An-Nubuwnh
(hlm. 181) dan diantara periwayratrya ada Al Waqidi yang dinilai nmhtk-
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175. Pendengaran Jin Dijaga setelah Rasulu[ah #i
Dangkat Sebagai Rasul

Diriwayatkan dari hnu Abbas &, ia berkata: Tidak ada
satu kabilah jin kecuali memiliki tempat pendengaran. Jika ada
wahyu yang furun maka para malaikat mendengar suara seperti
suara besi yang dijatuhkan di Shafa.

hnu Abbas berkata: Apabila para malaikat mendengamya
maka mereka pun sujud tersungkur dan tidak akan bangkit sampai
wahyu furun. Apabila wahyu telah furun maka sebagian mereka
berkata kepada sebagian yang lain: Apakah yang difirmankan
Tuhan kalian?

Jika ia berkenaan dengan apa lrang ada langit maka mereka
berkata, "Benar, dan Dia Maha Tinggl lagi Maha Besar.,, Apabila
berkenaan dengan hal-hal ghaib yang terjadi di bumi seperti
kematian yang lainnya maka mereka saling membicarakannya, dan
berkata, "Kelak akan terjadi demikian dan demikian." Lalu syetan-
syetan mendengamya lalu menyampaikannya kepada para
sekufunln (baca: dukun dan paranormal).

Ketika Rasulullah $ diutus sebagai Rasul mereka diusir
dengan bintang, dan orang pertama yang mengetahui hal itu
adalah Tsaqif, maka bagi pemilik kambing ia pergi ke kambingnya
lalu menyembelih seekor kambing pada setiap hari, dan bagi
pemilik unta ia pergi ke untanya dan menyembelih seekor unta
pada setiap hari. orang-orang pun bersegera mengamankan harta
benda mereka, lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian
yang lain, "Janganlah kalian lakukan ini, apabila ia bintang yang
kalian jadikan petunjuk silakan tetapi apabila tidak maka ada
sesuatu yang terjadi."
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lalu mereka melihat ke langit dan mendapati bintang yang

mereka jadikan petunjuk masih tetap ada.

Allah S menggiring jin sehingga mereka mendengar Al

Qur'an, dan ketika mereka datang kepadanya mereka berkata,

"Dengarkanlah!"

lalu syetan-syetan pergl ke iblis dan memberitahukannya,

maka ia berkata, "Ada kejadian yang terjadi di bumi, maka

baunlah kemari tanah dari seluruh penjuru bumi."

[-alu mereka datang membawa tanah Tihamah. Maka ia

berkata, "Disinilah kejadian ifu terladi."laz

176. Kisah Uqbah Bin Abi Muith lrang Didoakan Mati
oleh Rasulullah #
Dirfurayratkan dari hnu Abbas rg, ia berkata: Apabila

Uqbah bin Abi Mu'ith datang dari bepergian, ia selalu masak

makanan dan mengundang para tetangganya dan semua

penduduk Makkah. Ia juga sering duduk bersama Rasulullah #f
dan kagum dengan fufur kata beliau narnun ia tergolong orang

yang celaka.

Pada suafu ketika ia datang dari bepergian, lalu memasak

makanan kemudian mengundang Rasulullah S rtfuk makan. lalu
Rasulullah #t bersaMa, " Ahr frdak mau mal<an makananmu

sanpi engkau mau beraksi bahwa frdak ada tuhan selain Allah

dan aku adalah Rasulullah."

Uqbah berkata, "Silakan makan unhai keponakanku!"

ra2 gu6i1r ini diriwaSratkan oleh Abu Nr'aim drilaro Dala'ilAn-Nuht*wah
(trlm. 180,181).
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Beliau bersabda, "Aku b'dak akan makan sebelun engkau

menuruti s5nratku."

Kemudian Uqbah bin Abi Muith pun menumti permintaan
beliau dan mau bersyahadat, hingga akhimya Rasulullah # prn
mau makan. [-alu berita ini terdengar sampai ke Ubai bin Khalaf,
maka ia pun pergi menemui Uqbah karena dianggap temannya
dan berkata, "Engkau telah murtad wahai Uqbah!"

Lalu Uqbah menjawab, "Tidak, aku tidak murtad, cuma ada

seorang tamu yang datang ke rumahku dan enggan makan

sebelum aku bersyahadat, maka aku merasa malu apabila ia keluar

dari rumahku sebelum makan, karenanya aku pun bersyahadat

untuknya, dan ia pun mau makan."

Uqbah berkata, 'Aku tdak rela sebelum engkau

mendatanginya dan meludahi wajahnya dan menginjak lehemya."

[-alu ia menunrt perintahnya dan mengambil kotoran unta
lalu melemparkannya diatas pundak Rasulullah $. Maka

Rasulullah $ bersaMa, " TidaMah engkau keluar dan Mal*ah
kecuali aku penggal lehemu."

Ketika terjadi pemng Badar, Uqbah menjadi tawanan kaum

muslimin, lalu ia dibunuh oleh Ashim bin Tsabit bin Al Aqlah, dan

tidak seorang pun dari para tawanan yang dibunuh selain 1u.143

143 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Dala'ilAn-Nubuunh
(hlm. 4O4 dan zto5).

As-Suyut berkata dalan Al Khaslaish diriwagratkan oleh Abu Nu'aim dengan
sanadyang shahih.
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L77 - Kisah Al Abbas yang Menyembunyikan Emas

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas &, ia berkata: Ketika terjadi

perang Badar ada tujuh puluh ofturg dari kaum musyrikin Snng

ditawan oleh umat Islam. L-alu Rasulullah $ menetapkan agar

tiaptiap mereka membayar empat puluh gram emas. lalu beliau

memberikan serafus gram kepada Al Abbas, dan delapan puluh

gram kepada Uqail.

Lalu Al Abbas berkata, "Apakah ini karena hubungan

kekerabatan? Demi Dzat Yang AI Abbas bersumpah dengan-I'{ya,

sungguh ia telah meninggalkanku menjadi orang Quraisy png
paling miskin."

Rasulullah $ bersaMa, "Bagaimana engl<au menjadi oftng

Qumisy paling miskin, semenbn engkau telah menifipl<an kepda
Ummu Fadhl sekotak emas kemudian engkau berkata kepdan5n:

Jika aku mati terbunuh aku tinggall<an dirimu dalam kadaan l<ag

selama hidupmu dan apbila aku kembli dengan selamat mal<a

s5rukurlah."

Maka Al Abbas berkata, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada

Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Tidak ada

seorang pun yang mengetahui hal ini kecuali Allah &."

Maka turunlah firman Allah:

e oL u,Jtl <j 6#{ a # S ?4i qli

? t*;'?4,i U i*,{.:; W F,S O tifr

t /. D21 l',tiz
-*) 2f $tr3
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"Hai nabi, katakanlah kepada taumnan-kwzrnan yang ada

di tanganmu, Uika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu,

nisaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa

yang telah diambil daripadamu dan Dia akan mengarnpuni kamu'.

Dan Allah Maha Pengatnpun lagi Maha Pen5n5nng." (Qs. Al
Anfaal [8]: 70)

Ketika ayat tersebut furun ia berkata, "Wahai Rasulullah!

Aku ingrn engkau mengambilnya berlipat ganda lalu Allah

memberikan kepadaku yang lebih baik darinya."lM

L78- Itu Adalah Malaikat

Diriwayatkan dari Ikrimah pelayan hnu Abbas 49, ia

berkata: Abu Rafi' pelayan Rasulullah $ berkata: Ketika datang

berita tentang korban perang Badar, orang-orang berkata, "lni

Abu Suf5nn bin Al Harits bin Abdul Muththalib telah datang."

Maka Abu l-ahab berkata kepadanya, "Kemarilah wahai

keponakanku, ceritakan apa yang terjadi?"

hnu Abbas berkata: Kemudian ia duduk kepadaqla dan

orulg-orang berdiri mendengarkannya, lalu ia berkata, "Wahai

keponakanku, ceritakan apa yang terjadi atas mereka?"

Abu Sufuan menjawab, "Tidak ada apa-apa! Kami hanya

bertemu dengan mereka lalu kami berikan pundak-pundak kami

kepada mereka lalu mereka membunuh kami sekehendak mereka

dan menawan kami sekehendak mereka, narnun demikian, demi

Allah, aku fidak dapat mengumpulkan orang-orang, kami

1'14 Hadie ini diri'*agratkan oleh Abu Nu'aim dalam Dala'il An-Nubuwurah
(hlm. 411) dan disebutkan oleh lbnu Katsir dalam Tafsimp (327) dan dinisbatkan

kepada lbnu Ishaq dan tidak mengomentaringra-
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berhadapan dengan oran5foftrrg yang berpakaian putih

menunggang kuda diantara langit dan bumi. Demi Allah, tidak ada

yang tersisa, dan tidak ada yang dapat mengalahkannya."

Abu Rafi' berkata: lalu aku mengangkat bahr kemudian

berkata, "ltu adalah *;1u9u1."145

179. Doa Rasulullah # atas Kaum Mu^sSrikin pada

Perang Badar

Diriwayatkan dari hnu Abbas &, ia berkata: Pendr.duk

Madinah mendengar bahwa kafilah dagang penduduk Makkah

datang dari Syam, lalu mereka pun keluar dibawah pimpinan

Rasulullah # ,"fuk merampasnya. Namun berita itu terdengar

oleh penduduk Makkah sehingga mereka pun keluar untuk

menyelamatkan kafilah dagang mereka sebelum dirampas oleh

Rasulullah # dun para sahabatnya, akhimya kafilah tersebut prn
berhasil menyelamatkan diri dari Rasulullah $.

Allah ft telah menjanjikan mereka salah satu dari dua hal;

merampas kaftlah dagang atau berperang, nalnun mereka lebih

memilih kaftlah dagang daripada hanrs berperang karena lebih

ringan dan mendapatkan barang rampasan. Ketika kafilah dagang

berhasil menyelamatkan diri maka Rasulullah # prtt mengajak

para sahabat untuk menghadapi mereka. Hal itu membuat para

sahabat sedikit gentar karena jumlah mereka yang tidak seimbang.

Lalu kaum muslimin berhenti disebuah tempat yang terhalang oleh

lumpur dari kubangan air, sehingga mereka pun menjadi sangat

lemah. Ditambah lagi dengan ulah qTetan yang melemahkan

semangat mereka dan mengatakan: Kalian pikir bahua kalian

1'1s Hadits ini diriuayatkan oleh hnu Ishaq dan Abu Nr'aim &lalrl. hla'il
An-Nu tuwtnh (hlm. 2107).
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adalah para penolong Allah dan memiliki seorang Rasur, namun
logistik air telah dikuasai oleh kaum musyrikin.

seketika itu Allah S menurunkan hujan l.ng sangat deras,
sehingga mereka pun bisa minum dan bersuci, dan hilangrah
bisikan syetan yang ada dalam diri mereka. llmpur pasir pun
akhimya bisa mereka lalui setelah diguyrr hujan. I alu mereka terus
mendekat kepada musuh. Allah kemudian mengirimkan seribu
malaikat untuk membanfu mereka, dimana Jibril & memimpin
lima rafus malaikat dan Mikail & memimpin lima ratus malaikat
yrang lain.

hnu Abbas berkata: Ketika mereka telah bertemu dalam
medan pertempuran, Abu Jahal berkata, "ya fuhan,
menangkanlah yang benar diantam kami!"

[-alu Rasululluh * mengangkat kedua tangannya seraya

berdoa, " Ya Tuhan, apbila tnng kecil ini kalah, mal<a
hgkau frdak akan lagi disembah oleh penduduk bumi serama-
larnanSn."

Lalu Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ambillah
segenggam pasir!"

Setelah ifu beliau mengambil segenggam pasir dan
melemparkannya ke amh musuh, sehingga mata, hidung dan
mulut mereka pun penuh pasir dan akhimya mereka rari
menyelamatkan diri. 145

16 Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Dak'it An-Nubuwmh
(hlm.403404).
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180- Allah Kirimkan Bala Tentara Para Malaikat

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab rg, ia berkata:

Ketika terjadi perang Badar, Rasulullah $ melihat kepada kaum

musyrikin yang berjumlah seribu orang, sementara kaum muslimin

berjumlah tiga ratus tujuh belas orang. Maka Rasulullah # prt
menghadap ke qiblat dan berdoa kepada Allah & dengan

mengangkat tangannya sampai selendangnya jafuh dari

pundaknya. Beliau berdoa, " Ya Allah, penuhilah apa lmng hgkau
janjikan untukku! Ya Allah, manakah ianii-Mu! Ya Allah, apbila
kelompok tang kecil dari kaun muslimin ini binasa maka setelah

ini hgkau tidak akan laqt disembah di muka bumi selama-

laman5a."

Umar rg berkata: Beliau masih tems berdoa sambil

mengangkat tangannya dan menghadap kiblat sampai

selendangnya jatuh dari pundaknlp. lalu Abu Bakar datang

mengambil selendangnya dan meletakkannya diatas pundak beliau

kemudian memeluknya dari belakang dan berkata, "Wahai

Rasulullah, berhentilah dari bermunajat kepada Tuhanmu, karena

Dia pasti akan memenuhi janji Nya unfukmu."

Akhimya Allah & mengirimkan bala tentara dari pam

malaikat dan berfirman:

,iiu FU 6 H 46t'{$ i,Hi iy-

4.ti e<i:Xti;
"(Ingatlah), ketil<a l<amu memohon pertolongan kepda

Tuhanmu, lalu diperkenankan-N5ta bagimu,'SawgguhnSn r4ku
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akan mendatangkan bala banfuan kepada katnu dengan seibu
malaikat 5mng datang berturut-furut'." (Qs. Al Anfaal [8]: 9)t+z

181- Mengantuk di hadapan Para Musuh

Diriwayatkan dari Anas ig, bahwa Abu Thalhah &
berkata: Ketika perang Uhud aku mengangkat kepalaku melihat

kepada orang-orang, dan mendapati mereka semuanya

mengantuk. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah &:

,r :t$:iiuJtAi #.
/,
-7) Aij -*, F'#-'l )Ai

;'"Vi *,4"j "A,Jt & :L;,);

3t

" (Ingatlah), ketil<a Allah menjadikan kamu menganfuk

sebagai suafu penenteraman daripda-Nya, dan Allah menurunkan

kepadamu hujan dari langt unfuk mensucikan karnu dengan hujan

ifu dan menghilangl<an dari l<amu gangguan-gangguan syetan dan

unfuk menguatlan hatimu dan memperteguh telapak

kaki(mu))' (Qs. Al Anfaal [8]: 11) l€

Az-hhrt berkata, "Ketika ifu mereka sedang duduk
bersama Rasulullah # di lereng gunung saat perang Uhud, lalu

aku kirimkan rasa kanhrk kepada mereka sehingga mereka pun

r47 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalrrm Dala'il A*Nuhrumh
(hlm. 408 dan 409) dan sebagiannSn ada ddam AslTshahih.

r€ Hadits ini diriuraSratkan oleh Abtr Nu'aim dalam Dak'il An-Nufuunnh
(hIm.421).

160 1OO0 Mutrjizat Rasulullah 6



merasa tenteram dan nyaman, padahal musuh sedang berada di

bawah mereka."l49

L82- Kematian Tragis Abu Jahal

Diriwa5ratkan dari hnu Abbas &, ia berkata: Mu'adz bin

Amr bin Al Jamuh saudara bani Salamah berkata: Aku mendengar

kaum itu dan Abu Jahl lang terlihat seperti berada dalam

rimbunan pohon, mereka berkata, "Abu Al Hakam tidak bisa

selamat darinya." Ketika aku mendengarnya, aku pun tertarik,

kemudian aku berdiri tegap dihadapannya. Ketika aku telah berada

pada posisi tepat, aku langsung menyerangnya dengan

melayangkan sahr kali sabetan atau pukulan hingga menebas

telapak kakinya setinggi separuh betisnya. Demi Allah, aku

menyerupakannya seperti biji Snng rusak ketika dipukul. Setelah

itu putranln Ikrimah menebas bagian pr-rndaklnr lalu ia membuang

tanganku, lalu aku bersandar pada kulit sisi tubuhku, hingga

pertempuran ifu membuat diriku tersingkir. Alar bertempur safu

hari penuh sambil menariknya di belakangku. Ketika ia

membuatku lelah, aku pun meletakkan telapak kakiku di atasngra,

lalu aku merebahkan fubuhnya hingga aku membuangnln.

Kemudian ia hidup hingga zaman Utsman bin Affan. Ketrka

Mu'awwi& bin Afra berpapasan dengan Abu Jahl dia pun

memukulnya hingga membuatr5a terdiam. Ia lantas meninggalkan

Abu Jahl dengan sisa nafas temkhimp unfuk bertempur hingga ia

pun meninggal. Abdullah bin Mas'ud lalu menemukan jasad Abu
Jahl setelah Rasulullah $ memerintahkan dirinya untuk mencari

jasadnya di tengah-tengah korban perang. Ibnu Mas'ud berkata,

'Aku menemukan jasad Abu Jahl saat nafas terakhimSa. Ketika

t4e tbid.
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aku mengetahui hal ifu, aku pun meletakkan kakiku di atas
lehemya lantas berkata, 'Apakah Allah telah membuahnu hina
wahai musuh Allah?' Ia menjawab, 'Dengan apa aku dibuat
terhina? Apakah ada png bertambah dari seorang pria yang
kalian bunuh? Beritahukan siapa pemilik akhir
pertempuran ini?' hnu Ma'srd berkata, 'Milik Allah dan Rasul-

rVa'-"

Dalam riwayat Al l$aththabi yang berasal dari hnu Syihab
disebutkan, "Kemudian ia meraih sarung pedang Abu Jahl, lalu
menghunus pedangnya sementara Abu Jahl sudah tdak lagi
bergerak, ia lantas menebaskan pedang tersebut ke amh kepala
kepalanya hingga terjatuh di hadapannya lalu ia mengambil harta
peninggalan perangnya. " 150

183- Kisah Hanzhalah yang Dimandikan oleh Para
Malaikat

Diriuayratkan dari Abdullah bin Zubair.{p, ia berkata:

Hanzhalah bin Abi Amir Ats-Tsaqafi beradu ketangkasan dengan
Abu Sufun, dan ketika ia berhasil mengungguli Abu Sufuan
datanglah Syaddad bin Aus setelah melihatr5ra, ia biasa dipanggil
Ibnu Syu'ub, ia kemudian berhasil mengungguli Hanzhalah dan
membunuhnya dengan pedangnf, padahal Hanzhalah hampir
saja mernbunuh Abu Sufun.

lalu Rasulullah # bersaMa, "sesungguhnSa sahabt latian
ini dimandil<an oleh pn malailat"

rso Hadits ini diriuayratkan oteh Al Bukhari secara ringkas.
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Mereka bertanya kepada isterinya, dan ia menjawab, .,la
keluar ketika sedang junub setetah mendengar seman unfuk
berperang."

Maka Rasuruilah $ bersabda, "I{arena ifutah ia dimandikan
oleh pn paluiftu7n\Sl

l,'' Ibnu Qamiah lrang Meru*ai wajah Rasuturah #Diserang lbmbing Hutan
Diriwap&an dari Nafi' bin Ashim &, ia berkata: orangyang melukai u/ajah Rasuruilah $ adarah Abdulah bin earniatrseoftmg lak-laki dari Hudzair. laru Ailah @ membarasnya dengan

mengirimkan seekor kambing hutan raru menandrk,r hingga
,nu6-152

L85' Rasulullah dh Mengetahui bahwa orang-orang
Yahudi Hendak MembunuhnlTa

186. Rasulutlah g Selamat dari Malnr Mereka
Dirivrnyatkan dari hnu Abbas &, ia berkata: Ketika Amr

bin umaytrah Adh-Dhamri perg meninggarkan surnur Maunah, iabertemu dengan dua orang dari bani Kirab yrang mendapatkanjaminan keamanan dari Rasurulah $. Namun our, amr keduany,a

lslgu4i1, ifi shahih.
Hadist ini diriwayatkan o-leh lbnu l_lisrram tanpa sanad, Al Hakim (3/Z(}.-205) Al Baihaqi (4/rs') dan Abu N,aim a.i-"*, uu.il An-Nubuwwhhrm. 4r9)dari ialur Ibnu Ishaq dan sarndnya u"rr, a"" memiliki saksi dari ri,apt AttrThabnni seperri dahm Ma;ma tStiSl-
rs2 H"66 ini diriwayatkan oreh Abu Nu,aim dahm Dara.ir A*ilufuwwahknm.422l.
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dibunuh karena tidak tahu bahwa keduanya telah mendapatkan
jaminan keamanan dari Rasululluh #.

[^alu Rasululluh # pun menebus keduanSn, dan pergi ke
bani Nadhir bersama Abu Bakar, Umar dan Ali. lalu mereka
disambut oleh bani Nadhir dan berkata, "selamat datang wahai
Abul Qasim, ada apa engkau datang kemari?"

Beliau menjawab, "Salah seorang sahabatku telah
membunuh dua oftng dart bani Kilab yang tetah aku jamin

ia meminta tebusan unfuk kduanya maka sudilah
kimn5a kalian membanfuku."

Mereka menjawab, "Dengan senang hati wahai Abul easim
kami akan kumpulkan banfuan untukmu, dan silakan engkau
duduk."

[-alu Rasulullah $ pun duduk dikelilingi oleh para
sahabatnSra, yaifu Abu Bakar disisi kanan, umar disisi kiri dan Ali
dihadapan beliau. Ketika ifu Bani Nadhir sedang menlmsun
rencana unfuk membunuh Rasulullah # dan menjatuhinya dengan
bafu besar.

Sebagian ulama berkata, "Bahkan mereka telah
menjafuhkan bafu tersebut narnun ia disambar oleh Jibril &
sehingga Rasulullah # pr.r, selamat dari makar mereka.,,

[-alu turunlah firman Allah &:

#4; *i ci:+t;Si rSr-<rji#r_

;i1;tr ,T<i ;Iej '&yrlK- oi ?; fi !g

,<,j riii,f-r;e ;i :grtX ifri; "W
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" Hai orang-orang yang beriman, ingatlah karnu akan

nikmat Ntah 6nng diberikan-N5n) di waktu suatu l<aum

bermaksud hendak menggenl<kan tangannSm kepdamu (untuk

betbuat jahat), maka Atlah menahan tangan mereka dari l<amu.

Dan bertakwatah kepada Allah, dan hanya kepada Allah aialah

oftng'omng mukmin ifu harus bertavnkl<al-" (Qs- Al Maa'idah [5]:

111rss

L87 - Makan Anggur Padahal ndak Ada Buah-Buahan

Di Mal*ah
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r$, ia berkata:

Rasulullah $ mengutus sepuluh orang untuk menjadi mata-mata

ke sebuah perkampungan antara usfan dan Makkah mereka

menyebutkan kampung bani Hu&ail namanya Bani Uhyan, lalu

mereka diserbu dan dikeiar oleh seratus orang pemanah hingga

akhimya berlindung di sebuah tempat. Kemudian mereka

dikepung, lalu mereka berkata, "Menyerahlah kalian dan berikan

tangan kalian untuk bersumpah dan kami tidak akan mernbunuh

seorang pun dari kalian."

lalu Ashim bin Tsabit berkata, "Wahai orangforang

sekalian, kalau aku Udak akan mau menyerah dan enggan

membuat perjanjian dengan orang kafir; ya Allah sampaikan

kepada Nabi-Mu tentang kondisi kami."

Kemudian mereka pun melempari panah sehingga Ashim

mati terbunuh.

1s3 pu6i1" ini diriwagatkan oleh Abu Nu'aim dalarrt Dala'il ,4n Nufuwwah

0r1m.422,423).

1000 Mukiizat Rasulullah 6 16s



Ada tiga orang dari mereka yang menyerah dan siap

membuat kesepakatan dengan mereka, yaifu Khubaib dan Zaid bin

Ad-Dutsnah dan safu orang lagi. Setelah menyerah, mereka jushr
diikat di sebuah t*g, lalu orang yang ketiga berkata, "lni adalah

pengkhianatan pertama, dan sungguh mereka yang te,rtunuh pafut

menjadi teladan bagi kami."

Ia pun akhimya dibunuh karena enggan menunrt. L-alu

mereka membawa Khubaib dan Zaid bin Datsnah dan menjualnya

di Makkah setelah perang Badar, lalu Khubaib dibeli oleh bani

Harits bin Amir bin Naufal bin AMi Manaf Khubaib adalah

pembunuh Al Harits pada waktu perang Badar.

Khubaib pun menjadi tawanan mereka hingga akhimya

mereka sepakat unhrk membunuhnya. Setelah itu ia meminjam

pisau kepada anak perempuan Al Harits dan mengasahnya

kemudian ia meminjaminya, lalu ia men!rusup ke tempat

perempuan tersebut ketika sedang lengah, dan mendapati si

perempuan sedang duduk di pangkuan laki-lakinya. Si perempuan

tersebut pun terkejut mendapatinya memegang pisau, lalu Khubaib

berkata, "Apakah engkau takut aku akan membunuhnya, tidak

mungkin aku melakukannya!"

Perempuan tersebut berkata, 'Sungguh aku tdak pemah

melihat seomng tawanan yang lebih baik dari l(hubaib. Aku
pemah mendapatinya makan setangkai anggur di tangannp
padahal ia sedang dibelenggu dan di Makkah pun tidak ada

anggur."

Ia pemah berkata, "Sesungguhnya ia adalah rezeki 5ang
diberikan Allah kepada Khubaib." Ketika mereka membaunnya

keluar dari haram unfuk membunuhnya secepatr5a, I(hubaib

berkata kepada mereka, "lzinkan aku shalat dua rakaat."
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Kemudian mereka pun membiarkannya dan ia pun shalat

dua rakaat, lalu ia berkata, "Sungguh seandainya kalian tidak

menduga bahwa aku takut niscaya aku akan menambahnya."

Ya Allah perbanyaklah jumlah mereka dan musnahkanlah

mereka semua, dan jangan engkau tinggalkan sahr orang pun dari

mereka. Ia juga berkata:

"Aku tidak pduli mafi dalam keadaan muslim, disisi

manapun aku mati karena Nlah

Itu dalam Dzat Tuhan dan apbik Dia berkehendak memberlati

atas fubuh yang terpotong'potong."lil

Memakan anggur tidak pada musimnya dan hilang dari

siksaan adalah merupakan karamah baE seorang wali, dan

karamah bagi seorang wali adalah mukjizat bagi seorang nabi.

188. Sembuh setelah Diludahi oleh Rasulullah #i
Diriwayatkan dari Urwah bahwa ia menceritakan kisah Al

Mun&ir bin Amr dan Amir bin Thufail 5ang membunuh Amr bin

Uma5ryah, "Apakah engkau mengetahui sahabatnu?"

Ia menjawab, 'lya.'

Kemudian ia mengelilingi mereka dan menanpka'n

kepadanya tentang nasab mereka, lalu ia berkata, "Apakah engkau

kehilangan salah seorang mereka?"

Ia menjawab, "Aku pelayan Abu Bakar ash-

Shiddiq yang bemama Amir bin Fuhairah."

154 Hadits ni shahih.

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab:

Perang Raii',7/378t.

1000 Muldizat Rasutullah S 167



Ia berkata, "Bagaimana ciri-cirinya?"

Aku berkata, "la adalah orang yang paling baik diantara
kami dan salah seorang sahabat Rasulullah $ yang pertama
masuk [slam."

Ia berkata, "Sudikah engkau aku beritahu tentang
kabamya?"

Ia kernudian menunjukinya kepada seseorang, lalu berkata,
"lnilah orang yang menikamnya dengan tombak kemudian
menarik tombaknya, lalu jasadnya dibaun terbang ke langit sampai
aku fidak dapat melihatrya."

Maka Amr berkata: lalu aku berkata, "Itu adalah Amir bin
Fuhaimh. Yang membunuhnya adalah seorang laki-laki dari bani
Kilab narnanya Halyan bin Salamah, diceritakan bahwa ia
menikamnya."

Ia berkata: Aku mendengam5n berkata, "Aku menang demi
Allah. Lalu aku berkata dalam diriku, 'Apa maksudnya ia berkata
aku menang'."

[-alu aku pergi ke Adh-Dhahhak bin Sufuan Al Kalabi dan
menyampaikan hal tersebut kepadanya. Kemudian ia berkata
kepadaku dan aku bertanya kepadanya tentang maksud
perkataannya aku menang. lalu ia menjawab, "Menang meraih
surga."

[-alu ia menawarkan Islam kepadaku dan mengajakku
masuk Islam setelah aku melihat kematian Amir bin Fuhairah yans
diangkat ke langit. lalu Adh-Dhahhak mengirimkan surat kepada
Rasulullah $ memberitahukan tentang keislamanku dan apa 5nng
aku lihat tentang kematian Amir. Maka Rasulullah $ bersaMa,
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"sesungguhnya para malail<at telah mengurusi iasadnya dan

menempatkannya di tempat Snng tinggr."

Dalam kisah ini ia berkatar Kemudian datanglah Abu Bara'

dengan berjalan kaki dan ia adalah seorang kakek fua, lalu ia

mengutus keponakannla yang bernama Labid bin Rabi'ah dan

menghadiahkan kepada Rasulullah $ dua ekor kambing dan dua

ekor unta. lalu Rasulullah $ menolaknya dan bersabda, "Aku

tidak meneima hadiah dari omng mugtrik, dan apabila aku boleh

meneima hadiah nisa5a aku terima hadiah Abu Ban'."

Ia lantas menguhrsku kepadamu unfuk meminta banfuan

kesembuhan atas bisuln5n. Lalu Rasulullah #t mengambil tanah

lalu meludahinya kemudian memberikannya kepadanya dan

bersabda, " Rebuslah dengan air kemudian minumkan kepadanSn-"

lalu ia menurutinya dan ia pun sembuh-lss

1S9- Kemustajaban Doa Sa'd Bin Mu'adz pada Ibnu
Urqah

190- Kemustajaban Doa Sa'd Bin Mu'adz di Bani

Quraidzah
Diriwayatkan dari Aisyah 6, ia berkata: Ketika perang

Khandaq terjadi, aku keluar mengikuti jejak kaki orang-orang.

Demi Allah, ketika aku sedang berjalan tiba-tiba aku mendengar

hentakan kaki dibelakangku. Kemudian aku menoleh ke belakang

dan temyata ia adalah Sa'd bin Mu'adz, lalu aku pun duduk ke

155 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Dala'il An'Nubuwunh
(lm. M64fl.

Diantara periwagraturya adalah Al Waqidi ia ditinggalkan riwa3ntnya, dan ada

cacat Snng lain !,aitu mursL
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tanah, saat ifu ia bersama keponakannya Al Harits bin Aus salah
seorang ahli badar yang membawa perisainya sedangkan sa'd
memakai baju besi dan terlihat jari-jemarinya keluar.

Aisyah g berkata: Sa'd adalah orang yang berposfur tingE
dan besar. Aku pun takut melihat jari jemarinya. Ia melewatiku
sambil melanfunkan syair:

'Duduk sejenak menunggu perang, alangkah indahnya kematian
apabila ajal telah datang."

Aisyah @ berkata: Setelah melerpatiku ia masuk ke sebuah

kebun yang didalamnya terdapat sejumlah sahabat seperti umar
bin Khaththab dan ada seseorang yang memakai topeng. Umar
berkata, "Ada apa engkau datang kemari? Jangan-jangan engkau
hendak lari menghindar atau mencari masalah." Demi Allah, umar
tenrs-menems mencaciku sampai-sampai aku berharap bumi
tertelah lalu aku masuk kedalamnya.

[-alu laki-laki tersebut membuka topengnya, dan tem5ata ia
adalah rhalhah. Ia berkata, "Engkau terlalu banyak bicara, mau
lari kemana, adakah tempat berlari kecuali kepada Allah?"

Kemudian Sa'd dilempar panah oleh seorang laki{aki SnnS
bemama lbnu urqah, lalu ia berkata, "Ambillah dan aku adalah
hnu Urqah."

lalu Sa'd membalas dan berkata, "semoga Allah
menghempaskan wajahmu ke dalam neraka."

Kemudian lempamnnya ifu mengenai pelipisnya hirrgga
terputus. Lalu Sa'd berkata, "Ya Allah, iangan Engkau matikan
aku sebelum aku melihat kehancuran bani Quraizhah. Mereka
dahulu di masa iahilitnh adalah sekutunya, narnun mereka
bersekongkol dengan o*m[rorang l€fir unfuk memerangi
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Rasulullah #t." Ia lantas berdoa hingga akhimya Allah

membinasakan mereka dengan mengirim badai yang menyapu

mereka.

Allah @ berfirman:

{riti X ";,t\i 3g $'$(, i ir#,\6(
*r6i,{ii6$ls;1'*9i

" Dan Allah menghalau oftngofiing Wng kafir ifu Jnng

kadaan mereka Wnuh kepngkelan, (lag) mereka frdak

memperoleh keunfungan ap pun. Allah menghindarkan oftng-

oftng mukmin dai pepemngan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi

Maha Perkasa)'(Qs.Al Ahzaab [33]' 25)1tr

191. Sumur Hudaibiyah lpng Kering Menjadi Penuh
Air setelah Diludahi Oleh Rasulullah #
Diriwayatkan dari Najiyah bin Jundub atau Jundub bin

Najiyah rg, ia berkata: Ketika kami berada di Ghamim,

Rasulullah # mendengar berita bahwa orang-orang Qumlsy

mengutus Khalid bin Walid bersama pasukan berlarda unhrk

menemui Rasulullah $. Namun Rasulullah $ englan

menemuinya, dan beliau sangat sayang kepada mereka.

Lalu Rasulullah # bersaMa, " Adakah dianbn lalian tnng
dapt menunjuki kitaialan Snng lain?"

Aku menjawab, 'Alol unhai Rasulullah."

rs6 Hadits ini diriwaptkan oleh Abu Nu'aim daJatn Dala'il An-Nubuwmh
(hIm.435,436).
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Kemudian ia pun membawa mereka melintasi jalan yang

sudah tdak dilalui orang yang penuh dengan onak dan duri,

hingga sampailah kami di sebuah surnur yaitu Hudaibiyah. [-alu

beliau melemparkan safu atau dua anak panah ke dalamnya

kemudian meludahinya kemudian berdoa, dan air pun memancar

dengan sangat deras, hingga aku berkata, "Kalau mau kami bisa

menciduknya dengan tangan. "

Ia berkata, "Demi Allah, semua bala tentara pun minum

sekenyang-kenyangnya lalu pergl meninggalkannya. "l5T

L92- Informasi Rasulullah db tentang Kematian
Mnsailamah N l<adzd"ab Sepeninggal Beliau

193- Informasi Rasulullah g tentang Orang yang

Membunuhnln

Rasulullah $ mengirim surat kepada Hau&ah bin AIi

penguasa Yamamah, Vmg berisi, " Bismillahirrahmanirnhim, dari
Muhammad Rasulullah kepda Haudah bin Ali, semoga

kaelamatan terlimpahkan atas orang yang mengikuti pefunjuk.

Kebhuilah bahtn akan menyebar ampai keujung dunia,

mala masuHah Islam nisaSn engkau akan selarnat, dan aku

senhl<an kemjaanm u kepdam u."

Beliau juga memilih Sulaith bin Amr Al Amiri untuk

mengirimkan sumt tersebut. Kefika Sulaith sampai dihadapan

Haudzah dan menghormatinya serta membacakan sumt atasnlra,

lalu ia menjawab dengan jaunban yang bersyarat dan mengirimkan

surat Snng berisi, "Alangkah baikqn ajakanmu, padahal bangsa

1s7 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Data'il A*Nubuwwah
(hlm.350).
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Arab takut kepadaku, maka berikan kepadaku sebagian kekuasaan

niscaya aku akan mengikutimu."

Ia pun menghadiahkan sejumlah hadiah dan pakaian

kepada Sulaith. L-alu Sulaith pun membawa semua hadiah tersebut

kepada Rasulullah $ dan menyampaikan surat balasannya-

Setelah Rasulullah $ membacanya, maka beliau bersabda,

"sekalipun ia meminta kepadaku hanry sebidang tanah aku tidak

akan membeinlm, celakalah dan celalalah ia."

Ketika Rasulullah # kembali dari penaklukan, Jibril S
datang mengabarkan bahwa Haudzah mati. Maka Rasulullah $
bersabda, "Kelak di Yamamah akan muncul para pendusta tnng
mengaku sebagai nabi, ia akan dibunuh sepeninggalku."

[-alu seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang

membunuhnya?"

Rasulullah $ menjawab , " hgl<au dan pam sahabatnu."

Hal itu pun benar-benar teriadi.158

194. Rasulullah $ Diberi Makan dan Minum oleh Allah

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri rg, ia berkah:

Rasulullah $ bersabda, "Janganlah kalian berpuasa wishal,

bamngsiapa yang ingin berpuasa wishal mala hendalclah

melakukann5n sampai ulaktu Subuh."

Para sahabat berkata, "Akan tetapi engkau berpuasa wishal

wahai Rasulullah."

rs8 uh. Zad At Mabd (3/631.
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Beliau menjawab, "Sesungguhnsa aku frdak sarna seperti
kalian, aku dimalam hart diW makan dan minum oleh
7u1irr1ru."L59

195. Para Sahabat Mencintai Kota Madinah Berkat
Doa Rasulullah #r

L96- Takaran dan Timbangan Madinah Menjadi Berkah
Berkat Doa Rasulullah #

L97 - Wabah yang Ada di Madinah Berpindah ke
Juhfah Berkat Doa Rasulullah db

Diriwaptkan dari Aisyah &, ia berkata: Kami datang ke

Madinah ketika Madinah sedang terserang wabah. Lalu Abu Bakar
mengadu, dan Bilal juga mengadu. Ketika Rasulullah $ mendapati
pengaduan pam sahabihya, maka beliau berdoa, "Ya Allah,
dntakanlah Madinah kepda kami sebagaimana Englau
mencintakan Mal{kah kepda kami, atau bahkan lebih, dan
sehatl<anlah ia, dan berkahilah takann dan timbanganngm, dan
pindahl<anlah umfuhnSn ke Juhfah."r@

Dalam riwalnt png lain disebutkan, "Lalu ada seorang

anak png lahir di Juhfah, masih benrsia balita ia pun diserang

urabah demam hingga 6*1L."161

15e Hadib int stnhih
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bul$ari dan Muslim.
160 Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.
16r gu6i1r ini diriurayatkan oleh Al Baihaqi dalan Dala'it An-Nuhruwh

(2/28s1.
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198. Rasulullah $ Terlindungi dari Wabah Madinah

Ibnu Ishaq berkata, "Rasulullah S tiba di Madinah dan

ketika ifu Madinah sedang diserang wabah, lalu para sahabatrya

terserang wabah hingga membuat mereka sangat payah. Namun

Rasulullah $ selamat dan bebas dari wabah tersebut."162

L99- Informasi Rasulullah,# bahwa Orang yang Akan

Melakukan Kerusakan di Madinah Al<an

Dibinasakan oleh Atlah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah:$, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

" Ya Allah, berkahilah umatku dalam takamn mereka, dalam

timbangan mereka, dan dalam kota mereka. Ya Allah

sesungguhnjn lbrahim adalah hamba dan khalil-Mu, dan

aku adalah hamba dan Rasul-Mu. Sesungguhntn

lbnhim telah memohon kepda-Mu untuk kebaikan Makkah dan

aku memohon kepada-Mu unfuk kebail<an Madinah sebagaimana

tnng dimohonl<an oleh lbmhin untuk Makl{ah dan tnng
seminh5n. SaungguhnSn Madinah dipenuhi oleh pan malailat,

dimana pada setiap lorongnSa terdapt malaikat yang meniagan5n,

ia tidak akan dimasuki oleh umbah dan daifl. Banngsiapa tnng
hendak melakul<an keruskan abs pendudukryn mal<a Allah akan

melenSnpkann5n sebagaimana lenSapn5n gann dalam uir."l63

162 quditr ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarr. Dak'il An-Nufuwwah
(2/2851 dari lbnu Ishaq secara munqathi'akan t€tapi maknanya dapat dipahami

dari sela*ela sejarah.
163 gu6i6 ini diriwaptkan oleh Muslim.

1000 Mukiizat Rasulullah 6 Lzs



2OO. Informasi Rasulullah $ tentang Apa yang Dialami
oleh Shuhaib.g

Diriwayatkan dari Shuhaib 4&, ia berkata: Rasulullah $
bersaMa, " Tahukah engkau daenh tempat hijrah kalian, yaifu

tanah berlumpur yang subur, entah ia Hijir atau Yatsrib."

Kemudian berangkaflah Rasulullah # ke Madinah bersama

Abu Bakar, sedangkan aku sebenamya ingin berangkat mengikuti

beliau narnun dihalangi oleh sejumlah pemuda Quraisy. Sepanjang

malam ifu pun aku berdiri dan tidak duduk, lalu mereka berkata,

"la sedang sakit perut, padahal aku fidak sakit." [-alu mereka pun

tidur dan aku pun pergi keluar.

Setelah itu ada sejumlah omng dari mereka yang

mengejarku setelah hampir tiga mil aku menempuh perialanan.

Mereka ingin mengembalikanku ke Makkah. lalu aku berkata

kepada mereka, "Maukah kalian alnr beri emas dengan syarat

bebaskan aku dan kalian berjanji?" Maka mereka pun mengatakan

siap.

Aku lantas membawa mereka ke Makkah, lalu aku berkata,

"Galilah tanah di bawah pintu itu dan ambillah emasnya lalu

pergilah ke fulanah dan mintalah dua pakaian darinya."

Setelah semuanya selesai, maka aku pun berangkat

mengnrsul Rasulullah #, dun menjumpar beliau di Quba' sebelum

melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ketika melihatku, beliau

b,ersaMa, " Wahai Abu Yah5p, berunfunglah dagangannu." Beliau

mengulanginya sebanyak tiga kali.
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Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh tidak ada

seorang pun yang mengetahui tentang ceritaku, dan pastilah

Jibril & yang telah menceritakannya kepadamu."l&

zOL- Sifat-Sifat Rasulullah # Seperti Termaktub dalam

Kitab Taurat

AMullah bin Salam berkata: Allah & ketika hendak

memberikan hidayah kepada Zaid bin Sa'nah, Zaid bin Sa'nah

berkata, "Tidak ada tanda kenabian kecuali telah aku kenali pada

wajah Muhammad S ketika aku melihatrya, kecuali sifat yang

belum aku ketahui, yaitu lemah lembutrya yang mengalahkan

emosinya. Semakin dipicu emosinya semakin tinggi sikap lemah

lembutrya.

Pada suatu ketika Rasulullah #i keluar dari rumahnSn

ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. [-alu datang seorang laki-lah

seperti badui mendekati untanya, lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya penduduk kampung bani fulan semuanya masuk

Islam dan aku pemah sampaikan kepada mereka apabila masuk

Islam kalian akan memperoleh rqel<i yang melimpah, namun kini

mereka sedang kena paceklik. Aku juga khawatir mereka murtad

karena kondisi sulit yang menimpa mereka. Karenanln apabila

berkenan tolong baginda kirimkan banhran kepada metreka."

lalu Rasulullah $ melihat kepada seomng laki-laki yang

ada disisi beliau, menunrtku ia adalah Ali. L-alu beliau bersabda,

" Tidak ada 5nng tercisa sdikit pun darinla."

164 Hadits ni shahih.

Hadits ini dirtwayatkan oleh Al Baihaqi dalan Dak'il,4n-Nufuwwahl2/24s'
2tl6) dengan redaksinSn.
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Al Hasan bin Sufun berkata, "Tidak ada yang tersisa

sedikit pun padamu."

Zaid bin Sa'nah berkata: L-alu aku mendekati beliau dan

berkata, "Wahai Muhammad, maukah engkau menjual kurma

tertenhr dari kebun bani fulan kepadaku sampai batas u/akfu sekian

dan sekian?"

Beliau menjawab, "Tidak unhai Yahudi, al<an tetapi aku

siap manjual kepadamu kutma tertenfu ampi batas unktu sekian

dan sekian, tanpa menyebut dari kebun bani fulan."

Aku menjawab, "Elaiklah. "

Kemudian beliau pun menjual kepadaku dan aku ptrn

memberikan tas berisi delapan puluh ni&al emas kepada beliau.

Lalu beliau memberikan uang tersebut kepada lah-lald tadi dan

bersaMa, " Ehumlah uang ini kepda merela dan banfulah

merelta."

Al Hasan tdak menyebutkan: [-alu beliau memberikan uemg

tersebut kepada laki-laki tadi dan bersaMa, "Ehumlah uang ini
kepada merel<a dan banfulah merela."

Zaid bin Sa'nah berkata: Dua atau tiga hari sebelum tiba

masernya, dimana Rasulullah $ keluar mengunrs jenazah bersama

Abu Bakar, (Jmar, Utsman dan sejumlah sahabat. Setelah selesai

menshalatkannya beliau mendekat ke sebuah dinding hendak

duduk padanya, lalu aku mendatangrnya dan menarik kerah baju

dan selendangnya sambil memandanginya dengan r,rnjah Snng

sangat marah lalu berkata kepadaryn, "Tidakkah engkau

memba5rar hakku uahai Muhammad? Demi Allah, aku tdak
pemah mendapati kalian bani Abdul Muththalib mengulur-ulur

hutang dan kini alar mendapati kalian mengulur-ulum3a."
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[-alu aku melihat kepada Umar, dan kedua matanya

berputar di wajah seperti bintang yang bundar kemudian

memandangiku dan berkata, "Wahai musuh Allah, berani sekali

engkau berkata demikian terhadap Rasulullah $ dihadapanku!"

Al Hasan menambahkan: Singkirkan tanganmu dari

Rasulullah $. Namun Khasynam tidak menyebutkan hal itu, dan

berkata, "Demi Dzat yang mengufusnya dengan kebenamn, kalau

saja aku udak takut kekuatannya niscaya aku penggal lehermu

dengan pedangku-"

Rasulullah $ memandangi uaiah Umar dengan sangat

tenang dan sen5rum, kemudian bersabda, "Wahai Umar! Yang

kami bufuhkan berdua bukan ini, sematin5n engl<au bilang

agar memba5ar dengan baik dan bilang kepdan5n agw

menuntut dengan sopan. Kini aiaMah ia dan berikan halm5n dan

tambahlah dua puluh sha' kurma sebagai ganti silapmu

kepadaqra."

?,aid berkata: [-alu Umar pun mengajakku pergl dan

memberikan hakku kepadaku dan menambahkan dua puluh sha'

kurma.

Lalu aku bertanya, "Kenapa ditambah dua puluh sha'rarahai

Umar?"

Ia menjawab, "Flasulullah # telah memerintatrkan

kepadaku agar menambahkannlra unhrkmu sebagai ganti sikapku

kepadamu."

lalu aku berkata, "Tidakkah engkau mengenaliku unhai

Umar?"

Ia menjawab, "Memang siapa engkau?"

Aku menjawab, "Aku adalah Zaid bin Sa'nah."
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Ia berkata, "Sang pendeta?"

Aku menjawab, "Sang pendeta.,,

Ia berkata, "Kenapa engkau bersikap dernikian terhadap
Rasulullah # dun berkata-kata kasar kepadanya?,,

Aku menjawab, 'Wahai Umar, tidak ada safu pun dari
tanda-tanda kenabian lnng fidak aku ketahui pada diri
Rasulullah $ ketika aku melihatnya, keanali dua tanda yang aku
belum mengetahuinya, yaitu lemah lembutrya mengalahkan
emosinya dan semakin dipicu emosinya semakin tingE sikap
lemah lembutrya. Kini aku telah mendapatinya, karenanya aku
bersaksi dihadapanmu ruahai umar bahwa aku rela Allah sebagai
Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad $ sebagai Nabi.
Aku juga bersaksi dihadapanmu wahai umar bahwa separuh
hartaku menjadi sedekah bagi umat Muhammad $. "

Mendengar ifu Umar berkata kepadaku, "Atau atas
sebagian mereka."

Kemudian Umar dan Zaid kernbali kepada Rasululhh ei,
lalu Zaid berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada fuhan selain
Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan ufusan-
Nlra."

setelah itu ia pun beriman kepada Rasulullah # dan
mengikutinya bahkan ikut sertia dalam sejumlah peperangan
bersama Rasulullah & hir,gga akhim5n gugur sebagai syahid
dalam perang 1u6rP.155

16s Hadits ini diriwayatkan oleh Ar Flardrn dalatn Al lufi.sdrakl3/6w6r,sl
Al Hahm ber&ata, 'Hadits tun shahih sanadqn ffrmun fidah diriwaSatlon

oleh Al hkhari dan Mrrslim."
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2O2. Syetan itu Membohongimu dan Ia AI<an Kembali
I--agi

Diriwayatkan dari Abu Huraimh I&,, ia berkata:

Rasulullah $ pemah unhrk menjaga harta zakat

Ramadhan. Kemudian datanglah seseorang kepadalm dan

mengambil makanan, hlu aku mengambihnya, Ialu ia berkata,

"Tolong kasihani alnr, alnr dan keJuargaku sangat membufuhkan!"

Ia pun mengadukan kondisinln. Sampai aku pun mercrsa kasihan

kepadanya dan membiarftarugTa mengambil makanan.

Keesokan harinlra, Ranrfullah $ bertanya, "Wahai Abu

Huraimh, apakah gng dilalrulan btnnannu tadi malam?'

Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, ia mengadukan

keadaannya dan keluargany'a lnng sangat membutuhkan, sampai

aku merasa kasihan kepadarya dan membiarkannp mengambil

makanan."

lalu Rasulullah $ bersaMa, " Ia bohong kepdamu dan

akan kembali lagi."

Pada malam berildnta, ia pun datang laE dan mengambil

makanan, lalu Abu Humirah mengambiln5n dan berkata, "Aku

akan adukan engkau keeada Razulullah $, kemarin engkau

berjanji tidak akan kernbali narnun kini engkau kembali lagr."

Ia menjawab, "Tolong kasihani aku." Selanjutnyra ia

menceritakan kondisinp dan keluarganln 1nng kesulitan sehingga

aku pun merasa kashan kepadarrp dan mernbiarkannSa

mengambil makanan.

Pada keesokan harinp Basulullah S bertanSa, 'Wahai

Abu Humirah, apkah 5nng dilalulan bumnanmu tdi malam?'
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Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengadukan

keadaannp dan keluarganya yang sangat membufuhkan, sampai

aku merasa kasihan kepadanya dan membiarkannya mengambil

makanan."

[-alu Rasulullah $ bersaMa, "Ia bohong kepdamu dan

alan kembli lagi."

Pada malam ketiga ia pun kembali dan Abu Hurairah

mengambilnya lalu berkata, 'Aku akan adukan engkau kepada

Rasulullah S, ini adalah malam ketiga engkau berjanji fidak akan

kembali narnun temyata engkau kembali lagr."

Ia berkata, "Tolong kasihani aku, sungguh aku tidak akan

kembali lagi, dan aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat

Snng berguna trnfukmu, yaifu apabila engkau hendak tidur maka

bacalah ayat kursi dari pertama sampai terakhir, dengan begifu

engkau akan dalam perlindungan Allah dan tidak syetan yang

dapat mendekatimu sampai pagi hari."

[-alu ia pun melepaskannya. Pada keesokan harinya,

Rasulullah $ bertanya, " Wahai Abu Hurairah, apakah Wng
dilakukan tawananmu tadi malan?'

Alna menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengajariku sesuafu

dan mengklaim bahwa ia bermanfaat unfuk diriku."

Rasulullah $ bertanya, "Ap ifu?'

Abu Hurairah menjawab, "la mengajariku agar membaca

ayat kursi dari pertama sampai akhir kefika hendak tidur, dengan

begrtLr aku dalam perlindungan Allah dan tidak akan diganggu

syetan sampai pagl hari."
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Rasulullah $ bersaMa" "Ap tnng dilatal<anng funar

narnun ia adalah pendusb- Walrai Afu Huninh, bhubh angl<au

siapa Snng mendatangimu t|g nahn Murut-turut itu?

Aku menjawab, 'TidalL'

Beliau bersaMa, -ifu &lah qr&7a-L66

2O3. Informasi Rasulullah $ bahwa Ada Syehn !/ang
Menghalangi Ammar Bin Yasir Mengambil Air
Diriwayatkan dari Ah bn Abi Thalib r&,, ia berkata, Srahr

ketika kami bersama Rasulullah I dalam sebuah p€rralanan, lalu

beliau bersaMa kepada Amrnar, 'Pqgi fun arnbilhh air!"

Maka Ammar pun berangkat mengarnbil air. Tiba.tiba ada

syetan yang menyerupai setrang hdak hitam menghalanginya

mengambil air, lalu Ammar mdatranrqTa ia b€*ata kepadanya,

"Lepaskan aku dan aku akan mernbiarkanmu merrgambil air!"

lalu Ammar melepaskann5pn kerrrudian Ammar datang lalu

mengambilnyra untuk kesekian kalirya dan melauran.

Setelah itu Rasulullah $ bersaMa "funguhn9a ada

syetan tnng menghalangi ,*mnr nangpmbil aA. SWbn ru
menyerupai seoft,ng hfuk lribr4 lafu Allah mqnbqilan
kem enangan kepda Amnar-"

Ali berkata: Lalu kami nualarnhrt kedatangan Ammar, dan
mengabarkan kepadanp apa lp{tr d$ptakan oleh Rasulullah $,

165 Hadits ini diriwarattqr d.h Al Bldai (perfratramn Wakalah no.

2311) serara mu'allaq.
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lalu ia berkata, 'Sungguh, apabila aku mengetahui bahwa ia syetan

niscap akan aku bunuh clra."l67

Dicedtakan dari Ammar bin Yasir rS, ia berkata: Aku
pernah berperang bersama Rasulullah $ melawan manusia dan
jin-

Kami bertanlra: Bagaimana ceritanya engkau memerangi

,mr

Ia menjaurab: Suafu ketika kami singgah bersama
Rasulullah # di suafu tempat, lalu aku mengambil geribaku dan
emberlru untuk mengambil air. [-alu Rasulullah $ bersabda

kepadaku, 'Kebhuilah bhuta akan ada gng datang
menghalangimu dari mangambil ab."

Kefika aku sampai di muhrt sx.unur, tiba-tiba ada seorang
budak hitam, hlu berkata, 'Hari ini engkau tidak boleh mengambil

air safu ernber lxtn."

Kemudian aku mengambilnya dan ia mengambilnya, lalu

alil mdawannla, kemudian aku mengambil bafu dan

memularlkanryra ke hidung dan rarajahnya, setelah ifu aku
memenuhi geribalu dengan air dan kembali kepada Rasulullah $.
Lalu beliau bersaMa, "Apl<ah ada sneonng tnng datang
kepadarnu di tanpt air?

lalu aku menceritakannya" lalu beliau bersabda, "Ifu adalah
s1abn."

167 l{adb ini dhiu,ayaman d€h Al Flahm dan dinilai shahkoleh Al Baihaqi
dalam Dala' il An-I$,fuwwh0ld. 5).

184 1OOO Mut$izat Rasulutlah ls



204. Rasulullah I Menangkap Iblis

Diriwayatkan dad Abu Darda' €5, ia berkata: Sratr kefika

Rasulullah $ melalnrkan shalat, lalu lorni merrderrgamga berucap,

"Aku berlindung kepada Alhh darimrr" S€bar$,ak uga kali.

Kemudian Mialr bersabd4 'Aku lalont anglau dangan

laknat Allah Wng sanpnrrd, s€baqrak tiga kali, dan beliau

membentangkan taryanrya seakarakan hendak mernqang

sesuafu.

Selesai shalat, kami b€rkaft4 'Wahai Rasulullah, kami

mendengar baginda benrcap sesuafu dan berbuat sesuafu dalam

shalat, ada apa gerangan?"

Beliau menjawab, 'funtguhn5a iblis si mtsuh Allah

datang membawa obor afi handak nealdraryta di tnjahlru, lalu

aku berkata, Aku bqlifins kqe Hbh hrimtl', s&n5nk tiga

kali, kemudian aku eb, 't4lar lalrrat aglau dangan lalmat

Allah yang sempwnir', *ryEk &e bli rE rnun ia tidak mau

mundur. Kemudian alat ffik mqrqqangryryq fun dqti Allah,

kalau bukan l<arena da sfun lani fulafurpn ni*a5a ia akan

teikat dan menjadi nnimn amk-anak FIU* Iv{dinah-"r6

:

2O5- Kekalahan qrehn

Ada seseorang bedrata keeada Abdurahrrnn bin l(hunais:

Tolong ceritakan k€eada tnni Uagafonana Basrlullah *
menghadapi syetan.

[-alu AMurratnnan berkah S€$ngguttnta st €bn
mendekat kepada Ra*ibh * fu amh gunrutg dan lernbah,

16 Hadits ini dinrqptkr dch l,lEfur (pelr$ahen: lula64 bab:

Dpe6ol€hkan melaknat qEraq 1/38+
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salah safu mereka mernbawa obor hendak membakar wajah

Rasulullah #. Kefika Rasulullah $ melihat kedatangan mereka

beliau terkejut, lalu Jibril g datang kepada beliau dan berkata,

"Wahai Muhammd, ucapkanlah-"

Rasulullah $ bertanya 'Ap Sang lnrus aku ucapl<an?'

Jibril Hata, 'Ucapkan ahr b€rlindung dengan kalimat-

kalimat Allah lrang sempuna, gang fdak luput dengannya orang

baik dan orzmg jahat dari kebunrkan apa yang diciptakan-N5n dan

dari kebunrkan apa lnng tmrn dari largit dan dari keburukan apa

yang naik ke langit dan dari keburukan apa yang masuk ke dalam

bumi dan dari keburukan apa yarrg kehrar dari bumi dan dari

keburukan fitrah malam dan siang dan dari keburukan para

pengetuk kecuali pengetuk grang mernbaura kebaikan wahai Dzat

Yang l"Iaha Pengasih.'

Rasulullah & bersabda,'Maka pdanlah obor syebn dan

mqela pn dilcalahl<an oleh Atlah 4--169

206- lfi Adalah Iblis lrans Menanamkan Keraguan
dalam Agama IGIian
Diriuragratkan dari lbnu Umar $,, ia berkata: Suafu ketika

kami duduk disisi Rasulullah #i, lalu datang seseorng 1nng paling

buruk unjahnSp, palins buruk pakaiannya, paling busuk baunSn,

asing dan menyela diantara orang-orang lalu duduk dihadapan

Rasulullah S, lulu berkata "Siapaloh yang menciptakanmu?

Rasulullah $ meniatrab, n,t\llah.n

Ia berkata, "Siapakah lrang rnaxiptalon langit?"

16e Fladits ini diriurapdran d€h Atrrnd B/4191dan Al Baihaqi dalan. hla'il
,4rlfihdtO/%1.
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Rasulullah $ menjaunb, n Allah.n

Ia berkata, "Siapakah yang menciptakan bumi?"

Rasulullah $ menjawab, n,/4llah."

Ia berkata, "Siapakah png menciptakan Allah?"

[-alu Rasulullah #i bersaMa, "Maha Suci Allali', sambil

beliau memegang dahinya dan menggelengkan kepalan5n. taki-
laki tersebut pun bangkit lalu pergi.

Kemudian Rasulullah $ mengangkat kepalanya dan

bersabda, "Mana lakilaki tadi? Lrlu kami pun mencarinla namun

ia telah menghilang.

Maka Rasulullah S bersaMa 'Ia adalah iblis 5;ang dabng

menanamkan keraguan datam agarra, 1r1i*."L7o

2O7 - Kisah Pemuda lrang Meminta ldn kepada
Rasulullah # urrtuk Berbuat Zina

Suafu ketika ada seorang pemuda datang kepada

Rasulullah S lalu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berbuat

zina-"

lalu Rasululluh # bertarqT4 "Apakah englau rela hal itu
terjadi atas ibumu?'

Ia menjawab, "Tidak.'

Rasulullah $ bersaMa, "@ifu juga onng lain, maeka

tidak rela hal ifu terjadi abs ibu mqda-"

u0 9u616 ini diriwayatkan oleh AI Baihaqi dahm Dalail Q/l?ll. Mmtrnrt
seorang peneliti, sanadnya slnhih.
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Lalu RasulrIuh # bertanya, "Apakah engkau rela hal itu
te$adi abs puterimu?'

Ia menjawab, "Tidak."

Rasulullah $ bersaMa, "Begifu juga onng lain, merel<a

tidak rela hal itu terjadi atas puteri mereka."

[-alu Rasulullah $ bertaryla, "Apakah angkau rela hal itu
terjadi abs satilarimu ?'

Ia menjaurab, "Tidak."

Rasulullah$ bersabda, "Begifu juga onng lain, mereka
fidak rela hal ifu terjadi atas saudari mereka."

Lalu Rasululluh # bertan5a, "Apakah engl<au reta hal itu
terjadi abs bibi dan bapkmu?'

Ia menjawab, 'Tidak."

Rasulullah $ bersaMa, " Bqifu juga orang lain, merel<a

tidak rela hal itu terjadi abs bibi mqeka."

lalu Rasululluh # bertanga, "Apakah engkau rela hal ifu
tajadi abs bibi dari ibunu?

Ia menjarnrab, "Tidak. "

Rasulullah $ bersaMa, " Bqifu juga onng lain, mael<a
tidak rela hal itu tujadi atas bibi merel<a."

Ia berkata, "Kalau bqlifu tolong doakan aku uahai
Rmulullah."

Rasulullah # prr, berdoa, "Ya Allah, sucikanlah hatin5a

dan plihanlah kehormabnnSa.
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lalu aku pun keluar dari sisi Rasulullah #, d* tidak ada

perbuatan buruk di dunia lnng paling aku benci melebihi

pertuatan zina.

2O8- Mendung yang Memalnrrrgi Rasulullah #
2O9. Bayangan Pohon Condong kepada Rasulullah $

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari rg, ia berkata:

Suatu ketika Abu Thalib pergi ke $pm bersama Rasulullah # dut

sejumlah tokoh Quraisy. K€fika mendekati seorang pendeta

mereka berhenti dan melepaskan unta mereka, lalu keluarlah sang

pendeta menemui mereka puduhal sebelumnya ia tidak pernah

keluar menemui mereka.

Abu Musa berkata: I-alu sang pendeta berkeliling hingga

akhimya memegang tangan Rasiullah $ lalu berkata, "Anak ini

adalah pemimpin alam, a1ek ini adalah ufusan Tuhan seru

sekalian alam, anak ini akan dftfirs oleh Allah sebagai rahmat bagi

seluruh alam."

[-alu para tokoh amisy berkata, "Dari mana engkau

tahu?"

Ia menjawab, "Ketika kalian mendekati Aqabah tidak ada

safu pun pohon atau bafu kecuali bersujud , dan

fidaklah mereka bersujud kecrn[ kepada Nabi, dan aku benar-

benar mengenalin5n dengan cap kenabian 5nng ada di bauah
pundaknf seperti sebuah apel-'

Kemudian ia pun mernhratkan makanan untuk mereka.

Ketika ia datang membarnra malornn tersebtrt kepada mereka, dan

beliau sedang menggernbala unta, ia berkata, "Tolong panggil ia

kemari-"
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talu Rasnulbh $ prm datang dengan dipayungi oleh

auran. K€trlia telah marddiat, merda melihat ada awan yang

mernagnurgi beliarr K€tilra b€fiil m€nddat dan mendapati mereka

telah berteduh &baurah poho& srg pendeta berkata, "Lihaflah

pohon iU qrdong kepadarrgn--

Abu Mr.rsa larrlrtr bedrah l-alu sang pendeta menasihati

mereka agar tdak mernbauruya ke Romawi, karena orang

Romawi akan merrh-nnrtrala apabih mengenalinya dari sifat-

sifatrya. Kefika ia sedang menaiftrati mereka, tiba-tiba ada fujuh

orang lnng daAng dari Rqnau,i mengharnpirinya. Maka ia
b€rkat4 'Ada apa kalian datang?"

Merdia merr*uab, 'I{abi yang dfuhs akan muncul pada

bulan ini, dan tdak ada ialan bfoi k@Eh otan(forang mencarin5ra,

dan kami l<abamlB maka kami datang kepada kalian."

Irlu ia berlota kepada mereka, "Apakah kalian

meninggalkan orang yaql l€bih baik dari kaharf"

Merdra merrluab, 'Tilalq alon tetapi kami diberitahu

tentang b€dhar5ra malia liami pn mencarinf di tengah-tengah

lolian disinl"

Ia berkata, 'Mernrrfr lohr\ apabila Allah @, menghendaki

sesrrafu apakah ada orang !,ang dafat menohknya?"

Merel<a menffuab, 'Tidalr.- I-alu mereka pun membaiatrya

dan tinggal bqsarnarlp

S€telah ihr sarg Wfu mendatangi mereka dan berkata,

'Aku ingin b€ltanya keeada kafiaq $pakah uralinSn?"

Abu Thahb menffiilab, 'AltrL'
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Sang pendeta pun tenrs-menens menasihatinya hir,gga

akhimya Abu Thalib membawa Rasulullah # prluttg kembali,

setelah dibekali makanan dan minlnk oleh sang perdeta.lTr

zLO- Informasi Rasulullah $ tentang AMullah Bin
Unais yang Membunuh Ibnu Nabih Al Hudzali

Diriwayatkan dari AMullah bin Unais &, ia berkata: Suahr

ketika Rasulullah $ memanggi[ru lalu bersaMa, "Aku mendengar

bahwa lbnu Nabih Al Hudali mangunpulkan oftng-oftng wtuk
memerangiku dan ia hni sdang bemda di kebun atau umnah,

maka pergtlah kesana dan bunuhlah ia!'

Abdullah bin Unais berkata: Aku lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, tolong sebutkan ciri-cirinp agar aku tdak salah."

Beliau menjawab, "Jika melihah5m engl<au taingat sydan,

tandan5n bahorn apabik engl<au melihahja engl<au mmsa risih

kepadan3n."

Abdullah bin Unais berkata: I-alu aku pun berangkat

dengan pedang terhunus. Ketika telah sampai kepadanya dan ia

sedang menunggang untan5n tiba urakhr Ashar, benar seperti

disebutkan Rasulullah $. Ketika alan merasa risih

kepadanya. Karena khawatir dicurigai aku pun mengerjakan shalat

sambil berjalan.

Ketika aku mendekat kepadanp, ia berkata, "Siapakah

engkau?"

17r 6u611r ini diriunSratkan oleh At-Tirmi&i (4/296 dari hadits Abu Musa dan

menunrtr5n hadis ini haerl, dan Abu l\fu'aim dalan Dala'ilr4n-Nubunah$tlm-
L29,tstl.

Ibnu Hajar bertata, uHadits ini serrnra peduraptgra biqah d& tidak ada yang

munkar padanya.
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Abdullah bin Unais berkata: Aku menjawab, "Orang Arab,

aku mendengar bahwa engkau sedang mengumpulkan orang-

orang unfuk membunuh Muhammad, dan aku datang ingin

membanfumu."

Ia berkata, "Benar aku memang bemiat unfuk

membunuhnya."

AMullah bin Unais berkata: Lalu aku tems berjalan

mengikutin5a hingga ketika aku merasa aman maka aku pun

langsung membunuhnya. Kemudian aku pergi meninggalkanln.
Ketika sampai kepada Rasulullah & dan beliau melihatku beliau

bersabda, " Wajah yang menang"

AMullah bin Unais berkata: Aku berkata, "Aku telah

membunuhnSn wahai Rasulullah. "

Beliau bersabda, "hgkau benar."

AMullah bin Unais berkata: Kemudian beliau mengajakku

ke rumahnya, dan memberikan sebuah tongkat kepadaku lalu

bersabda, "Peganglah tongkat ini unhai AMullah bin Unais!'

AMullah bin Unais berkata: [-alu aku pun keluar dari sisi

Rasulullah #i dan bertemu dengan orang-orang, lalu mereka

berkata, "Tongkat apa ini?"

Aku menjawab, 'Flasulullah dB telah memberikannya

kepadaku dan memerintahkan kepadala.r unfuk memegangnya."

Mereka berkata, "Kenapa engkau tidak bertanya, untuk

apa?"

AMullah bin Unais berkata: lalu aku pun kembali kepada

beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, unfuk apakah engkau

mernberiku tongkat ini?"
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Beliau menjawab, 'Llnfitk manjili brda anbn alru dan

engkau kelak pada Han IGtm{ bltn orznlloftng Wlana
memegang pinggangnSn pila had ittt-"

t^alu Abdullah bin Unais mengulurn!,a derrgan pedangnp,

dan tongkat tersebut masih sah dipegangnta hingga k€fika hendak

meninggal dunia ia meminta agar tongkat ters€but disertakan

bersamanln dalam safu kahn kernudian dikubur bersama:sama.l72

2LL- Batu Berdempehn Seeerfi Dinding

2L2- Pohon Kurma Berdernpetan Seperti Satu Pohon

2L3. Batu dan Pohon l(ernbali ke Tenrpatngra Masing-
Masing

DiriwaSntkan dari Usamah bh Zaid bin Haritsah &, ia

berkata: Kami berangkat hafl bersama RastrMlah *, d* kefika

singgah di Rauha' beliau bersabda kepadaku, " Walni Usaim."

P.r.-Ztrhn berkata: B€gitulah Rasulullah $ memanggilnp

dengan panggilan singkatan, see€rti mernanggil Aistph dengan

panggilan: Wahai Aisy.

Beliau bersaMa, "Apabh & bin ptufup mfuk hatat

Rasulullah?'

Kemudian aku pun kduar mencili sampai letih rnmr,rr

tidak menemukan seorang prn !,ang merniliki kain penufup, lalu

aku pun kembali kepada Rarulullah $ dan berkata, 'Wahai

Rasulullah, demi Dzat Yang menguhrsrnu dengan benar, aku telah

keluar mencari sampai letih rnmun Mak menernukan seorang pun

172 p1u611s ini diriwayatkan deh Ahr l{u'aim G&rL 451454-
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!,ang mqniliki kain p€mtrup. Aku
msnerruhi antala dua bendrmgan."

melihat orang-orang

Rasrlullah I b€rsabda,'Apakah engkau lihat pohon abu
btu?

Aku b€rlota, 'Iya, aku fihat ada beberapa pohon kurma
kecil dan disampingnla ada bafu b€sar."

Beliau bersaMa, "Ihlau begifu pergilah kqana dan
kabla n, 'funsgulnya Raslullah # memerintahkan kepada

lalian agar aling mananfl mfuk menutupi Rasulullah S buang

hajat'.'

Derni Dzat Yang m€nguh.snya dengan benar, aku lihat
pohorrpohon tersebut lang$rng be4alan dan menempel antara

Srang satu dengan lainryra se}rirrgsa menjadi seperti safu pohon.

Aku pun merrgatalran dernikian kepada batu, sehingga demi Allah,
satu derri safu batubatu tersehrt meloncat hingga menjadi seperti

s€hnh dtordng.

S€telah ihr aku kernbali kepada Rasulullah #i dan

melaporkan hal tersetnrt, lalu beliau bersaMa, "Wahai Usaim,

bualah qnfuini-"

Kerrrudian alar pn il ember tersebut dan kami
tenrs p€qgi hingga kefika mendekati tempat tersebut beliau

mengarnbil errrber kenrudian hnng hajat, lalu kembali kepadaku

sarrrbil mernbaura ernber dan l€rni pun kembali ke tenda.

I-alu Rasrlullah * bercabda, " Wahai Usaim, pergilah ke
plnrrplwt tu*n dan bbkan kepda merela bahun
Raefuhh i$ mqwinbhla n kepda lalian agar ketnbali ke
tenpt nnsfug:nnsing, dan lablant demikian kepda bafu."

juga
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Aku pun pergi mendatangi kurrna tersebut

dan mengatakan kepada merela see€rti apa lang dipesankan oleh

Rasulullah $. Demi Dzat Yang mengutusnln derrgan benar, alar

lihat pohon-pohon tersebut mdoncat dan kembali ke tempabrya

masing-masing, demikian juga derrgan batu$atr tersebut, safu

demi sah.r ia meloncat lalu kernbalfi ke tempatryra masingmasing.

Setelah itu aku Frn kepada

Rasulullah g.t7s

2L4- Membangkang Perhtah Rasulullah *i sehingga

Menemui Ajal

Diriwayatkan dari Tsauban 9,, pela3Bn Rasrlullah *, iu

berkata: Suatu ketika Rasululhh $ hendak bepergian, lalu beliau

bersabda, "Insya Allah nanfi malam ldb akan dan bagi

siapa tnng sakit atau untanjn rqtd ia frdak bleh ilfl.rt-"

Tsauban berkata: Kemudian ada seorang laki-laki yang ilout

berangkat dengan mengendarai untanya png ralel, lalu ia terjah:h

dan pahanya tergelincir hingga meninggal dunia, maka

Rasulullah $ memerintahkan k€eada Bilal agar menyenrkan,

" Saungguhn5m surga dillnnnl<an bag oftng gng
membangkangf', sebanyak tiga kaft-ua

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahun keselamatan dan

kemenangan hanya dengan menaati Rasulullah $, karena laki-laki

tersebut celaka setelah ia melanggar p€rintah Radullah *.

173 1134i1r ini diriwaptkan oleh Abu l\r'aim 0rkrr. 336337) dan Al Baihaqi

dalrrm Dala' il An-Nubtruwh 16 /?-*?n -

174 gu6i1r ini diriwa5ratkan olehAtund 6n751dan Al Baihai dalam hla'il
An-Nubuwwah(6/2821-
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215- Keberkahan Rambut Rasulullah g
Diriwayatkan dari AMul Hamid bin Ja'far, dari bapakn5n,

bahwa Khalid bin Al Walid kehilangan pecinya pada waktu perang

Yarmuk, lalu ia berkata, 'Carilah ia!"

Namun mereka tdak menemukannya, kemudian mereka

mencaringra lagr dan akhim5a menemukannya, dan temyata ia
harry. sehrah peci yang usang. lalu Khalid berkata, "Rasulullah $
melakukan ummh dan menggunduli rambubrya, kemudian orang-

orang saling berebut rambut Rasulullah S, dan aku berhasil

mendapatkan rambut jambulnya, lalu aku menyimpannya dalam

peci ini. Alnr tdak pemah mengikuti sebuah peperangan kecuali
pasti menang berkat rambut Rasulullah # y*g aku simpan dalam

. . . nl'lEpecl ml- ""

216- Sahabat yang Terkena Ain Sembuh setelah
Rasulullah & Menyuruh agar Sahabat tersebut
Dimandikan

Diriuayatkan dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif dS, ia

berkaA Amir bin Rabi'ah memandangi Sahl bin Hunaif 9rang

sedang mandi, lalu berkata, "Sumpah belum pemah aku melihat

seperti hari ini dan kulit yang tersembunyi." Seketika Sahl bin

Hunaif pun pingsan di tempat.

I-aIu didatangkanlah Rasulullah # d* ada 5ang berkata,

'Wahai Rasulullah, bisakah engkau menolong Sahl bin Hunaif, ia

tdak bisa bangun."

rE tladis ini diriwaptkan oleh Al Baihaqi Mlatrt Dala'ilAn Afuhtwwah,6
Aitr.Thabrani, dan Abu Ya'h.
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Lalu Rasrluflah * bersaMa, "Adakah s*eoftng tnng
l<alian tuduh egei ptyeabnln?

Mereka mentauaU, 'Karni merruduh Amir bin Rabiah

penyebabryra-"

Lalu Rasfdhh* p.rr, mernanggil Amir bin Rabi'ah'dan

mur&a kepadaryra s€raya berkata, "Abs dasr ap alah seoftng

lalian mqnbunth sdarann frdakkah engkau menolongn5n,

mandilan ia"

Lalu Amir pr.rr mencuci wajahnSn, kedua tangannya, kedua

pergelangannlra, kedua hrtuhrgq iari-iari kakinya dan pakaian

dalamnya dalam sehnh beiana kenrudian menyiramkannSa

atasnya, lalu Sahl bin Hunaif p.rn terbangun dan pergi dengan

s.t.1.176

217. Rambut lrang PuEh Merrjadi Hitam Kembali

Diriuaftkan dari Anas &, ia berkatat Ada seorang Yahudi

memegang jerrggot Basulullah $, lalu beliau bersaMa, "Ya Allah

bagustantah.r IrIu ienggotr3p gpng puuh pun benrbah menjadi

hiam.

Dalam riur4lat 1nng lain disebutkan bahwa ada seorang

Yahudi datang k€eada Rasulullah #, luL, Rasulullah $ bersaMa,

" Ya Allah bagslarrlall?

Anas b€doft4 'l,laka rarnbtrtln yang semula putih menjadi

hitam sehitarrrtritarnnga-"

176 gu6i1r inn dmqflkzr ol€h Al Baihaqi dalam Dah'il An-Nufuuruah

(5/1631.
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Ma'mar b€rkata, "Aku p€rnah mendengar dari selain

Qabdah, bahwa orang ters€but hidrp dalam usia sembilan puluh

tahun namuntetap awet muda.nlrl

218- Merriadi Wangi Betat Doa Rasulullah t
Diriunyatkan dari Urnrrm Ashton isteri tJtbah bin Farqad q,

ia ber{rata: LJtbah bin Farpd bh"arry7a hanya menspnalon
min!/ak pada rarnhrt dan jenggot[p, namun aroman]ra jauh lebih

harum daripada kami.

Lalu aku bertaqp dan ia meryrebutkan bahua
ketrka ia mengadukan saratu kepada Rasulullah $, maka

Rmulullah $ mengarnbil l<ah Utbah hlu meletakkanryn di paha

beliau kernudian membentangkan k€dua tanganryn dan meniup
pada kedua belah tangannlp lalu nrengtsapkan pada baEan luar

kain dengan salah safu tanganrrya dan mengusap bagian dalamnya

dengan tangan SEng lain.

Ummu Ashim b€rkatq 'l'laka aroma wangi ini berasal dari

tiupan ifu."

Dari mukjizat ini dik€tahr-d bahtrya Rasulullah $ mengusap

bagian luar dan dalamngra lalu arorna wangi tersebut menempel

padanF. Seiak saat ifu ia tidak p€rnah melepaskannya, sementam

para isterinp selalu memakai urarEilnngian, narnun ia lebih

wangi dari mereka padahal ia frdak merrakai minlBk wangl.

177 Hadits ini diriuralntkan deh Al Baih4i dalarn Dala'il An-Nufuunnh
6nto\

Al Baihad berkata,'Ada riwa!,at hin ttsng menguatkannya se@ria musL
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219- Muawiyah Bin Tsaur Sembuh B€rkat sentuhan
Tangan Rasulullah I
Diriunyatkan dari Bislrr bin Muawiph &, ia berkata: Srahl

kefika ia datang kepada Rasulullah $ bersama bapalqn

Mmwiyah bin Tsaur, lalu Rasulullah $ mengrrsap kepalaqn dan

berdoa. Usapan tangan Rasrhrllah & p*, menrbeftas di uniahnya,

dan setiap kali ia mengusap oriang sakit ia langsmg sernbuh-u8

22O- Wajah lftuzaimah BercahaSTa Berlot Senhrhan
Tangan Rasulullah *l
Diriuaptkan dari Abu Wahrah As-Sa'di.&, ia berkata:

Pemah ada delegasi Muharib datang pada tahun sepuluh Hiiril,ah

pada unkfu haji wada', mereka beriumlah sepuluh orang, diantara

mereka adalah bani Abul Harits dan anaknya Khuzaimah. Lalu

Rasulullah #h mengusap waiah Khuzaimah sehingga ia pun

beruniah cerah bercahap.

22L- Wajah Abu Qatadah Ceria Berkat Sentuhan
Tangan Rasulullah #
Diriwayatkan dari Abu Qatadah r&, ia berkatat

Rasulullah # mendapatiku pada hari Dd Qird, lalu beliau

mernandangiku dan bersabda, " Ya Allah, berkatilah nmbut dan

kulittSn."

Beliau juga bersaMa, "Berunfunglah engl<au, bulankah

angkau berhasil membunuh Mas'adah?'

178 gu6i1r ini diriwaSratkan oleh At Bukhari dalarrl At-Tarikh,lbnu Manduh

dan Al Baghawi.
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Aku menjawab, "Igra-"

Beliau bersabda, " Lalu fub aF ga ng ada di vafizhmu
tm(

Alan menjawab, "Terkena anak panah."

Beliau berrsabda, " Kqrnrilah madetat!"

Kemudian aku pun merdd<at kepada beliau, Iafu beliau
meniup wajahku hingga unjatrlnr prn meniadi sangat ceria-

Abu Qatadah rneninggal dalam usia 70 tahrn, namun
wajahnya seperti anak benrsia 15 tahun berkat doa Rasrlulhh $.

I

222- Luka AMullah Bin Unais Sembuh Setelah
Disembur dengan Ludah Nabi g
Diriura3ntkan dari hnu qrihab $,, iia berkata: nasrlullah *

mengufus Abdullah bin Raurahah bersama 30 orang perungFng
kuda, diantara mereka adalah Abdullah bin unais keeada seomng
Yahudi bemama Bisyr bin Rizam. Kernudian Bisyr mernulnrl wajah
Abdullah bin unais hi.rgga merrar dan terfulra lalu ia datang
kepada Rasulullah S melihat itu Rasulullah $ meludahinya dan ia
pun sembuh sarna sekali.

223- Salamah Bin Al Alnra' Sembuh Berlht fiupan
Nabi $
Diriwa3ptkan dari Yadd bh Abi Ubail &, ia bertrah Aku

melihat bekas pukulan di kaki Sahrnah bin Al AI$ra', lalu aku
berkata, "Apakah ini?"

Ia menjawab, 'Pukulan padaunktu perang Khaibar."

Lalu orang-orang b€rkata, 'salamah terhrka!"
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Kemudian aku pergi mendatangi Rasuluilah $ lalu beliau

meniupnln sebanfk tiga kali, dan sejak saat itu aku fidak pemah

merasakan sakit padangn.

224- Ummu Qais yang Berumur Panjang

Diriuaptkan dari Ummu Qais &, ia berkata: Anakku

meninggal dunia lalu aku meratapin5ra, lalu aku berkata kepada

yang memandikannp, "Janganlah engkau memandikan analdm

dengan air dingin nanti mematikann5la."

Ialu Ukkaq/ah bin Mihshan pergr menemui Rasulullah $
menceritakan perkataan Ummu Qais tersebut, lalu beliau

terserynrm kernudian bersaMa, " Paniangkan umumSn-"

Ia pun menjadi sahrsafunya perempuan yang berumur

sangat paniang.l79

225- Sumur Asin Menjadi Tawar

Diriwqatkan dari Hammam bin Nufaid As-Sa'di .9, ia

berkata, Aku dabng kepada Rasulullah S lalu berkata, "Wahai

Rasuhilah, kami menggali sulnur nalnun ternyata aimya asin-"

Kernudian beliau mengarnbil ember berisi air lalu bersaMa,

" Simml<an ini ke dalamnSa!

Irlu aku menyiramlrannya dan ia pun menjadi tawar dan

paling ietnih di Yaman.

17e FIadS ini &iwa3ntkan oteh AI Bifiari dEllElm Al Adab Al Mulmd darl

Aft.I{asa'i-
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226- Nadhlah Bin Amr Al Ghifari Kengnng setelah
Meminum Safu Wadah Susu

Diriwaptkan dari Nadhhh bin Amr Al Ghifari rS, ia
berkata: Ia pemah memerah susm unhrk Rasulullah #t dalam
sebuah bejana lalu beliau minum, kernudian Nadhlah minum dalam
satu bejana dan sudah merasa kergnng. setelah ifu ia berkata,
"wahai Rasulullah, sungguh aku pemah minum fujuh bejana
narnun belum metasa kenSnng-"

227 - Rambut Puth Berubah Menjadi Hitam
228- Kekeluan Lidah Baqrir Bin Aqrabah Al Juhani

Hilang Berkat Nabi g
Diriwayatkan dari Basyir bin Aqrabah Al Juhani d&, ia

berkata: Ketika bapaldru gugur dalam perang uhud, aku datang
kepada Rasulullah $ sambil menangis, lalu beliau bersaMa,
"Apl<ah t/ang membuabnu menangis, frdakkah engkau rela aku
menjadi bapakmu dan AisSnh manjili iburnu?,

Basyir bin Aqrabah berkah: lalu Rasulullah $ mengusap
kepalaku, dan bekas usapan tangan beliau pun membuat rambutku
tetap hitam padahal sekelilingn5n tdah memutih.

Basyir bin Aqrabah berkata: hsanku sedikit susah bicam,
lalu beliau meludahinSra, sehingga aku pun lancar bicara.

Lalu beliau bertanya kepadaku, "Siapa namarnu?,

Aku menjawab, 'Baiir."

Lalu beliau bereaMa, " Tidah angl<au adatah hsyA."Lao

tt 
Hadits iru diriwayatkan oleh lbnu Asaldr dan Ishaq dalam Fauaidnya.
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229- Air Mata Ummu Ishak Tidak Mengenai Pipinya

Diriwayatkan dari Ummu Ishaq @, ia berkata: Alar hijrah

bersama saudaraku kepada Rasulullah $, lalu saudaraku berkata

kepadaku, "Aku lupa bekalku ketinggalan di Makkah."

[.alu ia pun kembali ke Makkah untuk mengambil bekalnya

narnun ia dibunuh oleh suamiku. Kemudian aku tiba disisi

Rasulullah $ lalu akr berkata kepada beliau, "Saudaraku mati

terbunuh!"

Maka Rasulullah $ mengambil segenggam air lalu

memercikkannya di wajahku.

Sejak Rasulullah $ memercikkan air tersebut di wajahnya,

air matanya tidak pemah jafuh mengenai wajahnya, walau

musibah sedang menimpanln.

23O- Sembuh setelah Diludahi oleh Rasulullah $
Diriwayatkan dari Habib bin Abdurrahman i{b, ia berkata,

'Kakeldru terkena pukulan pada uraktu perarlg Badar hitggu

tulangnln bengkok, lalu Rasulullah & meludahin3n dan ia pun

kembali normal."

23L- Khubaib Bin Ishaq Sembuh Berkat Tiupan Nabi $
DiriwaSntkan dari l(hubaib bin Islraq,rar ia berkata: Alm

datang bersama seomng laki-laki dari kaumku kepada

181 Dia adalah Khubaib bin Ishak atau Ibnu Yasar png P€ntah ikut dalam

p€ralg Badar dan peperanglan sdaniuUrp. pia unfat pada rnasa kekhalifatran

Umar q. l.jh. Al Islnbh fi famlbAdrslnlnbhll/4l$r.
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Rasulullah $ dalam suafu pep€rar{Fn, lalu kami berkata, 'Kami
ingin ikut perang bersamamu.'

Rasulullah $ bersabda" "Apakah kalian tetah masuk
Islam?'

Kami merrjaunb,'Elelurn.'

Rasulullah# bersabda, nl(ani 
frdak butuh bantuan oftng

musyrik unfuk mqnmngi onng mts3rik."

Khubaib berkata: I-alu aku rnasuk Islam dan ikut perang
bersama Rasufullah #. Dahm s€hnh peperangan aku terluka di
bagian pundaldm hirrgga tanganlu mengganfung, Ialu aku pergi
mendatangi Rasrlullah $ rnaka beliau meludahinln dan
menempelkannya kernbali lalu ia pun kembali normal dan pulih
seperti semula. Aku pun berhasil membunuh ormg yang
memukulku, kemudian aku menikahi puterin!,a. Ketika aku hendak

, ptrteringra b€rteta kepadaku, "semoga engkau
tidak berhasil melerrlapkan orang Sang melukaimu."

Lalu aku menjar*ab, 'sernoga errgkau Udak berhasil
melen5rapkan orcng Srang merryegerakan bapakmu Lu rru-L-"182

232- AMultah Bin Afik Sembuh Berkat Usapan Nabi
#
DiriwaSTatkan dari Al Ba,.'&, ia berkata: Abdullah bin

Atik ketika mernbtrnuh Abu Rafi' ia turun dari tangga rumahnya
lalu jatuh ke lantai hingga lokinlp patah. setelah ihr aku
menceritakannya keeada Rasrlullah $, lalu Miau bersabda,

182 Hadis ini dnirqndan d€h Al Bal,ad dalam Dala.ill ,A*Nuhruwh
6n7$ dan Ahrrnd bin lularf' seperti Fng dbehdon drlhrm At Ishabah
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" Renggangl<an kakimu!' Kemudian aku pun merenggangkanngra,

lalu beliau mengusapnya dan ia pulih sama sekali.183

233. Perempuan Pelacur llang Sadar setelah Malon
Bekas Makanan Rasulullah #
Diriwayatkan dari Abu Umamah rg, ia berkata: Ada

seorang perempuan yang suka bersenggama dengan kaum laki-lah

dan suka berkata-kata kotor. Suatu ketika ia berjalan meleurati

Rasulullah,S yutg kebetulan sedang makan bubur. Lalu ia minta

makanan beliau, dan beliau pun memberikannya. Namun ia

berkata, "Akx minta makanan yang ada di mulutrnu."

[-alu Rasulullah # prt memberikan makanan yang ada di

mulutrya, dan ia pun lalu memakannlra. Seketika, perempuan

tersebut pun menjadi sangat pemalu dan tidak lagi berkata-kata

kotor.

234- Tangan Bagidh Bin Amir Bin Has!,im Lumpuh
setelah Di Doakan Nabi $
Ketika orang-oftmg Quraisy mendapati Rasulullah $

semakin banyak pengikutqn, maka mereka membuat kesepakatan

dengan bani Hasyim, bani Abdul Muththalib dan bani AMi Manaf

unfuk tidak melakukan transaksi jual beli, pemikahan, dan segala

benfuk interaksi sosial, kecrrali mereka mau menyerahkan

Rasulullah $ kepada mereka. [-alu mereka pun menulis perianjian

dalam sebuah lembaran dan menempelkannya di atap Ka'bal't-

Konon yang menulisnya adalah Manshur bin Ikrimah bin Amir bin

r83 Hadits ini diriuraFtkan dehAl Bukhari.
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Hasyim. Ada png berpendapat bahr,rn namanya adalah: Nadhar
bin Al Harits.

Namun 57ang benar bahwa namanlra adalah Baghidh bin
Amir bin Hasyim. I-alu Rasulullah $ mendoakan buruk atasnya
hingga tangann5a lumpufu. laa

Para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah $ bersabda
kepada Abu Thalib, 'wahai parr,nda, saungguhn5n Tuhanku
Allah telah mang*ahlan ratmp unfuk memakan lembann
perjanjian Qwaisst, dan semua fulian habis dimakan kecuati tafaztt
Allah dan melenSapl<an keltaliman, kebohongan dan embargo.,,

Abu Thalib berkata, "Apakah Tuhanmu mengabarkan itu
kepadamu?"

Rasulullah $ menjawab, "15m."

Abu Thalib ber&ata, "Demi AIIah, tidak seorang pun boleh
menemuimu."

Kemudian ia keluar menemui o*mg-orc..g euraisy lalu
berkata, "wahai sekalian ormg euraisy, sesungguhnya
keponakanku memberitahukan kepadaku demikian dan demikian,
maka coba lihat lernbamn perjanjian kalian, apabila benar maka
berhentilah kalian dari ernbargo ini dan apabila ia berbohong maka
aku siap menyerahkan keponakanlar kepada kalian.,,

lalu mereka berkata, "Baiklah kami siap.,,

Maka mereka pun sepakat atas hal ifu kemudian
melihatrya, dan temlata benar seeerti apa lrang diinformasikan
oleh Rasulullah $. Maka mereka ptrn semakin terpojok, dan

184 Lih. Simh tbruh lfuantll/gTntanpa sanadnya.

2M 1000 Muldizat Rasulutlah ffi



kefika itulah sekelompok orang dari Quraisy sepakat untuk

membatalkan embargo. ls

235- Kemustajaban Doa
Umamahl86

Nabi & kepada Abu

Diriwayatkan dari Abu Umamah g, ia berkata:

Rasulullah S memaklumkan pepeftmgan, lalu aku pergi

mendatangi Rasulu[ah #t dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan

aku gugur sebagai syahid."

L-alu Rasufullah $ berdoa, "Ya Allah berikan keselamatan

dan harta ftrmpasen ke@a merel<a."

Abu Umamah berl<ata: L-alu kami berangkat perang dan

memperoleh kemenangan dan harta rampasn- Kemudian

Rasulullah $ memaklumkan peperangan lug d* aku berkata

kepada beliau, "Wahai Rmulullah #f, doakan aku gugur sebagai

slrahid."

Lalu Rasulullah $ berrdoa, 
u Ya Allah, funkan kaelamabn

dan harb nmpen kepada mqel<a."

Abu Umamah berkata: Lalu kami bemngkat perang dan

memperoleh kemenangan dan hana mmpasan- Kemudian

Rasulullah $ memaklumkan peperangan lagl dan aku berkata

kepada beliau: Wahai Rasulullah $, doakan aku gugur sebagai

qnhid-

t6 lbid
ra5 Abu Urnamah adahh sldai bin Ajhn bin Al Harits Abu Urnamah. Dia

dikenat dengan sebgtannlp y6i6 SdnntrqfE/am. Da uafat bersarna A[ q1, dalam

paarg Shiffin tahun 86 HirtEtL L;rh. Al klabah ft farnlE Aslr-$alnbh
(ABA.
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Setelah itu Rasulullah €r berdoa, "ya Allah, berikan
kaelamatan dan ham nmpen kepada mqeka.,,

Kemudian aku persi mendatangi Rasulullah S da. berkata,
'wahai Rasulullah, perintahkan kegadaku atas suahr pekerjaan
png berguna bagiku."

Beliau bersaMa, 'fuaalah l<arqta puas ifu tidak ada
tandingannya."

Abu Umamah berkata: Seiak saat ifu Abu Umamah dan
isterinya serta pembanfuryn selalu berpuasa. Apabila ada asap

lrang mengepul dari rumahnp rnaka ormg pun tahu bahwa ia
sedang mempunyai tamu-

Abu Umamah berkata: Kerrudian pada suafu kefika aku
datang kepada Rasulullah &r latu b€rkata, 'wahai Rasulullah,

engkau telah memqintahkan stratu pekerjaan yang
semoga bermanfaat unhrkku, maka hni perintahkan kepadaku
pekerjaan yang lain yang bermanfaat r.tnfukku-'

Lalu Rasulullah * bersabd4 'Kebhuibh, hhun frdaWah

engkau bersujud ke@a Allah satu kati srid kqtati Altah akan
t denlbhttu dan mangliapuslan kalahanmu.,,l87

236- Mata Abu Dzar Sembuh dengan Ludah Nabi g
Diriwayatkan dari Abdurrahrrnn bin Al Harits bin ubaidah

dari kakeknya ia berleta: Abu Dzar terluka matanla pada unkfu

187 p126i15 ini diriuaptkan oleh Atunad dabm At Mmtills/z&z4g]. dan
Al Baihaqi dalam Dala'il Atnfi,htwwh WruB$\

Al Haistarni lMajnm' A?zam'd gng, kata, 'Di dahm sanadnya
terdapat periunyat yang bernarm N Atu bfoi Irrran yang dinilai dln'ir'
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perang Uhud, lalu Rasulullah I meludahin5a sehingga ia pun

sembuh sama sekali.l8a

Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Raft'4& ia berkata, 'Ketika

perang Badar aku terkena anak panah di mataku, lalu

Ranrlullah $ meludahin5n dan mendoakannp sehingga ia pun

sernbuh sarna sekali- " 189

Diriunyatkan pula dari seorang laki-laki dari bani Salaman

dari ibunya, ia berkata: Pamannya yang bemama Habib bin Furaik

menceritakan kepadanya bahwa bapaknya keluar bersama

Basulullah & dan ketika ihr kedua matanya sedang sakit tidak bisa

melihat, lalu Rasulullah $ bertanya, " Kenap matamu?'

lalu ia menjawab, "Ketika aku sedang melatih untaku, tiba-

tiba aku terjahrh lalu kakilm menginjak telur ular dan mengenai

mataku."

Maka Rasulullah $ meniup matanln dan ia pun bisa

melihat dengan normal.

Ia berkata: Akr.r pemah melihatrya memasukkan benang ke

dalam lubang jamm, padahal umumln telah men$niak delapan

puluh tahun dan kedua matanya telah memutih.ls

188 Hadits in dha if,
Hadib ini diriwayatkan oleh Abu Y'ala Al Mrshili dalam Musmdrrya (3/l2O'

121, no- 1550).
At Flaibami (ulafim'Az'hwa'id,8/2981ffiat4 "Di dalam sanad hadits ini

terrdapat periu4nt bemama Abdul Adz bin Imran yarg dinilai dln'it
r89 Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim &lalrn Ad-Dak'il1557 dan 614)
190 Hadits ini diriurayatkan oleh Ath-Thabararf dalan Al Mu'fim Al l(abt

l4/?5, no. 3545) dan Abu Nu'aim &lalrn N-hh'il An-Itubwrcah (397 dan

ffit.
Al rlaitsanri Waina' Az-Za.a'id, 8/2981 bertata, "Di dahm sanadqu

terdapat peritlaSBt yang tidak aku kenal.'
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237 - Berkah Ludahan Nabi # ke Dalam AMultah Bin
Amir 3in 6-ir191
Diriuayatkan dari Abu Ubaidah An-Nahwi &, ia berkata:

suatu ketika Amir bin Kariz datang membawa anaknya kepada
Rasulullah # yarrg masih bemmur lima atau enarn tahun, lalu
Rasulullah $ meJudahi mulutnya dan anak tersebut pun menelan
ludah Rasulullah $.

Lalu Rasulullah $ bersaMa, "Anakmu ini kelak bisa
memberikan minuman."

Ia berkata: Ia pun berkata, 'Maka Abdullah bin Amir pun
dapat mengeluarkan air dari sebuah batu yang ada di
depanny6."192

238- 11-o1ru1.61e3 Bin
Orang yang Sakit
Kepalanlna

Diriwayatkan dari Hanzhalah bin Hudzaim bin Hanifah rg,
ia berkata: Aku datang bersama kakekku Hanilah kepada
Rasulullah $ lalu kakekku berkata, "wahai Rasulullah, aku
memiliki sejurnlah anak yrang sudah berjenggot, dan ini yang paling
kecil."

Kemudian Rasulullah $ mendekatkanku kepada beliau dan
mengusap kepalaku lalu berdoa, " funogd Attah memberkahimu."

1er p6 adalah Abdullah ibn Amir bin lfuraiz bin Rabi'ah bin Abdu syams,
Ertra dari paman Ubman. Dia urafat pada talnn 52 atau 58 Hijt ah-

192 p6611r ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Dah'll ,4*Nufuu,wh
(6/25s1.

193 p6 adalah Hanzhalah bin Hudzaim bin Flanifah At-Tamimi abu Al Asadi.
l.-;ih. Al Ishabh li TamtnzAsh-dnhabahll/3591-

Hudzaim Menyembuhlon
Berkat Usapan Nabi g di
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Adz-Dzayyal bin Ubaid -salah seorang perirlapt hadits

ini- berkata: sungguh aku pernah melihat Hanzhalah dihadapkan

kepadanp seoftmg yans luka wajahnSra atau binatang yrang luka,

lalu ia meludahi tangannlp dan mengucapkan, "Bismillah lalu

meletakkan tangannya diatas kepalanya dan berkata, 'Di tempat

telapak hngan Rasulullah $, lalu ia mengusapnya kemudian

mengusap tempat yang luka, dan ia pun sembuh salna sekali'."

Ini semtn berkat doa Rasulullah # unfukn1n, dan

b€rtabaruk dengan tenrpat usapan tangan Rasulullah &-

239- I(isah Abu Sufinn Madlul

Diriuaptkan dad Abu sutnn dan namarrSn adalah Madlul,

bahwa ia pergi kepada Rasulullah *h lalu masuk Islam. lalu

Rasrlullah $ merrdoakannya dan mengusap kepalanSn dengan

tangannlB.

Maka bagian rarnbut png diusap oleh tangan Rasulullah #
pun tetap hitam padahal rarnbut sekelilingnya telah mernutih.

2N- IGsah Arnr Bin Tsa'labah Al Juhani

DiritmSad<an dari Amr bin Tsa'labah Al Juhani &, ia

berkata: Aku berternu dengan Rasulullah s di silralah lalu aku

masuk Islam dan Miau ms{lusap wajahku-

Lalu Amr bin Tsa'labah meninggal dunia dalam rrsia seratus

tahr-nu narnun uniah dan rambutgn yang dfursap oleh

Rasulullah & t ap berunrna hitam.
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24L- Bagran Tubuh Malik Bin Umair lrang Disentuh
Nabi * Tidak Berubah

Diritlayatkan dari Malik dan Umair seormg penlair, ia
berkata: nasrlullah $ meletakkan tangannla diatas kepalanya
kemudian kemudian dadanya kernudian penrhrp.

Malik pun benrsia sangat t,a hingga rambut dan jenggotnya
memutih, kecuali bagian ynng disentuh oleh hngan Rasulullah #.

242- Qatadah Bin Milhan yang Berurajah Seperti
Cermin

Diriwayatkan dari Abu Al Ala' &, ia berkata: Suatu ketika
aku berada disisi Qatadah bin Milhan & di tempat ia unfat. [-alu
ada seorang laktslaki leurat di belakang rumah. Aku melihat laki-laki
tersebut dari wajah Qatadah. nasuhrllah & pemah mengusap
wajah Qatadah.

Diriuayatkan dari Hag6nn bin Umair r{g, ia berkata:
Rasulullah $ mengusap u,aiah Qatadah bin Mlhan, kemudian ia
pun berusia lanjut dan rapuh semua anggota tubuhryn kectrali
wajahnya.

Ketika ia meninggal duniE aku melihat dari unjahnya
seorang perernpuan yang sedang larrat seperti dalam
sebuah kaca cermin.
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243- Ketampanan Abu T:rid Al Anshari yang Tidak
Berubah

Dirir,rayatkan dari Abu Taid N Anshari {$, ia berkata:

Rasulullah # bersaMa kepadakr, "Kemarilah mendel<at

kefualat!'

[-alu beliau mengusap kepalaku kemudian berdoa, " Ya

Allah, ampnl<anlah dan kekalkanlah kebmpnann5n."

Dalam usianya png lebih dari serafus tahun ia tampak

sangat tampan dan nlaris tidak beruban sedikit pun, dimana

wajahn5n selalu tersenSnrm sampai meninggal dunia.

Dalam riunpt lnng lain disebutkan, io berkata:

Rasulullah #i meminta air, lalu aku datang membawakannp

seceret air, dan didalamn5n terdapat sebuah rambut lalu aku

mengambilnln.

I-alu beliau bersaMa, 'Ya Allah, tanpanl<anlah."

Perawi hadits ini yaitu Abu Nahik berkata, "Aku melihatqn

benrsia sembilan puhrh empat tahun natnun tidak safu pun rambut

dan jenggotrp lnng benrban."l94

Dalam riwaft lain dari Abu Nahik, ia berkata, "Aku

melihatnla telah benrsia sembilan puluh tiga tahun, namun rambut

dan jenggohrp tetap berunma [i1urr."195

1e4 l{adirb ini diriqaSntkan oldr Ahrnad dalam Al Msr6d l$/3a0l6 Al l-Iahrn

calan Al M.sdnkdan Abu }tu'aton cerlrrm Ad-Dah'ill3$ dan 458).

Hadib ini dinilai shalrih deh Al Hakim dan Ibnu l-Iibban. Ljh. Al Islnbh ft
Tany:z AslT$alnbh @n 8r.

195 Ini adahh riu,ayat Abu Nr'afon.
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24- Abu Sa'id Al Khudri Menjadi Orang lpng Menjaga
Kehormatan Diri karena Mendengar perngrataan
Nabi $
Diriwaptkan dari Abu Sa'id Al Khudri 4S, ia berkata: Kami

pemah mengalami kelaparan yang hebat png belum pemah kami
alami di masa jahilitah nraupun Islam. Kemudian saudariku Fari'ah
berkata kepadaku, "Pergilah temui Ra$lullah # d* mintalah
sesuafu. Demi Allah, beliau tidak pemah mengeceuakan orang
yang memintanSra, karena apabila ada makanan beliau pasti akan
memberikannya kepadamu dan apabila tidak ada maka beliau
akan memerintahkan kepada para sahabat ogil, membantu
saudara kalian ini.'

Lalu aku pun berangkat, dan ketika mendekati masjid, saat
itu masjid belum ada dindingnlra, aku mendengar beliau sedang
berkhutbah, dan kalimat pertama }lang alar pahami dari khutbah
beliau adalah, 'Ebrangsiapa yang mqnelihan kehormatan dirinya
(dari minta-minb) mala Allah akan memdihamn5n, dan
banngsiap tlang meftrsa atkup mal<a Allah akan manatkupinla.',

Lalu aku berkata, "Celakalah ibumu wahai Sa'd bin Malik,
demi Allah sepertiryra itu yang engkau inginkan. Demi Allah, aku
fidak akan meminta-minta setelah mendengar hal ini."

Kemudian aku pun duduk, dan setelah beliau selesai maka
aku pun kembali ke rumah, sementara Furai'ah bolak-balik di
pohon dekat pinfunya karena merasakan kelaparan yang hebat.

Ia berkata: Ketika mendapatiku kernbali tidak membaura
apa-apa, ia berkata, 'Ada apa denganmu? Sumpah beliau tdak
pemah mengecerrakan s@rang perninta."
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L-alu aku pun menlpmpaikan kepadanp apa yang aku

dengar dari Rasululluh # tadi. Ia berkata, 'Lalu apakah engkau

meminta kepadanya sesudah ih.r?"

Aku menjawab, "Tidak."

Ia berkata, "Bagus."

Keesokan harinya, aku dibuat sibuk di bawah pohon

menemukan sejumlah dirham Yahudi, lalu kami membeli sesuahr

dengannya dan memakannya, kemudian Rasulullah $ selalu baik-

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Lalu aku pulang, dan

tidak pemah meminta-minta kepada siapa pun sesudah ihr, lalu

dunia pun datang dan kami pun menjadi orang 1nng paling buttf.k

harta bendanya diantara penduduk Madinah yang la11-"196

245. Fatimah Tidak Merasa Lapar setelah Didoalon
Nabi $
Diriwayatkan dari Imran bin Hushain &, ia berkata: Suatu

ketika aku sedang duduk disisi Rasulullah $, tiba-tiba datang

Fatimah,t& dan berdiri ditempat sandal Rasdullah $, lalu beliau

bersaMa, "Mendel< tlah uahai Fatimah!'

L-alu Fatimah pun mendekat. Kernudian beliau bersaMa

lagi, "Mendekatlah wahai Fatimalf',lalu ia ptn mendekat hingga

berdiri dihadapan Rasulullah $-
Immn berkata: Aku melihat uniahrrya pucat dan darahnla

hilang, lalu Rasululluh # mernbentangkan jari-jarinya kemudian

196 Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari (pcmUatnsan Kelernhrtan hati,

bab: Bersabar terhadap larangan Alah), Mustm (Per$ahasarr: ?akal, Ahmad

dalan Al Musnad (3/3), dan Al Baihaqi dalan. hh'il An-I$fruww;ah l6n90-
29L).
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meletakkan telapakrya dantara hdang rusuknya lalu mengangkat
kepalanya seralra bersabd4 'Walrai Dat Yang menganjangkan
onng-orang trug lapr, dan mqruuhi qala kebufuhan, serta
mengangkat dmlat oranlfonr{l truUI hina, janganlah hgkau
jadikan Fatimah binti Mulamd rraftrsi, hpr."

Imran bqkab: Aku kernudian mdihat u,ajah Fatimah yang
pucat menjadi s€gar kernbali, Ialu alm bertanln kepadanp dan ia
menjawab, "Aku tdak pernah lagi rnerasa lapar sesudah ifu unhai
1-rr.^r."197

246- Orang lrang Terkena Epilepsi Sernbuh berkat Doa
Nabi $

247 - Jabir Dipedntahkan untuk Memanggil Sebatang
Pohon lalu Pohon tersehrt Turduk kepadanya

Dirir,ualntlon dari Jabir s,, ia berkata: Suafu ketika aku
bepergian bersama Rasrlulhh $, dan biasanya apabila
Rasulullah #i hendak buang air besar mencari tempat 1Bng jauh

sampai tidak terlihat orang lain. I alu kami singgah di sebuah tanah
yang lapang tidak ada sahr pr.m pohon. lalu beliau bersabda
kepadaku, " Wahai JabA, arnbillah qfu dan ikutlah bercamaku."

Kemudian aku prn mengisi er:nber tersebut dengan air lalu
pergi hingga tdak terlihat, dan terrryata ada dtra buah pohon,

1e7 Hadits ini dnrftpalpdm d€h Al Bntaqi dalaro hb'it An-Itruhruwh
(6/108, bab: Doa l,Iabi * wfirk Faffinatr) dan Abu l{u'aim drllan. Data'it An-
NutuwwhlSg0 dan46;?,-

Al Haibami (IWairra' /42-hn'4 glMl berkaft4 'Di dahm saradnya
terdapat periwayat berrnnn ubah bin Ffurnid 5png dinihi biTai oleh Ibnu
Hibban dan lainnlB- s€lah iht rilnaah mcdai hadits kri slnlrit, sedangkan sisa
periwayatnya dinihi bigh deh rnerdo-'
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lantas Rasulullah $ bersaMa, "Pqgr dan bilang kepada pohon

ifu."

Rasulullah $ bersaMa kepadamu bergabung dengan

temanmu agar aku bisa duduk dibelakang kalian berdua. [-alu aku

pun mengikuti perintah beliau, dan pohon tersebut pun berjalan

hingga menempel dengan pohon yang lain. Setelah itu
Rasulullah $ duduk di belakangnya hingga selesai buang air besar.

Kemudian kami kembali dan mengendarai kendaraan kami,

tiba-tiba ada seorang perernpuan yang menggendong anaknya

menghalangi kami, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, anakku ini

diganggu oleh syetan tiga kali dalam setiap hari."

Kemudian Rasulullah # berhenti dan memintanya lalu

meletakkannya , lantas beliau bersabda, " htnhlah
engkau wahai si musuh Allah, aku adalah Rasulullah!'

Beliau mengulanginSra sebanyak tiga kali, kemudian

memberikan anak tersebut kepada ibunya. Ketika kami kembali,

perempuan tersebut datang dengan menggendong anakn5a dan

membawa dua ekor kambing lalu menghadang kami dan berkata,

"Wahai Rasulullah, terimalah hadiah ini dariku. Demi Dzat Yang

mengufusmu dengan kebenaran, ia fidak lagi kembali." L-alu

Rasulullah $ bersaMa, ",*nbillah salah saturyn dan kembalikan

5nng lainryn."

Kemudian kami terus berjalan dimana Rasulullah $ berada

ditengah+engah karni, tiba-tiba ada unta yang binal, dan

mendekati Rasulullah $ Ialu bersujud kepadanSn, lalu

Rasulullah $ bersaMa, " Wahai selalian manusia, siapkah
pemilik unta ini?'

Sejumlah pemuda Anshar berkata, "Milik kami wahai

Rasulullah."
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Rasulullah $ bersabda, "Kenapa dia?'

Ia menjawab, "Sudah dua puluh tahun ia hidup bersama
kami, dan kini setelah tua kami ingin menyembelihnya unfuk kami
bagi-bagi dagingnya."

[-alu Rasulullah $ bersabda, " Maukah kalian menjualnya

kepadaku?'

Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, ia unfukmu."

Rasulullah $ bersabda, "Perlakukan ia dengan baik satnpai

mati."

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apabila seekor unta
bersujud kepadamu maka kami lebih patut unfuk bersujud
kepadamu."

Rasulullah $ bersaMa, "Tidak dibenarkan bagi saeorang
untuk bersujud kepada oftng lain, dan apabila hal itu dibenarkan
maka seorzrng isteri lebih pfut unfuk bercuj,ud kepada
sudminya."l98

248. Cuaca Dingin Berubah Menjadi Hangat
Diriwayatkan dari Bilal r&, ia berkata: Aku

mengumandangkan adzan Subuh di pagi hari yang sangat dingin,
hingga tidak ada seorang pun yang datang ke masjid, kemudian
aku mengumandangkan adzan lagi, natnun tidak seorang pun
datang ke masjid, lalu Rasulullah $ bersabda, "Kenapa mereka
unhai Bilal?'

198 gu611" ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Thaharah), Ibnu
Majah (pembahasan: Thaharah, bab: Menjauh saat buang hajat, no. 335), dan Al
Haitsami dalam Majma' .42-hoya' id 9n -81.
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Bilal berkata: Alm menjawab, 'Cua@nya sangat din$n

unhai Rasulullah."

lalu Rasulullah $ bersaMa, " Ya Allah hilanglanlah na
dingrn abs merel<a-"

Bilal berkata: Bed<at doa Rasuhrllah $ tersebut aku melihat

mereka memakai hpas angin di uraktu Subuh karena cuaca

berubah menjadi panas.199

Demikianlah Allah & mengganti cua@ din$n menjadi

panas berkat doa Rasulullah $.

249- Sepotong Da$nS Benftah Menjadi Berpotong-
Potong Dagng
Diriuaptkan dari Jabir 6,, ia berkata: Rasulullah &t

pemah fidak makan beberapa had hingga tampak sangat

kepaphan. Kemudian behau bed<eliling ke rumah-rumah isterinp
narnun mereka juga tidak memiliki makanan apa pun. I-alu beliau

datang ke rumah puteriryra Fatimah Q dan bersaMa, " Wahai

puteriku, aplah ada sa uatu tnng bisa dimalan, aSah sdang
lapr?"

Fatimah @ menjawab, 'Tidak ada uahai ayahanda."

Kefika beliau keluar dari sisinln, datanglah seoftng

tetangganp membaunkan dua roti dan sepotong daging, lalu

Fatimah menyimpannya dan berkata, 'Makanan ini akan aku

perunfukkan bagi Rastrlullah $- "

Padahal mereka sernua sedang kelaparan- [-alu ia mengutus

Hasan @ atau Husen .g kepada Rasulullah $. Beliau kemudian

lee Hadis ini diriwayatkan oleh Al Baih4i drrbm hb'il An-Nuhruwh
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kembali kepadanya, lalu Fatimah berkata, "Alhamdulillah ada
orang yang mengirim sedikit makanan dan aku simpan unfuk
ayiahanda."

Rasulullah $ bersabda, "I6lau be7itu batn kqnari."

Fatimah berkata: Lalu aku pun mengambilryn dalam bejana

Snng tertufup lalu membukan3n, dan alangkah terkejutrya diriku
karena bejana tersebut telah penuh berisi makanan. Aku tahu
bahwa ini adalah keberkahan dari Allah, Ialu aku pun
men[lucapl<an Alhamdulillah dan bershalar,vat kepada Nabi-Nya,
lantas menghidangkann5n kepada Rasulullah $. Ketika
melihatrya beliau pun mengucapkan Alhamdulillah dan bersaMa,
"Darimana angkau daptkan makanan ini unhai puteriku?,

Fatimah menjawab, "Dari sisi Allah, sesungguhn3n Allah
memberikan r'tz.el<i kepada siapa png dikehendaki-Nya tanpa
batas."

25O. Tujuh Biji Kurrna Menjadi Uma hluh Empat Biji
Kurma

Dirir,rnptkan dari Al Irbadh 16, ia berkata: Ah-r selalu
berada di pintu Rasulullah $, baik kefika mukim atau daram

bepergian. suafu malam di Tabuk kami melihat -atau kami pergi
unfuk suafu keperluan-, kemudian kami kembali kepada
Rasulullah # dimana beliau serta para sahabat yang bersaman5a
sudah selesai makan malam, lalu beliau bertanya, ,,Kemana 

saja
agl@u eiak senalatn?'

Kemudian aku menceritakan kepada beliau. lalu datangrah
Ju'al bin suraqah dan Abdullah bin Mughaffal Al Muzani, kami
bertiga sedang kelaparan. Kemudian Rasulullah $ masuk ke
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rumah Ummu Salamah lalu meminta sesuatu nalnun fidak

mendapati apa-apa, lantas beliau memanggil Bilal ;$ dan

bertanya, "Apakah ada makanan?'

Kemudian ia mengambil wadah kulit dan mengetuknya

unhrk mengeluarkan isinya, yang berjumlah 7 butir kurma, lalu

beliau meletakkannya di sebuah nampan lantas meletakkan

tangannya diatasnSn, dan mengucapkan bismillah dan bersaMa,

" Silakan mal<an dengan bismillah."

Lalu kami pun makan dan menghifungnya temyata ia

menjadi lima puluh empat biji kurma, dan selesai makan kami

hittmg masih tersisa fujuh bgi kurma. Setelah itu beliau bersaMa,

" Wahai Bilal, angkat dan masukl<an ke dalam .tadah kulit"

Keesokan harinya beliau meletakkannya di dalam nampan

dan bersaMa, "Silakan mal<an dengan bismillah."

lalu kami makan sampai kenlang, dan jumlah kami ada

sepuluh orang. Selesai makan kami hihrng masih tersisa hluh butr
kurma, lalu beliau bersaMa, "IGlau saja aku tidak malu dengan

Tuhanku niscaSn aku akan mal<an kwma-kurma ini ampi
kembali ke Madinah."

Sesampainya di Madinah, ada seorang anak kecil di

Madinah yang datang, lalu beliau memberikan sisa kurma tersebut

kepadanln.2m

200 Hadits int dln'if-
Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Asakir seperti yang disebutkan dalam

Mukhbshar Tadkh DimaqryalT6/Yl).Uh. Al Bidawh wa An-Nihaph(6/1181.
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251- Sedildt Makanan Cukup Dimalmn TiSa Ratus
Orang

Diriwayatkan dari Anas bin Malikl&, ia berkata:
Rasulullah $ berpengantin dengan salah satu isterinln, lalu Ummu
Sulaim membuat makanan png tertuat dari kurma dicampur
mentega, kemudian meletakkanqn di sebuah nampan dan
berkata, "Antarkan ini kepada Rasulullah dh dan maaf ct,nir
sedikit."

Anas berkata: Orang-orang u/akfu ifu sedang kelaparan,
lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, ini ada makanan dari Ummu
Sulaim, dan ia kirim salam, dan ia menyampaikan permintaan
maaf atas makanan lrang hanya sedikit."

lalu Rasulullah $ melihatrya kemudian bersaMa,
" Letalrlan di pinggir sana."

Kemudian beliau bersabda, "Tolong pnggilkan si fulan dan
si fulan!'

Beliau menyebutkan narna-narna otang yang sangat
banlnk, beliau bersabda, " Siap aja onng Islam Wng angkau
tetnui di jalan."

I-alu aku pun pergi memanggil mereka dan mereka pun
datang hingga memenuhi rumah dan shuffah. Kemudian aku
bertanya, "Wahai Abu Utsman -periwayat dari Anas- berapa
kira-kira jumlah mereka?"

Ia menjawab, "Kurang lebih tiga rafus orang."

Anas berkata: Lalu Rasulullah # bersaMa kepadaku,
"Elawm kemari!'

Kemudian aku pun membawanya, lalu beliau meletakkan
tanganngn diatasnya dan berdoa sekehendaknya kemudian
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bersabda, " Silakan malan sepuluh oftng sepufuh oftng s@am

bergantian, dan bacalah bismillah, s*b handalm5n setiap omng

mal<an apa tnng didepannSn langsung."

Kemudian mereka pun makan sampai kenlang dan terus

bergantian hingga semuanla telah makan dengan kenyang. [-alu

Rasulullah $ bersaMa kepadaku, "Angkatlah ia!'

Anas berkata: Setelah ifu aku pun mengangkatnya, dan

melihatrya temyata ia bertambah bantpk dari semula. [-alu ada

sejumlah orang yang masih dudukduduk di rumah Rasulullah #t
dan bicara panjang lebar semerrtam isteri Rasulullah I
menghadapkan wajahnya ke dinding. Sehingga hal itu membuat

Rasulullah $ merasa terganggu, karena beliau adalah orang lnng
sangat pemalu, lalu beliau berdiri dan mengucapkan salam atas

isterinya. Akhimya mereka sadar bahwa mereka telah merepotkan

Rasulullah $, maka mereka pun bangkit dan berpamitan- Setelah

ifu datanglah Rasulullah # dat mentrhrp tirainya lalu masuk ke

dalam rumah dan aku berada di dalam kamar, hingga tidak lama

kemudian hrrunlah firman Allah &:

'tFC 6Jiqfi-
W{6 "# 6t "SJi l3,t-ir,*:, fr ,,(3 ly fr <;ti

<L;!1 {>ii.Wir

lu {Jj't f*$ {ui3, {; W6 ;!:rE ri$

ffi "?)Sre iL ,t J;^g* 6'Lir:,fi7

'tb 6| -6fi-{ ti;6'p" -G4'#( Gr;-
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JJ ;,i J;t V,3 6 "H) 56;rrry,]6 t<r;k-

i'yfi=ei[z.,UtX'W J;'ii+'bA"pj
,6, & <,(^iy:;ti,Wiriio!@ t1.b,

@ry
" Hai oftnryftng Wng beriman, janganlah kanu memasuki

rumah-rumah nabi kquali bila lamu diiznkan untuk makan
dengan frdak menunggu-nunsglu Jttaktu masak
tetapi apbila lamu diundang mal<a masuHah dan bila kanu
selaai malan, keluarlah kanu tanpa ast k memperpnjang

Saungguhn5n tpng demikian ifu akan mengganggu
nabi lalu nabi malu kepadanu (unfuk men5ntruh karnu keluar), dan
Allah frdak malu (menerangl<an) yang benar. Apbila kamu
meminta sauafu (keperluan) kepada merel<a (isteri- isteri Nabi),

maka mintalah dari belakang tabir. Can tang demihan itu lebih
suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan fidak boleh kanu meryTakiti
(hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterin5a selana-
lamanSn squdah ia qmfat Saunggahntn pahatan ifu adatah

atnat bqar (doanjn) di sisi Allah. Jila kanu melahAkan squatu
atau menyembunyikann5m, mal<a Allah adalah Maha
Mengebhui sqala s6uatu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5]54)

Anas berkata: lalu beliau mernbacakannya atasku sebelum
ormg-orang padahal aku masih L."1.20l

201 Hadis ini diriurayatkan oleh Al Bulfiari dan Mr:slim.
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Alnr berkata, "Pesta makan tersebut teriadi ketika

Rasulullah $ menikah dengan Zainab binti Jahsy tahun keenam

Hijriyah, dan diantara keberkahan pesta pengantin ini h-runlah

ayat hi;ab."

252. Keberkahan Makanan lpng Disentuh Tangan
Rasulullah #
Diriwaptkan dari Ali bin Abi Thalib &, ia berkata: Ketika

furun ayat, " Dan peringatl<anlah keluargamu yang paling dekaf'

(Qs. AsfSyu'araa' 126l: 214) Rasulullah $ memanggilku lalu

bersaMa, " Wahai Ni, saungguhnSa Allah telah memerintahkan

kepdaku unfuk membei Wringabn kepda keluargaku t/ang
terdekat"

Ali berkata: [-alu aku pun merasa sedih, karena aku tahu

apabila hal ini disampaikan secara temng-terangan kepada mereka

maka mereka akan mengingkari- Karena ifu, aku merasa sedih,

hingga akhimp turunlah Jibril & dan berkata, "Wahai

Muhammad, apabila engkau fidak menyampaikan apa yang

diperintahkan maka Tuhanmu akan menghukummu."

[-alu Rasulullah $ bersaMa kepadaku, "Maka buatlah

malanan, lekkkan da7lng l<ambing absnSn dan siapkan susu lalu

bani Abdul Muthalib, aku ingn merynmpikan perintah

Tuhan kepda mereka."

Ali berkata: Kemudian aku px-rn menuruti perintah beliau

kemudian mengundang mereka, dan iumlah mereka saat ihr ada

empat puluh orang, lebih safu orang atau lnrang safu otang,

diantara mereka ada Abu Thalib, Hamzah, Al Abbas dan Abu

Lahab. Ketika mereka telah berlarmpul maka Rasulullah #i
memintaku agar menghidangkan makanan png telah aku buat.
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Ketika makanan telah terhidang, Rasulullah $ mengambil

sepotong daging lalu membelahnya dengan giginya kemudian

meletakkannSn di tepi-tepi narnpern, lalu bersabda, "Silakan makan

dangan bismillah."

Lalu mereka pun makan sampai kenyang narnr.rn anehnya

makanan tersebut tidak berkurang hanya bekas tangan-tangan

mereka. Demi Dzat Yang jiun AIi berada dalam tangan-Nya,

padahal setiap orcmg dari mereka makan dan minum seban5nk

itu."

Ketrka Rasulullah $ hendak mulai bicara, tiba-tiba Abu

I-ahab berkata lebih dulu, 'Sungguh kalian telah disihir oleh orang

mr!

Mendengar hal ifu maka oftng-orang pun bubar, dan
Rasulullah #i tdak sempat mengatakan sesuafu kepada mereka.

lalu pada keesokan hariryn beliau bersaMa kepada Ali, " Wahai

Ali, englau telah mendengar bagaimana oftng ifu mqdahului
bicara sehingga oftng-orang bubar sebelun aku bian, maka

buatlah mal<anan selali lagi seprti kemarin dan undanglah

mqe,la kemari."

Ali berkata: Kernudian aku pun menunrti perintah beliau

kemudian mengundang mereka dan menghidangkan makanan,

lalu beliau melakukan seperti apa yang beliau lakukan sebelumnSn,

hingga setelah mereka makan sampai kenyang, beliau bersabda,

"Elqil<an minuman kepda merela!'

lalu aku pun memberikan minuman kepada mereka dan
mereka minum sampai kenyang, kemudian Rasulullah & bicara

dan meryrampaikan perintah Allah *.
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253- Kurma Beberapa Butir Cukup Dimalran Empat
Rafus Orang

Diriwa5atkan dari An-Nu'man bin Muqrin &, ia berkata:

Kami datang kepada Rasulullah $ bersama empat rafus orang

dari Mazinah, dan ketika kami hendak kernbali, beliau bersabda,

" Wahai Umar, berilah mereka pefiel<alan!'

lalu Umar berkata, "Aku hanya memiliki sedikit kurma

wahai Rasulullah dan menurutku tidak menarkupi mereka."

Rasulullah $ bersaMa, "Ambillah dan berikan kepada

mereka."

An-Nu'man berkata: lalu Umar pun pergl dan mengajak

mereka masuk ke dalam mmah, kemudian mempersilakan masuk

ke lantai atas. Ketika kami mastrk temyata ada gundukan kurma

sebesar unta, lalu mereka pun mengambilnya."

An-Nu'man berkata, "Aku adalah orang terakhir ynng

keluar, lalu aku mehhat lnrma tersebut masih tetap ufuh dan tidak

berkurang sah.r ptrn darinyra. "202

254- Satu Sha' Gandum IXmaI{an Setengah Tahun

Diriwayatkan dari Naufal bin Al Harits bin AMul
Muththalib, bahwa ia pemah meminta tolong kepada Rasulullah #i
unfuk dinikahkan. Kemudian behau menikahkannln dengan

seorang perempuan, lalu ia mencari sesuahr natnun tdak
menemukannSa. Setelah ifu Rasulullah $ menguhrs Abu Rafi' rg

202 Hadis nt lpsn.
Hadits ini diriwagntkan oleh Ahrnd dalam Al Musnad(5/4/;5l dan Al Baihaqi

dalam Dala' il An-Nubuwwh -

Para periwa5nt Ahrnad b@ah, dan mnadnya hasan.
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dan Abu Ayyub & trntuk menggadaikan baju perangnln'

Kemudian beliau menggadaikannya kepada seoErng Yahudi

dengan tiga puluh sha' gandum, lalu Rasulullah $ memberikannya

kepadaku. L-antas kami mernakannln selama setengah tahun,

kemudian kami menimbm(I4p, lalu kami mendapatinln seperti

semula kami memasukkannYa.

Naufal berkata: Kemudian hal itu aku ceritakan kepada

Rasulullah $, lalu beliau bersaMa,

,;-;i,,e11 ^L*'$ii6J'f i
'I{alau aia engl<au tidak menimbangn5n nisaSn englau

al<an dapt memal<ann5a sepniang hidupmu."2o3

255- Keberkahan dalam Malon Bersama

Dirir,vayatkan dari Wahsyi bin Harb i{h, ia berkata: Para

sahabat Rasulullah $ berkab, 'Wahai Rasulullah, karni makan

tapi kami tidak kenyang."

Rasulullah $ bercaua , 'Ehmngl<ali larqa kalian malan

sendirisendai."

Mereka menjawab, "Beh.il wahai Rasulullah."

Rasulullah $ bersabda,

203 6u6i5 ini diriuayatkan oleh Al Hakim crllarn Al Musb&ak(penrbahasan:

fvfengcnal sahabat, 3/24fjl dan Al Baihaqi dalnm Dala'il A*Nubuwtnh @bt

Yarg t6iid pada gandum 1lang ditinggalkan oleh Nabi ib,6/114l'
l,jh. Al Bidatnh m,4n-Nilnyah 16/I19) -
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* €!;q
"Eterlrumpullah pda makanan kalian dan sebutlah narna

Attah niscaSn ia akan diberkafr."2M

256. Satu Sha' Makanan Mencukupi Seratus figa
Puluh Orang

DirMra3ratkan dari AMurrahman bin Abi Bakar rS, ia

berkata: Suatu kefika kami bersama Rasulullah #t beriumlah

serafus tiga puluh orang, lalu Rasulullah $ bersaMa, "Apl<ah

diantan l<alian ila yang memiliki makanan?'

Kernudian ada seorang laki-laki membawa safu sha'

makanan, lalu dibuat adonan. Setelah itu ada seorang laki-laki

tinggr menggiring karnbingnya, lalu Rasulullah $ bersaMa, "Harus

dibeli abu dihibahlen?

Ia menjaunb, "Harus dibeli."

Kemudian beliau mernbeli safu ekor darinya lalu

memerintahkan agar disembdih dan dimasak, lalu beliau

memerintahkan agar bagian penrbrlp dibal{ar.

AMurrahman berkata: Demi Allah, kami yang berjumlah

seratus tiga puluh orang semuanln diberi makan oleh

Rasulullah I dari bagian pen-rtrya, apabila orangnya ada langsung

diberi dan apabila tidak ada disimpan untuknya.

2u Hadits ini diriunyatkan oleh Ahmad dalan Al Musnad (3/501) dan Al

Baihaqi dalan Dak' il An-Nuhwmh (6/119I
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AMurrahman berkata: Potongan-potongan da$ng tersebut

dimasak dalam dua nampan, lalu kami semua makan sampai

kenyang, sementara dua nampan tersebut masih ufuh lalu kami

baura pergi.2os

257. Sepuluh Orang Malon Satu Roti

Diriwayatkan dari Watsilah bin Al Asqa' 4&, ia berkata: AIar

termasuk ahli shuffah, pada suatu ketika Rasulullah S minta

diambilkan sebuah roti, lalu beliau membelah-belahnya dalam

sebuah nampan lantas mencampurinya dengan air panas,

kemudian mengaduknyra hingga menjadi bubr.r. Kemudian beliau

bersaMa kepadaku, "Pergi dan pnggilkan sepuluh oftng kernari,

dan engl<au 5nng kaepuluhnga."

Kemudian aku pun pergl memanggil mereka. lalu beliau

bersaMa, "silakan makan, dan makantah dari bagian bawahnya,

dan jangan mal<an dari bagian atasngn, l<arena keberkahan furun

dari bagan atasnSn. 'Lalu mereka pun semuanya makan sampai

kenyang.206

258- Dua Puluh Orang Malon Sisa Roti

Diriwaptkan oleh Ath-Thu6-ri207 dari Watsilah bin Asqa',

ia berkata: Alnr termasuk ahli shuffah, lalu para sahabat mengeluh

26 Hadits ini oleh AI Btrh*rari (5/2fi1 dan Muslim
(penrbahasan: Mnuman, bab: Menghorrnati tamu).

26 Hadits ini diriuragntkan oleh Ahrnad dalan Al Musmd(3/4901.
Al Haitsami (Maftna' ,42-hon14 8/3051 berkata, "Para periwayatrya

bk7alt"
207 6.6i1r ini dirtuuayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al l<aba e2/8G87,

no.208).
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kelaparan dan berkata, "Wahai Watsilah, p€rgilah engkau kepada

Rasulullah # d* mintalah makanan."

[-alu aku pun pergi menghadap Rasulullah # d* berkata,

"Wahai Rasulullah, para sahabatlnr sedang kelaparan."

Kemudian Rasulullah $ bersaMa kepada Aiq/ah, "Apakah

engkau memiliki makanatfl"

Aisyah menjawab, "Ada tapi roti yang sudah dibelah-

belah."

Lalu beliau bersaMa, " Coba baum kemarl"

Kemudian Ais5nh pun mernbawanla, dan Rasululluh #
minta diambilkan narnpan, lalu beliau meletakkan roti tersebut

didalam nampan kemudian mernbuatrSa menjadi bubur hingga

menjadi banyak dan memenuhi nampan.

Setelah ihr beliau b.ersaMa, "Wahai Wabilah,

sepuluh orang kemari dan engl<au 5rutg kaepuluhnln."

Kemudian aku pun memanggil mereka dan aku yang

kesepuluhnya, lalu beliau bersaMa, "Silakan duduk dan makanlah

dengan bismillah dan makanlah dari tepi-tepin5n dan iangan
makan dari bagian atasnya karena kebql<ahan furun dari bagian

atasn3n."

Setelah ihr mereka semuanlra makan sampai kenlnng,

kemudian bangkit dan nampan tersebut masih penuh berisi btrbur

tidak berkurang sedikit pun, kemudian beliau merapikannya

dengan tangannya dan bubur tersebut terus bertambah sampai

penuh dalam nampan.

Rasulullah $ bersaMa, " Wahai Wabilah, pergt dan

panggilkan sepuluh onng lagi kemari."
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Kemudian aku memanggil sepuluh orang, Ialu beliau

mempersilakan mereka makan dan mereka pun makan sampai

kengang lalu pergi. Kemudian Rasulullah $ bersaMa, " Wahai

Watsilah, pergt dan panggil<an sepuluh orang lagi kemari."

Setelah itu aku pun memang$l sepuluh orang, lalu beliau

mempersilakan mereka makan dan mereka pun makan sampai

kenyang lalu pergr. L-alu Rasulullah $ bersabda, "Apl<ah masih

ada 5nng lain?'

Aku menjawab, "lla masih ada sepuluh orang lagt."

[-alu beliau memerintahkan kepadaku agar memanggil

mereka. Maka aku pun memanggil mereka, lalu beliau bersaMa,

" Silakan dduk dan mal<anlah!'

Kemudian mereka pun makan sampai kenpng lalu berdiri

dan pergi. Sementara nampan tersebut masih penuh berisi bubur

seperti semula. Kemudian Rasulullah $ bersaMa, " Wahai

Watsilah, tolong anta*an namryn ini kepda Aistali."zu

259- Makanan Mildt Menculnrpi Sepuluh Orang

Diriwaptkan dari Watsilah bin Al Asqa' Al-Laitsi &, ia

berkata: Kami adalah ahli shuffah beriumlah dua puluh orang, lalu

kami mengalami kelaparan, dan aku adalah 1nng paling muda

diantara mereka, maka mereka pun menguttrsku kepada

Rasulullah & unfuk mengadukan keadaan mereka. Kemudian

beliau bertarqn kepada isterinSa, "Apakah da nalanan?

208 Hadits ini diriwalratkan oleh Attr-Thabarani (22/X), no. 216), Abu

Nu'aim dalan. Ad-Dak' il (42L dan 422, no. 328).

Al Haibami (Majma' Az'hva'i4 8/3051 berlnta, "Semuanya dirir,vayatkan

oleh Ath-Thabamni dengan dua sanad, sedangkan sanadnya ha,sn-"
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Isterinya menjawab, "Ada roti yang sudah hancur dan

sedikit susu."

Kemudian beliau menghancurkan roti tersebut kemudian

mencampurinya dengan susu dan mengaduknya hingga menjadi

seperti bubur, kemudian bersaMa, " Wahai Watsilah,

sepuluh orang kemari dan sisanin suruh menunggu!'

lalu aku pun mengikuti perintah beliau- lantas

Rasulullah $ bersaMa, "silalan duduk dan bacalah bismillah dan

mat<anlah dai bagian tepin5m dan biarkan bagian atasnya karena

keberkahan furun dan bagian atasnya, dan ia akan terus

ditambah."

Aku melihat mereka makan dan mengisap jari jemari

mereka setelah kenlnng kemudian berdiri. [-alu Rasulullah #
bersabda, "silakan kembali ke tempt kalian dan pn1giil<an

sepuluh oftng sisangm-"

Setelah ifu mereka pun pergr dan aku berdiri terheran-

heran melihat apa yang terjadi, lalu datanglah sepuluh orang

berikutnya dan mereka dipersilakan makan sebagaimana

rombongan sebelumnya. Kemudian mereka pun makan sampai

kenyang sementara nampan tersebut masih penuh dengan

makanan.2@

260. Kisah Hasan dan Husen yang Disinari Cahaya

Diriwayatkan dari Abu Humirah rg, ia berkata: Suahr

ketika kami shalat Isya bersama Rasulullah $. Ketika beliau

sedang sujud, tiba-tiba Hasan dan Husen naik ke punggung beliau,

209 Hadie ini diriuaptkan oleh Abu Nu'aim dalam Ad-Dala '/(hlm. 36G
361).
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dan apabila hendak bangun mengangkat kepala beliau memegangi
keduanya dengan tangannya dari belakang lalu melepaskannya
pelan-pelan. Apabila beliau kembali sujud, mereka pun kembali
naik ke atas punggung beliau, hinggu setelah selesai shalat beliau
memangku keduanya di pangkuanngra.

Abu Hurairah berkata: Kemudian aku mendekat kepada
beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, biar aku antarkan mereka
pulang ke rumah?"

Tiba-tiba ada kilat mengnla, lalu beliau bersabda, "Rlanglah
ke ibu ltalian."

Abu Hurairah berkata: Kilat tersebut tebp men5nla sampai
keduanp mastrk ke rumah.2ro

Dalam riwayat gnng lain dari Abu Hurairah 4&, ia berkata:
Hasan berada disisi Rasulullah $ ketika malam gelap gulita, dan
beliau sangat mencintainSa, lalu ia berkata, "Aku mau pulang ke
ibu?"

[-alu aku berkata, "Biar aku menemaninya urahai
Flastrlullah."

Beliau bersabda, " Tidak usah."

Tiba-tiba ada kilat menyala dari langit menerangi Hasan
hingga ia masuk ke runah.2u

210 p64i1r ini dirturnyatkan oleh Ahmad dalan At Musrnd (pembahasan:

Keistimeunan sahabat, 2/513, no. 141), Al Hatdm dahm At Musbdnk(B/l67l,
Ath-Thabarani dalam Al Mu'fiem Al lbbir (3/51-52, no. 265l, dan Al Bazzar
dalrrm Aknat,4rNubuwtmh ftrc. 26291.

Al Haitsami lMajnn' ,42-hoa'id,9/l8ll berkata, 'Para periwayat Ahmad
adahh periwayat b:qah."

211 quditt ini diriwayratkan oleh Abu Nu'aim dalarn Data'il An-Nubwmh
F$21.
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26L- Kisah Qatadah Bin Nu'man yang Disinari Tandan

Diriwayatkan oleh Ahmad2lz dahm hadits Abu Sa'id Al
Khudri rg tentang ksah waktu Jum'at, ia berkata: Kemudian

malam ihr gelap gulita, dan ketika Rasulullah S keluar unfuk

menunaikan shalat lq,ra, tiba-tiba ada kilat bersinar. [-alu beliau

melihat Qatadah bin Nu'man, lalu beliau bersabda, "Elagaimana

perjalananmu di malam Snng gelap ini uahai Qatadah?'

Ia menjawab, "Aku tahu hanlra sedikit orang yang shalat

Iqp berjamaah malam ini, karenanya aku ingin melaksanakann3ra."

Rasulullah $ bersabda, "Nanti selaai shalat tolong tuggu
afiru."

Setelah selesai shalat, beliau memberikan tandan
kepadanya dan bersaMa, "Ambillah tandan ini, ia al@n

menyinarimu dari amh depnmu sepuluh dari amh belal<angmu

sepuluh, dan apbik engl<au masuk rumah dan melihat ada

squatu tnng hiam di pojol*an runahmu maka pukullah ia
sebelun engkau bicara, l<arena ia adalah

slt&n."213

2r2 Hadits ini dirir,vayatkan oleh Ahrnad dallan. At Musmd(3/651.
Al Haitsami (Mafum' Az-Zawa'tul, 2/L6n bed<omantar, "Para periwaSakryra

shahih
2r3 gu6i1r ini diriunyatkan oleh Ahrnad dalan, At Musmd l3/651dan Al

Bazar dalan Kasyfu r4lz4sfar(pernbahasan: Tanda kenabian, bab: Keistimeunan
Qatadah bin An-Nu'man, rc.27091-

Al Haitsami (Majma' Az-hrn'id, 2/L6n berkata, "Para periwaSratrrya

slnhilf
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262. Tandan Bercahaya Memukul Syetan

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Qatadah:$, ia berkata:

[-alu Rasulullah $ memberikan tandan kepadaku, seraya

bersaMa, " Sesungguhn5n syetan telah menggantikanmu di tengah

keluargamu, maka baunlah tandan ini dan sanpai
engkau tiba di rumah, lalu bawalah ke pojok rumah dan pukullah

ia dengan tandan ini."

Qatadah berkata: Kemudian aku pun keluar masjid, dan

tandan tersebut menyinarika seperti lilin yang terang, lalu aku tiba

di rumah, dan mendapati mereka telah tidur. Setelah itu aku

melihat ke pojok rumah, dan temyata ada seekor landak, maka

aku pun memukulnya tems menems hingga akhimya iu knLr*.214

263- Bejana yang Kosong Penuh Berisi Makanan

Diriwayatkan dari Abu Amrah Al Anshari &, ia berkata:

Suatu ketika kami bersama Rasulullah db dalam sebuah

pepemngan, lalu orang-orang mengalami kelaparan, lantas orang-
orang meminta rzin kepada Rasulullah $ untuk menyembelih

unta. Ketika Umar bin Khaththab rS melihat Rasulullah $ hendak

memberikan izin kepada mereka, ia berkata, "Wahai Rasulullah,

bagaimana apabila besok kita bertemu dengan musuh dalam

keadaan lapar dan berjalan kaki. Menurutku, bagaimana apabila

baginda memerintahkan agar mereka mengumpulkan sisa-sisa

makanan mereka kemudian engkau doakan agar diberkati oleh

Allah, dan Allah pasti akan memenuhi doamu."

214 6u6i1r ini diriwayatkan oleh Ath-Thabamni dalam At Mu'iam At KabA
(19/5 danL9/L31.

Al Haitsami (Majma' Az-hm'i4 2/404U berkomentar, "Para
periwayatryn btSah."
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Kemudian Rasulullah $ menunrti satan Umar dan

memerintahkan agar mereka mengumpulkan sisa-sisa makanan

mereka, ada yang sedikit dan ada yang banyak, dan 17ang paling
banSnk adalah safu sha' kurma. Lalu Rasulullah $
mengumpulkannya kemudian berdiri dan mendoakannlp

kemudian meminta kepada para pasukan unfuk mengambil bejana

mereka dan memerintahkan kepada mereka agar mengisi

bejananp. Tidak safu pun bejana kecuali semuanln telah penuh
b€risi makanan berkat doa Rasulullah *t.

Kemudian Rasulullah $ tertawa hingga tampak glglgrgl

taringnp dan bersaMa,

,1' i]1,,:,6Wl:,"Lr yl ity'of Wl
?i"6r ^b'*L vf ,^*., b:i$; llr ulit

.yq
"Alan be$al$i bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku

be-ralcsi bhvn aku adalah utuan-N5a. Tidaklah seoftng mulmtin
bqiman kepda kduanla keuali akan dihindarlan dari api
nemka kelak pda 71ri 17irnu7"2t,

215 gu6i1r ini diriwayatkan oleh Mrlstim (pembahasan: Iman, bab: Bukti
bahwa orang lnng meninggal dalam b€rtauhid ia pasti masuk stnga) dan An-
Nasa'i dahm ,4s-Sumn Al Kubn dan ,4nal Al Yaum tn Al-Lailah (no. 11218, 323
dan 324).
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264. Nr Sumur Berlimpah setelah Dilempari Tujuh
Buah Kerikil
Diriwayatkan dari Ziyad bin Al Harits Ash-Shudai rs,, ia

berkata: Suahr ketika aku bersama Rasulullah $ dalam sebuah

perjalanan- [-alu beliau bersaMa, "Apalah engkau membaum air?'

Aku menjawab, "lya ada sedikit tidak mencukupimu."

Beliau bersabda, " Tuangl<an di bejana kemudian bawa

kepadaku."

Kemudian aku membawanya kepada beliau lalu beliau

meletakkan telapaknya di dalamnya. Aku melihat air memancar

diantara jari-jari beliau sangat deras, lalu beliau bersaMa, "Kalau

nja aku frdak malu kepada Tuhanku nisa5a kami akan

meminumnya dan membawmn5n sebagai bekal, panggil para
sahabat: Barangsiapa yang mau aA silakan ambil sekehendakngn-"

Zryad berkata: Tak lama kemudian datanglah delegasi

kaumku menyatakan diri masuk Islam, lalu salah seorang mereka

berkata, "Wahai Rasulullah, kami memiliki sebuah sumur apabila

musim dingin aimya sangat deras dan apabila musim panas aimya
kering sehingga kami saling berebutan dan berpecah belah. Kini
setelah kami masuk Islam kami tidak ingin berpecah belah, semua

orang disekitar kami adalah musuh, maka doakanlah agar aimya

deras."

Kemudian Rasulullah $ meminta diambilkan tujuh butir

batu, lalu beliau menggenggamnya dalam tangannya dan berdoa

kemudian bersabda, "Jika kalian tiba di sumur kalian maka
bafu ini safu persafu, dan sebutlah narna Allah

padan9n."
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Setelah ihr mereka tidak lagi dapat melihat kedalaman

surnur tersebut karena banSnknya aimya, sepertinp kedalamannya

tidak terbatas.2r6

265. T,rrid Bin Arqam Menjadi Buta Seperti lpng
IIlotakan Nabi $
Diriwayatkan dari Taid bin Arqam 4S, ia berkata:

Rasulullah $ pemah datang menjenguknSp ketika sedang sakit,

lalu bersaMa, " Penyakifuiu frdaHah membaha5nlanmu, akan

tebpi bagaimana pendaphnu apbila engl<au dibert umw pniang
dan hidup sesudahku tetapi matanu bub?'

Ia menjawab, "IGlau memang begifu maka aku akan

bersabar dan betharap pahala dari Allah."

Beliau bersaMa, "Kalau begifu maka engkau masd< ilrga
bnp perhifungan."

Setelah itu ia pun buta sepeninggal Rasulullah $.
Diriwaptkan pula Zaid bin Arqam &, ia berkata: Mataku

sakit lalu Rasulullah $ datang menjengukku dan bersaMa, " Wahai

Zaid, bagaimana apbila mabmu buta?

Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku akan bersabar dan

berserah diri."

216 gu6i1" ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pernbahasan: Shaht, trab:

Seseorang !,ang mengumandandon adzan dan lainngra mengurnandangkan

hamah), At-Tirmidzi (pembatrasan: Shalat, bab: Orang yang adzan ia yang ipmat,
no. 199), Ahmad (4/1691, dan Al Baihaqi dahm Dala'il An-Nuhrurnh (bptb:

Penjelasan bahua air memancar dari jari iernari Bastrlullah * lebih dari sahr kali,

4/125 dan727l.
L-rh. Al Bidash un An-Nilryph l6/l0Ll.
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Beliau bersaMa, "Jika matamu buta dan engkau bis
bercabar dan berharap pahala dari Allah maka bagimu surga."2l7

Diriwayatkan pula dari Anas &, ia berkata: Suatu ketika

aku bersama Rasulullah $ menjenguk Zaid bin Arqa- yang

sedang sakit, lalu beliau bersaMa, " Wahai hid, apbila matarnu
buta ap yang engkau lahi<an?'

Ia menjawab, "Al{r akan bersabar dan berharap pahala dari
Allah."

Rasulullah S bersaMa, " Wahai hid, apabik engkau bin
bersabar dan berharap phala dad Allah, mal<a engkau al<an

menghadap Allah tanpa 4o*."218

Temyata apa yang dinSntakan Rasulullah $ telah terjadi,

dimana 7-aid buta matanSa. Dalam riwayat Ath-Thabarani
disebutkan, "Lalu Zarid buta sepeninggal Nabi $ kemudian

Allah & mengembalikan penglihatannya lag kemudian ia
meninggal 6*.iu."219

217 Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bul6ari dahm At Adabul Mtttnd (brlb:

Menjenguk orang sakit, no. 532).
2r8 6u6i1r ini diriwayatkan oleh Ahmad 13/155,156, 160).
Al Haitsami (Majma',42-htn' i4 2/g}8l berkata,'Dantara periuayatrya

ada Al Ja'fi yang masih diperselisihkan, dan dinilai biqah oleh Sgr'bah dan Ats-
Tsauri."

219 gu6i1" ini diritra5ratkan oleh AttrThabrani dalam z4l Mu'jan At lGbir
(5/211no.5126).

Al Haitsarni (Majma' Az-hoa'ifl 2/3091berkata, "Nabatah binti Burair bin
Hammad tidak aku temukan penyebutannyla."
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266- Nr Dalam Kantong Kulit lrang Diminum Oleh
Empat Puluh Orang

Diriwaptkan dari Imran bin Hushain iS, ia berkata: Suafu

ketika aku bersama Rasuhllah $ dalarn suahr perjalanan, lalu

kami melanjutkan perialanan pada akhir malam hi.ggu ketika

mendekati Subuh kami berhenti istirahat karena sangat menganfuk

hi.ggu matahari terbit.

Imran berkatar Orang pertama yang bangun addah Umar,

kemudian ia berdiri di dekat Rasulullah $ lalu bertakbir dan

mengangkat suaranya hingga ahhiqra Basulullah S te6angun.

Ketika mendapati matahari telah te6it maka beliau bersaMa,

"Elmnglatlah." Lalu beliau mengaiak kami berialan hingga ketika

matahari telah memutih beliau singgah lalu mengajak kami shalat

Subuh. I-alu ada seorang laki-laki 5nng menyendiri lalu ditanf
oleh Rasulullah, "Kenapa engkau tidak ikut shalat bersama karni?"

Ia menjawab, "AI{r.l sedang junub unhai Rasulullah-"

lalu Rasulullah $ mernerintahkan agar ia bertalammum

dengan debu lalu shalat. Kernudian beliau memerintahkan

kepadaku agar pergi mencari air, karena kami sudah sangat

kehausan. Ketka sedang berjalan tiba-tiba ada seorang perempuan

mernbawa dua geriba. Lalu kami bertanf kepadaryra, 'Dimana

ada air?"

Ia menjawab, "Tidak mungkin kalian mendapatkan air."

Kami bertanln, "Berapa iarak Snng engkau tempuh antara

rumahmu dan ternpat air?"

Ia menjawab, "Perialanan safu hari safu malam."

Kami berkata, "Pergilah kepada Rasulullah?"

Ia bertanln, "Siapakah Rasulullah itu?"
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Ia sedikit pun Udak mengerti, hingga akhim5n kami
membawanya kehadapan Rasulullah $. L-alu beliau bertanya

kepadanya dan ia menjawab sarna seperti jawabannya kepada
kami. Setelah itu ia menyampaikan kepada Rasulullah $ bahwa

dirinya memiliki sejumlah anak yatim, beliau memerintahkan agar
untanya ditundukkan, lalu beliau menyemprotkan air dalam dua
kantong kulit kemudian kami meminumnya sampai kenyang dan
jumlah kami ada empat puluh orang semuanya kehausan.

Kemudian kami mengisi seluruh geriba kami sampai penuh dan
memandikan teman kami yang junub hanya saja kami tdak
memberikan minum kepada unta-unta kami, dan dua kantong kulit
tersebut hampir pecah karena penuh berisi air.

Setelah itu beliau bersabda, " Coba semua
makanan Smng kalian miliki."

Kemudian kami mengumpulkan semua png kami miliki,
lalu beliau bersaMa, "Pergi dan baovalah makanan ini unfuk
keluargamu dan ketahuilah bahwa kami frdak mengurangi airmu
sedikit pun."

Ketika perempuan tersebut sampai kepada keluarganya ia
bercerita, "Aku telah bertemu dengan seorang yang ajaib atau ia
adalah seorang nabi seperti pengakuannya." Lalu perempuan
tersebut masuk Islam dan diikut oleh sekelompok rumah
disekitamya.22o

22o Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Masjid, bab:
Mengqadha shalat png ketinggalan dan anjuran unfuk menyegerakannya).
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267 - Sumur Quba' yang Kering Menjadi Penuh Air

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id bahwa Anas bin

Malik & mendatangi mereka di Quba' lalu bertanya kepada

mereka tentang sulnur disana. Anas berkata: lalu aku menunjuki

kepadanp. lantas ia berkata, "El€nar sumur ini, dahulu ada

seseorang lrang memandikan keledainya lalu mengurasnla sampai

kering, kemudian datang Rasulullah S dut meminta diambilkan

air sahr ernber, lalu enbh beliau wudhu dengannln atau

meludahinp kernudian mengembalikannln ke dalam sumur."

Ia berkata, "Setelah ihr sumur ini udak pemah kering."

Anas berkata, "Lalu aku melihat beliau buang air kecil

kemudian datang kesana bnm-rdhu dan mengusap stiwelnln

kemudian melakukan shalat. "21

268. Mata Air Memancar dari Jari-Jari Rasulullah $
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah &, ia berkata: Para

sahabat mengadukan dahaga lnng mereka alami kepada

Rasulullah $. Kemudian beliau minta diambilkan bejana dan diisi

sedikit air, lalu Rasulullah $ meletakkan tangannya dalam air

tersebut kemudian bersaMa, "Silakan minurl"

[-alu orang-orang pun minum semuanya. Ketika ifu aku

melihat air mengalir dari iari-iari Rasulullah 9.222

22r Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihad dalar,l. Dak'ilA*Nuhnrnh liH.

6, hlm. 136).
m Hadits ini diriunptkan ot€h Al Baihad dalan. Dak'il ,4rlrluhtruah

(6/3ttl.
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269 - Sumber Air Memancar dari kedua Jari-Jari
Rasulullah # tanpa Diketahui Dalamnya Dasar
Sumber Air tersebut

Suatu ketika rombongan dari Shada' datang kepada
Rasulullah $. Ini bermula ketika Rasulullah $ hendak pergr

meninggalkan Ji'ranah lalu beliau mengirimkan pasukan dan
mempersiapkan pasukan, dibawah komando eais bin Sa'd bin
ubadah. Kemudian beliau memasang panji putih dan memberikan
kepadanya bendera hitam, dan berposko di sisi canal bersama
empat ratus orang, dan memerintahkan kepadanya masuk ke arah
Yaman di sebuah daerah namanya Shada'.

Tak lama kemudian datanglah salah seorang dari mereka
kepada Rasulullah *, d*, ia mengetahui keberadaan tentara, lalu

ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah utusan bagi kaumku,
meminta agar perintahkan kepada bala tentara unfuk kembali dan
aku menjadi jaminan unfukmu bagi kaumku."

[-alu Rasulullah # p*, menarik kembali pasukannya. taki-
laki tersebut pun pulang kepada kaumnya dan datang kembali
kepada Rasulullah $ bersama lima belas orang dari kaumnya.

Kemudian Sa'd bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah,
persilakan mereka singgah padaku!"

Kemudian mereka pun singgah padanya, Ialu ia
memuliakan mereka dan menghormati mereka, lantas membawa
mereka kembali kepada Rasulullah $. Setelah itu mereka
membaiafuiya atas Islam, lalu mereka berkata, "Kami bertanggung
jawab denganmu atas kaum kami."

Kemudian mereka pun kembali pulang dan menyeru
kaumnya masuk Islam, lalu mereka masuk Islam. pada saat haji
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Wada', mereka mengutus serafus orcng unfuk ikut haji bsama
Rasulullah &.

Kisah ini disebutkan oleh Al Waqidi dari sebagian bani

Mushthaliq. Ia juga menyebutkan dari hadits Al Harits bin Zpd
Ash-Shada'i, bahwa ialah 5nng datang kepada Rasulullah $ lalu

berkata, "Tariklah kembali bala tentaramu, dan aku menjadi

jaminan bagi kaumku."

I-alu Rasululluh # menarik kembali pasukannya. Delegasi

loumku datang kepada Rasulullah Sf, lalu beliau bersaMa

kepadaku, "Wahai audam Shada', saungguhqn engl<au adalah

tokoh yang disegani oleh kaunnu?'

Aku menjawab, "Benar urahai Rastdullah."

Tiyad ini pemah ikut bersama Rasulullah $ dalam suatu

bepergian. Ia berkata: Pada strafu malam beliau berjalan sedikit

dan kami mengikutinya, dan aku adalah orang lnng kuat.

Kemudian para sahabatrya berpencar darinya adapun aku tetap

bersamanya. Ketika pada pagr hari menjelang Subuh, beliau

bersabda, " Mendekatlah wnhai saudara Shada'1"

Kemudian aku mempersiaplon untaku dan beliau naik, hlu
kami berjalan hingga menjauh lalu beliau turun untuk buang hajat,

lantas kembali.

Kemudian Rasulullah $ bersaMa, "Wahai audan Shda',
apl<ah engkau memiliki air?

Aku menjawab, "R.mya sedikit di tempat minum uahai

Rasulullah."

[-alu beliau bersaMa, 'Coba bawa kemari!'

Aku pun memberikannp. Lalu beliau bersaMa, " bh
fuangkan."
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Kemudian aku pun menuangkannp di bejana, lalu para
sahabat datang berkerumun. Setelah ifu beliau meletakkan
telapaknya di dalam bejana, dan aku lihat air mengalir dari sela-
sela jari jemari Rasulullah $, kemudian beliau bersabda, " Wahai
saudara Shada', kalau saja aku frdak malu dengan Tuhanku&
nisaya kami akan meminwnnya-"

Kemudian beliau berwtrdhu, dan bersaMa,
"Kurnandangkan adzan dan sampil<an kepda pam sahabatku,
'Bamngsiapa yang ingin betwudhu silakan datang'."

Setelah ifu mereka pun semuanla datang, kemudian Bilal
datang dan iqamat, lalu Rasulullah $ bersaMa, "saunggwhnSa

saudara Shada' tnng mengumarldangkan adan, dan bamngsiapa
yang adzan dialah 3nng berhak iqarnat"

lalu aku pun iqamat, kemudian Rasulullah $ maju untuk
mengimami shalat. Sebelum beliau mengangkatku sebagai
pemimpim bagi kaumku aku pemah minta dituliskan surat, lalu
beliau menunrti. Selesai shalat ada seseorang yang berdiri dan
mengadukan pegawainya lalu berkata, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya ...." lalu Rasulullah $ bersaMa, " Tidak ada

kebaikan dalam jabatan bagi seonng muslim."

Kemudian ada seseorang yang lain berdiri lalu berkata,
"Wahai Rasulullah, berikan sedekah kepadaku."

Lalu Rasulullah $ bersaMa, " Saungguhryn Allah tiada

pemah lelah membagikan anugmhnln kepda malaikat tang
didelatkan dan Nabi tnng diutus hingga membagin5m menjadi
delapn bagian. Apabila englau termasuk safu bagian dariryta
maka aku akan memberil<anh5n kepdamu, dan apabila engkau
tidak membufuhkann5n maka ia akan membuat pusing di kepala
dan perynkit di pentt."
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Lalu aku berkata dalam diriku, "lni adalah dua sifat kefika

aku meminta jabatan, dan aku adalah seorang muslim dan aku

minta sedekah kepadanSn sementam al{u tdak me1nbufuhkann1a."

Setelah itu aku berkata, "Wahai Rasulullah, mohon terima

kernbali dua kitabmu ini."

[-alu Rasulullah # bertanya, " Memang kenap?

Aku menjawab, "SesungguhnSp alan telah mendengarmu

bersaMa, 'Tidak ada kebaikan dalam jabatan bgi sonng
muslim', dan aku adalah seorang muslim, dan aku mendengar

engkau bersabda, 'Banngsiap meminb sdekah pdahal ia tidak

membufuhl<annSta'."

Mendengar itu Rasulullah #i bersabd a, " Sungguh ap gng
anglmu labkan dalah benar-"

lalu Rasulullah $ menerima keduanya kemudian bersaMa

kepadaku, " Tunjukl<an kepdaku seoftng lakiTaki tnng bis aku
jadilan sebagai pejabat "

Kemudian aku menunjuki beliau kepada seorang laki-laki

lalu beliau mengangkabrgn.

Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, karni memiliki sebuah

sumur yang deras aimln ketika mtrsim din$n, sehingga orkup

unfuk karni, narnun ketika musim panas ia kering sehingga kami

saling berebut air, maka apabila berkenan tolong doakan unhrk

surnur kami."

Rasulullah $ bersaMa, "Anbilkan aku tujuh kerikiL"

I-alu ia pun mengambilkannla, lalu beliau menggosoknln

dengan tangannya kemudian memberikannln kepadaku seralna

bersaMa, "Jika engkau sanpi di sumur ifu, maka lqnparl<anlah

kerikil ini satu percatu pdantn dan ucapl<an bismillah-"
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Setelah itu aku mengikuti perintah beliau. Sumur tersebut
pun kini fidak kami ketahui kedalamannya.

27O- Hujan Turun dalam Satu Hari dan Saat Nabi g
berdoa

Suafu hari delegasi dari Salman yang berjumlah tujuh orang
datang menemui Nabi $, diantara mereka adalah Habib bin Amr.
Kemudian mereka masuk Islam. Habib berkata: lalu aku berkata,
"Wahai Rasulullah, apakah amal pertuatan yang paling utama?"

Beliau menjar,uab , 'Shalat pda urakfunya."

Kemudian ia menyebutkan hadits yang sangat panjang, dan
mereka u/akfu ifu sempat ikut shalat bersama beliau shalat Zhuhur
dan Ashar.

Shalat Ashar lebih ringan berdirirya dari shalat Zhuhur.
Kemudian mereka mengadukan perihal negeri mereka yang
kekeringan. Maka Rasulullah $ berdoa dengan mengangkat

tangannp, u Ya Allah, furunkanlah h,4a, kepda mereka di
rumah-rumah merel<a."

Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, angkaflah tanganmu,

karena ia lebih banlnk dan lebih baik."

Rasulullah $ tersenymm dan mengangkat tangan beliau

hingga terlihat ketiak beliau Snng sangat putih. Kemudian beliau
berdiri dan kami pun ikut berdiri. Kami tinggal di sana selama tiga
hari, dan kami pun dijamu laSakryn tamu. Setelah ifu kami
berpamitan dan memerintahkan agar kami diberikan pertekalan.
Lalu kami diberikan lima keping perak untuk setiap orang, dan
Bilal minta maaf kepada kami serala berkata, "Mohon maaf hari
ini kami tdak memiliki burrf.k harta."
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lalu kami menjawab, 'Ini saia sudah sangat admp untuk

kami."

Kemudian kami pulang dan mendapati negeri kami diguyur

hujan pada hari dimana Rasulullah $ berdoa.

271. Tiga Rattrs Orang Berunrdhu dengan Air Yang
Memancar dari Jari-Jari Ra$lullah dt
Diriwalntkan dari Anas rg, ia berkata: Rasulullah 8i

bersama parc sahabatrSra di 7-ara'. Zaura' adalah *ilu1ah

Madinah yang letaknya di pasar dan masjid ada rumput. Kemudian

beliau minta diambilkan bejana berisi air, lalu beliau meletakkan

tangannSn didalamnya maka air ptrn mengalir dari antara jari-iari

beliau, Ialu para sahabat semuanln berwtrdhu.

Anas berkata: Aku bertanya, "B€trapa jumlah kalian urakfu

itu wahai Abu Hamzah?"

Ia menjawab, "Kurang lebih tiga ftrhs orturg."223

272- Empat Ratus Orang Malon Beberapa Butir
Kurma

Diriwayatkan dari Dakin bin Sa'id Al Khats'arni ig, ia

berkata: Kami datang kepada Rasulullah & da" jumlah kami ada

empat mfus empat puluh orang meminta makanan kepada beliau,

lalu beliau bersabda kepada Umar, "hngkit dan berilah merel<a

makanan."

223 Hadits ini dirir,,vayatkan oleh Muslim (pernbahasan: Fadhail, bab: MuJizat

nasututtah &).
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[-alu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya memiliki
sedikit kurma yang orkup untuk kami dan anak-anak saja."

Mendengar ifu Rasululluh # bersaMa, " Bangkit dan berilah

mereka makanan."

Ia menjawab, "Baiklah wahai Rasulullah aku furuti
perintahmu."

Kemudian Umar bangkit dan kami mengikutinln, lalu ia
mengajak kami naik ke kamar atas. Setelah itu ia mengeluarkan

kunci dari kamamya lalu membuka pinhr, dan temyata di kamar
ada fumpukan kurma seperti

lalu setiap orcmg dari kami mengambil sesukanya,

kemudian aku menoleh dan aku orang terakhir temgrata kurma
tersebut masih ufuh seperti semula.

273. Makanan Datang kepada Ahli Shuffah
Diriwayatkan dari Watsilah bin Al Asqa'&, ia berkata:

Suafu ketika datang bulan Ramadhan, dan kami para ahli shuffah
pun berpuasa, dan apabila datang waktu berbuka maka setiap
orang dari kami diajak oleh safu orang sahabat ke rumahnya unfuk
berbuka.

Suafu ketika, Udak ada seorang pun yang datang kepada
kami sehingga kami tetap berpuasa sampai pagi hari, lalu kami
melaporkan keadaan kami kepada Rasulullah &. mendengar ifu
beliau mengufus ufusan kepada semua isterinya apakah ada
makanan dirumahnya? Namun tidak seorang pun dari mereka
yang memiliki makanan.

Kemudian Rasulullah $ bersaMa kepada mereka agar
berkumpul. Lalu mereka pun berkumpul. Setelah ihr Rasulullah,#i
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bersabda, " Ya Allah, sesungguhnya aku memohon anugerah dan

nhmat-Mu, keduanya ada di tangan-Mu, tidak seomng pun yang

memilikinya kecuali Engkau."

. Tak lama kemudian, datanglah seseorang mengantarkan

dagmg kambing yang sudah dibakar lengkap dengan roti- L-alu

Rasulullah $ memerintahkan agar ia diletakkan dihadapan kami

lalu kami memakannya sampai kenyang. Setelah itu Rasululluh #
bersabda,

t1)?t

"$iMa4 ,#D l;rtir, hl af'; (Y

)lz o z J o.
.db1 oJ:-e

"sesungguhnSn kita telah memohon anugenh dan rahmat

dai Attah, dan kni Allah telah metnberikan anugerah-Nya

sementara rahmat-N5n masih disimpan rz77111 /1i12-"224

274. Bawalah Kami wahai Safinah!

Diriwaptkan dari Sa'id bin Jamhan, dari Safinah &, ia

berkata: Aku berkata kepada Safinah, "Siapa namamu?"

Ia menjawab, "Aku tidak akan memberitahukannya

kepadamu."

Kemudian ia berkata: "Rasulullah S$ telah memberiku

narna Safinah."

Aku bertanya, "Kenapa natna Saftnah?"

224 Hadits ini diriwayatkan oteh Ath-Thabrani dengan sanad png baik dan Al

Baihaqi dalarn Dala' il An-Nubuovwah 16/1291 -
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Ia berkata, "Suafu kefika Rasulullah $ dan para

sahabatnya dalam perialanan, lalu mereka meras keberatan
dengan barang-barang bawaannyra. Maka Rasulullah $ bersaMa

kepadaku, 'Bentangkan selendangnd. Lalu aku pun
membentangkan selendangku- Kemudian mereka meletakkan
seluruh barang-barang bawaannya lalu memerintahkan kepadaku
untuk rnembawanya, lalu Rasulullah # bersaMa, 'Bawalah,

engkau adalah sftnah! Seandainya aku disuruh mengangkat
beban satu unta atau dua unta atau tiga unta atau empat unta atau
lima unta atau enam unta atau bahkan fuiuh unta niscaya akan
terasa ringan o1n1lLr. "225

275- Wajahnya Seperti Bulan

Diriwayatkan dari Thariq bin Abdullah, ia berkata: Suatu
ketika aku berdiri di pasar Majaz, fiba-Uba dabng seseorang lrang
mengenakan jubah dan berkata, 'Wahai sekalian manusia,
katakanlah: Tidak ada hrhan selain Allah niscaga kalian akan
beruntung."

Maka ia diikuti oleh seseorang lang melemparin5n dengan
bafu sambil berkata, 'Wahai sekalian manusia, jangan percala
dengannya, ia adalah pendr.rsta."

lalu aku berkata, "Siapakah orang ini?"

Mereka menjaurab, "Ia adalah lah-laki dari bani Hasyim
yang mengaku sebagai ufusan Allah.'

Th*iq berkata: Lalu aku bertanlta, "Lalu siapa orcmg yang
membunfutinya?"

225 Hadits ini diriuayatkan oleh Al Haldm dan da trerkata: nsanadnya

shahili', dan Al Baihaqi dalam Dak'iltu-I\bfuwwah(6/47l-

2s2 1000 Muldizat Rasulullah 6



Mereka menjawab, "Ia adalah pamannlra, Abdul Uza."

Th*iq berl<ata: Kefika otanlforang telah masrk Islam dan

berhijrah, kami keluar dan berangkat meninggalkan RaMzah

menuju Madinah unfuk mencari kurmanya, dan kefika kami telah

dekat dengan kebun dan kurma mereka, kami berkata,

"Elagaimana apabila kita berhenti sejenak untuk mengganti

pakaian."

Thariq berkata: Tiba-tiba datang seoreng lald-lah, lalu

mengucapkan salam dan berkata, 'Dari mana kalian?"

Kami menjaunb, "Dari RaMzah."

Ia berkata, "Kemanakah kalian hendak pergl?"

Kami menjawab, "Kami herrdak pergi ke Madinah."

Ia berkata, "Apa keperluan kalian kesana?"

Karni menjawab, "lngin mencari ln-rrnan5ra."

Ia berkata, "Kami mengaiak seoftmg isteri, dan membawa

unta dan safu sha' kurma.'

Thariq lanjut berkata: Sedikit pun ia fidak meremehkan

perkataan kami, lalu memElang tali unta dan pqi, setelah

meleruati kebun-kebun kurma Madinah, kami berkata, 'Apa Snng

kita pertuat, sungguh kami tdak akan menjual unta kami kepada

orang 5ang kami kenal, dan tidak mengambil harganya."

[-alu perempuan png bersama kami berkata, *Sungguh,

aku telah melihat laki-laki tersebtrt uajahryra seperti bulan pumama

aku menjamin harga unta kalian."

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: Sang perempuan

berkata, "Janganlah kalian saling mencaci, sungguh aku lihat

wajah laki-laki tersebut bukan seoremg pengkhianat, aku lihat
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wajahnya seperti bulan pumama." Ketika mereka sedang

demikian, tiba-tiba datang seorang laki{aki dan berkata, "Aku
adalah ufusan Rasulullah $ kepada kalian, ini kurma kalian, maka

silakan makan sampai keryrang dan timbanglah dengan
sepafutrlra."

Kemudian kami pun makan sampai kenSang, dan
menimbang dengan sepafutrya kemudian masuk ke Madinah, lalu
kami masuk masjid, dan mendapati beliau sedang berkhutbah
diatas mimbar. Diantara isi khutbah beliau adalah,

" Bercdel<ahlah karena sdekah ifu membawa kebaikan
bagi l<alian, tangan gng diabs (mentben) lebih baik dari tangan

tnng dibauah (meminta), ibunu, saudarimu, audaramu
kemudian berikuhSa dan berikubSa."

Tiba-tiba ada seorang laki{aki dari bani Yarbu' datang, atau
berkata, 'Dari Anshar, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kami
memiliki tunfutan darah pada mereka di masa jahiliyah. [-aru
Rasulullah $ bersaHa, "seonng ibu tidak dinntut balas atas
anaknyzi', sebanyak tiga kah.225

Mukjizat 5nng terkandung dalam rir,rnSrat ini adalah, hati
orang-orang menjadi cenderung dan senang kepada Rasulullah $
serta merasa tenang kepadanp.

2% Hadits ini diriwaya*an oleh Al Haldm dalam AtMtsbdnkl2/6l]ll.
Hadits ini dinilai shahih oleh Adz-Dzahabi dan diriunptkan pula oleh Al

Baih4i.
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276. Umurngn Seratus Tahun Seperti yang
Diinformasikan Oleh Rasulullah g
Diriwayatkan dari Abdullah bin Busr ig, ia berkata:

Rasulullah $ meletakkan tangannya diatas kepalaku dan

bersabda, "Anak ini akan hidup safu abad." Maka ia pun hidup

serafus tahun-

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Di wajahnya terdapat

cacat, lalu Rasulullah $ bersaMa, 'Ia frdak akan

annpi acahSn hilang dari wjahnp. Benar saja ia fidak

meninggal dunia kecrrali setelah cacahrya hilang dari waiahnya.227

Al Waqidi dan lainqn berkata, "AMull bin Busr

meninggal dunia di Homsh tahun delapan puluh delapan Hijrilnh
dalam usia sembilan puluh empat tahun, dan ia adalah sahabat

palins terakhir yang meninggal di Sgrarn."228

277. IGah Slnrattbil Al Ju'fi
DiriuaSntkan dari Slnrahbil Al Ju'fi &, ia berkata: Alar

datang k"pada Rasulullah # d-, di telapak tanganku ada luka

dengan kulit terkelupas, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

lulGku ini menggangguku dan menghalangiku dari memqlang
pedang."

Rasulullah $ bersaMa,' Mandel<atlah kepdalru!'

Kemudian aku pun mendekat kepada beliau. I-alu beliau

bersaMa, " Bukalah telapk bnganmu."

D7 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dahm At-Tarilddan Al Baihaqi.
22t31:h. Al Bidaph vn An-Nihagh(6/2461.
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Maka aku pun membukanya, kemudian beliau bersaMa,
" Genggamlah tanganmu!'

Lalu aku menggenggamnya kembali, kemudian beliau

bersabda, " Mendel<atlah kepdaku!'

Kemudian aku mendekat kepada beliau, lalu beliau
bersaMa, " Bukalah tanganmu!'

Lantas aku membukanya, dan beliau meniup telapak

tanganku dan meletakkan telapak tangannSra di atas luka tersebut,

dan terus saja mengusapusapnya hingga akhimya hilang sama

sekali dan aku tdak melihat bel<asnya.2ze

278. Nabi $ Memberitahukan bahwa Ummu Waraqah
Akan Meninggal sebagai Syahid

Diriwayatkan dari Ummu Waraqah bin Abdullah bin Al
Harits ig, bahwa Rasulullah $ mengunjungrnya dan

memanggilnya dengan syahidah, dan ia telah mengumpulkan Al
Qur'an. Ketika Rasulullah # p.rarrg Badar ia berkata, 'lzinkan

aku ikut bersamamu untuk mengobati oftmg png terluka dan

merawat orang yang sakit, siapa hhu aku mati syahid di jalan

Allah?"

Lalu Rasulullah$ bersaMa, "Allah& taan membeimu

mati syahid." Karena itulah beliau memanggilnya syahidah.

Rasulullah #i memerintahkan kepadanya untuk menjadi

imam bag , dan ia pemah menlratakan akan

memerdekakan budak laki-laki dan perempuannla apabila

229 Hadits ini diriwaSratkan oleh Al Baihaqi dalam Dala'it A*Nubumnh
l6/t7ct7n.
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meninggal dunia, lalu keduanya mernbunuhnya pada masa khilafah

Umar.

Ada yang mengatakan bahwa Ummu Waraqah dibunuh

oleh dua budaknya dan keduanya melarikan diri, lalu keduanya

ditangkap dan disalib. Kedua orang tersebut adalah orang pertama

png disalib di Madinah. lalu Umar rg berkata, "Benar sabda

Rasulullah *, Ayo kita pergi mengunjungi si syahidah'."

279. Kisah Zurarah Bin Amr lrang Menyembunyikan
Pen5nkit Lepra

Ketika delegasi Nakha' -lpitu sebuah kabilah di Yaman:
datang kepada Rasulullah # di bulan Muharram tahun sepuluh

Hijriyah, dan jumlah mereka ada dua mtus orang men5ratakan diri

masuk Islam, dipimpin oleh Zuramh bin Amr, lalu ia berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat suafu keajaiban di

ffialananlnr."

Dalam riwayat lain disebutkan, 'Aku bermimpi melihat

sesuafu yang mengejutkanku.rl

Rasulullah $ bertan3n, "Apl<ah mimpimtil"

Ia menjawab, 'Aku bermimpi melihat kambing Snng aku

tinggalkan di kampung melahirkan anaknya berwama soga (hitam

kemerah-merahan) dan cacat.

[-alu Rasulullah #t bersaMa, "Aplah engkau

meninggall<an budak perempuan tnng sdang hamil?'

Ia menjawab, "Benar."

Rastrlullah S bersaMa, "Ia telah melahirkan analmSn, dan

ia adalah anakmu."
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I alu ia berkata, "Lalu kenapa ia berwama soga dan cacat
unhai Rasulullah?"

Rasulullah #i bersaMa, " bb engl<au mendel<at

kepdalru;'

Ia pun mendekat kepada Rasulullah #i, lalu beliau

bersabda, "Apakah englau menderita lepn Sang engl<au fufupi?'

Ia berkata, "Demi Dzat Yang mengufusmu dengan benar,
tdak seorang pun mengetahuinlp dan fidak seoftmg pun
melihaurya kectrali engkau. "

Lalu Rasululluh #, " Itulah dk."

28O- Kisah Dua Perempuan Tukang Gosip !/ang
Muntah Nanah dan Darah serta C-airan Panas

Diriuraptkan dari Abid pelaSpn Rasulullah 8, iu berkata:
Dulu ada dua orang perempuan berpuasa di masa Rasulullah #i,
dan ada seoftmg laki-laki datang kepada Rasulullah # lalu berkata,
"Wahai Rasulullah, disini ada dua orcmg perempuan ynng sedang

berpuasa, dan keduan5n hampir mati karena kehausan."

Abid berkata: [-alu beliau berpaling daringra atau diam
kemudian kembali. Setelah ifu aku rnelihatrya berkata, "Di
Hijrah." Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh keduan3n
telah mati atau hampir mati.

Lalu Rasulullah # bersaMa, 'Pangil kdrcn5n kqnari."

Keduargn lantas didatangkan kepada Rasulullah &i, lalu

diberikan beiana lalu dikatakan kepada salah sahrnSra,

"Mutblil<an!"
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Kemudian ia pun memuntahkan nanah dan damh serta

cairan panas sampai separuh bejana. Kemudian dikatakan kepada

yang safunya, "Muntahkanl'[-alu ia pun memuntahkan nanah dan

darah dan cairan dan daging busuk dan lainnya sampai memenuhi

bejana.

Kemudian Rasulullah $ bersabda, "SesungguhnSn kdua
perempuan ini telah berpuaa dari apa tnng dihalalkan Allah, dan

befiuka dengan apa t/ang dihannl<an Allah, kemudian kduan5n

duduk furfima lalu membicamlan aib onng laip."23o

28L. Mati dalarn Kondisi Diusir dan Dijauhkan

hnu Ishak berkata: Suatu kefika Abu Amir datang kepada

Rasulullah $ ketika tiba di madinah lalu berkata, "Agama apakah

Snng engkau bawa ini?"

lalu Rasulullah $ menjawab, "Aku datang membawa

ajann hanifitrah -agama lbnhim-.

Ia berkata, "Aku juga mengikutinln."

Rasulullah $ bersaMa, uElenar."

Kemudian ia berkata, "Sesungguhn5n engkau wahai

Muhammad telah menambahkan hal-hal baru dalam ajaran

hanifiyah."

Rasulullah $ bersaMa, " Aku tidak melaldannSn, aku

jusbtt datang membawa ajann yang tenng benderang."

230 Hadis ini diriwaptkan oleh Ahmad (5/430 dan Al Baihaqi dalaro Dala'il
An-Nubuorrnh (6/1861.
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Abu Amir berkata, 'Orang png bohong akan dimatikan
oleh Allah dalam keadaan temsir, asing dan sendirian." yang ia
maksudkan adalah Rasulullah #.

[-alu Rasulullah $ bersabda, "Benar, banngsiapa Wng
berbohong maka Allah akan mempalal<ukann5m demikian."

Ia pun diperlakukan AIIah seperti itu. Saat musuh Allah
ten'sebut pergr ke Makkah, setelah Rasulullah #r berhasil

menaklukkan Makkah, ia lari ke Thail kemudian ketka penduduk
Thaif semuanya masuk Islam, ia lari ke S5ram, dan di Syam ia
meninggal dalam keadaan terusir, terasing dan sendirian.

282. Rasulullah g Melihat dari Balik Punggungnlp

Diriwa3ntkan dari Anas bin Malik rS, ia berkata: Suafu
ketika Rasulullah $ hendak mengimami kami, lalu beliau

bersabda,

L;'Su, G# 
'c;v ,Pr;yt, t) \i

ii?rG &?r?

t{

ce4,.#J.f Gr$r rrb'uJ d1l €trl

'&6\,jy ir6r rfi

f[rjt{ l) qA
2>.

" Wahai sel<alian mantsia saunggwhnga aku bemda di
depn l<alian, maka janganlah l<alian mendahuluiku dalarn rulruk
dan sujud, dan janganlah kalian t kepala kalian, karena
aku melihat kalian dai depanku dan dari belakangku. Demi Dzat
Yang jiua Muhammad berada dalam tangan-N5n, sandain5m
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l<alian ui ap Jnng aku ketahui nisca5n kalian akan

sdilrit terbwa dan barynk manangis."

Mereka berkata, "Apakah yang engkau lihat wahai

Rasulullah?"

Beliau bersaMa, "Aku melihat surga 4*, n"-pu."231

Rasulullah $ dapat melihat barisan shalat dari balik

punggungnya sebagaimana melihatn5n dari arah depanryn.

283- Rasulullah $ Melihat dalam Kegelapan

Sebagaimana Melihat dalam Terang Benderang

Diriwayatkan dari Aisyah @, ia berkata: Rasulullah $
melihat dalam kegelapan sebagaimana melihat dalam terang

benderang.

Diriwa3ntkan dari hnu Abbas 4S, ia berkata: Rasulullah &
melihat kegelapan di malam hari seperti melihat cahap di siang

hari.232

284- Seorang Anak Kecil Menjadi Pemimpin dalam
Mastprakakryra setelah Didoakan oleh
Rasulullah #r

Suatu ketka delegasi Tajib yang berjumlah tiga belas oftmg
datang kepada Rasulullah $ dengan membawa harta zakat

mereka. Kedatangan mereka membuat Rasulullah #i sangat

gernbira lalu beliau menyambut mereka dan menghormati mereka.

231 6"611r ini diriwayatkan oleh Mtrslim dan Al Baihaqi dalan Dala'it An-
Nubuwwh$n41.

232 6u6i1r ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dahm Dala'il An-Nubuovuah
(6n4,751.
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Mereka lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kami membawa harta
zakat yang diwajibkan oleh Allah atas kami."

Lalu Rasulullah $ bersabda, "Ehwalah kembali dan

bagikan kepada fakir miskin diantan lalian."

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tdak ada delegasi Arab
yang dapat menandingi delegasi Tajib ini."

[.alu Rasulullah # bersaMa, " Saunguhnya petunjuk ifu
ada di tangan Allah fu, banngsiap yang dikehendaki baik oleh-

Nyn maka Dia akan melapngkan dadangn unfuk beriman."

Mereka bertanya kepada Rasulullah $ tentang bertagai
ma@rn perkara, lalu Rasulullah & menuliskan surat unfuk mereka.

Mereka juga bertanya kepada beliau tentang Al Qur'an dan
Sunnah, sehingga beliau bertambah senang kepada mereka, dan

memerintahkan kepada Bilal agar memberikan pelayanan grang

tefuaik kepada mereka. Mereka singgah di Madinah beberapa hari
lalu dikatakan kepada mereka, "Terserah kalian!"

Lalu mereka berkata, "Kami akan kembali ke kampung
halaman kami dan menlnmpaikan kepada mereka bahun kami
telah bertemu dengan Rasulullah * dan tentang sabda-sabda

beliau kepada kanni dan harta zalat 5nng dikembalikan kepada

kami."

Kemudian mereka datang kepada Rasulullah $ untuk
berpamitan, lalu Basulullah $ mernerintahkan kepada Bilal agar

memberikan perbekalan yang paling baik kepada mereka.

Setelah itu Rasulullah$ bertanya, "Apakah masih ada

Sang lain?'
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Mereka menjawab, "lya, ada anak muda yang kami

fugaskan unfuk menjaga kendaraan kami, ia paling muda diantara

kami."

Beliau bersabda, " Tolong panggil ia kemari."

Setelah mereka kembali ke kendaraan mereka, mereka

berkata kepada anak muda tersebut, "Pergilah engkau kepada

Rasulullah $, beliau menunggumu!"

Kemudian pemuda tersebut pun berangkat menuju

Rasulullah $ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah anggota

rombongan Ab&a lrang tadi datang kepadamu lalu engkau

memenuhi kebufuhan mereka, maka penuhilah kebufuhanku

u/ahai Rasulullah."

Rasulullah $ bersaM a, "Apkah kebufuhanmu?'

Ia menjawab, "Kebufuhanku lain dengan mereka, meskipun

mereka datang dengan penuh anttrsias terhadap Islam dan

membawa harta zakat, narnun demi Allah aku hanp meminta

agar engkau mendoakanku agar aku diampuni dan disayangi oleh

Allah dan diberi kecukupan dalam hafikr."

Mendengar itu Rasulullah $ bersabda sambil menghadap

kepada anak muda tersebut, "Ya Allah, arnpunilah ia dan

etpnglah ia dan jadikan keanlrupnn5n dalam hatingn."

Kemudian Rasulullah $ memerintahkan kepada Bilal agar

memberikan hadiah kepadanya seperti yang telah dihadiahkan

kepada mereka. [-alu mereka pun kembali ke kampung

halamannya.

Pada tahun sepuluh HUriyah, mereka datang menemui

Rasulullah # di Mina pada musim haji, lalu mereka berkata,

'Kami adalah bani Abdza."
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[-alu Rasulullah # bertanla, "Apa yang dilald<an oleh

sang anak muda 5nng pemah datang kepadaku bersana kalian?'

Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, fidak ada orang

sehebat dia, tidak ada orang png paling sejuk futur katanla selain

dia, seandainSa ada orang-orang berbagi-bagi dunia mereka tidak

akan menoleh kepadanya."

Lalu Rasulullah $ bersabda, "Segala puji bagi Allah,

sungguh aku berhanp mereka mati semuanSm."

Kemudian salah seorang mereka berkata, 'Wahai

Rasulullah, tdakkah ia ikut mati bersama-sama."

[-alu Rasulullah $ bersabda, "Nafsu dan kegeliahannSa

berceni-bemi di lembah-lembah dunia. hnngkali ajalnW dabng
di salah satu lembah tercebut, dan Allah frdak pduli dimana ia
maninggal dunia."

Mereka berkata, *Anak muda tersebut pun hidup diantara

kami dengan kondisi yang sangat baik dan sangat arhud terhadap

dunia dan merasa cukup dengan apa lrang dianugerahkan Allah
kepadanya. Ketika Rasulullah $ meninggal drrnia dan barypk

penduduk Yaman yang murtad ia berdiri ditengah+engah kaumnya

mengingatkan mereka agar kembali kepada Islam, namun tidak

seorang pun diantara mereka yang kembali kepada Islam. Dan

adalah Abu Bakar teringat dengannya dan menanSakan

keadaannya lalu ia berpesan kepada Ayad bin l-abid agar

memperlakukannSra dengan sebaik-baiknya. "233

2ss uh H At lw'ad 13/650.652L
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285. Hujan Tunrn pada Hari Nabi $ Berrdoa

Ada rombongan dari Dzi Murrah yang beriumlah tiga belas

orang dipimpin oleh Al Harits bin Auf dahng kepada

Rasulullah $, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya kami adalah kaummu dan keluargamu, kami dari

bani Lrlai bin Ghalib.'

Lalu Rasulullah &i tersenyum mendengar perkataan

mereka, dan bersabda kepada Al Harits, "Dimana angl<au

keluargarnu?

Ia menjawab, "Dengan senjata dan segala keperluann3ra.'

Rasulullah $ bersaMa, "Dan bagaimam keilaan
negerimu?o

Ia menjawab, "Demi Allah, negeri kami sedang kekeringan,

maka doakanlah kami."

Lalu Rasulullah $ berdoa, " Ya Allah turunlanlah hupn

abs mereka."

Setelah ifu mereka singgah di Madinah beberapa lama

kemudian pamitan kepada Rasulullah $ hendak pr.tlang kernbali

ke negeri mereka. Lalu Rasulullah # memerintahkan kepada Bilal

agar membrikan kepada mereka hadiah, lantas masing:masing

diberi sepuluh koin perah sedangkan Al Harits diberi dua belas

koin perak. Mereka pun kembali pulang, dan mendapati negeri

mereka sedang hujan, lalu mereka bertangra, "Seiak kapan hujan

furun?" TemSnta hujan turun sejak Rasulullah S memanjatkan

doanln.&

2s Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad,(l/297-Dq-
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286- Tidak Pemah Lupa Hapalan Al Qur'an setelah
Didoakan Rasulullah #
Diriwayatkan dari Utsman bin Abu Al Ash &, ia berkata:

Rasulullah $ mengangkatku sebagai pegawai, dan aku adalah

orang 3ang paling muda diantara enatn orcng Tsaqif Sang datang

kepada beliau. Hal ifu disebabkan karena aku telah membaca

surah Al Baqarah, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, hapalanku

ada yang terlupakan."

Kemudian beliau meletakkan tangannya diatas dadaku

seraya bersabda, " Wahai syetan, keluarlah engkau dari dada

Utsman."

Utsman berkata, "Setelah itu aku tidak pemah lag Lrpa

dengan hapalankg."23s

287. Tidak Pernah Ragu dalam Qira'at setelah
Didoakan Rasulullah g
Diriwa3ratkan dari Sulaiman bin Shard &, ia berkata: Suafu

ketika Ubuy bin Ka'ab datang kepada Rasulullah $ membaura dua

orang lak-laki yang bersengketa dalam bacaan Al Qur'an, masing-
masing mengklaim dirinya diajari oleh Rasulullah *. Lalu
Rasulullah $ bersaMa kepada keduanSa, "IGlian berdm baik"

Ubai berkata: Kemudian aku pun memsa ragu melebihi
di masa jahiliyah, lalu Rasulullah db menepuk dadaku

2ss Hadib tun dta'tf.
Hadits ini dinisba&an datan Zad Al Ma'ad (3/600l kepada Mu'tamk bin

Sulairnan dalam Al Maghazi dan ia menyebutkan sanadngn dan diantara
periuayatrp ada Abdullah bin Abdurrahman yang dinilai jujur namun melalnrkan
kekefiruan seperti yang disebutkan dalam At-Taqnb.
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semya bersabda, " Ya Allah, hilangl<anlah gangguan syetan

darinya."

Ubai berkata: Lalu aku pun berkeringat dan aku melihat

kepada Allah dengan rasa takut, kemudian beliau bersaMa,
" Sesungguhnya Jibd datang dan berkata, 'Bacalah Al
Qur'an atas fujuh huruf, semuanya mencukupir."236

Dengan doa ini maka hilanglah dari diri Ubai bin
Ka'ab & dan ia pun menjadi pakar qin'at dan orang yang paling

kuat hapalan Al Qur'an serta menjadi imam Al Qur'an yang

paling tersohor.

288- Bekas Bakar di Tangan Muhammad Bin Hatib
pun Hilang

Diriwayatkan dari Muhammad bin Hatib rp,, ia berkata:

Dulu sebuah periuk jahrh di tanganku sehingga membuat tanganku

terbakar, kemudian ibuku bergegas membawaku kepada
Rasulullah $, lalu beliau meludahinSn dan bersaMa,

ul #\,;l :"rtf 4t

" Ya Allah, hilangkanlah tnng sakit whai Tuhann5a

manusia, sembuhkanlah saunggthn5n hgl<au-lah Dzat Yang

2s Hadits ini dirturnyatkan oleh Al Baihaqi dalan Data'il An-Nubwonh
l6/L881dan dinukil oleh As-Sr.ryuti dalar,l Khaslnish Al Kubn(2/1681.

i:t ,,'qt
, O'*.sil

Cz

Yt 3c Y;&^.lt
z'
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Maha Menyembuhkan, frdak ada jang dapat menyembuhkan
kecuali hgkau."237

289- Kisah Seorang Yahudi !/ang Masuk Islam Berkat
Doa Rasulullah #
Diriwalntkan dari Anas bin Malik &,, ia berkata: Dulu ada

seorcmg Yahudi png duduk dihadapan Rasulullah $, kemudian
Rasulullah # bersin, Ialu si Yahudi berkata, "semoga Allah
merahmatimu!"

Mendengar itu Rasulullah * bersaMa, " Semoga Atlah
membqimu pefunjulL"z38

Lalu si Yahudi tersebut pun masuk Islam, berkat doa
Rasulullah #.

zg(-.Kisah Jabir Bin Abdullah yang Siuman setelah
Kena Percikan Air Rasulullah g
Dirirlayatkan dari Jabir bin Abdullah d&, ia berkata:

Rasulullah $ menjengukku bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq & di
bani Salimah, dan mendapatiku frdak sadarkan diri. Kemudian
beliau minta diambilkan air lalu benuudhu dan memercikkan air
tersebut kepadaku hingga aku sadar, talu aku berkata, "Apa 3nng
hanrs aku lalillon atas hartalnr uahai Rasulullah?,'

237 Hadits ini diriuraptkan oleh An-Nasa'i, Al Hakim, AI Baihaqi dalam
hh' il,4n-Nuh.wwah (6/t7 41.

238 thdits ini diriunyatkan oleh Al Baihaqi dak,m Data'il An-Nufuwwah
6/2On.

setelah itu Al Baihaqi berkomentar, 'sanad hadib ini najhul (bdak diketahui
identitasnya).'

As-$yuthi menukilnya dalam Al KIDsln'ish (Zl6n.
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Tak lama kemudian turunlah ftrman Allah &:

"ii*t V 3, 5 1\""e *fi6 -i-{'1,f.*i'-

',s-t eg 
"11'tj 

Y €i'iAfr ffi e;,,X4 {og

aL t-i E j lili 14 )*5 & *!;.\t "Jai \ii;

og'*lti r^* t6\ i^r:; {t; e K. I,g "ii 5r (
,;{ ik,ei- ii,-€i ).'u",i 3Ai rt{, i;LL^ l'(
'4iw

@ ("-{;W't(rt'i,f;sC
"Allah mens5nriatkan baginu tenbng (penbagian puaka

unfuk) anak-anal<rnu, tnitut Baqlan seoftng anak lelaki satna

dengan bagian dua onng anak perempuzn; dan apbila anak ifu
semuEnp perempuan lebih dari dua, mala bagi merel<a dua

pertiga dari harta tnng ditinggalkan; apabila anak perempuan itu
seorirng saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan unfuk dua

orang ibuiapa, bagi masing-masingnya seryrenan dari harta 5nng
ditinggalkan, apabila Wng itu nteinpunSni anak; apbila
onng tnng meninggal tidak mempmSni anak dan ia diwarisi oleh

ibu-baparyn (sala), maka ibunga mendapt sepertiga; apabila yang
meninggal ifu mernpua5ni beberapa saudara, maka ibun5n

mendapat seperenarn. (Pembagian-pembagian tercebut di atas)

sesudah dipenuhi wasiat tnng ia buat atau (dan) sesudah diba5nr

Xilji 6 6$3s "$.;cy{'frr.
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hutangnjn. (Tqtand oftng fuanu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengebhui siapa di antan mereka yang lebih dekat hanWk)
manfaabtya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.
Saungguhntn Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijakana." (Qs.

An-Nisaa' [4]:7ll.zsg

29L- Sengatan Ular Menjadi ndak Berbahaya

Diriwayatkan dari seorang laki-laki dari Aslam rgg, ia
berkata: Ada seorang laki{aki disengat kalajengking, lalu hal itu
didengar oleh Rasulullah #r, maka beliau bersaMa,

gtXtflt"i,r ?-.l51 iVl ,,-r-*l'bjCt

"Seandainya ia berucap di wmkfu sore, ',4ku berlindung
dengan l<alimatkalimat Allah gng sempwna dari keburul<an apa

tnng diciptakan-Nya', niscaSa ia tidak alan mqnbahaSml<ann5n-"

Pria dari Aslam itu berkata, "Kalirnat tersebut pun

diucapkan oleh salah seormg perempuan dari keluargaku lalu ia
disengat kalajengking namun ia tidak membahaSrakanngra."2m

239 Hadits ini diriuvayatkan oteh Al Bukhari dan Muslim.
20 Hadits ini dirir,rayatkan oleh Al Baihaqi dalam Dala'it An-Nubuwwah

(t/tosl.

tlot , o | ,7. -, 9. o

.ot b-1 d ,;t.> V -,- ,,t
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292- Tangan Orang lpng Hendak Mencederai
Rasulullah $ Kering di atas Batu

Diriwayatkan dari Al Mu'tamir bin Sulaiman dari bapaknla,

ia berkata: Ada seorang laki-laki dari bani MaLhzum mendekat

kepada Rasulullah # sambil memegang batu kerikil hendak

melemparkannya kepada Rasulullah $. Ketika beliau sedang sujud

ia mengangkat tangannya dan bersiap melempari beliau dengan

kerikil-kerikil di tangannya. Namun tiba-tiba tangannya menempel

ke battr kerikil tersebut dan ia tidak mampu melepaskann5n-

Kemudian ia pun kembali kepada teman-temannya, lalu mereka

berkata, "Apakah engkau takut dengannla?"

Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi tanganku menempel ke

bafu kerikil ini sehingga aku tidak dapat melemparkannya-"

[-alu mereka pun terheran-heran dan berupa3n unhrk

melepaskannya, dan berkata, "lni adalah sesuafu yang aneh-"241

293- Orang yang Hendak Membunuh Rasulullah *
Disarnbar Api
Syaibah bin Utsman berkata: Ketika Rasulullah # dalam

pemng Hunain, aku teringat bapak dan pamanku yang dibunuh

oleh Ali dan Hamzah. Lalu aku berkata, "Saattyia aku membalas

dendam atas Muhammad."

lalu aku pun mendatanstnlla dari arah belakangnp, n unrrn

tinggal sejengkal antara aku denganrya tiba-tiba ada api Sang

menyambarku sehingga aku pun mrlndur. Kemudian Rasulullah $
menoleh kepadaku dan bersaMa, " SSmibah!'

2ar 6u6i1r ini diriwaptkan oleh Abu Nu'aim dnlarn Dala'il An-Nufuwwah

(hlm. 1555).
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setelah itu Rasulullah $ meletakkan tangannya di atas
dadaku sehingga Allah $ mengeluarkan syetan dari diriku. lalu
aku mengangkat kepalaku dan seketika itu Rasulullah # menjadi
orang yang paling aku cintai melebihi segalarrya-z4z

294- orarrg yang Terbelah Perutnya setelah Berdusta
atas Rasulullah & dan Jenazahnya Tidak Diterima
Bumi

Diriun3atkan dari Usamah bin Zaid t&, ia berkata:
Rasulullah $ bersaMa , 'Elanngsiap tnng mengatakan sauafu
atas namaku tnng frdak prnah aku mengatakannSn mal<a silakan
manetnpfi tanpat di nqal<a.',

ceritanya, ada seorang laki-laki yang diutus Rasulullah s
lalu berdu*a atas nama beliau. Maka Rasulullah $ murka dan
mendoakan buruk atasnya, lalu ia meninggal dengan kondisi perut
tertelah dan jenazahnln tidak diterima oleh bumi.

295- hdah orang yang Mencibir Rasutullah g Kelu
setelah Didoakan Beliau
Diriuayatkan dari AMunahman bin Abi Bakar iig, ia

berkata: Dulu ada seorang laki-laki duduk disisi Rasulullah #, dun
setiap kali Rasululluh # bicara ia selalu mencibir beliau. Maka
Rasulullah $ bersaMa kepadanga, "Jadilah begifu.,, Maka ia pun
Udak berhenti mencibir sampai ajal datang menjemputrSra.24S

242 gu6i1t ini diriunyatkan oleh Abu Nu'aim dalam Dala'il An-Nubuwwh
hlm. 151-152).

2'13 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Dala'it An-Nubuvunh
(6/2391.
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296. Orang Berdusta atas Rasulullah # Dibinasakan

oleh Allah

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair &, ia berkata: Dulu ada

seorang laki-laki datang ke perkampungan Anshar, lalu berkata,

"sesungguhnya Rasulullah S$ telah mengutusku kepada kalian,

dan memerintahkan kalian agar menikahkan aku dengan fulanah.

Sa'id bin Jubair berkata: I-alu salah seorang keluarga

fulanah berkata, "laki-laki ini datang dan mengaku sebagai utusan

Rasulullah S, namun menurutl<u tidak benar, maka hormatilah ia

dan tr.nggu aku datang.'

Setelah itu ia pergr menghadap Rasulullah $ menanyakan

hal tersebut. Maka Rasulullah # p,r" mengutus Ali dan 7-tber 'fi
dan bersabda kepada keduanSn, "Bunuhlah ia apbila kalian

berdua masih mendaptinya, nailnun mqturutku kalkn frdak akan

mendapatinSrd'.

Kemudian keduanya berangkat dan mendapatinp telah

digigit ular sampai mati. I-alu kedtranya kembali kepada

Rasulullah # dut menyampaikan hal tersebut. Maka Rasulullah #f
bersabda,

. )61'u i:fi l'# $Zi,*"',+ :€ a
"Ehnngsiapa berdusb atas mmaku mal<a siklant

menemryti tempt dudulmSa di nenka."ZM

2'14 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Dala'il ,4*Nufuwtah

16/2841.
Setelah meriwalptkannya Al Baihaqi berlota, Tladits fiir musL
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297 - Sepotong DaSmS Berubah Menjadi Batu
Diriwayatkan dari ummu salamah & ia berkata: Dulu ada

seseorang menghadiahkan sepotong daging kepadaku lalu aku
berkata kepada pembanfu, "Tolong simpan dagrng ini unfuk
Rasulullah $ apabila datang."

Lalu datanglah Rasululluh #, dan aku pun berkata kepada
pelayan, "Tolong ambilkan sepotong daglng tadi dan suguhkan
kepada Rasulullah $."

Kemudian daEng pun disuguhkan, nannun alangkah
terkejubrya ummu salamah karena dasing tersebut telah benrbah
menjadi batu. Lalu Rasulullah $ memandangiku dan bertanya,
"Ada apa denganmu unhai unmu &lamah?'

lalu aku pun menceritakan kepada beliau. Mendengar ifu
beliau bersabda, " Banngkali tadi ada peminta tnng datang kepada
kalian lalu kalian mengabaikann5a?'

Ia menjawab, "Benar unhai Rasulullah."

Lalu Rasulullah # bersabda, " Ini balasann5a.',

Diriwayatkan dari pela5nn Utsman, ia berkata: Ummu
salamah diberi hadiah beberapa potong daging, dan adalah
Rasulullah #r sangat menyrkai daging. Maka Ummu salamah
berkata kepada pembantun5a, 'Tolong simpan da$ng ini di
mmah, nanti kalau Rasulullah $ datang kita suguhkan kepada
beliau!u

Kemudian sang pembantu pun menyimpan daging tersebut.
Di wakfu yang bersarnaan, datanglah seorang pengemis kepada
Ummu salamah, lalu berkata, "Bersedekahlah semoga Allah
memberkati kalian!"
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Mereka menjawab, "semoga Allah juga memberkati kalian.

lalu sang pengemis pun pergl dengan tangan hampa-"

Tak lama kemudian datanglah Rasulullah d&, d* bersaMa,

" Wahai (Jmmu Salamah, apkah ada makanan tnng bia aku

makan?'

Ia menjawab, "Iya ada unhai Ra$.ilullah."

[-alu ia memerintahkan kepada sang pembantur unfuk

menyrguhkan daging tersebut kepada Rasulullah $- Namun

alangkah terkejutrya sang pembanhr ketika mendapati dagrrg

tersebut telah berubah menjadi batu. Maka Basulullah S bertanp,

"Apahh adi ada pengemis Sang dabng kemari?'

Ia menjawab, "lya ada wahai Rasulullah.'

lalu kami mengatakan kepadanya, "Semoga Allah

memberkatimu."

Kemudian Rasulullah $ bersaMa, " Daging ini beruhh

merladi batu l<arena katian tidak mau memberil<annin kepda

ang pengemis."

298- Pencuri yang Divonis Mati oleh Rasulullah #
Diriuayatkan dari Al Harits bin Hathib &, ia berkata: Dulu

ada seorang laki-laki 5nng mencqri di masa Rasulullah $, lalu ia

dihadapkan kepada Rasulullah $, maka Rasulullah $ bersabda,

" Bwuhlah ia!'

lalu mereka berkata, 'la han3;a menqri saia-"

Beliau bersabda,' Potonglah bngann5n!'

Kemudian ia mencuri lagi, lalu dipotong lagi, kemudian ia

mencuri lagi di masa Abu Bakar lalu di potong lagi, kemudian
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mencuri lagi hingga tangan dan kakinya pun habis dipotong.
setelah ia mencuri lagi untuk kelima kalinya, Abu Bakar berkata,
"Rasulullah S lebih tahu tentang pencuri ini, sejak semula beliau
telah memerintahkan agar ia dibunuh, maka bunuhlah ia."

299- seekor Kambing yang Mandul Menjadi subur
Kembali

Diri*aptkan dari Abu Bakar &, ia berkata: Aku pemah
keluar bersama Rasulullah # dari Makkah, lalu sampai di sebuah
perkampungan Arab. setelah itu Rasululluh # melihat ke sebuah
rumah di pinggiran, lalu beliau mendatangiry/a. Ketika kami
singgah hanya mendapati seoftmg perempuan di dalamnya.
Kemudian sang perempuan tersebut berkata, "wahai hamba Allah,
aku hanyalah seorang perempuan sendirian, apabila kalian ingin
strguhan silakan datang ke kepala kampung ini."

Namun beliau tidak menjawabnya, dan unktu ifu sudah
sore- Kemudian datanglah anak perempuan ini menggiring
kambingn5n. lalu sang perempuan tersebut berkata kepada
anaknya, "Ambillah pisau dan suruh dua laki-laki ifu menyembelih
kambing ini, dan katakan kepada keduanya: Ibuku berkata,
'silakan kalian sembelih kambing ini dan kita makan sama-sama'."

Ketika anak tersebut sampai kepada Rasulullah $, maka
beliau bersabda, "Bawa pisau ini dan ambilkan aku bejana."

Anak tersebut berkata, "Kambing ini sudah fua dan tidak
mengeluarkan susu lagr."

Beliau bersabda, " Pergilah dan ambilkan aku bejana.,,
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setelah itu Basulullah # menflusap susu kambing tersebut,

kernudian memerah strsunya hingga penuh seisi bejana- [-alu beliau

bersaMa, "Etawalah susu ini kepda ibumu"

[-alu ibunya minum sampai kenlpng. Kemudian ia kembali

kepada Rasulullah lalu beliau bersabda, "kwalah ini dan ambilkan

Snng lain."

Setelah itu ia pun menunrti perintah Rasulullah $,
kemudian mempersilakan Abu Bakar r.rntuk minum kemudian

mengambilkan png lain, lalu Ras,rlullah $ minum dan kami

menglnap pada malam itu kemudian melanjutkan perjalanan.

Perempuan tersebut pun menyebut Rasulullah s dengan

panggilan Mubamk, dan kambingnya ptrn menjadi banyak hingga

menggiringnya ke Madinah-

suahr ketika Abu Bakar lanrat, dan anak sang perempuan

tersebut mengenalinya, lalu ia berkata kepada ibunya, "Wahai

ibunda, alar lihat laki-laki yang bersama Mubarak-"

[-alu sang perempuan tersebut menghampirinya dan

berkata, "wahai hamba Allah, siapakah laki-laki yrang bersamamu

kemarin?"

Abu Bakar berkata, "Apakah engkau tidak mengenalinla?"

Ia menjawab, "Tidak-"

Ia berkata, "ta adalah Rasulullah #t."

Ia berkata, "Tolong antarkan aku kepadarqn''

Kemudian Abu Bakar pun mengantamSn kepada

Rasulullah #t, lalu beliau menprnbtrtnp dan menrberinln
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makanan, lantas perempuan tersebut membalas dengan
memberikan hadiah kepada beliau, lalu ia pun masuk 1r1u-.245

300- Satu Butir Kurma Cukup Dimakan dalam Sehari
Diriwayatkan dari Jabir rfr,, ia ber{<ata: Rasulullah #,

mengufus kami unfuk meftunpas kafilah dagang euraisy. Beliau
mengangkat Abu ubaidah sebagai panglima dan membekali kami
sekantong kurma tdak ada yang lain. lalu Abu ubaidah
membagikan kepada kami safu orang satu kurma.

Jabir berkata: Aku lantas bertanSra, 'Apa yang kalian
lakukan dengan safu kurma itu?"

Ia menjawab, "Kami mengisapnya seperti anak kecil,
kemudian minum air atasnya sehingga arkup safu hari. Terkadang
kami mengambil dar-mdaunan, kemudian membasahinya laru
memakannya."

Jabir berkata: Kemudian kami berangkat ke pinggir pantai.
Tiba-tiba kami melihat sebuah Srang sangat besar di
pingEr pantai, lalu kami pun mendatangingra, dan temyata ia
adalah binatang anbar. [-alu Abu ubaidah berkata, "lni bangkai."

Kemudian ia berkata, "Tidak, tetapi kita adalah ufusan
Rasulullah # da" di jalan AIIah, dan kalian dalam kondisi terpaksa
maka silakan memakannln."

Mereka berkata, "Lalu kami pun singgah di tempat tersebut
selama satu bulan, dan jumlah kami ada tiga rafus orang, sampai
kami merasa gemuk setelah memakannlra."

245 Hadits im hasn.
Hadits ini diriwaSn&an oleh Al Baihaqi dalan Data'il A*Nubuwuah (2/4lgl.
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Abu Ubaidah memilih tiga belas orang dari kami untuk

mendirikann5n, dan ia mengambil salah satu tulang nrsuknya lalu

menegakkannya, kemudian menyrruh seekor unta yang paling

besar unfuk berjalan dan ler,rat dari baunhnya- Kami pun masih

membungkusnya. Kefika sampai di Madinah, kami menceritakan

hal tersebut kepada Rasulullah #, luL, beliau bersaMa, " Ia adalah

reeki dart Atlah unfuk lcalian, dan aplah masih ada sisanSa untuk

kita?'

Jabir berkata: Kemudian kami mengirimkannya kepada

Rasulullah $, lalu beliau memakannya-26

301. Makanan Turun dari L^angit untuk Rasulullah S
Diriwaptkan dari Salamah bin Nufail &,, ia berkata: Aku

pemah bertanya kepada Rasulullah $, *Apakah engkau menerima

makanan dari langit?'

Kemudian beliau menjaurab , 
uI9m."

Aku bertanya, "Apakah ada sisanln?"

Rasulullah $ menjawab, " 15n."

Aku bertanya, "Bagaimana ia?"

Rasulullah $ menjawab ,'Dianglat tagi ke lang|-"242

Dalam riwayat 5nng lain disebutkan, bahwa ia berkata:

Ketika kami sedang dudukduduk disisi Rasulullah #i, tiba-tiba ada

seomng laki-laki datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah

engkau menerima makanan dari langit?'

26 Hadits ini diriwayatkan oleh Mr.rslim (pernbatrasan: Bunran dan

sembetihan, bab: Bangkai 1nng diPqtolettkan, no- 1935)-
2a7 6u6i1r ini diriwayatkan oleh lbnu Sa'adQ/4281.
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Rasulullah $ menja*ab, uAlfl, mqtqima makamn datam
p*iuk hangat."

Ia berkata, 'Apakah ada png tersisa darinln?,

Beliau menjaurab, u IjD.,,

Ia berkata, 'Bagaimana sisanga?,

Beliau menjawab, 'Dangkat sampai ke langit.,

Ini mengiq,raratkan bahura aku fidak lama l"gi alGn
meninggalkan kalian, dan tdak lama ragi kalian juga al.un pergi
sepeninggalku, sampai kalian ber{<ata, 'Kapan?n Kemudian kalian
akan mendatangi serumlah kelompok dimana sebagian kalian
memusnahkan sebagian yang lain, dan sebelum datangnya Hari
Kiamat ada dua kematian dahqnt, dan sestrdahnp akan terladi
tahun-tahun gempa hrmi.248

3o2- Keberkahan pada Daging Khatid Bin Abdul llza
Diriurayatkan dari Khalid bin Abdul nza s, ia berkata: Ia

pemah menyembelihkan domba untuk Rastrlullah *, d* adalah
keluarga Khalid sangat banrrak- Inlu Rasutullah & dan para
sahabahrSa makan, dan sisanya dib€riron kepada Khalid dan
keluargarya, lalu mereka pun makan dan masih tercisa.249

2'18 Hadits ini diriwaptkan deh Al Flatdrn (4/UU, pernbahasan: Fitrah dan
ujian).

setelah meriwayatkannya Al Hahm bediat4 "Hadits im slnhih menunrt
qBrat AI Bukhari dan Mudim nam,n tidak diriwaSpdon oleh keduanya."

249 Hadits im dirlwaSatkan oreh Ar,.l{m'i dahm gdar dan Al Gasan bin
Sutnn dalaro Mtdnyadalam Al Islnbah lt/A@l-
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303- Kisah AMullah Bin Hi$Em
Dirivrnyatkan dari Abu Aqil g$,, ia berkata: Ia pemah diajak

kakeknya yang bemama AMullah bin Hiq,ram pergr ke pasar untuk
membeli makanan, kemudkan ia bertemu dengan hnu Zuber dan

hnu Umar, lalu keduan5n berkata, "Sertakanlah kami karena

Rasulullah db telah mendoakanmu dengan keberkahan.""

I-alu ia pun menyertakan mereka, dan terkadang

memperoleh unta seperti ifu lantas mengirimkann5n ke rumah.2s

304. Keberkahan Bagi Orang lpng Bangun PaSl

Diriunlatkan dari Shakhar Al Ghamidi 46,251 ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

.o)i&.,f ,":Ulc.ftnr
" Ya Allah, berl<atilah umatku pda pgi harin5n."

Tidaklah Rasulullah $ mengutus pasukan perang keanali

pada pagr hari. Shakhar adalah seotang pedagang, lalu ia
mengufus para budaknln di pagr hari, sehingga ia pun menjadi

kaya raya sampai tidak hhu dimana hanrs menyimpan harfa

bendany6.252

250 Hadits ini diriwaSntkan oleh Al Bukhari (pernbahasan: Doa bab: Doa
keberlohan untuk anak kecil no. 6353

251 Da adalah Shakhr hn Wada'ah, sedangkan menumt hnu Hitiban, dia
adalah Shaktr bin Wadi'ah. Ada pula 5ang @apat, nannnlra lbnu Wada'ah
Al Ghamidi png mempakan nisbat kepada Ghamid bin Amr. Dia trrggal di Thaif
dan berprofesi sebagai pedagang. Ljh. Al Ishabh ft Tamyiz Ash-Shalnbh
(2/t8rl.

252 Hadits ini diriwaptkan oleh Abu Daud (pembatrasan: iihad bab:
bepergian segera dalam perjalanan no.2206l.
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305. Dagrng Mas'ud Bin Khalid png Berkah
Diriwayatkan dari Mas'ud bin Khalid &, ia berkata: Aku

pemah mengirimkan seekor domba kepada Rasulullah $, lalu aku
pergi untuk suatu keperluan. Kemudian Rasulullah $
mengembalikan separuhn5ra kepada mereka, laru aku kembali
kepada ummu Khanas -isterinya- dan tiba-tiba ada daging
disisinya.

Setelah ifu aku bertanya, "Wahai Ummu Khanas, darimana
daging ini?"

Ia menjawab, "Dari Rasulullah $, beliau mengembalikan
sebagiannya kepada kita.'

Ia berkata, "Lalu kenapa tdak engkau suruh anak-anak
memakannya?"

Ia menjawab, "Sudah semuanya, dan ini adalah sisa dari
yang mereka makan."

Padahal biasanya mereka menyembelih dua sampai tiga
kambing narnun masih tidak arkup.253

306. Menyrsui dengan Susu dari L-angit

DirwiaSatkan dari Muhammad bin Tsabit bin eais bin
Sgammas ,&,zil ia berkata: Bapaknya Tsabit bin eais
menceraikan isterinya Jamilah bint Abdullah bin ubai yang sedang

%3 Hadits ini diriunyatkan oleh Ath-Thabrani dalan At lkba(lg4, zo/g3sl.
Al Haitsami (Majma'Az-hon'd 8/3tot b€rkata, "Diantara paiwaptuiya

ada png tidak aku kenal."
?'54 iiu adalah Muhammad bin Tsabit bin eais bin spmmas Al Anshari Al

I(hazraji. Dia dilahirkan di masa Nabi $ masih hidup. Dia sempat ditahnik oleh
beliau dan diberi nama. Urh. TahddbAt-TaMdblg/8/.il.
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hamil Muhammad. Ketika melahirkanqp ia bersumpah udak akan

menlrusuin5n dari air susunya. Lalu Ranrlullah 1$ memanggilnya

lalu beliau meludahi mulutrSa dan mervbhnik-nya dengan kurma

ajwah dan memberinSn nalna Muhammad. Beliau bersaMa, ".Ia

dipaselisihkan dan Allah jnng memberin5a rezeki."

lalu aku mendatanginlp pada hari pertama, kedua dan

ketiga, dan tiba-tiba ada seorang perernpuan Arab menanyakan

tentang Tsabit bin Qais. Kemudian aku balik bertangra, "Ada apa

denganmu? Aku adalah Tsabit bin Qais."

Perempuan tersebut menjauab, "Tadi malam aku bermimpi

merryusui seormg bayi namanp Muhammad!"

lalu ia berkata, 'Alar adalah Tsabit dan ini adalah

Muharrunad anakku."

Ia berkata, "Temyata air susunya mengalir sangat

deras."2s

3O7. Keberkahan pada Domba Khabbab Bin Al Art
Diriwaptkan dari hnu Sa'adffi, dari Binti l(habbab bin Al

Art g, ia berkata: Suafu ketika bapakku p€rgi berperang dan tidak

meninggalkan apa pun kecuali seekor kambing, dan berpesan,

"Jika kalian hendak memerah $rstrnya maka datanglah ke ahli

shuffah-"

Kernudian kami pun pergl membawangn, dan temyata ada

Rasulullah #i sedang duduk, lalu beliau mengambilnla dan

25s Hadit ini diriwarratkan oleh Al Baihaqi dahm Dala'il A*Ifuhmnh
l6/22n.

2s6 Hadits ini diriuaSntkan oletr lbnu Sa'ad dalam Ail7-Thab4at(8/291l.
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mengikatnya lalu memerah susunla kemudian bersaMa, " Tolong
ambilkan bejana yang phg b6ar."

Setelah itu aku pun pergl mencarinya dan hanya
menemukan bejana tempat membuat adonan roti, lalu aku
membawanya kepada beliau, lantas beliau memerahnya hingga
penuh, dan bersabda, "Pergi dan minumlah, dan bagikan kepda
pm tetanggamu, dan apabila l<alian ingin memerahn5n maka
baunlah ia keman'."

Kemudian kami pun bolak-bailk membawanyia kepada

Rasulullah, hingga akhimya bapak kami pulang dari perang, lalu ia
mengambilnya dan mengikatnya, dan air susunya kembali seperti

semula.

Maka ibuku berkata, "Engkau telah mengacaukan kambing

kita?"

Ia bertanya, "Memangn5ra kenapa?"

Ibuku berkata, "la bisa mengeluarkan susu sepenuh bejana
lru-

Ia bertanya, "Siapa lrang memerahnya?"

Ibuku menjawab, "Rasulullah $. "
Ia berkata, "Pantaskah engkau membandingkan tanganku

dengan beliau? Sesungguhnya tangan beliau jauh lebih berkah dari
tanganku."

308. Mendung dan Hujan Datang setelah Rasulullah S
Berdoa

Diriwayatkan dari Anas bin Malik &, ia berkata: Dulu ada

seorang pria badui datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kami
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telah datang kepadamu sementara unta dan anak-anak bayi kami

sdang kehausan."

Kemudian ia melantunkan:

'Kani dabng dan peremptan mengeluhlan air
susunq, seomng ibu disibukl<an dari baynga

Seomng pemuda melebklan telapk di pentnSm, menahan lapr
ia lemah tiada berdag.

Dan tidak ada 5nng l<ami malran selain ddaunan 5nng pahit lagi

tidak mangwdang selen

Tidak ada jalan bagi kami ka uali dabng kepdamu, dan kepda
siap lagi leni datang selain kepila pm Fksul."

Anas berkata: Setelah itu bangkitlah Rasulullah $ sambil

menarik selendangnya lalu naik keatas mimbar lalu memuji.muji

Allah kemudian mengangkat tangannyra ke langit dan berdoa, u 
Ya

Allah, turunkanlah kepda l<ami huian tnng daas, menyananglan,

menggembimkan cept dan tidak lambat berguna dan frdak

membaha5akan, dengannin air susu mengalir dens, tanaman

tumbuh, bumi hidup menumbuhkan tumbuh-fumbuhan dan

demikianlah kalian dibangkitl<an.

Anas berkata: Demi Allah, masih saja Rasulullah #l
mengangkat tangann3a hingga akhimlra mendung datang dan

hujan turun. [-alu para penduduk datang, dan berteriak, *Wahai

Rasulullah, banjir banjir! "

lalu beliau mengangkat tanganryn ke langit dan berdoa,

" Ya Nlah turunkanlah disel<iar kani dan iangan furunlan abs

kami."

Maka mendung pun bergerak minggir dari kota Madinah-

Melihat hal itu Rasulullah # p,- tertaura hingga tampak terlihat
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Sgr€iE taringnya, Ialu beliau bersabda, ',Alangkah baiknya Abu
Thalib, masih hidup ia akan bergembin mendengar
onng t/ang melanfunkan gnim5n."

[-alu Ali bin Abi Thalib berdiri dan berkata, "wahai
Rasulullah, sepertinya yang engkau maksud adarah ucapannya:

'Dan putih meminta huian ,*nT umiahnya, demi anak-anak dan
pn janda.

hni Hasyim balindung dari kebinasaan, merela di
sisirya dalam kenikmatan dan kemuliaan

Demi kitullah kalian dusta telah meninggalkan Muhatrunad, fr'dak
mau membela dan berpenng unfitlm5a

dan menyenhl<ann5a hingga kita binaa disekibm5n, dan
membiarkan anak-anak dan keluarga,,'

Anas berkata: Mendengar itu Rasululalh & bensabd4 "Jib
dia adalah peryair tnng bark, nnka engkau telah mdafutan
wuafu 5ang baik

309. Beiana Mentega Berubah Menjadi l-embah
Mentega

Diriwayatkan dari Hamzah bin Amr r&, ia berkata: Suatu
ketika makanan para sahabat berkeliling diantara tangan-tangan
para sahabat, ini unfuk malam ini dan ini unfuk malam ini.
Kemudian tiba giliranku pada ruafu malam, lalu aku membuat
makanan untuk para sahabat Rasulullah # dan aku biarkan
tempat mentega tertuka, dan aku pergi mengantarkan makanan
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unh.rk beliau. Kernudian ia bergerak dan isinya fumpah, lalu alar

berkata, "Pantaskah makanan Rasulullah $ tumpah di tanganku?"

lalu Rasulullah g bersabda, "silakan bawa kemari-"

Aku berkata, "Tidak bisa wahai Rasulullah-"

Setelah ifu aku kembali ke tempatku dan mendapati tempat

mentega menetes. Lalu aku berkata, "Hah, ada yang fumpah-"

Kemudian aku melihatqn dan temyata ia telah penuh, lalu

aku mengambilny6257 dan membauranla kepada Rasulullah #f
dan menceritakannya, lalu beliau bersabda, "SematinSn biarkan

aja ampai penuh baru engl<au fufuP."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Sandairym engkau biarkan

niscatn akan metladi lembah mentqa."

Dalam rir,uapt yang lain disebutkan, "Rasulullah #l
berangkat perang ke Tabuk, dan aku bertugas membawa bejana

mentega, lalu aku melihatrya dan mendapatin5n tinggal sedikit,

dan aku menyediakan makanan untuk Rasulullah $ kemudian aku

letakkan bejana mentega tersebut dibaunh terik matahari dan aku

tinggal tidur, tiba-tiba alar telbangun setelah mendengar su.ll?l

tetesan air dari beiana tersebut, lalu aku mengangkatrya, maka

Rasulullah #i bersaMa, 'seandain5n engl<au biarkan ia akan

menjadi lantbh mantegd ."

310. IGah Mentega Ummu Aus

Diriunptkan dari Ar.rs Al Bahziah 4p, bahua ia pemah

memasak menteganya lalu meletakkanrg;a di dalam sebuah beiana

dan mengirimkanqn kepada Rasulullah #. kemudian beliau

257 Hadits ini diriwaptkan oleh AtlThab,tani (2992,3/159L
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menerimanya dan mengambil sedikit darinya kemudian
mendoakan keberkahan unfuknya lalu mengembalikannya
kepadanya. Ia pun terkejut karena melihat bejana tersebut masih
penuh berisi mentega, ia menduga bahwa Rasulullah $ menolak
pemberiannya. Setelah itu ia datang dan bersedih, maka
Rasriullah $ bersabda, "sampaikan tentang ap yang
tajadi."

Lalu ia pun makan mentega yang telah diberkati tersebut
sepanjang hidup Nabi $ sampai masa khilafah Muawilnh, tada
habls-habisnya.58

311. SeandainSTa fidak Engkau Peras Maka Ia fidak
Akan Pemah Habis

Diriwayatkan dari Jabir dp,, bahwa Ummu Malik Al
Bahziah 6u pemah menghadiahkan mentega dalam sebuah bqiana
kepada Rasulullah $. Kefika anak-anakrya minta lauk pauk -dan
ia frdak memiliki apa pun- maka ia melihat bejana bekas ternpat
mentega yang telah dihadiahkan kepada Rasulullah 8f, dan
ternlpta mendapatinln penuh berisi mentega. Maka ia pun
mernberikannya kepada anak-anak hinggu akhimya merneftrsnya.
Lalu Rasululluh & bersabda, "Apakah engkau mememsn5m?,

Ia menjawab, "lya unhai Rasulullah."

a Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu'jant Al lkba
(%3, 25/L51) dan Al Baihaqi dengan redaksi y'ang be6eda seperti !,ang
tercantum dalam Al Bidalah(6/l04l.

Al Haitsami (Majma' Az-Zaqa'id, 8/3lO) berkata, ..Hadits ini diriwaptkan
oleh Ath-Thabarani, dan di dalam sanadnln terdapat Ishmah bin sulaiman yang
tidak aku kenal- Sedangkan sisa periwayatryra biqah."
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Beliau bersaMa, "sandainSn engl<au biarl<an ia seputi ifu

maka ia tidak al<an pemah habis angl<au makan."

Diriuayatkan dari Jabir &, bahwa ia datang kepada

Rasulullah $ membawa sebuah bejana berisi mentega, lalu

Rasulullah $ memerintahkan kepada Bilal agar memerasnln-

Kemudian Bilal pun memerasnya kemudian mengembalikannya

kepada perempuan tersebut. [.alu ia pun pulang dan

mendapatinya masih penuh berisi mentega. Lalu ia pun kembali

kepada Rasulullah $ dan berkata, "Apakah ada masalah

denganku wahai Rasulullah?"

Beliau balik bertanya, "Memangnsn ada apa denganmu?'

Ia berkata, "Kenapa baginda mengembalikan hadiah

pemberianku?"

Kemudian Razulullah $ memanggil Bilal dan menanyakan

tentang hal ih.r, lalu ia berkata, 'Demi Dzat Snng mengufusmu

dengan benar, aku telah memerctsnya sampai merasa malu."

lalu Rasulullah $ bersaMa, "Selamat unful<rnu urahai

Ummu Malik, Allah telah manyegemkan pahalan5n."

Kemudian beliau mengajarkan unfuk membaca

setiap selesai shalat subhanallah sepuluh kali, Alhamdulillah

sepuluh kali dan Allahu Akbar sepuluh 1u6.259

59 Hadits ini diriwaptkan oleh Ath-Thabrani dalan. Al Mu'jam Al IGba
(351,25/L4*1215) dan Abu Nu'aim dalamA&Dala r/(hlm. 559).

Al Haitsami be*ata, "Di dalam sarndnya terdapat periwayat fiang tidak

disebutkan naman!,:I. Sedangkan Atha' bin As-Sa'ib adalah periwafnt 3nng
hapalannSra bercampur. Sisa periwapt lainnyra adalah periwayat Ash-Slnhih-"

Menurutku, hadits sebelumq,a menguatkan hadits ini.
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312- Bala Tentara Minum dan Wudhu dari Safu Bejana
DiriwaSratkan dari hnu Abbas &, ia berkata: Suatu ketika

Rasulullah #i dan bala tentara kehabisan air dalam sebuah
peperangan, lalu seoftmg laki-laki datang kepada beliau dan
berkata, 'Wahai Rasulullah, udak ada air sedikit pun pada bala
tentara."

Rasulullah # bersaMa, "Apakah englau mempun5mi
sdikit?'

Ia menjawab, "lya ada sedikit."

Kemudian ia datang membawa sebuah bejana png berisi
sedikit air. Lalu Rasulullah $ memasukkan jari-jarinya ke dalam
bejana tersebut dan membentangkann5Ta.

hnu Abbas berkata, *Maka 
air pun memancar dari sela-sela

jari-jari Razulullah $. lalu beliau memerintahkan kepada Bilal
agar memanggll orang-orang unfuk berwudhu dengan air yang
berkah fqrss[u1."26o

313. Susu yang Berkah Karena Doa Rasulullah g
Diriwayatkan dari Al Miqdad bin Al As\ lad ds,, ia berkata:

Aku datang ke Madinah bersama dua otang lalu kami
datang kepada orang-orang unfuk meminta makanan, namun tidak
ada seorang pun yang mau menerima kami sebagai tamu. setelah
ifu kami datang menemui Nabi $ dan menceritakan hal tersebut,
lalu beliau mengajak kami ke rumahn3n, dan beliau memiliki
empat ekor kambing, lalu beliau bersaMa, "perahlah sus.nn

260 p1u611r ini diriwaptkan oleh Ahrnad dan Ath-Thabrani. Lih. At Bidagh
m An-Niln5,ah(6/100l.
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whai Miqdad, dan bagilah menjadi empt bagian, lalu beri setiap

onng afu bagian."

Kemudian aku pun melaksanakan perintah Rasulullah $,
lalu aku mengantarkannya kepada Rasulullah S pada suatu

malam, narnun beliau tidak keluar dan aku pun tidur, lantas diriku

berkata, "Rasulullah $ sedang pergl ke rumah salah seorang

anshar, bangun dan minum saja, toh masih ada sisanya- Ketika

masuk dalam perutku maka timbullah rasa khawatir, lalu aku

berkata, 'sebentar lagi Rasulullah # uk* datang dalam keadaan

lapar dan dahaga'. I-alu ketika mernbuka kendi tidak mendapati

sesuafu. Maka aku pun menufupi wajahku dengan kain, dan

datanglah Rasulullah $ lalu mengucapkan salam yang didengar

oleh orang grang melek narnun fidak sampai membangunkan orang

png tidur. Kemudian aku mernbuka wajahku narnun beliau tidak

melihat sesuatu lalu mengangkat wajahnya ke langit senya berdoa,

"Ya Allah, berilah minum oftmg lnng memberiku minuman dan

berilah makan ormg yang memberiku makanan."

Maka aku pun bangun dan memanfaatkan doa beliau, lalu

aku mengambil pisau dan mendekat kearah kambing unfuk

mencari mana Srang paling gemuk untuk disembelih, tiba-tiba

tanganku memegang susu salah safunya dan temyata ia penuh,

dan aku hhat yang lainnp temyata ia penuh. Aku juga

memperhatikan temyata semuanya bersusu penuh, maka alnr pun

memerasnlra dalam bejana dan membawanya kepada

Rasulullah $ lalu aku berkata, "Silakan diminum unhai

Rasulullah."

Beliau bersaMa, "Ada bqiA ap wahai Miqdad?'

Aku menjawab, "Silakan baginda minun, nanti baru aku

sampaikan berita."
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Beliau bersaMa, "Ada Snng salah darimu vwhai Miqdad?'

Lalu beliau minum kemudian bersaMa, "silakan sel<arang

engkau jang minum."

Aku menjawab, "Silakan minum wahai Rasulullah."

Kemudian beliau pun meminumnya sampai kenyang,

kemudian aku mengambilnyn lalu meminumnya, lantas barulah aku
bercerita. Mendengar itu Rasulullah #i bersaMa, "Ini dia, telah

terjadi ini dan itu."

Setelah itu Rasulullah $ bersaMa, "Ini adahh keberlahan
gng diturunkan oleh Anah & dari lanstt, frdakkah engkau

beritahukan kepdaku agar aku dapt memberil<an minuman
kepda dua orang sahabahnu?'

Aku menjawab, 'Jika aku dan engkau minum keberkahan

maka aku menjadi lupa dengan yang lainn5a."

314- Bayr yang Bicara di Masa Rasulullah #
Diriurayatkan dari Ma'radh bin Abdullah bin Ma'radh bin

Muaiqib Al Yamani, dari bapaknla, dari kakeknya, ia berkata: Alnr
pemah ikut melaksankan haji urada', lalu aku masuk sebuah rumah
di Makkah dan temyrata didalamnya ada Rasulullah $ dengan

wajah yang sangat ceria. Disifu aku mendengar suafu keajaiban,

ada seorang laki-laki datang kepada beliau membawa bayinya, lalu
Rasulullah $ bertanya kepada bayi tersebut,'siapkah aku?"

Ia menjawab, "Engkau adalah Rasulullah."

Rasulullah # membalas, " hgl<au benar, *noga Allah
membq*atimu."
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Kemudian ia berkata, "Anak tersebut tidak lagi bicara

sampai remaja."

Bapaklm berkata, "Kami pun menyebutrya dengan

Mubarak Al Yamamulr. "251

315. Kisah Dua Mata Buta yang Kembali Melek

Diriwayatkan dari Habib bin Fuwaik is,, ia berkata:

Bapaknya pergr menghadap Rasulullah $, dimana kedua matanya

memutih tdak dapat melihat sesuatu pun, lalu Rasulullah #i
bertanya kepadanya apa yang telah menimpanya? [-alu ia

menjawab, 'Aku sedang melatih kudaku lalu kakiku terjafuh

menginjak sebuah telur lalu mengenai mataku."

Mendengar itu Rasulullah $ meniup kedua matanya sehingga ia

pun bisa melihat kembali. Aku juga pemah melihatrSn saat ia

masih bisa mernasukkan benang ke dalam lubang jamm padahal

umunla telah mengrnjak delapan Erluh tahun dan kedua matarSn

tnoo,r66.262

316- Kisah Nabighah Al Ja'di Sar,g Penyair

Dirturnptkan dari Nabighah Al Ja'di &, ia berkata: Aku
pemah pergr menghadap Rasulullah # lalu melantunkan qnir
dihadapan beliau:

26r Hadits irn dha'it
Hadits ini diriunyatkan oleh Al Baihaqi dan dalam sarndnp terrdapat nama

Muharnmad bin Yunr.rs Al Kudaimi png dinilai lemah dan diriwagratkan oleh Al
Hahmsecara mttsL

%2 Hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan. Dak'il An-Nubuwwh
(6/L731.
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Gk, u; ai _,*7 €t: cKi ry iu.5t ar.

'IGmi telah mencapai kehotmabn dan kemuliaan setinggi langit,
dan kami buhanp madzhar diatasnta.'

Mendengar itu nuortUuf, g bersaMa, " Dimanal<ah

madzhar itu wahai Abu laila?'

Nabighah berkata: Aku menjaunb, "Yaifu surga.,,

Rasulullah $ bersaMa, " Elatar inqa Allah."

Beliau lalu bersabda, "Lanfunl<an ryaASnng lain."

Nabighah berkata: Lalu aku melanfunkan q,rair png lain:

trfiof i.jb,f ));. d'Jj-'ltt\* e;r)
6lef ';<tr;rri t1 r;y # li'&p ttL,;* G ; tr
" Tidak ada kebaikan dalam kaantunan apabila frdak ada Sang

melindungi

Dan tidak ada kebail<an dalam kebodohan apbila frdak ada onng
sanfun 5nng menqumya.'

Mendengar itu Rasulullah $ bersaMa, " Ehgus semoga

Allah memeliham muhtbnu."

Ya'la berkata: Aku pernah melihatnya dan Ssigrginya
masih ufuh tidak ada png copot satu pun padahal umumya telah
menginjak serafus tahr,rn lebih.
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3L7 - Kisah Perempuan AgTan lrang Menjadi Penduduk

Surga

Diriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabah &, ia berkata: hnu

Abbas pemah berkata kepadaku, 'Maukah engkau aku tunjukkan

kepada seorang perempuan calon penduduk surga?"

Aku menjawab, "I5ra."

Ia berkata, "Petrempuan hitam ini, ia pemah datang kepada

Rasulullah $ lalu berkata, 'sesungguhnya aku sakit ayan dan

terkadang auratku terlihat, maka doakanlah aku'.

I-alu Rasuhrllah $ bersabda, 'Hlih, mau bercabar dan

engl<au memperoleh ilrga abu aku fuida agar engkau sembuh'-

Perempuan itu menjawab,'Aku pilih bercabaa tapi tolong

doakan agar auntlru Udak tqbula dan tedihal."

Atha' b€rkata, 'l-alu Rasulullah #i pun

mendoakanngra."263

Perempuan 3nng dikabat*an masuk surga ini adalah Ummu

Zufar, ia adalah bekas tr:kang sisir Khadiiah, dan urntrnya sangat

panjang hingga masa Atha' bin Abi Rabah.264

318. Rambut lnng Turnhrh Kemudian Rontok [-alu

Tumbuh Kembali

Diriwaptkan dari Abu Ath-Thufail &, ia berkata: Dulu ada

seorang lah{aki dikarunia seorang il*, kemudian ia
membawanya kepada Rasululhh $, lalu beliau mendoakanngra

agar menjadi anak 5rang berkah sambil memegang dahinya, lantas

263 gu6i1t ini dirlwaptkan ol€h Al Ehrklrari, Muslim, dan Ahrnad.
264 Sihkan baca biosrafinln dahm hlru Qadash Ash-Shahabilryt
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tumbuhlah rambut di dahin5n seperti iambul kuda. Setelah itu anak
ini pun fumbuh derryasa dan ketika muncul kaum Khawarij ia
mengikuti mereka, maka rambutnya yang tumbuh di dahinya pun
berguguran. Lalu bapaknya menahann5a dan mengurungnya
karena takut ia ikut mereka.

Abu Ath-Thutail berkata: Kemudian kami masuk
menemuinSa dan menasihatin5a, dan kami berkata kepadanya,
"Tidakkah engkau lihat keberkahan Rasulullah $ hilang?" Kami
pun tenrs menerus menasihatin5ra sampai akhimya ia kembali ke
jalan yang benar.

Abu Ath-Thufail berkata: Setelah itu Allah & pun

mengernbalikan rambut tercebut kepadanSn setelah ia bertobat.

319- Isteri lrang Merindukan Suaminya setelah
MembencinSn

Diriwayatkan dari hnu Umar &, ia berkata: Suafu ketika
Rasulullah $ berjalan bersama Umar bin l(haththab {&, tiba-tiba

ada seorang perempuan menghadang beliau lalu berkaa, 'Wahai
Rasulullah, aku adalah seorang perempuan muslimah yang telah
bersuami seorang laki-lah lnng tinggal di rumah seperti
perempuan."

Lalu Rasulullah $ bersaMa kepadan5n, "Panggil kemari
suamimu!'

Ia pun pergl memanggil suaminya dan ia seorang khanaz,
lalu Rasulullah $ bertanya , "Ap pndaphttu tenbng
isterimu uahai hanba Allah?'

Ia menjawab, 'Demi Dzat Yang memuliakanmu, rambutku
tidak pernah kering darin!,ia."
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[-alu isterinya berkata, "la hanya melakukannya sekali

dalam sebulan."

Maka Rasulullah $ bersaMa kepada sang isteri, "Apakah

engkau membencin5n?'

Ia menjawab, "lya aku membencinSra."

Rasulullah $ bersaMa, "Del<atkanlah kepala kalian berdua

kepadaku."

lalu beliau menempelkan dahi sang perempuan pada dahi

suaminya kemudian bersaMa, 'Ya Nlah, sfukanlah merel<a dan

dntakanlah Sang satu kepda 5ru9lainn5n."

Kemudian Rasulullah $ lamt di pasar bersama Umar bin

Khaththab, lalu muncullah sang perempuan tersebut membawa

kayr diatas kepalanya. Kefika ia melihat Rasulullah $ maka ia
pun melemparkan kaytrn5ra dan menghampiri Rasulullah # lul"
mencium kaki beliau. lalu Rasulullah $ bersaMa, " Elagaimana

hubunganmu dengan suamimu?'

Ia menjawab, "Demi Dzat Yang memuliakanmu, tidak ada

yang paling aku cintai selain dia."

Mendengar itu Rasulullah # bersaMa, "Aku bersal<si

bahwa aku adalah Railfullah."

lalu Umar berkata, "Aku pun bersaksi bahr,ra engkau

adalah Fla$.ilullah."

32O- Unta yang Berbicara

Diriwayatkan dari Ya'la bin Sababah rg, ia berkata: Suatu

ketika aku bepergian bersama Rasulullah $, lalu beliau ingin

buang hajat, maka beliau memerintahkan kepada dua pohon agar
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bergabung maka keduanya pun bergabung. Kemudian beliau
memerintahkan agar keduanya kembali ke tempatrp masing-
masing.

Setelah itu ada seekor unta png binal, maka Rasulullah $
bersaMa, " Tbhukah kalian aF 5tang dikabkan oleh unb ini? Ia
mangaku bahun fuannla alan menyernbelihrya."

Kemudian Rasulullah $ mengufus seseorng agar

memanggil pemiliknya, lalu bersaMa, "Maukah engl<au

mem berilannla kepdaku ?
Lalu ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki

sesuafu 32ang paling aku cintai selain ini."

Rasulullah $ bersaMa, "I{alau bqifu perlal<ukan ia dengan

baik-"

Ia menjawab, "Baiklah, aku akan memperlakukannya
dengan baik wahai Rasulullah."

Ya'la berkata: Kemudian Rasulullah $ melanrati sebuah

kuburan dan mendengar penghuniryp sedang disiksa, maka beliau
bersabda, "Ia disiksa karena kqlahan yang frdak bqr."

Setelah itu beliau minta diambilkan pelepah kurma lalu
meletakkannya di atas kubumya dan bersaMa, "Mudalrmudahan
kaalahannSa diringankan selama peleph tetsebut masih bsh."

321- Minum Cukup Satu Gelas setelah Sebelumngra
Tujuh Gelas

Dirfuayatkan dari Abu Hurairah dS,
Rasxilullah # menjamu tamu seorcmg kaftr,

memerintahkan agar dipemhkan susu unfuknya,

ia

lalu

maka

berkata:

beliau
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minum susu tersebut. Kemudian diperah lagi lalu ia meminumnya,

kemudian diperah lagi lalu ia meminumnya sampai tuiuh kali

perahan. Di pagi harinya, ia masuk Islam, kemudian ia datang

kepada Rasulullah S, lalu Rasulullah $ memerintahkan agar

diperah lagi untuknya lalu ia pun meminumnya, kemudian beliau

memerintahkan agar diperah laE untuknya namun ia tidak

sanggup meminumnya. Maka Rasulullah $ bersabda,

';"6Jt: ,,t)
.^;f #,f ,YU

9 . . t /o. / / ro tl, ',,f e= a'A 1*l;-;''lt d!

"saungguhnSn seoftng muslim minum dalam sfu
lamhng dan seonng kafir mnwn datam tujuh lambung"26

322- Sa'ad Bin Abi Waqqash Sembuh dan Berumur
Panjang Seperti yang Disampaikan Nabi $
Driwaptkan dari Sa'd bin Abi Waqqash i{&, ia berkata:

Rasulullah $ bersaMa kepadanSra, "Engkau akan hidup lama lagi

hingga engkau akan memberi kernanfaatan bagi suafu kaum dan

memberi kemudharatan bagi kaum Snng lain.'

Ceritanya bermula ketika Sa'd jatuh sakt di Makkah, dan ia

enggan meninggal di Makloh karena ia telah hijrah darinya.

Namun sakitrya pun tenrs bertambah parah sampai hampir

meninggal dunia. lalu Rasulullah * datang menjengukryTa, dan

Sa'd hanya memiliki seoftmg prteri, maka ia berkata, 'Wahai

Rasulullah, bolehkah aku mer,rnsiatkan seluruh hartiaku?"

265 l-Iadits ini diriungratkan oleh lvluslim.
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Rasulullah S menjar,vab, "Tidak."

Ia berkata, "Kalau separuh."

Beliau menjawab, " Tidak"

Ia berkata, 'Kalau sepertiga."

Beliau menjawab, "Itp boleh sepertiga, dan sepertiga ifu
sudah ban5nk"

Kemudian beliau bersabda, "hgl<au akan hidup lebih tama
lagi, hingga engkau membei kemanhatan kepada sebagian laum
dan membei kemudhantan kepda sebagian 5nng lain."

Lalu ia pun sembuh dari penyakitrya, dan umat Islam
berhasil .menaklukkan lrak dibaunh komando Sa'd sehingga
banyak orang kafir yang masuk Islam dan sebagian mereka mati
tertunuh dan menjadi tawanan. Masa hidup Sa'd setelah sembuh
dari sakikr5ra adalah lima puluh tahun. Ini membuktikan kebenaran
informasi Rasulullah *.266

323. Gigi AMutlah Bin Rawahah Sembuh Berkat Doa
Nabi $
Suatu ketika Abdullah bin Raunhah q& iatuh sakit, lalu

Rasulullah # menjenguknp dan melaakkan tanganngra diatas
pipinya yang sakit dan mendoakan unfuk kesembuhannla, lalu ia
pun sembuh.

Diriwayatkan dari Yazid bin Nuh bin Dzikran bahwa
AMullah bin Rar,rnhah.{g berkata, "Wahai Rasulullah, aku-
mengeluhkan gigih yang sakit sekali."

266 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Br*hari dan Muslim.
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lalu Rasulullah # meletakkan tangannya diatas pipinSa

yang sakit seraya berdoa, " Ya Allah, hilangkanlah rasa sakihya

dengan doa Nabi-Mu yang diberlati dan 5nng kokoh disisi-Md',

sebanyak fujuh kali, lalu ia pun sembuh seketika.

324. Informasi Rasulullatr # tentang Kedatangan

Penduduk Yaman

DiriwaSntkan dari Anas r{$, ia berkata: Rasulullah #
bersaMa, "Al<an dabng penduduk Yaman kepada kalian."

DiriuaSratkan dari Abu Hurairah r&, ia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

,(.* firt'i,'*f b:rf

G;#ry'fib ,ur; aK-tt, ,gd-iCyr

.riJr $f G3$i{ia6;t:r,+)1 ,+t .>1

"Akan dabng penduduk Yanan kepada lalian, mqela
adalah oftng-oftng yang berhati angat lembut. Iman itu adalah

Yaman, dan hihnah ifu adalah Yarnan. Kaombongan dan

keanglruhan ada pda Wmilik unb, sdangl<an ketenangan dan

kqnfunan ada fua pmilik kanl$i17g"267

p ,o4r $f i6

267 gu6i1r ini diriwayatkan d€h Al Brkhari dan Mr.rslim.
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325- Informasi Rasulullah $ tentang Kerasnln Hati
Suku Rabi'ah dan Mudhar

DiriwaSratkan dari Abu Mas'ud &, ia berkata: Rasulullah #t
bersaMa,

jt e* tvir ,
Itc I z I t c

,-i{t
J'Lt

- 20.oz.O

ry .rr:l&Jl

6 ri itiyr

aq ,trbi'alt l1'j !a.
G 7#rt W),t;I;ti

* A,J,)t 7t1'rl
s z. lz.-P)

"Iman ifu disini -beliau menunjuk ke amh Yaman-,

sdangkan sikap l<asar dan hati kens ada pada para pangembala

tnng bercuan keras ketika bemda di bavnh ekor unta di tempat

munculn5n dua tanduk syebn, tnifu suku Rabi'ah dan 114udliat'."268

Sampai sekarang sular Rabi'ah dan Mudhar adalah orcmg-

orang yang memiliki hati yang keras dan kasar.

326- Informasi Rasulullah & tentang Tempat-Tempat
Fitnah

DiriuaSratkan dari Abu Hurairah {9, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Iman ifu Yarnan, dan finah ifu tajadi
disini, disinilah bnduk syebn."269

28 tbid-
269l{adits ini diriwayatkan oleh Al Bultrari dan Muslim.
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Benar saja apa kata Rasulullah $, fitnah muncul dari

wilayah lrak, Nejed dan sekitamya.

327. Gunung Hira' Terdiam setelah Dibentak
Rasulultah #r
Suatu ketika Rasulullah $ bersama beberapa orang

sahabat naik ke atas gunung Hira', tiba-tiba ia bergoncang, lalu

Rasulullah $ memerintahkan kepadanln agar diam maka ia pun

diam.

Diriunyatkan oleh Abu Hurairah r$, ia berkata: Suafu

ketika Rasulullah $ bersama Abu Bakar, (Jmar, Utsman, Ali,

Thalhah dan Zubair diatas gwung Hira', ubatiba ia bergerak,

maka Rasulullah # bersaMa, " Tenanglah, karqa 5png ada

diatasmu ini adatah seonng Nabi, shiddiq dan qahi4."27o

328- Gunung t hud Terdiam setelah Dibentak
Rasulullah $
Diriwayatkan dari Anas r$, ia berkata: Suafu ketika

Rasulullah $ bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman naik ke atas

gunung Uhud, tiba-tiba ia bergoncang, lalu Rasulullah &i
memukulnSra dan bersaMa, "Tenanglah wnhai Llhud, karena yang

ada diatasmu hi adatah samng Nab, shidd*1 dan ryahi41."271

270 gu6i1" hi slnhih.
Hadib ini diriwayatkan oleh Muslim : Kenrtamaan sahatnt, bab:

Kantarrnan Thalhah dan Zubair, L5/19Gl9l) dan At-Tirmidd (pernbatrasan'

Manaqib, bab: Manaqib Ubman, no. 1698).
271 6u6i6 ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.
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329- Atap dan Dinding Mengucapkan Amin, Amin,
Amin
Diriwayatkan dari Abu Usaid As-Sa'idi 46, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda kepada Al Abbas, "Tolong besok enghau

dan anak-anakmu jangan ada lnng pergl meninggalkan rumah,
fungguh aku sampai datang karena aku perlu dengan kalian."

Kemudian mereka pun menunggu beliau sampai akhimya
beliau datang setelah ulakfu dhuha, lalu beliau masuk menemui
mereka dan bersabda, 'Assalamu alaikum." Kemudian mereka
menjawab, " Waalaikasalam um rahmafullahi wa barakafuhu."

lalu beliau bertanya, " Bagaimana kabar ka]ian pgi ini?'
Mereka menjawab, "Alhamdulillah kabar kami baik."

I-alu Rasululluh # bersaMa kepada mereka, "Mendekatlah

kemari."

Maka mereka pun mendekat dan saling berdesakan hingga
setelah kumpul lalu beliau meliputi mereka dengan selendangnya
lalu berdoa,

'u 
?:;-"A ,,;E) ,? $f :16 4t

.aililt e* t*, C? ,
" Ya Allah, ini adalah pamanku dan sudara bapakku dan

mqe,la adalah keluargaku, mal<a fufupilah merel<a dari api neraka
sebagaimana aku menufupi merel<a dengan selendangku ini-"

Tiba-tiba atap rumah dan dindingdindingnya mengucapkan
amin amin amin.

6r
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Diriwayatkan juga dari AHullah bin Al Ghasil rg, ia

berkata: suatu ketika aku bersama Rasulullah s, lalu Al Abbas

lo,r,rat, maka beliau bersaMa, " Wahai parnan, tolong panggil anak-

anakmlt."

[-alu Al Abbas pun memanggil anak-anaknya kemudian

Rasulullah $ menufupi mereka dengan selendangnya dan berdoa,

" Ya Allah, mereka adatah keluargaku dan kebanggaanku mala

futupilah mereka dari api nenka sebagaimana aku menufupi

mereka dangan selendanglru ini-"

Abdullah bin Al Ghasil berkata, "Doa beliau pun diamini

oleh semua dinding dan pinhr-pinhr rumah-"

330- Kisah Biawak yang Bersal$i atas Kenabian
Rasulullah *b

Diriwayatkan dari Abu Sa'id &, ia berkata: Suatu ketka

Rasulullah $ melihat seekor biawak sedang diikat dalam sehrah

tenda, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, tolong lepaskan aku agar

aku dapat men5rusui arnk-analdar, aku berjanji akan kembali dan

silakan ikat aku lagi.

[-alu Rasulullah #i bersaMa, "Ia telah ditangl<ap olelt

sel<elompok onng."

Abu Sa'id berkata: Kemudian beliau melepaskannya setelah

mengambil sumpah darinya, dan tidak lama kemudian ia prn

kembali dan susunlE sudah kempis, lalu Rasulullah &t

mengikatrSra. Kemudian mendatangi pemiliknp dan memintan3n,

lalu mereka pun mern&rikannlE kepada behau lalu beliau

melepaskannSa, lantas beliau bersabda, "*ardainjn binabng
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mengetahui tentang kematian seperti kalian maka katian frdak
akan pemah makan lemalmSn &na n1ru1i."272

Diriwayatkan juga dari Zaid bin Arqam {g, ia berkata:
suatu ketika aku berjalan bersama Rasulullah # di sebuah jalan di
Madinah, Ialu kami melewati tenda seorang badui dan temyata di
dalamnya ada seekor biawak yang sedang diikat, lantas ia berkata,
"wahai Rasulullah, si badui ini telah menangkapku, sementara aku
memptrnyai anak-anak kecil di daratan yang memerlukan air susu,
ia pun tidak mau menyembelihku sehingga beristirahat dan tidak
juga melepaskanku sehingga aku dapat menyrsui anak-anakku."

Lalu Rasulullah $ bersaMa kepadanya, "Jika aku lepslan
engl<au apl<ah engl<au alan kembali?'

Ia menjawab, "lya aku akan kembali, dan apabila tidak
maka silakan Allah menyiksaku dengan siksa Sang pedih.,,

Kemudian Rasulullah $ pun melepaskannya, dan tidak
lama kemudian ia kembali dan mulutnya bekas mengunyah
makanan, Ialu Rasululluh # kembali mengikatn3p di tenda, dan
datanglah si badui dengan membawa geritn, lalu Rasululluh #
bersabda kepadanya, " Maukah engkau menjualqn?,27s

Pria badui ifu menjawab, "la unfukmu uahai Rasulullah."

lalu Rasululluh # pun melepasl<awryv.27a

n2 Hadits ini diriuayatkan oleh Ar Baihaqi dalan- Dak'it A*Nubuwwah
16/3341.

273 Hadit ini diriuayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Dalay(hlm. 320)dan Al
Baihaqi dalam Ad-Dala' il 16/*g5l.

274 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Abu Nu'aim dalam Ad-DataiL
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331. Keledai Mengerti Perkataan Rasulullah $
Diriwaptkan dari Syaibah bin Utsman Al Hajabi &, ia

berkata: Rasulullah $ bersaMa kepada Al Abbas pada waktu

perang Hunain, " Tolong ambill<an tanahf

Karena keledai ifu mengerti perkataan Rasulullah # rnuku

ia pun menunduk hingga peruhya menempel ke tanah, lalu

Rasulullah S mengambil debu dan melemparkannya ke arah

uajah mr.rsuh dan bersaHa,

.ts'jfi-Y f.- ,i'r!;t *13
" htnhlah waiah-waiah musuh, Hamim tiada pertolongan

bagt mereka."27,

Diriwaptkan juga dari Anas r&, ia berkata: Kaum muslimin

kalah dalam perang Hunain, dan Rasulullah #i mengendariil

keledainln -namanya Daldal- lalu Rasulullah $ bersaMa

kepadanya, " Daldal penurut!'

Kemudian ia pun menrnduk hingga perutrya menyentuh

tanah, lalu Rasulullah $ mengambil segenggam tanah lantas

melemparkannya kearah wajah-wajah musuh dan bersaMa, "Haa

miim, tiada pertolongan bagi merela! Merel<a pun l<alah, pdahal
l{ani tidak melempar anak pnah dan fidak meleps tombk."

275 51o*r, "Haa miim la ynslnrum" menrpakan p€filon dari suah Ad-

Drkhaan, ayat 41.
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332. Kisah Kambing yang Datang Lalu Pergl
Menghilang

Diriuaptkan dari Nafi'&, ia berkata: Suafu ketika kami
bersama Rasulullah S dalam sebuah perjalanan, dimana jumlah

kami empat rafus orang, lalu kami berhenti di suafu tempat yang
tidak ada air, sehingga hal ifu membuat para sahabat kesulitan.
Kemudian mereka berkata, "Rasulullah $ lebih tahu."

Nafi' berkata: Tiba-tiba datang seekor kambing yang
memiliki dua tanduk dan berhenti dihadapan Rasulullah $, lalu
beliau memerah susunya dan meminumnSn dan mempersilakan
para sahabat unfuk meminumnya sampai kenyang.

Kemudian Rasulullah $ bersaMa , " Wahai Nfr', ikatlah

kambing itu malam ini, tetapi sepertin5n engkau tidak akan dapt
mengil<abt5n."

Nafi' berkata: Lalu aku pun mengikatrya kuat-kuat
kemudian meninggalkanryn. Pada malam hari aku bangun unfuk
melihatrSn, narnun temyata ia telah hilang dan aku lihat
tambangnya terlepas, maka aku pun pergl menghadap
Rasulullah $ dan menceritakan hal tersebut sebelum beliau

menangrakanngra. Kemudian beliau bersaMa, " Wahai Nfr', ia tetah
dibawa pergt oleh gng membawan5a kqnari."276

276 gu6i1t ini diriwa5ntkan oleh Al Baihaqi dalam Dala'it An-Nubuunah
6/1sn.

Hadits ini pun disebutkan oleh lbnu Katsir dalam Al Bidatnh m An-Nihagh
16/102l dan dia berkomentar, "Matan dan sanad haits ini sangat gharib."
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333. Kisah Unta yang Tunduk kepada Rasulullah #t

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas &, ia berkata: Dulu ada

sekelompok orang datang kepada Rasulullah $ lalu berkata,

"Wahai Rasulullah, unta kami sedang binal di kebun orang."

Kemudian Rasulullah * pergt menghampirinya, lalu

bersabda, "Kemarilah engl<au, lalu unta tercebut pun dabng

kepada Rasulullah $ dengan menunduk

hnu Abbas berkata: Kemudian Rasulullah $ mengikatqn

dan memberikannya kepada pemiliknya.

hnu Abbas berkata: Lalu Abu Bakar berkata, "Wahai

Rasulullah, unta ini seperti tahu bahvra engkau adalah Rasulullah."

Maka Rasulullah $ bersaMa, "Tidak ada sauatu pun tnng
tidak tahu bahqta aku seorang Nabi kecuali in dan manusia tang
1*1ir."277

334. Dua Kuda Jantan Bersujud kepada Rasulullah $
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas &, ia berkata: Dulu ada

seorang pria Anshar memiliki dua ekor kuda pejantan 1nng binal

lalu ia memasukkannya ke dalam kebun dan menuhrp pintr.rnla-

Kemudian ia pergi kepada Rasulullah # *rtuk mengajak beliau

melihatrya. Ketika itu Rasulullah # sedang duduk bersama

sebagian orang Anshar, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku

n7 Hu65 ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim ljprlrrm Ad-Dala 70tlm- 32S
326) dan Al Baihaqi dalan Dak'il,4n-Nufuwwah (6/301.

As-fuVuthi dalan. Klnsha'ish Al Kubm lz/ffisn dan Al Haitsarni dahm

Majnn' Az-hwa' id 19 /41 meny€bullon hadits ini.

Setelah ihr Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriunptkan oleh Ath-Thabarani.

Para periwaptnya biqah, namun adaiuga yang dla'if."
hnu Katsir l6/7361berkomentar, "Hadits ini sangat 91arf6-"
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datang unfuk suatu keperluan, dimana dua kudaku sedang binal

lalu aku masukkan ke dalam kebun dan aku tutup pinfunya. Aku
berharap kiranya baginda sudi mendoakannya agar Allah
menundukkan keduanya unfukku. "

L-alu Rasulullah $ bersaMa kepada para sahabatnya,

"Berdirilah kalian ikut kami."

Maka Rasulullah # p.rg dan sampai di pintu kebun, lalu

bersaMa, " Bukalah pinfun5a!'

Kemudian laki-laki tersebut merasa kasihan dengan

Rasulullah dan enggan membukakan pintu, lalu beliau bersaMa,
" Bukalah pinturym!'

[-alu ia pun membuka pintunya, dan tiba-tiba salah safu dari
dua kudanya berada di dekat pintu. Ketika melihat kedatangan
Rasulullah $ kuda tersebut pun bersujud kepadanp, lalu
Rasulullah $ bersaMa, " Tolong ambill<an aku sauafu unfuk
mengil<at keplanSn."

Setelah itu ia pun datang membawa tali lalu beliau mengikat
kepalanya dan menundukkannya unhrknya, kemudian beliau
berjalan mendekati kuda kedua png ada diujung kebun. Ketika
melihat kedatangan Rasulullah # iu pun bersujud kepadanya, lalu

beliau bersaMa kepada sang pernilik larda, " Tolong arnbilkan aku
ssuatu untuk mangikat keplanja!'

lalu beliau mengikat,gra dan menundukkanryp unfuknya,
kemudian beliau bersabda, "Pergilah kduanSa fr'dak uk* lu7,
m em bangl<ang kepa dam u."

Ketika para sahabat melihat hal itu maka mereka berkata,
"Dua kuda ini telah bersujud kepadamu padahal mereka tidak
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berakal, maka tidakkah sepantasnln kami bersujud kepadamu

wahai Basulullah?"

Rasulullah $ bersabda,

tLl L7l'$ q;\',tLJ,.s-'ol tLl ?T'l
.\'sl'rlX-'ol ;I:it L';\ )r\ \r;-

" Aku tidak mengruh s*eoftng unfuk bercujud kepda
onng lain, dan sekimnya aku dipefiolehlan unfuk memerintahlan

s*eoftng agar betsujud kepda oftng lain niscag alen aku

painbhkan istei unfuk bercufud kepda suaminga."278

335. Serigala Berbicara dan Menuntut HakqTa

Diriwayatkan dari Syamar dari seorang laki-lah dari

Mazinah, ia berkata, Rasulullah #t melakukan shalat, tiba-tiba

datang seekor serigala dan berhenti dibelakang beliau. Setelah

selesai shalat beliau bersabda, "Serigala ini datang mengabarlan

kepada kalian, agar kalian membagi malanan unfulmSn agar tetap

hidup atau melepaskanrya dan ia menyerzng kalian."

Mereka berkata, "Biarkan saja dia menyercmg 61u."279

n8 A Haitsami (lVkfira' Az-hm'id, 9n-81 b€rlata, "tladib ini
diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Di dalamqp sanadryra terdapat Abu lzzah Ad-

Dabbagh ynng dinilai biqah oleh Ibnu Hibban. Sedangkan si,sa periuraptnrya

bi@ll"
27e 6n6i1r ini diriwaptkan oleh Ad-Darimi dalan Sunan AeDarini\im. Sl

dan lbnu Abi Slraibah (1L/480, no. 11785).
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336. Kadal Berbicara dan Bersaksi di hadapan
Rasulullah g
Diriwayatkan dari Umar bin I(haththab rg, ia berkata:

suatu ketika Rasulullah $ sedang bersama para sahabahya, tiba-
tiba datang seorang badui dari bani Sulaim membawa kadal
buruannln yang disimpannya di lengan bajunya unfuk dibakar lalu
dimakannya. Ketika melihat kerumunan orang ia berkata, "Ada
apa ini?"

Mereka menjauab, "lni orangnya yang mengaku sebagai
Nabi.

Lalu ia maju ke depan dan menyela oftmg-orcmg kemudian
berkata, "Derni Lata dan l)ua, tidak ada orang 3nng paling aku
benci melebihi engkau. sekirarya kaumku tidak menjulukiku orang
yang paling tergesaaesa nisca5ra aku akan langsung mernbunuhmu
sehingga sernua orang merasa gembira dengan kematianmu."

Maka Umar bin Khathftab berkata, "Wahai Rasulullah,
izinkan aku unfuk membunuhnga."

RasulullahS bersabda, "Wahai (Jmar, frdakkah engkau
bhu bahwa orang yang lemah lembut itu hampir-hampa menjadi
nabi."

Kemudian Rasulullah $ menghadap kepada si badui seralra

bersabda, " Kenap anglau berkab dqnikian? Kenap erzgl<au

mazgatalan squatu tlang frdak bqar? Dan kanap angrau frdatr
menghormatiku di majelisku ?'

Lahr si badui berkata, "Alangkah beraninya engkau bicara
denganku! Demi Lata dan l)ua, aku fidak akan beriman
kepadamu, bahkan kadal ini pun fidak akan beriman kepadamu."
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Ia pun mengeluarkan kadal dari lengan bajunya dan

melemparkannya di hadapan Rasulullah #. Muka Rasulullah #t
bersabda, " Wahai kadal!'

Tiba-tiba kadal tersebut menjawab dengan bahasa Arab

fasih seperti orcrng bicara dan didengar oleh semua orang, "Aku

penuhi panggilanmu wahai manusia pilihan."

Rasulullah $ bertanya, " Siapl<ah tnng engkau semfuh?

Kadal menjawab, "Dzatpng Arsrnya di langit, kekuasaan-

Nya di bumi, jalan-N5n di lautan, mhmat-Nya di surga dan siksa-

Nf di neraka."

Rasulullah db bertan5n la$, "Lalu siapakah aku?'

Kadal menjawab, 'Engkau adalah Rasulullah dan penufup

para Nabi, dan berunfunglah orang yang beriman denganmu, dan

merugilah orang yang mendustakanmu."

Si badui berkata, "Aku bersumpah demi Allah, tidak ada

orang yang paling aku benei di muka bumi ini selain dirimu,

narnun kini engkau adalah orang yang paling alnr cintai melebihi

orang tuaku dan bahkan melebihi diriku sendiri. Aku sungguh

me,rrcintaimu lahir batin, baik dalam kesepian maupun keramaian.

Aku bersalsi bahrlla tidak ada hrhan selain Allah dan engkau

adalah Rasulullah."

Lalu Rasululluh & bersaMa, " fuala puii bgi Allah tnng
telah memtmrimu pefunjuk dengan sebabku, saungguhnSn agama

ini akan menang dan tidak ada Sang dapt menandingin5a, dan

frdak menerima kecuali shalat dan shakt frdak diterima ka.tali
dengan Al Qur'an.n'

Iir berkata, "I{alau begifu aiuilah aku." I-alu beliau pun

mengajarinp surah Al Ikhlaash.
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Ia berkata, "Tambah lagi, belum pemah aku mendengar
ucapan png lebih baik dari ini."

Rasulullah 'S bersabda, " Wahai badui, sesungguhnya ini
adalah kalamullah dan bukan syair. saungguhnya apabila engkau
membaca qulhuwallaahu ahad sekali maka bagimu pahala seperti
orang yang membaca sepertiga Al Qur'an. Apabila engkau
membaa dua kali mal<a bagimu pahala seperti oftng ,nng
membaa dua pertiga Al Qur'an. Apabila engkau membaarym
tiga kali maka bagi pahala seperti omng yang membaca seluruh At
Qur'an."

Si badui berkata, "Sebaik-baik Tuhan, Dia menerima yang
sedikit dan memberi yang ban!ak."

Maka Rasulullah # bersaMa kepada para sahabatrya,
"Eteilah id"

Maka para sahabat pun memberin5n sampai ia merasa
sangat senang. L-alu Abdurrahman bin Auf berkata, .Wahai

Rasulullah, aku memihki seekor unta yang sangat bagus, indah dan
berlari sangat kencang, aku memperolehnya dari perang Tabuk,
aku akan berikan kepadanya karena Allah &."

Lalu Rasulullah $ bersabda, "IGrena engkau telah
memberikan untamu dengan sifatsifanya gng tetah engl<au
sebutkan, maka akan aku balas hartamu disisi Allah ketak Fda
Hari Kiatnat"

Ia menjawab, "bra."

Lalu Rasulullah $ bersaMa, " (Jnfukr1u seekor unk dari
permata tang bening dimana kaki-kakinya dari arjud hijau dan
lehemSm dari zabarjud kuning diatasryn ada kennda dan diatas
keranda ada sutera halus dan sutem tebal engkau menunglgangiryn
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melewafi shirath seperti kilat gng menSnmbar, semua omng png
melihabnu pada Hari Kiamat pasti akan iri kepadamu."

[-alu AMurrahman berkata, "Ahr rela wahai Rasulullah-"

Setelah itu pergilah sang badui meninggalkan Rasulullah $,
dan ia disambut oleh seribu orang badui dari bani Salim dengan

menunggang seribu unta lengkap dengan seribu pedang dan seribu

tombak. lalu ia berkata kepada mereka, "Kemana kalian hendak

prgfi"

Mereka menjawab, "Kami akan pergl ke orang yang

mencaci maki fuhan-fuhan kami unfuk membunuhnga."

Ia berkata, "Jangan kalian lakukan, karena aku telah

bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad

adalah Rasulullah."

lalu ia bercerita kepada mereka, sampai akhimp mereka

semua bersyahadat dan mengatakan, "Aku bersaksi bahwa tdak

ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah-"

Kemudian mereka datang menghadap Rasulullah. lalu
Rasulullah #t keluar menlambut mereka tanpa mernakai

selendang, lantas mereka furun dari unta mereka dan menSnmbut

Rasulullah $ seraya mengucapkan, "Tidak ada fuhan selain Allah

dan Muhammad adalah Rasulullah."

Kemudian mereka berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkan

kami sesuka baginda."

Rasulullah$ bersaMa, "Ikutlah dalam bansan psul<an

I<halid bin N Walid;'
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Tidak ada safu kelompok berjumlah seribu orang yang
menyatakan diri masuk Islam kecuali mereka.2So

337 - Informasi Rasulullah g bahwa Ummu Waraqah
Akan Meninggal sebagai Syahid

Diriwayatkan dari Ummu waraqah bin Abdullah bin Al
Harits @, bahwa Rasulullah $ pemah menjenguknSn dan
memanggilnya dengan panggilan syahidah. [a telah
mengumpulkan Al Qur'an. Ketika Rasulullah $ hendak perang

Badar ia berkata, "Apakah baginda mengizinkanku ikut perang
unfuk membanfu para kortan !/ang terluka dan sakit? siapa tahu
Allah menjadikanku mati qrahid?"

Rasulullah $ bersabda, "Saungguhnl,a Altah telah
menjadilanm u mati gahid."

Karena itulah beliau memanggilnya syahidah. Rasulullah $
telah memerintahkan kepadaryn unfuk menjadi imam bagi
keluargan5ra.

Ia memiliki dua budak, laki-laki dan perempuan. Ia pemah
menjanjikan keduanp merdeka apabila kelak ia meninggal dunia.
[-alu keduanya membunuhngra ketika masa Umar iSg, [.alu
dikatakan bahwa ummu waraqah meninggal dibunuh oleh kedua
budaknla, dan keduan5a telah melarikan diri. laru keduanp
ditangkap dan disalib dan menjadi orcmg pertama }nng disalib di
Madinah.

280 Hadits ini diriwa5ratkan oleh Abu Nu'aim daram Ad-Data y(trlm. 820) dan
Al Baihaqi dalam Dala' il An-Nubuwnh (6/gGS8l.

Ibnu Katsir tv4l Bidaph ua An-Niha1ah,6/149) dan As-sugrthi (Ithasha.isfi
2 / 65) Il€ra menyebutkannya.

316 1000 Mukiizat Rasulullah 6



Setelah ifu Umar $ berkata, "Benarlah apa kata

Rasulullah, Ayo kib pergl mengwiungi si peremp.mn

syahidali'."zgl

338- Rasulullah $ Mengalahkan Rukanah Sang Pegulat

yang Paling Tersohor

Diriwayatkan dari Abu Umamah 4&, ia berkata: Dulu ada

seorang laki-laki dari bani Hasyim namanlp Rukanah. Ia dikenal

sangat kuat dan pemberani. Ia musyrik dan bekerja sebagai

penggembala kambing di sebuah lembah namanya ldham-

Suatu ketka Rasulullah # keluar dari rumah Aist/ah

seorang diri menuju ke arah lembah ldham, dan disana beliau

bertemu dengan Rukanah. lalu Rukanah berkata, "Wahai

Muhammad, benarkah engkau telah mencaci maki fuhan-fuhan

kami -[ata dan lJzza- dan mengajak orang-omng unfuk

menyembah Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Biiaksana-

Seandainya kita bukan kerabat niscaSa alm akan membunuhmu-

Akan tetapi aku menantang Tuhanmu unfuk membelamu

melawanku, dan apabila engkau menang maka aku akan

memberikan hadiah kepadamu.

Maukah engkau memanggil Tuhanmu agar menolongmu

melawanku dan aku akan memanggil [-ah dan Uu* Jika engkau

menang maka bagimu sepuluh ekor kambing dan silakan pilih

yang engkau suka."

L-alu Rasulullah $ menlawab, "BaiHah apbila itu
keinginanmu."

28r Hadits ini diriwagatkan oletr Ahrnad dan At Baihaqi.
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Kemudian keduanya pun bergulat. Rasulullah $ lantas

meminta tolong kepada Allah dan Rukanah meminta tolong
kepada lata dan l)zza, lalu Rukanah pun jafuh dan ditindih
dadanya oleh Rasulullah db dan menanglah Rasulullah #.

Setelah itu Rukanah berkata, "Berdirilah, bukan engkau
yang mengalahkanku tetapi Tuhanmu Yang Maha perkasa lagi
Maha Bijaksana, dan ia pun dihinakan oleh [^ata dartl)zza."

Lalu Rukanah berkata, "Kita tanding sekali lagi, dan apabira
engkau menang maka bagimu sepuluh ekor kambing laE dan
silakan pilih yang engkau suka."

Keduanya pun bergulat, kemudian Rasulullah $ meminta
tolong kepada Allah dan Rukanah meminta tolong kepada Lata
dan uzza. Lalu Rukanah pun jatuh dan ditindih dadaryp oleh
Rasulullah # dar, menanglah Rasulullah $. Melihat itu Rukanah
berkata, "Berdirilah, bukan engkau yang mengalahkanku tetapi
Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dan ia pun
dihinakan oleh [-ata dan lJzza, dan tidak seorang pun yang dapat
mengalahkanku sebelummu. "

Lalu Rukanah berkata, "Kita tanding sekali lagi, dan apabila
engkau menang maka bagimu sepuluh ekor kambing lagi dan
silakan pilih yang engkau suka."

Keduaryn pun bergulat, kemudian Rasulullah $ meminta
tolong kepada Allah dan Rukanah meminta tolong kepada Lata
dan uzza. Lalu Rukanah pun jatuh dan ditindih dadaryn oleh
Rasulullah # dun menanglah Rasulullah # urrtuk ketiga kalinya.

[-alu Rukanah berkata, "Berdirilah, bukan engkau yang
mengalahkanku tetapi Tuhanmu Yang Maha perkasa lagi Maha
Bijaksana, dan ia pun dihinakan oleh lata dan L)zza, dan silakan
ambil tiga puluh ekor kambing yang engkau suka.,,
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Rasulullah $ bersabda, "Bul<an ifu yang aku mau, alan

tebpi aku ingin mengajakmu masuk Islam unhai Rukanah dan

satrang sekali orang sepertimu masuk neraka sesungguhnya

apbik engkau masuk Islam maka engl<au pasti selamat."

Rukanah berkata, "Tidak, sebelum engkau funiukkan

kepadaku safu bukti kebenaran dakwahmu."

Rasulullah $ bersaMa, "Allah meniadi saki atasmu,

apbila aku berdoa kepda Tuhanku dan aku perlihatl<an

kepdamu stu bukti aplah englau mau beriman kepdaku?'

Rukanah menjar,rnb, 
*lya. "

Saat itu di dekatrya ada sebuah pohon yang berdahan dan

ber&angkai, lalu Nabi $ menunjuk kepadanSn dan bersaMa,

"Kqnarilah engl<au dangan izh Allah."

[-alu batang pohon itu tertelah menjadi dua lalu salah

satunya berjalan dengan dahan dan tangkainya mendekat kepada

Rasulullah # dun berdiri diantara beliau dan Rukanah.

Rukanah berkata, "Engkau telah memperlihatkan kepadaku

sesuafu yang agung, kini perintahkan kepadanya agar kembali."

Kemudian Rasulullah $ bersabda kepadanSn, "Allah

menjadi saki atasmn, apbila aku berda kepada fuhanku dan

aku perintahkan kepadang agar kembali apakah englau mau

bqiman kepdaku?'

Ia menjauab, "lya."

talu Rasulullah $ memerintahkan agar kernbali

dan ia pun kembali dan men3ntu dengan belahan Snng lainnya.

Rasulullah S bersabda, 'Maxtlclah Islan nixaSn engl<au

selamat"
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Lalu Rukanah berkata, "Benar aku telah melihat suafu
keajaiban, akan tetapi aku tidak ingin kaum perempuan dan anak-
anak kecil mencibirku dan berkata: Rukanah masuk Islam karena
takut dengan Muhammad, padahal aku tidak akan pemah takut
kepada siapa pun sampai kapan pun, maka silakan engkau pilih
kambing ini."

Rasulu[ah# menjawab, "Aku tidak butuh kambingrnu
apabila engkau enggan mau masuk Islarn."

Lalu Rasululluh # pun kembali. Kemudian datanglah Abu
Bakar dan umar rs mencari beliau di rumah Aisyah, ralu
Aisyah .{g mengabarkan bahwa beliau pergr kearah lembah ldham,
dan beliau tahu bahun ia adalah lembah Rukanah, maka keduanya
pun bergegas mencari beliau kesana karena khauratir terjadi apa-
apa atas beliau, lalu naik ke atas bukit melihat-lihat beliau, tibatiba
Rasulullah $ datang lalu kduanya berkata, "wahai Rasulullah,

bagaimana engkau pergl ke lembah ini seorang diri sementara
engkau tahu bahwa lembah ini adalah tempatr3n Rukanah?"

setelah itu Rasulullah $ tertawa kemudian bersaMa,
" B)kankah Allah telah befftuman, Dan Altah ar<an melhdungimu
dari gangguan manusia', maka frdak mungkin ia dapt menjnkitiku
selana Allah betsamaku."

Setelah ifu beliau menceritakan tentang pergulatan yang
terjadi antara beliau dengan Rukanah, dan bagaimana
Rasulullah $ berhasil mengalahkanryn. Lalu kduanya bertanSn

keheranan, "Wahai Rasulullah, benarkah engkau telah
mengalahkannya padahal ia adalah orang yang paling kuat.,'
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Rasulullah $ bersaffia, "saungguhnya aku telah meminta

kepada Tuhanku, lalu Tuhanku S menolongku dan

memberiku sepuluh kali kekualrrr-'282

339- TangannSa Lumpuh Karena Ingin Membunuh
Rasulullah S
Diriwayatkan dari lbnu Abbas rS, bahwa fubad bin Qais

dan Amir bin Thufail datang menemui Rasulullah # di Madinah.

Kemudian keduanF duduk disisi Rasulullah #f, lalu Amir bin

Thufail berkata, "Wahai Muhammad, apakah yang akan engkau

berikan kepadaku apabila aku masuk Islam?"

[-alu Rasulullah # menjawab , " hgl<au memiliki hak gng

fit78, dengan kaum muslimin, dan memikki kewaiiban yang salna

dengan merel<a."

Amir bin Thufail berkata, 'Maukah engkau memberiku

kekuasaan apabila aku masuk Islam?"

RasuluUah db menjawab , " hgkau dan kaummu frdak

berhak atas hal itu, akan tetapi englau berhak meniadi pemimpin

unb."

Ia menjawab, "Aku kini sudah menjadi pemimpin unta di

Nejed, berikan kepadaku kekuasaan di perkampungan badui dan

bagimu kelanasaan di perkotaan."

Rasulullah $ bersabda, "Tidak"

282 IGah ini disebutkan oteh Al Bail-oi dalmr. hh\l ,4rNuhruw;ah

(6/25ll,Abu Daud, At-Tinnidzi, Al Flakim, dan lainnya-
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Ketika keduanp hendak pergi meninggalkan beliau, Amir
berkata, "Demi Allah aku akan semng engkau dengan pasukan
unta."

[-alu Rasulullah $ menjawab, "Allah akan
menghalangimu."

Ketika keduanya pergl, maka Amir berkata, "Wahai Arbad,
aku akan sibukkan Muhammad bertincang-bincang denganku lalu
pukullah ia dengan pedang, dan apabila Muhammad tertunuh
mereka hanya akan menuntut dignt dan tidak akan mengajak
perang, maka kita bayarkan diyatr3a."

Artad berkata, "Baiklah."

Kernudian keduanla pun kembali kepada Rasulullah $,
Ialu Amir berkata, "wahai Muhammad, ikutlah bersamaku aku
ingin mengajakmu bicara. "

Lalu Rasulullah $ mengikutinya dan keduanya pun duduk
bersandar ke dinding sementara Rasulullah $ mengikuti
keduanSra, lantas Artad menghunus pedangnya. Ketika ia hendak
mengangkat pedangnla tiba-tiba tangannya lumpuh dan tidak
mampu mengangkat pedangnya, sementara Amir tems mengajak
Rasulullah S bicara dan menunggu-nunggu reaksi Artad narnun
tidak kunjung terjadi.

Kemudian Rasulullah $ menoleh dan melihat fubad
sedang demikian maka beliau pun pergi meninggalkan keduanya.
setelah keduanF pergr dan singgah di lembah waqim bertemulah
mereka dengan sa'd bin Muadz dan Usaid bin Hudhair, lalu
keduanya berkata, "semoga Allah melaknat kalian berdua wahai
para musfi Allah."

Setelah ifu Amir berkata, "siapakah ini wahai Sa,ad?"
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Sa'd menjawab, "[ni adalah Usaid bin Hudhair."

Kemudian keduanya pergi hingga ketika sampai di Raqm

sebuah tempat di Madinah, lantas Allah mengirimkan halilintar

atas Arbad dan ia pun mati disambar halilintar. Setelah itu

keluarlah Amir hingga kefika sampai di Rajim, lantas Allah

mengirimkan penyakit lalu ia menginap di rumah seorang

perempuan dari bani Salul, lalu sambil mengusp penyakifiya di

lehemya ia berkata, 
*PenSnkit 

lnng menyerang seperti menyerang

unta di rumah seorang perempuan Saluliyah, ia ingin mati di

rumahn5n. Kemudian ia naik kudanya dan mati dalam perialanan

pulang.

[-alu Allah $ hrnrnkan ayat:

,;3i'-*..,-?rfi3"*6{ii>3*Y'&fr

)V\$t6t,frU

'X'r; t6 (3- thttt ;i3 f;;'&U, W f{,"h
65i;@ )\ e.#;,i,fr(,
Xt$i4t31 t$:g:r'6i,

,3.#$ ;JAt @ a\te,ii4r6'3u'Z;i
tG i" l;rt';J "J fuxA @ UGiii b)i
vwfr . ?t- -) ., ,/.

u4=rJ,-.g .A ,', r -ag
l, J v-, .,

(, ili -ifi OL';i J a fr,rirL.* 13 rri $.

4i$H
1t',u,.3@
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t+*r;i'e"i$( bjj 4U+;tK44 .e;i/
)6:$i*"';rSO6bg€r.q6

"Allah mengetahui aF yang dikandung oleh setiap

wrempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempwna dan
yang bertambah. Segala squafu pdu sisi-N5m ada ukwannya.
Yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nanpak; Wng
Maha Besar lagi Maha Tinqgt. &ma aja (bagi Tuhan), siap
diantararnu yang mqahasiakan u@pirnnya, dan siapa tnng
berterus-tenng dengan ucirpan ifu, dan siap tnng bercembunyi di
malam hari dan Wng berjalan (manampl<kan did) di siang hari.
Elagi manusia ada malaikat-malaikat tnng selalu mengikutinSra
bergiliran, di muka dan di belakangn5n, merel<a mer{aganSa atas
pedntah Allah. Saungquhnya Allah fr:dak merubah kadaan
sauafu kaun sehingga merelca merubah kadaan tang ada pada
din mqd<a sendii. Apabila Allah menghendaki keburukan
terhadap sesuafu kaurn, maka tak ada yang dapat menolakn5m;
dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dia-lah
Tuhan thng memperlihatkan kilat kepadamu unfuk menimbulkan
keAkuAn dan harapan, dan Dia mengadakan a.tan mendung-
Huruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) pan
malaikat Karena takut kepada-N5m, dan Altah melepskan
halilintar, lalu menimpkannSa kepada siap tnng dia kehendaki,
dan mereka berbantah-bantahan tanbng Allah, dan Dia-lah ruhan
Sang Maha kems sika-Nya." (Qs. Ar-Ra'd : 8-131zas

283 Hadis ini diriurayatkan oleh Atlr-Thabrani dalatn Al lhba (10z6,
LO/312-313 dan 25, 278-2791.

ljJr.. Iukjma' A*Zavn' il (7 /421 dan Tafsa tbnu lhba p/SO6l.
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340- Nabi $ Memberitahukan kepada Fadhalah Bin

Umair tentang Apa yang Terlintas dalam
Benakngra

Diriwa5atkan dari hnu Abbas &, ia berkata: Fadhalah bin

Umair bin Al Muluh Al-laitsi berniat ingin membunuh

Rasulullah #t ketika sedang thatrnf di Kabah pada waktu

penaklukan kota Makkah. Ketika ia telah mendekat kepada beliau,

tiba-tiba Rasulullah $ bersaMa, "Apl<ah ini Fadhalah?'

Fadhalah menjawab, "Benar u,ahai Rasulullah- "

Rasulullah $ bersaMa, "Ap tnng sdang engkau bisiilcan

dalam dirimu?'

Fadhalah menjawab, "Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah,

aku berdzikir kepada Allah."

Ibnu Abbas berkata: Lalu Rasulullah $ tersenyum

kemudian bersaMa, " Bertstighfarlah kepda Allah."

Kemudian beliau meletakkan tangannSn di atas dadanya,

sehingga dadanya menjadi tenang, lalu Fadhalah bercerita, "Demi

Allah, begifu beliau mengangkat tangannya dari dadaku maka tidak

ada seorang pun yang paling aku cintai melebihi beliau-"

Fadhalah berkata, "Lalu aku kembali ke rumah, dan di jalan

bertemu dengan seorang perempuan yang pemah aku ajak bicara,

lalu ia berkata, 'Ayo kita cerita lagi'. Lalu aku menjaunb, 'Tidak'-"

Setelah ihr Fadhalah pun melantunkan qnir:

"seonng perempuan berkata ayo kib cerita lalu aku iaonb tidak,

l<arena Allah dan Islam qrggan memenuhi-

Sandain5n engkau lihat Muhammad dan pengikuhSm pada

kota Makkah dimana ptung-patung dihancurkan,
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niscaya englau al<an melihat agama Allah sangat nyata,

sdang kesyirikan difufupi kegelapan."2u

341. Rasulullah g Menunjul*an Tempat Untangn yang
Hilang

Mahmud bin labid berkata: Sejumlah orang dari kaumku
menceritakan kepadaku tentang seorang laki-laki munaftk yang

orkup dikenal kemunafikannln. Suatu ketika ia berjalan mengikuti
Rasulullah $ kemanapun pergr. Ketika terjadi peristiwa hajar,

dimana Rasulullah $ berdoa lalu Allah mengirimkan awan lalu

furun hujan sehingga oran[forang kenyang air, mereka berkata,
"Kami datang kepadanSn lalu berkata, 'Celakalah engkau, apa lagi
png terjadi setelah ini'?"

Beliau menjaurab, " Awan berjalan."

Ibnu Ishaq berkata: Kemudian Rasulullah $ berjalan,

hir,gga kefilo mdewati strafu jalan untanya hilang. [-alu para
sahabat mencarinya, dan disisi Rasulullah ada seorang sahabat

namanya Imarah bin Hazm, salah seorang pengikut baiatul

Aqabah dan perang Badar, ia adalah paman bani Amr bin Hazm,

dimana dalam rombongannya terdapat Zaid bin Lashit Al

Qainuqa', ia dikenal seorang munafik.

Ketika Imarah bin Hazm sedang berada disisi Rasulullah $,
Taid bin lashit yang dalam rombongan Imarah berkata,
"Bukankah Muhammad mengklaim bahwa ia seorang nabi dan

M l:h. Sinh lbnu Hisyan l2/4ln.
hnu Hiqpm berkata, "Aku mendengar dari orang 5nng aku pera!/ai ... dari

hnu Syihab dad Ubaidillah bin Abdullah bin Abbas."
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membawa berita dari langit, bagaimana ia bisa tidak tahu untanya

yang hilang?"

Rasulullah $ bersaMa dihadapan Imarah, 'Ada seorang

laki-taki berkata, 'Muharnmad mengHaim bahwa ia seonng nabi

dan membawa berita dai langit, bagaimana ia bisa tidak tahu

untanya tnng H*g, dan sungguh aku tidak mengetahui kecuali

atas informasi dan Atlah dan petuniuk dai-Nya dimana ia sekarang

bemda, dan ia sdang berada di lembah ini di perkampungan ini

dan ini, tali pengikah5n tersangkut pohon, maka cadah ia disna

dan bawalah kemari'."

Mereka pun mencarinya dan membawanya ke hadapan

Rasulullah $, lalu Imarah bin Hazm kembali ke rombongannya,

lalu ia bercerita, "Demi Allah, ada hal menakjubkan! Tadi

Rasulullah $ bercerita dihadapan kami tentang ucapan seseorang

yang dikabarkan Allah kepadanya begini dan begini, yaihr ucapan

7,aid bin [-ashit, maka berkatdah seseoftmg yang dalam

rombongan Imarah dan tidak ikut perg menghadap Rasulullah $:
Sumpah demi Allah, itu adalah ucapan Zaid yang diucapkannSn

disini sebelum engkau datang."

Maka Imarah pun rnenghampiri T,zrid dan mencekik

lehemya seralp berkata, "Wahd orang-orarg sekalian, terrnTata

dalam rombongan ada seorang munaftk yang menyusup dan aku

tidak tahu, keluarlah engkau wahai musuh Allah dan jangan ikut

dalam rombonganku."2s

28s Uh. Sinh lbnu Hisem{2/522-5231.
Ibnu Hisyam menlntakan dengan redaksi png alnrat.
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342. Ibu dan Bibinya Masuk Islam Berkat Mul{izat
Rasulullah #
Diriwayatkan dari Abu Qarfasiyah 49, ia berkata: Kisah

tentang Islamku bermula ketika aku ptim, dalam asuhan ibu dan
bibiku. Aku kecil menggembala beberapa ekor kambingku.
Seringkali bibiku berpesan kepadaku, "Jangan dekatdekat dengan
oftmg itu -mal<sudnya adalah Rasulullah #- nanti engkau
diperdaSn olehn3a."

Aku pun pergr menggembala kambingku dan
meninggalkanqn di tempat gembala, lalu aku pergl ke
Rasulullah $ mendengarkan nasihat-nasihatrya, kemudian
kembali ke tempat gembala dan mendapati susu kambingku
kempis, lalu bibiku berkata, "Kenapa kambingmu kurus dan
su$rnya kempis seperti ini?"

Aku menjawab, 'Tidak mengerti."

Kemudian pada hari berikutrya, aku lakukan hal yang.
sama, dan demikian juga hari ketiga hirrgga akhimya aku masuk
Islam dan mengadukan perihal bibiku dan kambinglm 3lang kurus
dan kempis susunya.

Melihat ifu Rasulullah $ bersaMa, "&qa kemari
l<ambingnu!'

Alnr pun menggiringnSn kepada beliau, lalu beliau
merypsap sustrnya dan punggungnya, dan mendoakann5a, tiba-
tiba ia gemuk dan susunya penuh berisi air susu. Ketika aku masuk
ke bibiku membawa kambing-kambing tersebut ia berkata, "Nah
begitn dong nak, kambingnya segar!"

Aku pun menceritakannya hingga akhim5a ia dan ibuku
masuk Islam.
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343. Dimakan Singa Berkat Doa Rasulullah #
Diriwayatkan dari Habbar bin Al Aswad dg, ia berkata:

Suatu ketika Abu lahab dan puteranya bersiapsiap unfuk pergi ke

Syam, dan aku pun bersiapsiap mengikutinya, lalu puteranya Abu

Lahab berkata, "sumpah aku akan pergi ke Muhammad dan

mengejek Tuhannya."

Ia pun pergi kepada Rasulullah # dut berkata, "Wahai

Muhammad, aku tidak percaya dengan Tuhanmu."

[.alu Rasululluh # bersaMa, " Ya Allah, kinmkan salah

seekor anjing-Mu kepadan3a."

Kemudian ia kembali, lalu bapaknya bertanya, "Wahai

analdru, apa yang engkau katakan dan apa yang ia katakan?"

Kemudian ia menceritakannya. Abu l-ahab berkata, 'Wahai

anakku, sumpah aku Udak dapat menjamin keselamatanmu setelah

Muhammad mendoakan buruk atasmu."

Setelah ifu kami berangkat dan singgah di sebuah tempat

yang gelap. L-alu Abu l-ahab berkata kepada kami, "Kalian tahu

kebiasaanlar, dan Muhammad telah mendoakan hrruk atas

anakku, sumpah aku tidak dapat menjamin keselamatann5n, maka

kumpulkanlah barang-barang kalian di tenda ini dan suruh anakku

tidur diatasnya, kemudian tidr.rlah kalian disekitamya!"

[-alu kami menurutinya, dan ia pun tidur diatas barang-

barang dan kami tidur disekitamya. Tak lama kemudian datanglah

singa dan mengendus wajah-wajah kami, natnun karena tidak

menemukan yang dicarinya lalu ia melompat keatas dan

menerkam wajahnya hingga kepalan5n remuk lalu perg.

Melihat ihr Abu Lahab berkata, "Sudah aku katakan, ia

tidak akan selamat dari doa Muhammad."
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3M- Minuman Air dari Langit

345. Gandum !/ang ndak Pernah Habis

346- Bejana Mentega yang Penuh Berisi
Diriunyatkan dari Abu Hurairah r&, ia berkata: Ada

seorcmg perempuan dari Daus namanya Ummu Syarik, ia masuk
Islam ketika Ramadhan, lalu ia mencari orang lnng mau
menemaninSn pergi ke Rasulullah #. Kemudian ia bertemu

dengan seorcng laki-laki Yahudi. Ia berkata, "Ada apa denganmu

uahai Ummu Syarik?"

Ummu Syarik menjaunb, *AI{u sedang mencari orang lang
mau menemaniku pergl ke Rasurlullah $. "

Ia berkata, "Ayo aku temani."

Ummu Slnrik berkata, 'Kalau begitu funggu, aku ingin
mengisi kendiku dengan air."

Ia berkata, "Tidak usah aku sudah bawa air."

Kemudian ia pun berangkat bersama mereka sampai sore

hari. Lalu si Yahudi berhenti istirahat dan mernbentangkan tikar
Ialu makan malam dan berkata, "Wahai urnmu Slarik,

ayo makan sini."

Ummu Syarik berkata, "Tolong minta aimya karena aku
sangat haus dan tidak bisa makan sebelum minum dulu."

Lalu si Yahudi berkata, "Aku fidak akan memberimu
minum sebelum engkau masuk agama Yahudi!"

Ummu Stnrik berkata, "Demi Allah tdak, terirnakasih

engkau telah melarangku mernbawa air dan kini mengajakku

mastrk agatna Yahudi."
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[-alu ia berkata, "Tidak, aku tidak akan memberimu air

sebelum engkau masuk agama Yahudi-"

Ummu Syarik berkata, "Tidak, sumpah demi Allah aku

tidak akan masuk agama Yahudi selama-lamanya, setelah Allah

memberiln r hidayah Islam."

Setelah ifu ia pergi ke untanya dan mengikatrya, lalu

meletakkan kepalanya diatas luhrt untanya lalu tidur-

Ummu Syarik berkata, "Aku pun terbangun karena ada

ember jatuh didahiku. Aku kemudian mengangkat kepalaku dan

melihat air yang lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu,

lalu aku pun meminumnya sampai kenyang, kemudian aku

hrangkan ke dalam kendiku sampai penuh, lantas ia diangkat ke

langit dan aku melihatqn sampai hilang dari penglihatanku."

Pada pagt harinya, si Yahudi datang lalu berkata, "Wahai

Ummu S!Erik!"

Aku menjawab, "Demi Allah, Allah telah memberiku

minum."

Ia berkata, "Darimana, dari langiP"

Al<tr menjawab, "sumpah demi Allah, Allah & telah

menurunkan air unfukku dari largit, kemudian ia diangkat kembali

ke langit dan aku melihat dengan mata kepalaku sampai ia hilang

dari penglihatanku."

Kemudian Ummu Starik berangkat dan sampai kepada

Rasulullah $ lalu menceritakan kejadian yrang dialaminya. lalu
Rasulullah $ rneminangnya, namun ia berkata, "Wahai

Rasulullah, aku tidak pantas unfukmu, akan tetapi aku serahkan

diriku untukmu silakan engkau nikahkan aku dengan siapa pun

sesukamu."
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Lalu Rasulullah,$ menikahkannya dengan ?aid, dan
memerintahkan agar memberinln tiga puluh sha'. Mereka berkata,
"Silakan makan dan jangan ditimbang.,,

ummu Syarik memiliki mentega untuk dihadiahkan kepada
Rasulullah #r, lalu ia berkata kepada pembanfun3n, ,,Antarkan

mentega ini kepada Rasulullah # dan sampaikan: ummu syarik
kirim salam, ini mentega dihadiahkan unfuk baginda.,,

Kemudian pembanfun3p pun berangkat, lalu mereka
mengambilnya dan mengosongkannya, dan Rasulullah $ bersaMa
kepada pembanfuqn, "Ganfungkan b.jana ini dan jangan
dimakan!"

Ia pun mengganfungnya di tempafuiSn semula. Lalu Ummu
syarik datang dan mendapatiryE penuh berisi mentega, maka ia
berkata kepada pembanfunya, "wahai furanah, bukankah aku
telah memerintahkan kepadamu unfuk mengantarkan mentega ini
kepada Rasulullah?"

Ia menjawab, "Aku sudah mengantarkan seperti yang
engkau perintahkan, kemudian aku pulang kosong
tidak tersisa setetespun, narnun beliau bersaMa, 'cattungkan ini
dan jangan ditimbanil, lalu aku menggantungrya di tempabrln
semula."

Ketika Ummu Syatik mendapatinlra
menimbangnya dan memakannla sampai habis,
menimbang gandum dan mendapatin5n tiga puluh
lrurang s€dikt pun.28e

penuh ia

kernudian

sha' tdak

286 Fladts ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi &bm Dab.il An-Nufuw:ah
16/1231.

332 1000 Muldizat Rasulullah {B



Disini ada mukjizat lain, yaitu karamah yang dimiliki oleh

Ummu Slrarik, dan karamah seoftmg wali adalah mukiizat bagi

Nabi-nya.

Dalam kisah ini kita mengetahui karakter Yahudi yang suka

berkhianat, menipu, berlalm aniaya, egois dan menindas-

347 - Anak Kecil Menjadi Imam Berkat Doa
Rasulullah #
Diriwa5ntkan dari Abu An-Nu'man, dari bapaknya dari bani

Sa'ad Hudzaim, ia berkata: AInr datang kepada Rasulullah $
bersama sejumlah orang sebagai delegasi dari kaumku, saat

Rasulullah db telah menguasai selunrh negeri Amb, dan manrsia

terbagi menjadi dtra golongan: Entah masuk Islam karena

mengagumin!/a atau karena takut dengan pedang.

talu kami singgah di sisi kota Madinah, kernudian

berangkat menuju masjid dan mendapati Rasulullah & tud*S

melaksanakan shalat jenazah di masiid. Ketika ihr kami b€rdiri

disebuah sisi dan Udak ilart shalat jenazah sebelum mernbaiat

Rasulullah #.
Kemudian Rasulullah $ selesai melaksanakan shalat

jenazah darr- melihat kami lalu memanggil kami dan berbnya,

"Siap kalian?'

Kami menjawab, 'Dari bani Sa'd Hudzaim.'

[-alu Rasulullah $ bertanya, "Apkah kalian telah masuk

Islan?'

Kami menjawab, *lya.'

Beliau bersabda, "Apakah l<alian tadi ikut shalatianaah?'
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Kami menjar*rab, "Wahai Rasulullah, kami mengira tidak
boleh shalat sebelum membaiatnu."

Maka Rasulullah $ bersaMa, "Dimanapun katian masuk
Islam mal<a stafus kalian adalah muslim."

Mereka berkata: Lalu kami ptrn masuk Islam dan membaiat
Rasulullah $, kemudian pergl menuju kendaraan kami dan kami
tinggalkan seorang anak muda disana. lalu Rasulullah &t
mengutus ufusan unfuk menyrsul l<ami dan menyuruh kami
kembali, lantas kami kembali, dan majulah anak tersebut kepada
Rasulullah & d* membaiat beliau, lalu kami berkata, "Wahai

Rasulullah, ia adalah orang yang paling muda diantara kami dan ia
adalah pelapn kami."

Rasulullah $ bersaMa, " Onng tnng plin7 muda adalah
pelaSnn bagi l<aumn5a, semoga Allah memberkatinsa."

Ia berkata, "Berkat doa tersebut ia pun menjadi orang lang
paling baik diantara kami dalam bacaan Al Qur'an, kemudian
Rasulullah $ mengangkatrp sebagai pemimpin kami dan imam
bagr kami. Ketika hendak pergi, beliau memanggil Bilal lalu
memberikan kepada kami squmhh uang perak kepada setiap
oftmg diantara kami, lalu kami kembali ke kaum kami dan mereka
pun masuk Islam s€[luanyrs-"287

287 Flads tun dlnlt karena di dahm sanadnya ada Al Waqidi.
uh. gfrrh At Mawahib l4/5t1, Sinh tbnu eMd An-Nas 12/2&249),

TIn@t lbnu Sa'd ll / 3291 dan Zd Al Ma d (3/ 652{15}).

334 1O0O Mul{izat Rasulullah B



348. SSTahwatnya kmah setelah Didoakan
Rasulullah #
Diriwayatkan dari Athilnh As-Sa'idi rft, bahwa ia termasuk

salah seorang yang bicara kepada Rasulullah $ tentang tawanan

Hawazin, lalu Rasulullah *' menyampaikan kepada para sahabat

dan mereka pun mengernbalikan kepadanla tawanan mereka

kectrali sahr orang laki-lak.

Maka Rasulullah $ berdoa, u Ya Allah, tumpulkan anak

pnahn5n."

Lalu lak-laki tersehrt berialan meleurati para budak

perempuan lnng pera\Inn dan anak muda, nalnun ia

mengabailrannSn, hingga ketrka melerrnti seorang nenek ia

b€rkata, 'Aku mengambil nenek ini karena ia merupakan induk

kampung."

Kemudian mereka mernberikan tehrsanrUn dariku sesuai

l;ang mereka tenhrkan, hlu Athlrah bertakbir dan b€t&ata,

'Bagaimana ia mengarnbilngra, padahal bibimp kering, slls'ttnya

kempis dan gairahnlp hilang, nenek-nenek urahai Rasulullah, jelek

dan tidak seorang pun rn tu denganr5;a."

Ketika melihat tidak seorang pun menginginkannya ia pun

meninggalkannSn, dan doa Razulullah $ prrn diijabah oleh

Allah &.

349- Gugrlr di Jalan Allah

Diriwaptkan dari Jabir bin Abdullah &, ia berkata: Kami

berangkat perang bani Anmar bersama Rasulullah #i, lalu ia

menyebutkan hadits tentang seorang lah-laki yang memakai dua

pakaian lnng usang padahal ia memiliki dua pakaian yang lain-
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Kemudian Rasulullah $ memerintahkan kepadaryra agar

memakainya kemudian ia pr.rn pergl.

lalu Rasululluh # bersabda, "Kenapa ia begifu, semoga

Allah menebas leh€nJa, bulanlah ini lebih baik."

Ketika laki-laki tersebut mendengamgn, maka ia berkata,
"Wahai Rasulullah, di lalan Allah."

Rasulullah $ bersaMa, "Di Jalan Allah."

I-aki{aki tersebut kemudian gugur di lalan Allah.288

350. Musibah Datang L-alu Menghilang Berkat Doa
Rasulullah #
hnu Ishaq berkata: Shard bin AMullah Al Azdi datang

kepada Rasulullah $ bersama rombongan dari AI Azd lalu ia

masuk Islam dan Islamnp baik, kemudian ia diangkat sebagai
pemimpin atas kaumnya dan sebagai panglima bagi kaumnya
unhrk memerangi kaum kafir di Yaman.

lalu berangkaflah Shard atas perintah Rasrjlullah # d*,
singgah di Jarasy, sebuah kota tertufup lpng berpenduduk
sejumlah kabilah Yaman. Khats'am berlindung kepada mereka,
lalu mereka memasukinya bersama mereka kefika mendengar
kedatangan kaum muslimin. Kemudian mereka mengepungnya
selama safu bulan, lalu ia kembali, dan ketika sampai di gunung
Splilr, penduduk Jarasy menduga bahwa ia lari karena kalah,
maka mereka pun mengejamya, dan ketika mendapatin5n ia balik
menyercng mereka dan memerangi mereka dengan sengit.

288 Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam Ar Muuattha'(pembahasan:
Pakaian, 2/9l0l dan Baihaqi dalarr. Dala' il An-Nubuwuah 16 /2M1.
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Penduduk Jarasy kemudian mengutus dua orang dari

mereka kepada Rasulullah # ,r,tuk melihat, dan ketika keduanya

berada disisi Rasulullah # tiba-tiba beliau bersabda, " Di nqeri

manakah gunung SWkw itu?'

Maka kedua orang tersebut berdiri dan berkata, "Di negeri

kami ada gunung namanya Kus5nr, begitu omng-orang Jarasy

menyebutry;a."

lalu Rasulullah # bersaMa, "Ia bukan Kusyttr tebpi

Sytkur."

Ia berkata, "Ada apa dengannln wahai Rasulullah?"

Beliau bersaMa, " Selanng ini unta Allah sdang

disembelih dinna."

Kemudian keduanya pergl ke Abu Bakar dan Utsman, lalu

keduanya berkata kepada mereka berdua, "Celakalah kalian,

Rasulullah $$ telah menyampaikan belastrngkawa atas musibah

yang menimpa kaum kalian tetapi kalian tinggal diam! Pergilah

temui Rasulullah # d* mohonlah kepada beliau agar musibah

yang menimpa mereka diangkat."

Keduanya pun pergr menghadap Rasulullah $ dan

memohon, lalu Rasulullah $ bersabda, " Ya Allah, hilangl<anhh

musibah yang menimp merel<a."

Setelah itu keduanrc pergr meninggalkan Rasulullah # dut

kembali ke kaumnya, dan mendapati kaumnya benar-benar telah

ditimpa musibah tepat pada hari Rasulullah $ menceritakarurgra.

Lalu berangkatlah utusan Jarasy kepada Rasulullah $, dan

mereka masuk Islam dan Rasulullah $ pun memberikan

perlindungan kepada merel<a.289

28e Uh. Sinh lbnu HisSam12/587-5881dan Synh Mavnhib(4/32-331-
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351. Doa Rasulullah # untuk Suku Daus

Ath-Thufail bin Amr Ad-Dausi menceritakan, bahwa ia
datang ke Makkah ketika Rasulullah $ ada disana. Kemudian

sejumlah orang Quraisy mendatanginSa, dan Ath-Thufail adalah

seorang penyair dan tokoh terkenal, Ialu mereka berkata

kepadanya, "Engkau datang ke negeri kami, dan laki-laki ini

Muhammad) telah memecah belah persatuan kami, ucapannln

sungguh menyihir dan memisahkan antara bapak dengan anaknya,

antara saudara dengan saudaranSla, antara suami dengan isterinya.

Kami khawatir engkau dan kaummu mengalami hal Snng sarna

maka jangan mau diajak bicara dengannya."

Ath-Thufail berkata: Sungguh mereka terus-menems

menekanku agar menjauhi beliau dan aku pun bertekad unfuk
menjauhi beliau sampai-sampai aku menufup telingaku dengan

kapas ketika hendak pergl ke masjid agar tidak mendengar

ucapannlla

Ath-Thufail berkata: Kemudian aku pergr ke masjid, dan
mendapati Rasulullah $ sedang melakukan shalat di sisi Ka'bah,

lalu aku mendekat kepadan5n. Allah enggan kecr.rali

memperdengarkan sebagian ucapannya kepadaku. Aku pun

mendengarkan ucapan yang sangat bagus, lalu aku berkata dalam

diriku, "Celakalah ibuku, demi Allah, aku adalah orang png mahir

dalam syair dan sasta, tahu mana lnng baik dan mana yang

buruk, kenapa aku fidak mencoba mendengarkan perkataannp?

Kalau baik aku ikuti dan kalau tdak aku tinggalkan."

Ath-Thufail berkata: Kemudian aku pun menunggu sampai

beliau selesai shalat dan kembali ke rumah, lalu aku mengikuti

beliau dan masuk ke rumahnya, lantas aku berkata, "Wahai

Muhammad, sesungguhnya kaummu telah menceritakan kepadaku
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tentang dirimu demikian dan demikian. Demi Allah, karena

mereka tidak henti-hentinya menekanku sampai aku menufup

telingaku dengan kapas agar tdak mendengar perkataanmu,

namun kecuali Allah memperdengarkannya kepadaku, lalu aku

mendengar perkataan yang bagus, maka coba sampaikan

kepadaku ajaranmu."

Rasulullah $ kemudian menyampaikan tentang ajaran

Islam kepadanya dan memperdengarkan ayafayat Al Qur'an. Aku

bersumpah demi Allah, belum pernah aku mendengar perkataan

png lebih indah darinya dan ajaran yang lebih baik darinya, maka

aku pun masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat-

lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku termasuk orang

yang disegani oleh kaumku, dan aku akan kembali kepada mereka

unfuk mengajak mereka masuk Islam, maka doakan agar aku

diberi safu bukti unfuk membanfuku mengajak mereka. Setelah ifu

Rasulullah $ berdoa, " Ya Allah, bedlah ia satu bukfr."

Ath-Thufail berkata: Kemudian aku berangkat menuju

kaumku, dan ketika sampai di Tsaniyah dimana orang dapat

melihat kdatanganku, tiba-tiba ada cahaya di mataku seperti

lampu, lalu aku berkata, "Ya Allah, letakkan di selain wajahku,

karena aku khawatir mereka justu mencercaku dengan cahaya ifu

karena aku telah meninggalkan agarna mereka."

Ath-Thufail berkata: Kemudian cahaya tersebut berpindah

ke ujung pecutku seperti lampu yang menempel, dan aku tenrs

berjalan mendekati mereka dari Tsanilrah. Ketika aku furun,

datanglah bapakku dan usianya sudah sangat lanjut, lalu aku

berkata, "Menjauhlah dariku u/ahai bapakku, karena aku bukan

lagi anakmu."

[-alu bapakku berkata, "Memang kenapa wahai anakku?"
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Alan berkata, "Aku telah masuk Islam dan mengikuti agama

Muhammad."

Bapakku berkata, "Wahai anakku, agamaku adalah

agamamu."

Ath-Thufail berkata: [-alu aku berkata, "Kalau begitu

pergilah mandi dan sucikan pakaianmu, kemudian kemarilah aku

akan mengajarimu tentang Islam."

Ath-Thufail berkata: [-alu bapakku pergr mandi dan

mensucikan pakaiannya kemudian datang kepadaku dan masuk

Islam. Kemudian isteriku datang kepadaku, lalu aku berkata

kepadanya, "Menjauhlah dariku, karena aku kni bukan lugt

sebagai suamimu."

Isfuiku berkata, "Memang kenapa wahai suamiku?"

Aku berkata, "Aku telah masuk Islam dan mengikuti agama

Muhammad."

Istiku berkata, "Wahai suamiku, agamaku adalah

agamamu."

[-alu aku berkata, "Kalau begitu pergilah mandi dan sucikan

pakaianmu, kemudian kemarilah aku akan mengajarimu tentang

Islam."

Kemudian isteriku pergl mandi dan mensucikan

lantas datang kepadaku dan masuk Islam. Setelah ifu aku menyenr

Daus agar masuk Islam, narnun mereka tidak merespon. lalu aku
pergr menghadap Rasulullah # d- berkata, "Wahai Rasulullah,

seswrgguhnya Daus gemar berdna dan enggan menuruti ajakanku,

maka doakanlah agar mereka binasa."

lalu Rasulrlluh # berdoa, "Ya Allah, beilah pefunjuk

ke@a Daus."
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Kemudian beliau bersaMa, "sekanng kembalilah engkau

kepada mqeka dan aiaHah mereka kepda Islam dengan cam

tnng sanfun."

Aku pun kembali kepada mereka, dan tinggal bersama

mereka beberapa lama mengajak mereka masuk Islam, kemudian

aku pergi menghadap Rasulullah # di Madinah bersama hruh

puluh atau delapan puluh orang dari Daus, namun Rasulullah $
sedang bemda di Khaibar. setelah ihr kami menyusul mereka di

I(haibar, lalu Rasulullah $ memberikan bagian dari rampasan

perang kepada kami sebagaimana kaum muslimin yang lain-2s

Dalam ksah ini ada mukjizat png lain, yaihr hakikat

karamah seorcmg unli adalah muhizat bagi seorang Nabi $,
seperti ynng kami jelaskan sebelumnya.

952. Rasulullah & Mengetahui Namarrya sebelum Ia

Memperkenallon Dirinya

Diriwa5ntkan oleh Al Waqidi bahwa Abdullah Dzal Baiadain

dari Mazinah adalah seorang lratim yang tidak memiliki harta

benda, dimana bapaknSa meninggal dunia dan tidak meninggalkan

harta warisan, maka ia pun diasuh oleh pamannya yang dikenal

kaya. Ketika Rasulullah # hiirah ke Madinah, ia sangat ingin

masuk Islam, nalnun pamannln terus menghalanginln hittgga

berlalu beberapa tahun, dan kembalilah Rasulullah * k Madinah

setelah merraklukkan MakkatL

lalu AMullah Dail Bajadain berkata kepada pamannla,

"Wahai palnan, zudah lama aku menunggu pamanda mau mastrk

2e0 65. $prh Al Mawnhibl4/37 dan 41), Fath Al Bari $ngl, dan Thabqat

lbnu *'ad(L/3531.
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Islam, narnun sampai kini fidak juga masuk Islam, maka izinkan

aku unfuk masuk Islam."

Pamannya berkata, "Aku bersumpah, apabila engkau

mengikuti Muhammad maka semua lang telah aku berikan

kepadamu akan aku minta kembali."

[-alu Abdullah yang waktu ihr namanSn masih Abdul Uzza

berkata, "Aku juga bersumpah bahwa aku akan tetap mengikuti

Muhammad dan silakan ambil semua harta bendamu png telah

engkau berikan kepadaku."

Ia pun mengambilnya sampai kain sarung yang dipakainya

pun han-rs dilepaskan. lalu ia datang kepada ibunya, dan ibunya

memberikan dua helai kain kepadanya, lantas 5nng sahr dipakai
untuk sarung dan yang safu dipakai unfuk penutup badann5ra.

Kemudian ia berangkat ke Madinah dan tidur di masjid
wakhr sahur. [-alu Rasululluh # melaksanakan shalat Subuh, dan

orang-orang saling berjabat tangan. Selesai shalat, Rasulullah $
pulang lalu melihatrya, maka beliau bertanya, "Siapkah engkau?'

Ia menjawab, "Aku adalah Abdul l)?za..."

Beliau bersaMa, " hgkau adalah AMullah Dal hjadain."

Kemudian beliau bersaMa, " Nanti singgah ke rumah."

Ia pun menjadi tamu Rasulullah #. talu Rasulullah $
mengajarinya membaca Al Qur'an hingga banyak bacaannya.

Sementara orang-oftmg bersiapsiap unfuk berangkat perang ke

Tabuk. AMullah adalah seoftmg pria bersuara lantang, dimana ia

membaca AI Qur'an di masjid dengan suara lantang, lalu Umar
berkata, "Wahai Rasulullah, tdakkah engkau mendengar suara si

badui 5nng membaca Al Qur'an dengan suara lantang ini hingga

menganggu orang lain?"
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Rasulullah$ menjawab, "Biarl<an saja wnhai (Jmar,

sesungguhryn ia telah berhijrah karena Allah dan Rasul-N5n."

Ketika orang-orang berangkat ke Tabuk, ia berkata kepada
Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doakan aku mati syahid."

lalu Rasulullah # bersabda, " &rikan aku senbut pohon."

Ia pun datang membarm serabut pohon kemudian beliau

mengikatkannya pada lengannya dan bersaMa, " Ya Nlah,
aku telah melindungi danhnya dari omng:onng

kafir;'

Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bukan ifu png aku minta."

Lalu Rasulullah & bersaMa, 'selatna englau keluar unfuk

mala engl<au mati s5nhid atau terlul<a oleh untamu maka engkau

mati s5nhid, tidak penting bagaimana engl<au meninggal."

Ketika mereka telah sampai di Tabuk dan singgah beberapa

hari, meninggalah AMullah Dzul Bajadain.

Bilal bin Al Harits Al Muzani bercerita: Lalu aku datang
kepada Rasx.rlullah, dan ketika itu Bilal sang muadzin membawa
obor di kuburan, flba-tiba Rasulullah d] telah berada di kuburan,

dipandu oleh Abu Bakar dan Umar, beliau bersaMa, " Tunjuklan
kepadaku kubumn fiudanmu."

Ketika hendak menyingkap liang lahadnya, Rasulullah $
bersabda,

" Ya Allah, aku ridha mal<a

ridhailah ia."

.ibe\tiVtr^bi#f J'"#t
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hnu Mas'ud berkata, "Aduhai seandainya aku pemilik liang
lahad irri.'291

353- Keledai Berbicara

Diriwayatkan dari Mu'a& bin Jabal &, ia berkata: Ketika di
Khaibar ada seekor keledai hitam datang kepada Rasulullah $ lalu
berdiri dihadapan beliau. Kemudian Rasulullah $ bertanya,
" Siapkah englau?'

Ia menjawab, "Amr bin fulan, kami tujuh bersaudara. Kami
semua menjadi kendaraan para nabi. Aku paling kecil dan aku
untukmu, lalu aku dimiliki oleh seorang Yahudi, dan setiap kali aku
menyebut narnarnu ia memukulku."

Maka Rasulullah $ bersabda, "I{alau begifu engkau adalah

Yu'6r'."292

3il. Orang Bisu Bisa Bicara

Diriwa5ntkan dari Ummu Jundub g, ia berkata: Aku
melihat Rasulullah $ diikufi oleh seorang perempuan dari
Khats'am yang membawa bayrnla yang gagu, lalu ia berkata,
"Wahai Rasulullah, anakku ini dan anggota keluargaku yang lain
gagu tidak bisa bicara."

Maka Rasulullah #t bersabda, " Tolong anbilkan. aA
unfukku."

291 Hadits irn dhalf.
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim ftrlm. 4s8 dan 460). Diantara

periwapbrlra terrdapat narna Al Waqidi yang riungratnya ditinggalkan.
292 Hadits in munkar.

Hadits ini diriuayatkan oleh Abu Nu'aim (hlm. 331).
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Kemudian dibawalah air untuk beliau, lalu beliau mencrrci

kedua tangannya kemudian berkumur-kumur lantas

memberikannya kepadanya seraya bersabda, "Minumkan ini

kepdanSn dan lainryn, lalu mohonlah ksembuhan kepada Allah

unfukn5n."

[-alu aku bertemu dengan ibu tersebut setahun kemudian

dan menanlnkan kepadanya tentang kondisi anaknya, ia

menjawab, "Sudah sembuh dan akalnln sangat cerdas melebihi

Snng 16in."293

355. Orang Kikir Menjadi Dermawan dan Orang

Pengecut Meniadi Pemberani

356. Usannya Berbicara dan Menjadi Ahli lbadah

Diriwaptkan dari Fadhl bin Abbas r$, ia berkata:

Rasulullah $ bersaua, "Ikatlah kepalaku agar aku bia keluar ke

masjid."

[-alu alm pun mengikat kepala beliau dengan pengikat

warna kuning, kemudian beliau keluar ke masjid dengan dipapah

antara dua orang, lantas mengatakan sesuafu kemudian bersa$a,

" hnngsiap Wng memiliki masalah t/ang menylitkann5m maka

silakan berdirt dan meminta kepadaku agar aku doakan untulm5/a."

Lalu berdirilah seorang perempuan dan mengiqpratkan

dengan jarinya ke lidatnyra. Maka Rasulullah db bersaMa,

" Pergilah ke rumah Aiwh dan funggu alflt."

Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai

Rasulullah, sesungguhn5a aku seorang png kikir, pengeort dan

2e3 Huditr ini diriwaptkan oleh Abu Nu'aim (hlm. 399).
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banyak tidur, maka doakanlah aku agar menjadi orang yang
pemumh, pemberani dan sedikit tidur."

Al Fadhl berkata: setelah itu aku melihat laki-laki tersebut
maju ke medan dengan sangat berani dan tidak seorang pun yang
lebih pemurah darinya dan sedikit tidur.

lalu Rasulullah $ meletakkan sebuah pedang diatas

kepalanya kemudian mendoakannya. lalu Aiqnh berkata,
"Sungguh aku mengetahui doa Rasulullah & untuknya, hingga ia
pun bisa bicara dan berkata kepadaku, 'wahai Aisyah, perbaikilah
t1ru1utr ,rt1"294

357 - Ali rg dan Doa Rasulullah #
Diriwayatkan dari Ali rg, ia berkata: AInr mengeluhkan

sakit mataku, lalu Rasululluh g leu,rat dan aku berkata, "ya Allah,
apabila ajalku telah dekat maka wafatkanlah aku, apabila tidak
maka angkatlah penyakitku dan apabila sebagai musibah maka
sabarkanlah aku."

[-alu Rasulullah # bersaMa, "Apa katamu?,

Aku pun mengulangi ucapanku, lalu beliau memukulku
dengan kakinya kemudian berrdoa, "Ya Allah, sembuhl<anlah.,,

Ali berkata, "setelah itu aku tidak pemah lagi mengeluhkan
ruLi1-u1u."295

294 Hadits ini diriurayatkan oleh Abu Nu'aim (Hm. 3gG)-
295 Hadits ini dirir,rayatkan oleh Abu Nu'aim (hrm. Bgs) dan Al Baihaqi dalam

Dak'il A*Nubusvvnh.
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358. Kisah Amr Bin Al Humq llang Awet Muda

Diriwayatkan dari Amr bin Al Humq rgu, bahwa ia pemah

memberi minum strsu kepada Rasulullah ,6&, lalu Rasulullah $
bersaMa, " Ya Allah, buatlah ia awet muda-"

Berkat doa Rasulullah €i, ia pun tampak masih muda, tidak

ada sahr pun rambutnya yang beruban, padahal umumya telah

menginjak delapan puluh talu1.296

359. Unta yang Berlari Kencang

Diriwayatkan dari Jabir &, ia berkata: Suatu ketika kami

bersama Rasulullah $ dalam sebuah peperangan, dan aku

mengendarai untaku yang sangat lamban jalannya. Kemudian

Rasulullah $ meleuratiku lalu menggoda untaku dan memukulnya

dengan tongkatrya, maka ia pun berlari kencang dan mendahului

seluruh *r1u.297lni terjadi berkat sentuhan tangan Rasulullah $.

360. Perisai yang Bergambar Kambing

Diriwayatkan dari Makhul &, ia berkata: Dulu ada gambar

kambing di perisai Rasulullah #t, dan hal itu membuat

Rasulullah et ildak senang. Pada pagi harinya gambar itu pun

diternukan telah terhapus oleh Allah &-298

2!r Hadits ini diriwayatkan oleh lbnu Abi qEibah dalam /4/ M.slwmf
(ll/494,no. 11808).

297 6u6i5 ini diriwayatkan olehAbu Nu'aim (hlm- 376)-
D8 Hadits iri dln'if.
Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Abi qBibah (11,/503, no. 11828) namtrn

hadits ini mutqathi'.
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361. Air Kencing Rasulullah g Menjadi Sumur Jemih
Diriwayatkan dari Anas ig, ia berkata: Rasulullah $

melaksanakan shalat dan berdiri sangat lama, dan Rasulullah #
pemah buang air kecil di sumur rumahnya.

Anas berkata: Tidak ada sumur di Madinah yang lebih
jemih darinya.

Anas berkata: Apabila mereka datang beliau memberikan
minum darinya, dan pada mas.r jahiliyah sumur tersebut namanya
Al Burud.2s

Perlu kami jelaskan disini, bahwa air kencing Rasulullah #
adalah bersih dan menyehatkan, seperti yang terjadi atas Ummu
Aiman 6. Karena ifu, mayoritas ulama berpendapat bahwa
kotoran Rasulullah $ hukumn5a suci. Maka unspadalah, jangan

sampai syetan bertisik dalam diri Anda lalu berkata, "Bagaimana

mungkin air kencing menjadi surnur Snng jemih?" Karena ini
adalah termasuk mukjizat Rasulullah $. sebelumnyra telah kami
jelaskan bahwa keringat beliau sangat harum melebihi minlak
kesturi, sementara keringat manusia biasa diketahui baunya tidak
sedap.

362. Keberkahan Rasulullah S pada Panahan Sahabat

Diriwayatkan dari Muhammad bin Iyas bin Salamah, dari
bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah $ melalati sejumlah

orcmg dari Aslam yang berlomba memintal, lalu beliau bersaMa,
"Ini adalah permainan yang bik -sebanyak dua l<ali atau figa
kali- lemparlah aku ikut bercana lbnu Al Adza'."

299 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (trlm. 381).
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Lalu orang-orang pun menahan tangannya dan berkata,

"Tidak, kami tidak mau melempar apabila engkau ikut

bersamanya, karena ia pasti menang.'

Kemudian Rasulullah $ bersaMa, "Kalau bqifu aku ikut

betsama l<alian sernua."

Ia berkata: Mereka pun melempar sepaniang hari ifu,

kemudian berpencar dan tidak seorang pun diantara mereka Snng

merasa menang atas png lainnya-3m

363- Suara Rasulullah * Terdengar dari Jarak yang

Sangat Jauh

Diriwayatkan dari Aiqph 6, ia berkata: Rasulullah #t
duduk diatas mimbar pada hari Jum'at, lalu bersaMa kepada

orang-orcmg, " DuduHah kalian."

Maka duduklah AMullah bin Rawahah di bani Ghanam

karena mendengar perintahnyn. lalu ada yang berkata, "Wahai

Rasulullah, AMullah bin Rawahah duduk di bani Ghanam karena

mendengar perintahmu supalp duduh lalu orang-oftmg duduk dan

ia pr.rn duduk di tempatnln."

Diriwaptkan juga dari AMurmhman bin Mua& 16,, ia

berkata: Rasulullah $ berkhutbah dihadapan kami di Mina,

nalngn kami mendengar suaranya padahal kami berada di tempat

tinggal kami, dimana beliau mengajari mereka manasik haji

kemudian bersaMa, "Ambillah batu lontar-"

300 l-rudi6 ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn Dala'il ,4n-Nufuwrah

(6/2551dar;' Sumn N Kubn(LO/l7}.
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364. Suara Rasulullah g Terdengar oleh Kaum
Perempuan di Rumah Mereka

Diriwa5atkan dari AI Bara' &, ia berkata: Rasulullah $
berkhutbah dihadapan kami sampai terdengar oleh kaum
perempuan di kamar-kamar mereka, saat ifu beliau berkhutbah
dengan suara kencang,
zt

Ot^,-yt e)X-//

O / /.. O. a/dPtr
iy;&6?t4,t, O/ ,

4.8 JI,. l>e
/2

n ,it:r? hr t;:_^Jr bl i:rV,e U

"Wahai sekalian manusia tnng beriman dengan liwtn5n
dan tidak tulus dari hatin5n, kalian melalrukan ghibah
terhadap kaun muslimin. Janganlah membunfuti aumt muela,
karena bamngsiapa tnng metnbtnfuti aurat saudamn5a maka
Allah al<an membunfuti aurabryn, dan barangsiap tnng dibunfuti
aunhja oleh Allah maka Allah al<an membeberl<an aunbya
sel<alipun di dalam ntntahnyp."3ol

365. Rasulullah # Mengetahui Nama-Nama Orang
Munafik lpng Akan Membunuhnya
Diriwayatkan dari Shilah bin Zufar &,, ia berkata: Kami

bertanya kepada Hu&aifah, bagaimana engkau mengetahui orcmg-

301 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (hlm" 379).

'J,' 4iL.L .';1
lJ//.lJ

I rjier Y
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orang munafik padahal tidak seorang pun dari para sahabat

termasuk Abu Bakar dan Umar lnng mengetahuinya?

Ia menjawab: Suafu kefika aku sedang berjalan dibelakang

Rasulullah $. Kemudian beliau tidur di atas untanya, lalu aku

mendengar sejumlah oftmg berkata, "Bagaimana apabila kita

lemparkan ia dari untanya lalu lehem3a tercekik sehingga kita

bebas darinln."

Lalu aku berjalan antara beliau dan mereka sambil

membaca Al Qur'an dengan $rara keras sehingga Rasulullah $
terbangun mendengar suaraku, lalu beliau bertanya, "Siap ifu?

Aku menjavrab, "Hudzaifah."

Beliau bertaryn lagi, " Siap oring'oftng tnng
dibelal<angnu?'

Aku menjawab, "Fulan dan fulan." Aku lantas menyebutkan

ndrrd-n"rrra mereka.

Lalu beliau bersaMa, "Apl<ah englau mendangar

perkataan merela?'

Aku menjawab, "lya dan karena itulah aku berjalan diantam

engkau dan mereka."

Beliau bersabda, "saungguhngn mereka, fulan dan fulan

4an beliau menyebutl<an nama-nama merel<a- adalah oftnSF

omng munafik, jangan beritahukan kepda siapa Pun."3o2

302 gu6i1" ini diriwayatkan oleh Abnr Nu'aim (hlm. 461).
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366- Seekor Singa Melindungi Rasulullah # dari Upaya
Pembunuhan

Dirir,ra3ratkan dari Unvah bin Zubair &, ia berkata: Nadhar
bin Al Harits dikenal sebagai orang yang gemar menyakiti
Rasulullah S. Suatu ketika Rasulullah $ keluar hendak buang
hajat di siang hari yang sangat panas, lalu beliau berjalan sampai di
bar,vah Tsaniyah Al Hujun, dan biasanya apabila hendak buang
hajat beliau pergi menjauh. Nadhar bin Al Harits melihatrp lalu
berkata, "lnilah kesempatanku unfuk membunuhnya."

Urwah berkata: Maka ia pun mendekat kepada beliau,
narnun tiba-tiba ia balik ke rumahnya dengan penuh ketakutan. Ia
lantas bertemu dengan Abu Jahal, lalu ia berkata, "Dari mana
engkau uahai Nadhar?"

Nadhar menjawab, 'Aku sedang membuntuti Muhammad
hendak membunuhnya karena sedang sendirian, namun tibatiba
ada seekor singa yang hendak menerkamku dan membuka
mulutrla lebar{ebar, maka aku pun menjadi takut dan balik
dengan penuh gemetar."

Abu Jahal berkata, "lnilah salah safu sihimyr2."303

367. Orang yang Hendak Membunuh Rasulullah #
Dihinakan oleh Allah
Diriwa5ntkan dari Jabir &, ia berkata: Ada seorang laki{aki

dari Muharib namanya Ghaurats bin AI Harits, ia berkata kepada
kaumn5la, "Aku akan membunuh Muhammad."

lalu mereka berkata, "Bagaimana caranya?"

303 gu6ig ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (hlm. 16G1Gl), dan dalam
tardapat Al Waqidi Srang dinihi mutal.
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Ia menjawab, "Menyergapnya. "

[^alu ia pun mendekat kepada Rasulullah #, d* ketika itu

beliau sedang duduk dengan pedang di pangkuannya.

Ia berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah pedangmu ini?"

Beliau menjawab, " Ijn.'

Kemudian ia mengambilnSn dan menariknya lalu

mengayrnlannya dan hendak membunuh beliau, lalu Allah

menghinakannya. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah

pedangmu ini?"

Beliau menjawab, " 15n."

Kemudian ia mengarnbilqTa dan menarikngra lalu

mengayrnkannya dan hendak membunuh beliau, lalu Allah

menghinakannSra.

Kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, fidakkah engkau

takut denganku?"

Beliau menjawab, " Tidak, ap tnng mqti aku hlafi
darimu."

Ia berkata, "Tidakkah engkau takut kepadaku sementara

pedang di tanganku?"

Beliau menjaraab, "Tidak, Allah akan melindungiku

darimu."

Kemudian ia pun memasukkan kernbali pedang tersebut ke
dalam sarungnya dan mengernbalikannp kepada Rasulullah Sr.

Maka Allah & menurunkan firman-ltn:
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iti,i 3)t 3 :, t$r, OJi ${_

,<,; riii 8rr:* ;ii :frt;;t ifiru
" Hai orang-orang yang beiman, ingattah kamu akan

nikmatAllah 6nns diberil<an-Np) kepadamu, di waktu suatu kaun
bermakud hendak menggerakkan tanganrym kepadamu (unfuk
berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu.
Berblpnlah kepada Allah, dan haryn kepada Attah sajatah oftng-
orang mukmin ifu harus betbvwkl<a1." (Qs. Al Maa'idah [5]:
l1Poa

368. Kisah Ummu Qirfah dan Anak-Anakn5p !/ang
Didoakan Celaka oleh Rasulutlah #r
Aisyah qa berkata: Suatu ketika Rasulullah $ mendengar

bahwa ada seorang perempuan dari bani Fazarah, lrang bemama
Ummu Qirfah, telah mempersiapkan tiga puluh oftmg penunggang
kuda dari anak-anak dan cuctr-cucunya unfuk membunuh beliau
dan berkata, "Pergilah ke Madinah dan bunuhlah Muhammad!"

Maka Rasulullah $ bersaMa, " Ya Allah, binasakan ia
dengan analm5n."

Kemudian Rasulullah #i mengutus Z*rid bin Haritsah
kepada mereka, lalu mereka bertemu di sebuah lembah, dan
sejumlah sahabat Zaid tertunuh. Dalam peristiwa itu Zaid pun
jatuh terluka, dan balik ke Madinah, lalu bersumpah tidak akan

3ol Hadits ini diriuayntkan oleh Abu Nu'aim (hlm. 152).

sr; #
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membasuh kepalanya dengan air sampai kernbali kepada mereka.

Kemudian Rasulullah $ mengufus seiumlah ufusan bersamanga,

lalu mereka saling bertemu, dan bani Fazarah pun mati, juga anak

Ummu Qirfah dan Ummu Qirfah. Ia lantas mengirimkan baju

besinya kepada Rasulullah $, lalu ia menancapkannya diantara

dua tombak, dan kembalilah Zaid hingga tiba di Madinah.

Aisyah berkata: Pada malam itu Rasulullah $ sedang

berada di rumahku, lalu pintu diketuk, dan keluarlah Rasulullah #t
sambil menarik pakaiannln lalu memeluk Taid dan

menciumnSa.s5

369. Ukkasyah Masuk Surga tanpa Hisab

Diriunyatkan dari Abu Hurairah I&, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

loq

IJI
t. o !o,Of-

"Kelak ada tujuh puluh nbu dari unatku tnng masuk surgp

dengan wjah bercinar tenng setaang bulan pwrlama."

Abu Hurairah berkata: Lalu Ukka4nh bin Mihshan Al

Asadi berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan agar aku

termasrk diantara mereka."

Rasdullah ,S bersabda, " Ya Allalr, ia tqnaa*
dianbn mqel<a."

30s Hadits ini diriunyadran oldrAbu Nu'aim fttlm. 468).

),, o,
l*-t.lU
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Kemudian ada lakilaki Anshar yang berdiri dan berkata,
"Wahai Rasulullah, doakan agar aku termasuk diantara mereka."

Maka Rasulullah $ bersabda, "hgkau telah didahului oleh
(Jkkasgtafi."306

370. Rasulullah # Sembuh dari Upaya Sihir
Diriwayatkan dari Aisyah 6, ia berkata: Rasulullah $

terkena sihir, sampai-sampai merasa bingung seakan-akan
melakukan sesuafu padahal tidak mel , lantas beliau
berdoa kepada Allah, dan bersaMa, " Tahukah engkau bahwa
Allah telah memenuhi permintaanku."

Ais!/ah berkata, "Apakah itu unhai Rasulullah?"

Beliau bersabda, "Ada dua omng laki-lald datang kepdaku,
yang satu duduk disisi keplaku dan 5nng satu duduk disisi kakiku,
lafu yang afu berkata kepda temann5m, Apa sakit Stang
dikeluhkannya?' Temanryn menjawmb, 'Ia terkena sihir'. Ia
berta4n, 'Siapakah tnng menyihimSa?'Ia menjawab, 'Iabid bin
Al Abham'. Ia beftaryn, 'Pada benda apa sihir dilalrukan?' Ia
menjaorab, 'Dalam sisir dan nnbut dan seludang maSnng'. Ia
berkata, 'Dimanakah sisir dan ranbut ifu sekamng?'Ia menjarlmb,
'Di lubang sutnw bani Zuniq'."

Aisyah berkata: [-alu Rastrlullah # mendatangi tempat
tersebut, kemudian kembali kepada Aiqnh dan bersabda,

305 Hadits ini diriuayatkan oleh Al Buktrari (pernbahasan: Kerembutan hati,
bab: Masuk surga tujuh puluh ribu orang tanpa hisab, no. 6541) dan Muslim
(pembahasan: Imana, tnb: Dalil atas masuknya sejurnlah umat Islam ke dalam
surga tanpa hisab dan siksa, no. 367, hlm. l/Lgn.
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"Sungguh, aim5n seperti pcar tnng hitam, dan pohonnp sepetti

kepla sytebn."

Aisyah berkata: Lalu aku berkata kepada beliau, "Wahai

Rasulullah, kenapa engkau tidak mengeluarkannya?"

Beliau menjawab, "Alflt telah disembuhkan oleh Allah

darinSa, dan aku b'dak ingin menuniukl<an keburukannSn kepda
onngon1lg"3o7

371. Kisah Umar Bin I(haththab Masuk Islam

Dceritakan bahwa saudari Umar bin l(haththab, yaitu

Fatimah binti l(haththab, telah masuk Islam bersama suaminSa

Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Mereka masuk Islam se@ra

sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Umar. Ketika ifu
Khabbab bin Al Art yang mengajari Fatimah mengaji Al Qur'an.
Pada suafu ketika Umar menghunus pedangnya hendak

membunuh Rasulullah $ dan para sahabahya. Mereka

mengatakan kepadanya, bahwa beliau bersama para sahabatnln

yang berjumlah kurang lebih empat puluh oftmg sedang berkumpul

di sebuah rumah di Shafa. Diantara mereka yang hadir dalam

perkumpulan tersebut ada Hamzah, Abu Bakar dan Ali bin Abi

Thalib, serta sejumlah sahabat yang tidak ikut hijrah ke Habasyah.

Di tengah jalan Umar bertemu dengan Nuaim bin AMullah,

lalu ia berkata, "Mau kemana engkau unhai Umar?"

Ia menjawab, 'lngin membunuh Muhammad karena telah

memecah belah persahran aurais!, dan mencaci maki hrhan-tuhan

kih.'

307 p1u6i1r ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Doa, bab:

Ketetapan doa) dan Al Baihaqi dalan Ad-Dala Y(ild. 5, hlm.24n.
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Nu'aim berkata, "Alangkah angkuhnp engkau wahai
Umar, apakah engkau mengira bahwa bani Abdi Manaf akan
tinggal diam setelah engkau membunuh Muhammad? Tidakkah
sebaiknya engkau pulang dan mengurusi keluargamu sendiri?"

Umar bertanya keheranan, "Keluargaku yang mana?"

Nu'aim menjawab, "Saudarimu Fatimah dan anak
pamanmu Sa'id bin Taid keduanya telah masuk Islam dan
mengikuti agama Muhammad, urusilah mereka."

Mendengar itr.r Umar pun kembali dan pergl menuju ke
rumah saudarinya Fatimah. Ketika ifu Fatimah dan suaminya Sa'id
bin Zaid sedang belajar mengaji Al Qur'an di rumahnya dengan
I(habbab bin Al Art Snng membawa mushaf surah rhaha. Ketika
mereka mendengar suam Umar datang maka I(habbab
bersembunyi, sementara Fatimah mengambil mushaf dan
mengempihya dibawah pahanya. Ketika Umar mendekati pintu ia
telah mendengar suara Khabbab mengajarkan bacaan Al eur'an.
Maka kefika masuk Umar bertanya, "Bacaan apakah yang baru
saja aku dengar dari kalian?"

Keduanya meniawab, "Tdak ada bacaan apa-apa."

Umar berkata, "Jangan berdusta, aku mendengar bahwa
kalian berdua telah masuk Ishm dan mengiktrti agama
Muhammad?"

lalu ia pun menampar wajah Sa'id bin Zaid, sementara
Fatimah menghalanginln agar tdak menamparnya kembali,
natnun Fatimah jush,r ditampar oleh Umar sampai berdarah.
Ketika ifu maka Sa'id dan Fatimah berkata, "lya benar, kami
berdua telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad,
silakan apa yang ingin engkau lakukan atas kami."
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Ketika Umar melihat saudarinya berdarah ia pun menyesal

dan merasa kasihan, lalu ia berkata kepada saudarinya, "Coba

berikan kepadaku lembaran yang engkau baca tadi apa isinya?"

Umar adalah seorang yang mengerti baca tulis. Ketika ia

memintanya maka Fatimah berkata, "Kami khawatir atasmu."

Umar berkata, "Jangan khawatir."

Ia pun bersumpah akan mengembalikannya setelah

membacanya. Ketika ia berkata demikian, Fatimah berharap ia

mau masuk Islam, maka ia berkata, "Wahai saudaraku,

sesungguhnya engkau najis karena stafusmu musyrik, dan

lembaran ini fidak boleh disentuh kecuali oleh omng-orang yang

suci."

Maka urnar pun pergl dan bersuci. Lalu Fatimah pun

memberikan lembaran tersebut kepadanp, dan isinSn adalah

surah Thaahaa. Ketika ia nnembaca beberapa a3nt surah Thaha,

Umar berkata, "Alangkah indahnya kalimat-kalimat ini dan

alangkah mulianSla."

Ketika Khabbab bin Al Art mendengamya, ia ketuar

kepadanya dan berkata, "Demi Allah wahai Umar, aku berharap

engkau adalah orang yang didoakan Nabi $ secara khusus,

dimana aku pernah mendengar beliau berdoa, 'Ya Allah,

kuatkanlah Islam dengan Abul Hakam bin His5nm atau Umar bin

I{haththabi sungguh benar wahai (Jmar."

Maka ketika itu ia berkata, "Tunjukkan kepadaku wahai

Khabbab dimanakah Muhammad dan para sahabatur5ra, aku ingin

datang kepadanya unfuk masuk Islam."

Khabbab berkata, "Beliau sedang bersama para sahabatrya

di sebuah rumah di shafa."
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Kemudian Umar mengambil pedangnln dan
mengangkahrya lantas pergl menuju Rasulullah $ dan para

sahabatryn. Sesampainya di sana, Umar pun mengefuk pinfuryn.
Ketika mereka mendengar suara orang mengefuk pintu maka
bangkitlah salah seorang sahabat unfuk melihatrya dari lubang
pinfu, temyata ia adalah Umar bin Khaththab sedang membawa
pedang.

Maka ia pun melaporkan kepada Rasulullah $ dengan
penuh ketakutan dan berkata, "Wahai Rasulullah, Umar bin
I(haththab datang membawa pedang."

Hamzah berkata, "Biarkan ia mazuk, apabila bermakstrd
baik kita lalnni dan apabila bermaksud jahat maka kita bunuh
dengan pedangnya."

Rasulullah $ bersabda, "Percilakan ia masuk."

[-alu ia pun dipersilakan masuk. Kemudian Rasulullah #i
bangkit kepadanla dan menemuinya di dalam kamar lalu beliau
memegang selendangnSra dan menariknya kuat-kuat, lalu bersaMa,
"Ada apa engkau datang kemari uahai [lmar? Demi Allah,
sebailaSa angkau berhenti sebelum Allah menurunkan sil<s
absmu."

Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu
unfuk mengratakan beriman kepada Allah dan Rasul-N5ra dan apa
png engkau bawa dari-Nya."

Mendengar ifu Rasulullah # pun bertakbir, dan para

sahabat pun tahu bahwa Umar telah masuk Islam, maka mereka
pun keluar berhamburan, dan merasa sangat senang dengan
keislaman Umar disamping keislaman Hamzah. Mereka juga tahu
bahwa akan membela dan melindungi Rasulullah # dari
ulah tangan para musuhnya.
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372- Rasulullah g Menginformasikan Sesuatu lrang
Tidak Mungkin Diinformasikan Kecuali oleh
Seorang Nabi

Penduduk Thaif enggan menerima dal$rah Rasulullah #
dan para bahkan memusuhinya, sehingga
Rasulullah & pun pergl meninggalkan mereka dengan tangan
hampa. lalu Rasululluh # berteduh di kebun milik Utbah bin
Rabi'ah dan Syaibah bin Rabiah, dimana keduanya sedang berada
di kebun tersebut. Kemudian Rasulullah $ berteduh di bawah
pohon anggur dan duduk dibawahnya, sementara Utbah dan
Slaibah tems memperhatikan beliau. Hingga akhimya keduanya
merasa iba kepada beliau dan mengutus budaknya yang bemama
Adas unfuk mengantarkan anggur kepadanya. Berangkatlah Adas
untuk memberikan anggur kepada Rasulullah S dan
meletakkannya di hadapan Rasulullah $, kemudian ia berkata

kepada Rasulullah, "Silakan makan!"

Ketika Rasulullah fu memegang anggur dengan tangannya

maka beliau bemcap, "Bismillaalf', kemudian makan.

l-alu Adas memandangi u/ajah Rasulullah $, kemudian

berkata, "Sumpah demi Allah, ucapanmu ini tidak pemah didengar
oleh siapa pun di negeri ini."

Setelah ifu Rasulullah # bertanya kepadanya, "Dari negeri
manakah engkau datang wahai Addas dan apakah agamamu?"

Ia menjaruab, "Aku adalah seorang Nashrani. Aku berasal
dari Ninawa."

Rasulullah # bersaMa, "Dad seorEng 
'nngshalih namintn Yunus bin Matb."
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Adas berkata, "Tahukah engkau siapakah Yuntrs bin Matta

ihr?"

Rasulullah S bersabda, "Ia adalah saudaraku, ia seorang

nabi dan aku juga seomng nabi."

lalu Adas pun mencium kepala Rasulullah #i, kedua

tangannya dan kedua kakin5n

Setelah itu Utbah dan Syaibah berkata satu sama lainnya,
"Budakmu telah terpengaruh olehnya. "

Ketika ia kembali maka keduanya berkata, "Celakalah

engkau wahai Adas, kenapa engkau mencium kepala, tangan dan

kaki orang itu?"

Ia menjar*ab, "Wahai fuanku, tidak ada seorang pun di
muka bumi ini yang lebih baik darinya, ia telah mengabarkan

kepadaku tentang suafu perkara yang tidak mungkin diketahui
kecuali oleh seorang nabi."

Keduanya berkata, "Celakalah engkau wahai Adas, jangan

pemah tinggalkan agarnarnu, karena agamamu lebih baik dari
ogomany6."3o8

373- Kaum Kafir Qurais!, Berjatuhan dalam Perang
Badar setelah Dlempari Kerikil oleh Rasulullah #
Diriwayatkan dari Fatimah g, ia berkata: IGum kafir

Qr-raisy berkumpul di HUir lalu berkata, 'Nanti kalau Muhammad
lerrat kita bunuh bersama-sama."

s08 Hadits ini diriwayad<an oteh lbnu Ishaq seperti ddam ,As-Simh ll/419-
4271srcrra mtaaL
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Mendengar itu Fatimah melaporkannSn kepada ibundanya,

lalu Khadijah menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah $.
lalu Rasululluh # bersaMa, "Diamlah wahai puteriku."

Kemudian Rasulullah $ keluar menemui mereka, dan

ketika mereka melihatn5ra mereka berkata, 'lni dia Muhammad."

lalu mereka menundukkan pandangan mqel<a dan jatuhlah dagu

mereka ke dada mereka dan perkumpulan mereka pun sunyi, tidak

seorang pun diantam mereka yang mampu mengangkat

kepalanya. Kemudian Rasulullah $ mengambil segenggam tanah

lalu melempamya kearah mereka serala berucap, "htmhlah
wmjah-wmjah itu."

Tidak seorang pun diantara mereka yang terkena lemparan
tanah Rasulullah $ kecuali mati dalam keadaan kafir kefika

perang Badar.

374- Malaikat Menaunn Al Abbas

Hal ini terjadi pada waktu perang Badar.

Ada seorang pria Anshar datang membawa Al Abbas

sebagai tawanan, lalu Al Abbas berkata, "Bukan dia yang
menawanku, tetapi yang menawanku adalah seomng laki-laki

berurajah tampan dan mengendarai kuda yang indah, namun aku

tidak melihahya bersama rombongan. "

lalu pria Anshar ifu berkata, "Akulah yang menawannla
unhai Rasulullah."

[-alu Rasulullah $ bersabda, "Diamlah, engkau telah

dibanfu oleh malaikat 5nng msli2."3o9

309 Hadrc ini diriungntkan oleh Ahmad (7/fln dad hadits Ali dan
shahih.
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375- Para Malaikat Memerangi Kaum Kafir Quraiql
hnu Abbas rg menceritakan tentang kondisi perang Badar,

ketika seorang muslim sedang berhadapan dengan seorang kafir,

tiba-tiba ia mendengar suara pecut dan suara kuda diatasnya yang

berkata, "Seranglah Haiam!"

Tiba-tiba ia melihat sang musyrik jafuh tersunglnr,

hidungnya putus dan r,rajahnya hanctr seperti bekas pukulan

pecut, maka semuanya pun menjadi gembira.

Tak lama kemudian datanglah seoreing Anshar, dan

menceritakannya kepada Rasulullah 8r, lalu Rasulullah $
bersaMa, "hgkau benar, ifu adalah bala banfuan dari langit

ketigz-"31o

376- Gugur Sebagai Slrahid dan Masuk Surga

Ketika kaum muslimin berhadapan dengan kaum kafir

Quraisy pada perang Badar, maka Rasulullah $ berdiri

memberikan nasihat dan wejangan kepada kaum muslimin agar

bersabar dan teguh dalam pendirian, dan mengampaikan kepada

mereka bahwa janji Allah telah datang, dan barangsiapa png
gugur dalam perang ini maka ia mati sSnhid dan masuk surga.

Lalu Umair bin Al Hamam berdiri dan berkata, "Wahai

Rasulullah, surga yang luasnya seluas langrt dan bumi?"

Rasulullah $ menjawab, " 15m."

lalu ia berkata, "Berunfunglah beruntunglah wahai

Rasulullah."

310 q.ditr ini diriunyatkan oleh Mr.rslim (L763, pernbahasan: Jitnd, tnb:
Bantnn dari para malail€Q.
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Rasulullah $ bersaMa, "Kenap engl<au berlata

demikian?'

Ia menjawab, "Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah, han!'a

berharap semoga aku termasuk salah safu penghuninya'"

Rasulullah $ bersaM a, " Engl<ab txmsuk penghuninya'"

Setelah ifu ia mengeluarkan beberapa krrrfta dirt
tempatnlfa dan memakannya, kemudian berkata; "Jika aku tenrs

makan kurma ini akan hidup lebih lama lagi."

Maka ia pun langsurng membuang kurmanya kernudiarv

berperang hingga akhimSn gugur sebagai syahid dan masuk surga

sebagaimana dikabarkan oleh Razulullah g-s1r

377 . Batans lhyr Berubah Meniadi P"edang

Pedang Ukkasyah bin Mihshan ptrtus pada wakh-r perang

Badar, lalu Rasulullah #i mernberin5a sebatang kayr, dan

bersaMa, " Peganglah ini!"

Ketika Uklost/ah mengambilnp dan menggerak-

gerakkannya tiba-tiba berubah menjadi pedang png panjang dan

sangat putih berkilau. Ia pun masih memakainya untuk berperang

hingga gugur dalam perang Yamanah melawan orang-orang

murtad pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq &-312

378. Kisah Al Abbas lpng Me.nfiembunyilnn Uang

Ketika Rasulullah $ meminta tebusan dari Al Abbas pada

wakfu perang Badar, ia mengaku tidak memiliki harta benda-

3rr 926i5 ini diriwartkan oletr Muslim (1901) dan Ahrnad (3/l%-I3n-
s12 Uh. Sinh lbnu Hisymll/$n dari lbnu Ishaq tanpa sanad-
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Maka Rasulullah $ bersabda, "Dimanal<ah hafia benda

Jnng engkau pendam bersana Ummul Fadhl di bawah pintu, lalu
engl<au berkata kepadanSa: Jit<a aku mati terbunuh maka ia unfuk
si kecil?'

Al Abbas berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada
seorang pun yang mengetahui apa yang kami lakukan kecuali
611u1',."313

379- Informasi Rasutullah $ tentang Kematian Orang
Kafir Qrrais!, dalam Perang Badar
Diriwayatkan dari M,slim bahwa Rasufullah $ berdiri pada

wakfu perang Badar dan bersabda, " Ini adatah tempat matiryn si
fi.ilan!' Kemudian beliau rneletaldon tangannya di atas tanah, lalu
bersaMa, "Ini adalah tanpt natin5m si fuhn!' lantas beriau
melehkkan tangannya di atas tanah, sarnbil menunjuk tempat mati
mereka safu persafu. Mere&a kerrnrdian meninggal di tempat Snng
telah dituniuk oleh Rasulullah #, dun tidak seorang pun meleset
dari tempahrya.

380. Kekalahan Kaum MusrTrikin datam Perang Badar
dengan l-emparan Tanah oleh Rasulullah #f
Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam &, ia berkata: Kami

pemah mendengar suara jah:h dari langit seperti suara kerikil di
bejana. Rasulullah $ melemparkan kerikil tersebut, sehingga kami
pun menang-314

313 65. Al Bidalnh m An-Nit4ah(6/SOZl.
314 Hadits im hasan.
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Diriwayatkan iuga dari Hakim bin Hizam dS' ia berkata'

Ketika perang Badar meletus Rasulullah #i minta diambilkan

kerikil, lalu beliau melemparkannya bersaMa, " futnhlah wiah

utaiah itu."

Makakamipunmenang'danfurrrrrlahfirmanAllah&'

q);LCd'\i3"1ii61 €$' "i;b i6
ayf* i{; ii <r-%xi;9i V N

'5ol*7'ifr- -z lJ-

"Maka 6nn7 sebenamtn) bukan l<amu tnng membunuh

mereka, akan tebpi Anahlah tnng membunuh mereka, dan bukan

kamu ,nng melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah

wng melempar. (Altah berbuat demikian untuk membinasakan

merel<a) dan unfuk memberi kemanangan kepada orang-oftng

mulmtin, dengan kemenangan tpng baik. sesungguhnin Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetaharl" (Qs. Al Anfaal [8]' 17)

Diriwayatkan juga dari hnu Abbas rS' ia berkata:

Rasulullah $ bersaMa kepada Ali bin Abi Thalib rg, " Tolong

ambilkan segenggam kefikil-"

KemudianAlimengambilkannya,lalubeliau
melemparkannya ke amh musuh, dan tidak seoramg pun dari

mereka kecrrali matanln penuh dengan debu. Setelah itu furunlah

firman Allah &,

Hadits ini diriwaptkan oleh AttrThabrani dalam Al Mu'ian Al lkbtu(3127,

3/203).
Al Haitsami lMaima'Az-hwa'id,6/ultr,/rclb., "sanad hadits ini lnsn'"
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qriL-#r6"Ai;-11 3Jr1, "i;b #
ayt% i$ ii A":r1i ;pj V ai 6Ktj

@'+U';lfr
"Maka fi,ang sebenanja) bukan karnu yang membunuh

merel<a, akan tebpi Allahlah trulg mqnbmuh mereka, dan bulan
kamu tnng ketila lanu melempr, tetapi Allah-lah

tnng melempr- (Allah befuat funikian untuk mqtbinasl<an
mael<a) dan wfuk metnbqi kemanngan k@a oftng.oftng
mulonin, dengan yang baik. Sawggulnjn Allah
Maha Mendengar lagi Maha Meng@hur|" (Qs. Al Anfaal [7]:
l71srs

Diriunyaflan juga dari Yazid bin Amir As-SuuEi r&, ia
berlata: Rasutullah $ rnenganrbil segenggam tanah, kemudian

menghadap k6ah kaum hlu melernpari mereka

dengan tanah tersehd, sar6il bersabda, 'Kemblilah, an5ahlah

wajah-uaiah ifiL"

Iufaka titak seorang prn diailara mereka ke@ali rnatargp
terkena dihr.316

3r5 6u6i1r im hasan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Atlr-Thabrani dalan Al lGbir(11750, 11/2851.
3rG gu6i1t ini dirtuayatkan oleh Al Baihaqi dahm Ad-Data'it(5/143 bab:

Nabi $ melemparwajah orang-orarg lrafir).
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381. Rasulullah $ Menakut-Nakuti Kaum Musr,rikin

Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah Al Qusyairi r{$, ia

berkata: Alm datang kepada Rasulullah & d* ketika mendekat

beliau bersabda, "saungguhn5n aku telah bermohon kepda Allah

agar l<alian ditimpa kekeringan dan ms bkut dalam hafi kalian."

lalu ia berkata dengan kdua tangannya, "Sesungguhnya

aku telah bersumpah demikian dan demikian. Aku fidak akan

beriman kepadamu dan fidak akan mengikutimu. Kekeringan

masih saja menimpaku dan rasa takut masih menancap di hatiku

ketrka aku berdiri di hadapanmu."su

382. Kehancuran Mnsuh

Diriwalntkan dari Buraidah &, ia berkata: Dulu ada

seorang laki-laki berkata pada wakfu petang Uhud, "Ya Allah,

apabila Muhammad benar maka benamkanlah aku ke dalam

bumi." Tak lama kemudian ia pun terbenam ke dalam 6*ri.318

383- Aku gnng Membunuh Ubai

Ubai bin Khalaf pemah bertekad akan membunuh

Rasulullah $, lalu Rasulullah S bersaMa , " Akulah tnng akan

membunuh Ubai."

Kemudian hal itu teriadi sebagaimana disabdakan oleh

Rasulullah $. Suatu ketika Ubai bin Khalaf datang kepada

Rasulullah & pada waktu p€raryl Uhud, kemudian mereka

317 926i6 ini diriwaptkan oleh AttrThabrani &larn Al Austlt
Al Haitsami lMajma'Az-hwra'id,6/ffilbqkata, "Sanad hadits ini baik."
318 gu6i5 ini diriwaptkan oleh Al Bazzlalr seperti dalarr. Ihsyful Asbr

(Pernbahasan: Hijrah dan peperangan, bab: Perang Uhud, no. 17991.
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membiarkannya, lalu ia pun disambut oleh Mush'ab bin Umair,
dan Rasulullah S melihat tulang selangka ubai dari celah baju

besi, dan menikamnya dengan tombak sehingga ia pun jafuh dari
kudanya dan bekas tikamannya tidak mengeluarkan darah tapi
mematahkan fulang rusuknya. Setelah itu teman-temannya datang
kepadanya dan ia meraung kesakitan. lalu mereka bertanya, "Ada
apa denganmu, ia hanya luka kecil.'

Lalu mereka mendengar sabda Rasulullah $ yang

men5ratakan, ",4hulah Sang al<an menbunuh [)bai."

Kernudian ia b€,rkata, "Sumpah, apabila yang menimpaku
ini menimpa pen&rduk Ddl Maiaz niscaya mereka semua akan
mati-"

Kemudian [Ibai pun meninggal sebeh-tnr sampai Makkah.
Inlu turunlah firman Allah {*:

q)i16.,t1i";{c-frfi €<1; "i;b i6
Syiz- id, i, <r_,rftt ;gjV N CKtj

t rl9 /rt|
ryer:-'4tl

" Maka (varg bukan lamu tnng membuzuh
merel<a, akan tebpi Allalrlah t/ang menbunuh merel<a, dan bukan
lcamu JEng ketika kamu melempar, tebpi Atlah-tah
yang (Allah bertuat demikian untuk membinasakan
mereka) dan unfuk membert kemenangan kepada oftng-oftng
mukrnin, dengan kemenangan 57ang baik. Sesungguhnya Attah
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Maha Mendengar lagi Maha Merzgebhui." (Qs. Al Anfaal [8]:

L7l3re

Ubai bin Khalaf adalah satu-satunyra orang kafir yang

dibunuh oleh Rasulullah db dalam perang Uhud, dan tidak pemah

diketahui bahwa beliau membunuh seorang pun sesudahnp.

384. Informasi Rasulullah & tentang Apa lpng
Dikatalon oleh Qabats Bin Uslnim tentang
Diriqn
Diriwalntkan dari Al Waqidi rS,, ia berkata: Mereka

berkata: Qabats bin Uq/aim Al-Laitsi berkata: Aku pemah ikut

perang Badar bersama kaum musSrikin, dan aku melihat iumlah

kaum muslimin sangat sedikit, sementara jumlah kami sangat

banyuk. Kemudian kami kalah dan aku melihat kami dari segala

sisi, lalu aku berkata dalam diriku, 'Belum pemah aku melihat hal

seperti ini, semua orang melarikan diri kecuali kaum perempuan."

Setelah pemng Khandaq, aku ingin masuk Islam, lalu aku

datang kepada Rasulullah # dutt mengucapkan salam kepada

beliau lantas beliau bersaMa kepadaku, " Wahai Qabats, bul<ankah

engkau yang mengatal<an pada unktu Wrang Ehdar, belum

pemah aku melihat hal seperti ini. Semua oftng melaril<an dai

kecuali laum perempuan."

Lalu aku berkata, 'Aku bersal$i bahwa engkau adalah

Rasulullah, sungguh tidak seorang pun !/ang mendengar ucapanku,

karena aku hanya bertisik dalam diriku, nalnun Allah telah

memberitahukannya kepadamu. "

319 Hadits ini diriunptkan oleh Al Hakim dan dia bertata, "Sanad hadits

slphih."
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Setelah ihr beliau menawarkan Islam kepadaku dan aku

pun masuk Islam-

385- Kisah Umar Bin Wahab dan Shafwan Bin
Umagryrah yang Elerencana Membunuh
Rasulullah $ Pasca Perang Badar

Suatu k€fika Umair bin Wahab Al Jumahi dr.rduk-duduk

bersama Shafu,an bin Umayyah di HUir pasca perang Badar, dan

Umair bin Wahab adalah salah satu syetan Qmrsy yang paling
banSak men5nkiti Rasdullah #t dan para sahabatrSra di Makkah.

Dalam perang Eladar, analmya Snng bernama Wahab bin Umair
ditangkap dan menjadi talanan kanm mtrslimin-

lalu Umair menyebtrdor tentang kekalahan mereka. Maka

Shafrran ba*ata, "Surqguh, alarEkah nilmratn6;a hidup sesrrdah

mer€&a."

Umair merpnvab, "Enghu behd, dan sungguh sekiranla
aku tdak m€nan(renmg h,rtang yang hanrs aku bayar, dan anak-

anak yang hanrs aku nafkatf niscalp alil b€rangkat ke Madinah

r:ntuk mer.$unrir lv*rharnmad, karena aku mempr.rnyni alasan;

anaklru rrgriadi tarrrrra,n mereka. "

Matr<a Shafunn Hata, 'Hutarqgmu aku yang tanggung,

dan anak-anal<rnu aku prg naflehi, silakan berangkat dan bunuh

Muhamrnad."

l-alu Umair berkata, 'Tolong rahasiakan hal ini dan jangan

sampai ada seomng pun yang mengetahuinya."

Shafr,rnn menjawab, "lya aku akan merahasiakannya."

Kemudian Umair memerintahkan agar pedangnya

dipersiapkan dan diracr.rni, lalu ia ptun berangkat ke Madinah.
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Ketika sampai di Madinah, umar bin Khaththab yang sedang

bercakapcakap tentang kemenangan perang Badar bersama

beberapa sahabat lainnya melihatnya, lalu berkata, "Sepertinya ihr

umair bin wahab si anjing dan musuh Allah, ada apa gerangan ia

datang kemari? Ia pasti akan membuat makar, dialah pemicu

perang Badar."

Kemudian umar r$ masuk menemui Rasulullah # d*
berkata, "wahai Rasulullah, ada umair bin wahab si musuh Allah

datang dengan menghunus pedangnya."

Rasulullah $ bersaMa,"Percilakan ia masuk kemari!'

lalu Umar datang menggiringSrya dengan menempelkan

pedangnya di lehemya seraya berkata kepada para sahabat yang

bersamanya, "Masuklah kalian kepada Rasulullah s dan

waspadalah dari si busuk ini, ia sangat berbahaln'"

Kemudian Umar r$ membawanya masuk kepada

Rasulullah s. Ketika Rasulullah $ melihat"rya sedang disiring

oleh Umar dengan pedang menempel di lehemya, maka beliau

bersaua, "Lepaskan dia wahai Umar, dan mendekatlah englcau

kemari unha Umair."

Setelah itu ia pun mendekat kepada beliau kemudian

berkata, "selamat pagi, yaitu ucapan selamat orang-orang iahililEh

diantara mereka."

Lalu Rasulullah # bersabda, "sesungguhn5n Allah telah

memuliakan kami dengan sakn penghormatan yang lebih baik

dari satammu wahai Umair dangan salam penduduk surga'"

Umair berkata, "Sungguh, yang engkau bawa wahai

Muhammad adalah sesuatu Snng bam."
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Rasulullah $ bersabda, "Lalu ap fujuanmu datang kqnari
wahai Umair?"

Ia menjawab, "Aku datang ingin menebus anakku yang
kalian tawan."

Rasulullah $ bersaMa, "Lalu kenapa engl<au membawa
pedang di lelzermu?"

Ia menjawab, "Persyetan dengan pedangpedang ini,
adakah kami peroleh kemenangan dengannya?"

Rasulullah $ bersabda, "Jujurlah engkau ulahai Umair, apa
fujuanmu datang kemari?"

Umair menjawab, "sungguh aku datang hanya unfuk ifu.,,

Rasulullah $ bersaMa, "hgl<au duduk berdua dazgan
shafwan bin uma5ryah di Hijir, latu katian berdua menyebutkan
para korban dari suku Qunisy, lalu engkau berkata, 'sandainja
aku tidak meninggung hutang yang harus aku baSar dan anak-
analrku yang harus aku nalkahi nisaya aku akan benngkat unfuk
membunuh Muhammad'. Lalu shafwan berjanji alan membaSar
hutangnu dan menalkahi anak-anakmu apbila engkau berhasil
membunuhku, akan tetapi Allah telah menghalangimu dadku
wahai Umair."

Mendengar ucapan Nabi $ Umair berkata, *Aku 
bersaksi

bahwa engkau adalah Rasulullah, sungguh kami telah
mendustakanmu wahai Muhammad dengan apa yang engkau
bawa dari langit dan wahytr yang furun kepadamu. Rahasia ini
hutyu aku dan Shafi,rnn yang tahu, nannun demi Allah aku yakin
bahwa yang memberitahukan kepadamu adalah Allah, maka
segala puji bagi Allah yang telah memberiku hidayah untuk masuk
Islam-"
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Kemudian umair pun berqBhadat lalu Rasulullah $
bersabda, "Ajailah saudam kalian ini hukum-hukum agama, dan

ajaritah ia membaca Al Qur'an, serta lepaskanlah tawanann5a-"

Lalu mereka pun melaksanakan perintah Rasulullah $
tersebut. Kemudian umair berkata, "wahai Rasulullah, sebelum

masuk Islam aku adalah omng Fng paling kejam terhadap kaum

muslimin, dan kini aku mohon izin unh,rk kembali ke Makkah dan

menyem mereka kepada Islam. Apabila mereka enggan memenuhi

aiakanku maka aku akan siksa mereka sebagaimana dahulu aku

siksa kaum muslimin."

Lalu Rasulullah # pun memberinp izin untuk kembali ke

Makkah. Ketika umair bin wahab keluar dari Makkah menuju

Madinah, shafipan bin umayph berkata "Bergembiralah kalian

dengan kejadian Snng sebentar laE akan teriadi yang dapat

mengobati luka kalian dalam perang Badar'"

setiap kali ada rombongan yang datang, shafwan bertan5n

tentangnya, hingga datanglah seorang pengendara dan

mengabarkan bahwa Umair telah masuk Islam, maka ia pun

bersumpah tdak akan mengajaknya bicara selama-lamanya dan

memufuskan tali persahabatannya. Kefika Umair sampai di

Makkah, ia prrn langsung mengajak orang-orang masuk Islam dan

menyiksa siapa pun yang enggan mengikuti ajakann5n, hingga

orang-orang pun banyak yang masuk Islam berkata dakunhnya-SZO

32o gudg ini diriu4ntkan oleh hnu Ishaq sepqti dalan As-Sirah (L/66.1'

563)dengan satad mutsL
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386- Informasi Rasulullah g tentang Islamnya Abu Ad-
Darda'

Diriwayatkan dari Jubair bin Nufair &, ia berkata: Abu Ad-
Darda' 4g dikenal sebagai penyembah patung di masa jahiliyah.

suatu ketika Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin
Maslamah masuk ke rumahnya lalu mencuri pafungnya. Ketika
Abu Ad-Darda' kembali ke rumah ia mengumpulkan patungnya
dan berkata, "Celakalah engkau, kenapa engkau enggan,
bukankah aku telah membela dirimu?"

Mendengar itu isteriqra berkata, "Jika ia dapat memberi
manfaat atau mencegah bahaya tmfu ia dapat melindungi dirinya."

[.alu Abu Ad-Darda' berkata, 'Tolong siapkan air unfuk
mandi."

Ia purr mandi dan memakai pakaiannp lalu perE menuju
RasLrlullah #i. AMullah bin Rau,ahah melihat kedatangannya, ia
berkata, "Abu Ad-Darda' datang pasti ingin mencari lorni.,

Lalu Rasulullah # bersaMa, "ndak, ia datang just, ingin
masuk Islan, karena Tuhanku & tetah manjanjil<an kepdaku
bahwa Abu Ad-Darda' akan mastk Islan-"321

387 - Para Penggali l(handaq Makan Kurma dan jumtah
Kurma Tersebut Tetap Seperti Sediakala
Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq {9u, bahwa puterinya dari

Basyir bin Sa'd, yaifu saudari Nu'man bin Basyir berkata: suafu
ketika ibuku Amrah binti Rawahah memanggilku, Ialu memberiku
segenggam kurma di bajuku, kemudian berkata, "wahai puteriku,

321 p.611r ini diriwa5atkan oleh AI Baihaqi daram Dara'it An-Nubuorru:ah
l6/30tl.
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antarkan kurma ini ke bapakmu dan pamanmu Auullah bin

Rawahah!"

L-alu aku pun mengambilnya dan pergl mernbavranya

mencari bapak dan pamanku, lantas bertemu dengan

Rasulullah $, kemudian beliau bersabda, "Kemarilah vnhai anak

putei, aF tnng engkau baum ifu?'

[-alu aku menjawab, "wahai Rasulullah, ini adalah kurma

untuk bapak dan pamanku yang dikirim oleh ibuku'"

Rasulullah $ bersaMa, " Coba bqikan kepdalru!"

Kemudian aku menuangkannp di kedua telapak tangan

Rasulullah $ namun tidak penuh, lantas beliau memerintahkan

unhrk membentangkan kain dan menqangkan kurma tersebut

atasnya, lalu ia pun terpencar diatas kain tersebut. Kemudian

beliau memerintahkan kepada seseorang agar memanggil semua

penggali Khandaq unhrk makan siang. Lalu mereka pun

berkumpul dan makan kurma tersebut, namun anehnya sampai

mereka bubar kurma tersebut tetap ufuh bahkan hrmpah keluar

1ruirr322, padahal jumlah penggali khandaq ada tiga ribu orang

sahabat.

388. Kisah Para Penggali l(handaq yang Malon

Makanan Safu Nampan dan Tetap Tersisa Dua

Pertiga NamPan

Diriwaptkan dari hnu Abbas &, ia berkata: Rasulullah #f
menggali parit di sekeliling Madinah, sementara para sahabat

mengikat perut mereka dengan bahr karena menahan lapar.

Ketika Rasulullah $ melihat hal tersebut beliau bersaMa, "Adakah

322 Hadits ini diriwaptkan oleh lbnu ls@(2/2181dengan s*urrrd musL
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diantara kalian tnng dapat menunjuki kami kepada seseoftng yang
mempuryni makanan?"

Seseorang menjar,vab,'Iya. "

Kemudian mereka pun menuju rumah laki-laki tersebut, dan
temyata ia sedang di parit, lalu isterinya mengufus orang
kepadanya agar pulang karena Rasulullah #t telah datang ke

rumah kita. Tak lama kemudian datanglah laki-laki tersebut dengan
bergegas dan berkata, 'Demi bapak dan ibuku, ia memiliki
kambing perempuan dan anakn1n." lalu ia pun mengambilnya.

Rasulullah # bensaM a,',4nalm7a eja."323

[-alu ia pun menlrcmbelih anakn5n. Setelah itu isterinya
segera memasaknya dan mengadoni roti lalu membuatryra menjadi
bubtr, lalu makanan ptrn dihidangkan kepada Rasulullah # dun
para sahabal Kemudian Rasulullah $ memasukkan iari-jarinya ke

dalam makanan tersebut dan bersaMa, "Bismillah, W Allah
bql<atilah npkanan ini, a5n silakan makan-"

Mereka pun makan sampai ken5nng, narnun yang

termakan hanya sepertiganla dan tersisa sepertiganln, lalu

dilanjutkan oleh sepuluh otang berilortrya dan mereka ptrn makan
sampai kenyang. Kemudian Rasulullah $ bangkit dan mendoakan

tuan rumah agar keluarganya diberkahi oleh Allah $, kemudian

mereka pun pergi ke parit lagi.

[-alu Rasululluh # bersaMa, "Ayo hA pergi ke &lman!'

323 Hadits ini diriuayatkan oleh Ath-Thabarani dalam At Mulatn Al I{abA
(L1/376 dan 372.

Al Haitsami (Majma' ,42-hsn'id, 6/1321berkata, "Hadits ini diriwaptkan
oleh Ath-Thabarani sedangkan periwaptuiya slnhih."

l:h. Al Bidaph tn An-Nilqnh(4/l@1.

Mereka pun makan sampai ken5rang, narnun yang
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Temyata ada sebuah bafu besaryang menghalanginSn, lalu
Rasulullah $ bersaMa, " Biar aku Sang meme@hkann5n."

lalu beliau bersabda, "Bismillahl' lalu beliau memukuln5n.

Setelah itu memancarlah kilatan cahaya, Ialu beliau

bersaMa, "Allahu Akbar, istana-istana funm demi Tuhan Pemilik

Ka'bah."

Kemudian beliau memukulnya lagr dan memancarlah

kilatan caha5n, lalu beliau bersabda, 'Allahu Akbar, istana-istana

Percia demi Tuhan Pemilik l{a'bah."

Melihat hal ifu orang-orang munafik pun berkata, "Kita

sedang menggali parit unfuk melindungi diri kita, bagaimana ia

menjanjikan kepada kita istana-istana Persia dan Romawi?"!"

389. Mata Mereka Menjadi Buta

Diriwaptkan dari Abdullah bin Mughaffal Al Muzani &, ia

berkata: Suatu ketika kami bersama Rasulullah 4t di Hudaibiyah.

I alu ia menceritakan tentang perjanjian Hudaibiyah, diantaranya:

Ketika kami sedang demikian, tiba-tiba ada tiga puluh oftmg
pemuda keluar dengan membawa pedang dan memelototi wajah
kami, maka Rasulullah $ mendoakan atas mereka sehingga mata

mereka pun tidak dapat melihat. Kemudian kami menghampiri
mereka dan menangkap mereka lalu Rasulullah $ bertanya,

"Apakah lalian datang atas perintah saeonng?' Atau dabng
dengan jaminan saeorang? "

Mereka menjawab, "Tidak."

Maka Rasulullah # p* melepaskan mereka.

[-alu hrrunlah firman Allah &'
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'u'k,#,rr- tr1ff 
-# ;{;i,i{ "i( };

U;J3,rq{ifr i,?rW"{if,\'fu -.
"Dan Dia-lah Wng menahan tangan merel<a dad

(membinasalan) kamu dan (mqahan) bngan l<amu dari
(membinasal<an) mereka di tengah kob Makl<ah sesudah Allah
mernenangl<an karnu abs merel<a, dan adalah Allah Maha Melihat
apa yang katnu kerjakan. "(Qs. Al Fath 1481, Z4lsz+

390- Nabi # Menginformasikan bahwa Pelindung
Orang-Orang Munafik akan Mati dalam Perang
Muraisi'

391- Nabi g Memberitahukan kepada Seorang
Munafik tentang Apa yang Diceritakan Orang-
orang saat Dia Tidak Ada

Diriwayatkan dari Urwah bin Zubatr t$,, ia berkata:

Diceritakan dalam perang Muraisi' yaifu perang bani Musthaliq, ia
berkata: Ketika Rasulullah $ berhenti di sebuah jalan Usfan dan

orang-orang meletakkan barang-barangnya, tiba-tiba bertiuplah

angin yang sangat kencang sehingga membuat mereka khawatir,

lalu ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa angin ini bertiup
kencang?"

324 6u6i1t ini diriuraptkan oleh Ahrnad (4/8n, dan An-Nasa'i seperti png
tercantum dalam Tafsir lbnu l{abir(4/L921-

Al Haitsarni (Majma' Az-Zwa' i4 9/116l berkata, "Para periunyatrya adalah
periuaSaat shahih."
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Mereka mengklaim bahwa Rasulullah S bersabda, "Hari ini

ada seorang pembaar muna{ik yang meninggal dunia, itulah

sebabn5n angin bertiup kancang, akan tetapi ia frdak akan

membaha5akan kalian insya Allah."

lalu angin pun kembali berhembus normal, dan orang-

omng kembali mengumpulkan barang-barang mereka, tiba-tiba

unta Rasulullah $ hilang, hittggu oftmg-orang mencarinya. lalu

ada seorang munafik yang ikut dalam rombongan orang-orang

Anshar berkata, "Kemana mereka hendak pergi?"

Para sahabahya menjawab, "Mereka hendak mencari unta

Rasulullah # yung hilang."

lalu si munafik berkata, "Kenapa Allah tdak

memberitahukannya dimana untanya?"

Orang-orang pun terkejut mendengar celotehnya, dan

berkata, "semoga Allah mematikanmu, engkau munafik, buat apa

ikut perang kalau temSnta engkau munafik?"

Ia menjawab, 'Aku ikut karena ingin mendapatkan

keuntungan dunia, dan aduhai Muhammad memberitahukan

kepada kita apa yang lebih penting dari masalah unta."

Orang-orang pun mencelanya dan berkata, "Sungguh, tidak

ada jalan lain bagimu, seandainya kami tahu bahwa engkau

munaftk maka kami tidak akan menemanimu."

lalu si munafik pun masih bersama mereka beberapa saat,

kemudian ia berdiri dan meninggalkan mereka menuju

Rasulullah $ dan mendengarkan hadits Rasulullah. Temyata

Allah & tenn memberitahukan kepada beliau perihal ucapan si

munafik.
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Setelah itu Rasulullah $ bersaMa dan si munafik

mendengarkannya, "Ada seoftrng munafik mencibir tentang unta

Rasulullah fu yang hilang, lalu berkata, 'Kenapa Allah frdak

memberitahukan kepadan5n dimana untanya, dan Allah & telah

mengabarkan kepdaku dimana tempabzSn, dan tidak ada gnng
mengetahui perkan ghaib kecuali Allah &, dan untaku ada di

sana, talinW terilat phon mal<a carilah disana'."

I-alu si munafik pun kembali ke tempat teman-temannya

yang tadi ditinggalkannya, dan mereka masih duduk di tempat

mereka tidak seorang pun pergl meninggalkan tempatrya, lalu ia
berkata, "Aku sumpah kalian, apakah ada diantara kalian Snng
pergr meninggalkan tempatrln unfuk memberitahukan kepada

Rasulullah $ perihal diriku?!"

Mereka menjawab, 'Tidak, tidak seorang pun diantara kami
yang pergi."

Ia berkata, "Sungguh ucapanku telah sampai kepada orang-

orang, demi Allah seakan-akan aku baru masuk Islam sekarang ini,

tadinya aku masih ragu-ragu, dan kini aku bersaksi bahwa

Muhammad adalah Rasulullah."

Para sahabatrya berkata, "Cepat pergl ke Rasulullah dan

mohon ampunan kepadanln."

Kemudian mereka mengklaim bahwa ia pergl ke
Rasulullah #t dan mengakui kesalahannya lalu Rasulullah $
memaafkannya. Setelah mereka kembali ke Madinah, mereka

mendapati Rifaah bin Zaid bin Tabut salah satu bani Qainuqa',
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dan termasuk salah seorang pembesar Yahudi dan pelindung

orang-orang -*ru61.325

392. Allah Melindungi Rasulullah & dari Upasn

Pembunuhan dalam Perang Dzat Ar-Riqa'

Diriwa5atkan dari Jabir bin Abdullah &, ia berkata: Kami

berperang bersama Rasulullah $ kearah Nejed, kemudian kami

mendapati Rasulullah # di lembah SnnS banlnk pepohonannSa,

lalu Rasulullah $ duduk di baunh pohon dan menggantungkan

pedangnya di salah satu dahan pohon tersebut.

Jabir berkata: Orang-orang kemudian berpencar di lembah

tersebut mencari tempat berteduh. Lalu Rasulullah $ bersa$a,

"Ada sneoftrng yang datang kepadaku ketika aku sdang tidur,

lalu ia mengambil pedang lalu aku terbangun dan ia berdiri diatas

kepalaku, dan aku tidak sadar bahwa pedang ada di tangannSa,

lalu ia berkata Skpakah 5mng menghalangimu dariku?'

Aku menjawab, "Allah."

Kemudian ia berkata lagi, "Siapakah yang menghalangimu

dariku?"

Aku menjawab, "Allah."

Beliau bersabda, " Ialtt ia mengrungkan pdang kembali,

dan ini oftngnya sedang duduk."

Namun Rasulullah & tdak menghukumnya.326

325 Hadit ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalan Ad-Dala y(hlm. 44&
449l dafi Uruah secara murcal. Dianbra periwapbrya ada hnu lahi'ah yang

difilai dln1f.
326 gu6its ini diriwayatkan oleh Muslim (penrbahasan: Ketrtarnaan, tnb:

Tawakkal Rasulullah $ kepada Tuhanryn.
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Laki-laki tersebut naman!,ra adalah Ghaurats bin Al Harits,
dan ada yang berpendapat, namanya adalah Ghuwairits, dan ada
yang berpendapat namanya adalah, Da'tsur.

393- Informasi Rasulullah g tentang Hal-Hal Ghaib

Diriwayatkan dari seorcmg pria Anshar, dia berkata: Suafu
ketika kami keluar bersama Rasulullah $ mengantarkan jenazah,
lalu aku melihat Rasulullah $ berdiri di mulut lahad dan bersaMa
kepada penggalinya, "Luaskan bagian kakin5n dan fuaskan bagian
keplanga!"

Ketika Rasulullah $ kembali ada seorang perempuan
mengundang beliau unfuk makan. Makanan pun dihidangkan, lalu
Rasulullah # meletakftan tangann5n dan para sahabat pun
meletakkan tangannya mengikuti beliau. Kemudian mereka makan
dan orang'orang fua kami mdihat Rasuhdlah $ memasukkan sahr

suap ke dalam mulutnlra, kemudian bersabda, "Aku mena'um bau
daging kanbing yang diatnbil bnp sizin pmilila5p.D -

lalu si perernpwm tersebut mengufus orang dan
mengatakan, 'wahai Rasulullah, aku telah mengutus orang ke
baqi, untuk membelikan kambing namun tidak ada, dan mengufus
orang ke tetangga yang telah mernbeli kambing unfuk membeli
kambingnSn namun ia tidak ada, lalu aku mengufus seseorang
kepada isterinya lantas ia mengirimkannya kepadaku."

Mendengar ifu Rasulullah $ bersabda, "Bagikan makanan
ini kepda pdra taqmnan."327

327 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Lih. Al Bidalph m An-Nihajah
(6/te8,l.
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Sg4.SembuhsetelahDiludahiRasulullah#dalam
Perang Khaibar

DiriwayatkandariUrunhls,iaberkata:Rasulullah#
mengutus AMullah bin Atik bersama tiga puluh orang penunggang

kuda, diantara mereka ada AMullah bin unais kepada Yasir bin

Rizam Al Yahudi hingga sampai di Khaibar. Rasulullah #
kemudian mendengar bahwa ia telah mengumpulkan Ghathfan

unfuk memerangi Rasulullah #' I-alu mereka pun sampai

kepadanya dan berkata, "sesungguhnya kami telah diuhrs oleh

Rasulullah $ kepadamu untuk mengangkatmu sebagai penguasa

Khaibar."

Mereka pun tenrs menipunya hingga akhimya ia mau

mengikuti mereka ditemani oleh tiga puluh orang masing-masing

dibonceng oleh sahr orang muslim'

KetikamerekasampaidiQarqarahsekitarenalnmildari
Khaibar, Yasir bin Rizam Yahudi menyesal dan hendak mengambil

pedang Abdullah bin unais, narnun Abdullah bin unais sigap dan

memecut untanya lalu menerobos barisan hingga berhasil

menangkap Yasir bin Rizam lalu memotong kakinya hingga puhrs,

lalu Yasir bin Rizam menyerang dan memukul AMullah bin Unais

hingga terluka. Setiap orang dari kaum muslimin berhasil

mengalahkan orang Yahudi yang diboncengnya, dan tidak seomng

pun dari kaum muslimin yang terluka. Setelah ihr mereka kembali

k"puduRasulullah.#,d*Rasulullah$meludahilukaAMullah
bin Unais hingga sembuh satna sekali'328

32sHaditsinidiriwayatkanolehAbuNu,aimftrlm.450).Diantara
periwayatnya adalah Ibnu lahi'ah dari selain Abadilah dan riwayatnla dari selain

mereka disepakati lemah, dan ada uns'r melsal'
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395- Informasi Rasutullah # tentang Kehancuran
Khaibar

Ketika Rasulullah $ sampai di Khaibar beliau
melaksanakan shalat subuh berjamaah, sementara penduduk
I(haibar fidak mengetahui kedatangan Rasulullah $ dan bala
tentaranya, sehingga mereka pun pergl ke kebun dan sar,vah
mereka seperti biasa. Begifu mereka tahu maka mereka pun
berteriak dan berkata, "Ada Muhammad dan bala tentaranya.,,

Kemudian mereka melarikan diri dan berlindung di benteng
mereka. Melihat itu Rasulullah # bersabda,

uf ,;?l hr t? u; (

t:t I7
. o '.ol?.

.;/J-U^Jl

"Allah Maha Besar, hancurlah l{haibaa Attah Maha B6ar
hancurlah l{haibar! Apabila kami telah tiba di wilayah suatu l<aum
maka kecelakaanlah bagi mereka yang diberilan ancaman."329

Apa yang diinformasikan oleh Rasulullah db ini pun benar
terjadi, Khaibar hancur dan orang-orang yahudi dikalahkan oleh
kaum muslimin.

329 Hadits rni diriunyatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: peperangan, bab:
Perang khaibar) dan Muslim (pembahasan: Jihad, bab: perang khaibar).
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396. Informasi Rasulullah # tentang Kemenangan

Perang Khaibar di bawah Bendera Ali lg

Sahl bin Sa'd meriwa5ntkan, bahwa ketika Rasulullah S
hendak memasuki Khaibar pada malam hari, beliau bersabda,
*Besok aku akan membeikan bendera ini kepada seofizng laki-laki

,nng mencintai Attah dan Rasul-N5n dan dicintai oleh Allah dan

Rasul-N3m, Atlah akan memberikan kemenangan kepadanya."

lalu orang-orang pun menunggu siapa gerangan yang akan

diberikan bendera oleh Rasulullah $. Ketika pagi harinya, mereka

pun pergl mendatangi Rasulullah # d* setiap orang berharap

dirinya diberikan bendera oleh Rasulullah $.
Tiba-tiba Rasulullah $ bersaMa, " Mana Ali bin Abi

Thalib?'

Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, ia sedang sakit

mata."

Rasulullah $ bersaMa, " Sunth ia dabng kemari!'

Ali pun dihadirkan, lalu Rasulullah $ meludahi matanya

dan mendoakannya hingga akhimp sembuh sarna sekali. setelah

ifu beliau memberikan bendera tersebut kepadanya. lalu Ali

berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka

sampai menjadi seperti kita?"

Rasulullah $ bersabda,

A! o / t, 'l ol /o,

r, '€u. J? F
o o o7, t",r*7q.
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"Iaksanakan pelan-pelan hinggu engkau sampai di

wlatann merel<a, kernudian ajaHah mereka masuk Islam dan
sarnpail<an tentang keonjiban mereka kepada Alah. Demi Allah,
sekimrya Allah menjadilarunu sebagai sebab petunjuk bagi
s*eorz,ng mal<a hal itu jauh lebih baik bagimu daripada memiliki
unb kemenh-menhan."8o

397- Kemenangan Muhammad Bin Maslamah
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah rg, ia berkata:

Murahhab Al Yahudi keluar dari benteng Khaibar dengan
membawa senjatanya sambil berkata, "Ayo siapa yang berani
melawan?"

Lalu Rasulullah $ bersabda, "Siap ,nng benni
melaumnnga?'

Lalu Muhammad bin Maslamah berkata, "Aku siap
melawannya wahai Rasulullah, aku akan membalas kematian
saudaraku yang mereka bunuh kemarin, yaifu Mahmud bin
Maslamah 5rang mati dibunuh pada perang Khaibar."

Rasulullah # bersabda, "Majulah kepadangn, ,n Altah
banfulah ia melawannya."

330 Hadits ini diriunyatkan oleh Al Bukhari (pernbahasan: peperangan, bab:
Perang l6aibar) dan Muslim (pernbahasan: Keutarnaan sahabat, bab: Keutamaan
Alis).

lur ,SM ttr' ,!t:rt
yuok ol'u
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Ketika keduanya saling mendekat, ada pohon yang

menghalangi keduanya, lalu masingmasing dad keduaryra

berlindung dibalik pohon. setiap kali salah sahrnya berlindung

yang lain menebas tangkainya, hingga akhimya keduanya

berhadapan dan saling adu ketangkasan. Kemudian Murahhab

berhasil menekan Muhammad lalu memukulnya, lalu Muhammad

berlindung darinya dengan perisai dari kulit, lalu pedang Murahhab

jatuh dan Muhammad berhasil menebasnya hingga akhimSn ia

meregang nyawa.

Ada sejumlah riwa5nt 5png berbeda tentang orang llang

membunuh Murahhab, apakah Ali atau Muhammad bin

Maslamah? lalu Al waqidi menggabungkan riwayatrriwaSnt ini dan

berkata: Muhammad bin Maslamah menebas betis Murahhab dan

memotongnya, lalu Murahhab berkata, "Matikan al{tl wahai

Muhammad."

lalu Muhammad berkata, "Rasakan pedihnya kematian

seperti yang dirasakan oleh saudaraku Mahmud'"

Kemudian ia pergi meninggalkannya, dan leuntlah Ali &
lalu ia menebas lehemya hinggu akhimya mati dan ia pun

mengambil rampasannla- sl

33r Hadits ini diriwalpflGn oleh Ahmad (3/385), Al Hakim 13/4361, dan lbnu

Ishaq seperti ddam Sinh A*Nabu'itltah (2/33*3341'

Pentahqiq Az-Zad (3/3221 berkaa,'Sanad hadits ini slnhih'"
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398- Informasi Rasulullah # Bahwa Zuber Akan

Membunuh Yasir Al Yahudi

Setelah Murahhab Al Yahudi mati, saudaranya yang

bemama Yasir maju, lalu Zubq menantangnya, dan ibunyra

berkata, "Wahai Rasulullah, anakku akan dibunuh?"

Rasulullah#t menjawab, "Jusbtt anaknu Snng akan

mem bunuhn5n insSa A tla h."332

399. IGmbing-IGmbing Kembali tanpa Penggembala

hnu Ishaq menceritakan dari hadits Al Asu/ad Ar-Ra'i ia

berkata: Aku mendengar bahr,ra ia datang kepada Rasulullah #
ketika beliau sedang mengepung benteng Khaibar, ketika ifu ia
membawa kambing-kambing milik majikannya seorang Yahudi,

lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan Islam kepadaku, lalu

Rasulullah {$ mengajarinya dan ia pun masuk Islam, dan adalah

Rasulullah # tidak pemah menganggap remeh siapa pun dalam

berdakuah kepada Islam."

Setelah masuk Islam, ia berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku adalah penggembala upah bag pemilik

kambing-kambing ini, apa yang harus aku perbuat?"

Rasulullah $ bersabda, "hrkullah waiah-waiahnyta nanti ia

alan kembali ke pemililaya."

lalu Al Aswad mengambil segenggam tanah dan

melemparkannya ke u/ajah kambing-kambing sambil berkata,

"Pulanglah ke majikan kalian, aku tidak mau lagi menemani

kalian."

gg2 Al Waqidi tanpa menyebutkan sanadnln, sementara Al Waqidi

ditinggalkan riwaFtrya.
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Kemudian kambing-kambing tersebut pun berkumpul dan

berjalan seakan-akan ada yang menggiringnya lalu masuk ke dalam

benteng-

Setelah itu Al As\ /ad maju ke benteng untuk berperang

bersama kaum muslimin, lalu ia terkena lemparan bafu dan

meninggal dunia, dan ia belum pemah mengerjakan shalat salna

sekali. Kemudian jenazahnya dihadapkan kepada Rasulullah $,
lalu beliau letakkan dibelakangnya dan menutupinya dengan kain

yang dipakainya. Setelah itu Rasulullah S menoleh kepadanp

kemudian berpaling darinya, maka para sahabat yang bersamanya

bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau berpaling darinya-"

Beliau menjawab, "Ia kini sdang ditemani oleh dua

bidadaing,r."zss

400- Informasi Rasulullah # tentang Orang yang

Berlaku Curang di Jalan Allah

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al Juhani i&, ia berkata:

Ada seorang sahabat meninggal ketika perang Khaibar, lalu

Rasulullah $ bersabda, "Shalatkanlah audam kalian ini-"

Lalu wajah orang-orang berubah mendengar pemyataan

Rasulullah d} tersebut. kemudian beliau melanjutkan sabdanya,

" Saungguhn5m saudam katian ini telah berlaku curzng (mengambil

barang nmpasan seara diamdiam) di ialan Allah-"

Kami pun memeriksa barang-barangnya dan kami temukan

sebuah merjan Yahudi yang harganya cuma dua dirham-3&

333 pu6iL ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Hadits ini disebutkan oleh hnu AMul Barr dalam Al Istibb, dan hnu Atsir

dalam usud At Ghabahdan hnu Hajar dalam N Ishafuh fi TanyizAsh-slnlnbah.
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401. Informasi Rasulullah # bahwa Sang Budak

Berlaku Curang

Diriwalntkan dari Abu Hurairah 4$, ia berkata: Ketika

Mud'im budak Rasulullah # meninggal dunia pada perang

I(haibar, mereka berkata, "selamat bagrrya surga-"

Tiba-tiba Rasulullah $ bersabda, " Tidak, demi Dat Yang

jiwku benda dalam tangan-Nya, saungguhrym pakakn tnng
diambitnja dari nmpan penng l(haibar telah berubh meniadi

api 5nng membakarnia.'

Lalu datanglah seorang laki{aki membawa safu sandal atau

dua sandal ketika mendengar saMa Rasulullah $ tersebut, lalu

beliau bercabda,

"fufu sandal atau dua sandal adatah dari api nuaka-'3%

4O2- Informasi Rasuhrllah $ bahwa Ia Masuk Neraka

DiriuaSntkan dad Abdullah bin Amr &, ia berkata: Dulu

ada seorang laki-laki yang berhrgas membawa barang-barang

Rasulullah $ namanya Karkarah, lalu ia meninggal dunia, maka

Rasulullah $ bersaMa, "Ia di neraka." [-alu mereka pun

334 Hadie inn slahih
Hadig ini diriwayatkan oleh Matik dalam Al Muunththa' (4/458,

p€rnbahasan: Jihad, bab: Perla:atan anrang), Ahmad (4/]]4 dan 5,/192)' Abu

Daud (271), An-Nasa'i (4/641, dan Ibnu Mair.t (28481-
335 Fladits in shahih.

Hadits ini diriwarratkan oleh Al Bukhari (7/37+375, 111513-514), Mrslim

(115), Abu Daud (2711), dan ArNasa'i(7/241.

.)G u )gt-*'rf !t7
,
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memeriksanya dan mendapatinSn telah mengambil sebuah

pakaian.s

403- Informasi Rasulultah $ tentang surat Hatib Bin

Abi Balta'ah

Diriwayatkan dari Ali r&, ia berkata:

Rasulullah $ mengutusku bersama Zubair dan Miqdad lalu

bersaMa, "Pergilah ke kebun l<hakh, disna ada seorzng

perempuan membaotm sunt, mmrys sunt tercebut darin5n."

Ali berkata: Kemudian kami pun memacu kuda kami

sekencang-kencangnya hirggu sampai di kebun Khakh, dan

temyata disana kami mendapati seoftrrg perempuan, lalu kami

berkata kepadan5n, "Keluarkan surat png ada padamu'"

Ia menjawab, "Aku tidak membawa surat apa pun'"

Kami berkata, "Pilih, engkau keluarkan sumt itu atau kami

luctrti pakaianmu?"

Ali berkata: Lalu ia pun mengeluarkan surat tersebut dari

gelungan mmbutrya. lantas kami membawanya kepada

Rasulullah #, dur ternyata ia ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah

untuk kaum kafir Qwaisy Makkah, yang isinya memberitahukan

tentang rencana Rasulullah # ,"trk menyerang mereka'

Maka Rasulullah $ bersaMa, " Wahai Hatib, ap ini?'

Ia menjawab, "wahai Rasulullah, tolong iangan telburu-

buru atasku, sesungguhnya aku adalah orang yang memiliki

hubungan dengan sul(Lr Quraisy. Aku adalah sekutu namun harya

3s6 Hadits ini diritrayatkan oleh Al Bukhari 6n3O), Ahrnad (2/L6Ol, dan

hnu Majah (pembahasan: Jitnd, bab: Perbuatan curang [mengambil rampasart

tanpa izinl no.28491.
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sepele, sementara para sahabahnu dari kaum Muhajirin memiliki
kerabat 5nng akan melindungi keluarga dan harta benda mereka,
sedangkan aku tidak memiliki kerabat yang melindungi keluarga
dan harta bendaku, karenanya aku mengirim surat ini kepada
mereka dengan harapan mereka mau melindung, keluarga dan
harta bendaku sebagai balasan atas jasaku. Sungguh aku tdak
murtad dan tidak juga senang dengan kekufuran."

[.alu Rasulullah $ bersaMa, " Sunggwh apa Wng
dil<atakannSa ablah benar-"

Mendengar ifu Umar dft, berkata, 'Wahai Rasulullah,

izinkan aku mernenggal leh€r si rrnnafik ini."

Rasulullah$ bersaMa, "saungguhn5m ia termasuk ahli
Eladar, dan tahulah errykau tentang ahli &dar?Allah telah melihat
k@a affi Badar lalu beftman, 'Lakul<anlah apa saja tqsenh
l{alian dan wunggwhry,a aku telah menganpuni l<alian'."

Tak hma kemr,rdian tunrilah ftrman Allah $ berkenaan

dengan hal ini:

5;f iqi {'Uci3;Vr;n{ tf,;r;r-iie?

'tw 
"sfrii 

i;3 #'i {'E qw ii ;$\. dy-

',(T:; * e(+E; {"y-& S\I;;i J
;.,-i.i6-y5 i .gi 6,5A 6; t lU dyt j3",t,

@ ) $i itt:"'ji 3{; {z)l1x-
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* Hai orzng-orang tnng beriman, ianganlah kamu

mengambil musuh-Ku dan musuhmu meniadi teman-teman setia

wng karnu sampaikan kepda mereka henb-berib Muhammad),

Karena ms kasih satilng; pdahal saungguhnya mereka telalt

ingt<ar kepda kebenamn tang dabng kepadamu' mereka

mengusir Rasut dan (mengusA) kamu karena kamu beriman

kepada Allah, Tuhanmu. Apbila lamu benar-benar keluar untuk

berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (ianganlah karnu

befruat demikian). I{amu memberibhulan secara rahasia herita-

beib Muhammad) kepada merel<a, karena ms kasih sagng. Aku

Iebih mengetahui apa tnng l<amu sembunyilan dan apa yang

l<amu njabkan. banngsiap di anbn l<amu ryng melalrukannSn,

maka saungguhngn dia tetah tercst dari ialan tnng /trnrs-" (Qs'

Al Mumtahanah t60l' 01)s7

4}4.Informasi Rasulullah $ tentang Hubungan Abu

Sufuan dan Isterin9ra

Diriwaptkan dari Sa,id bin Al MusaSyib &, ia berkata:

Pada suahr malam kefika penaklukan kota Makkah orang-orang

tems-menerus bertakbir dan bertahlil serta thawaf mengelilingi

Ka'bah sampai pagi hari, lalu Abu Sufyan berkata kepada isterinya

Hindun, "Menunrtnu apakah ini dari Allah?"

Pada pagi harinya ia mendatangi Rasulullah $, lalu beliau

bersaMa kepadanya, "hgl<au berlata kepda Hindun;

menututnu apakah ini dari Allali? Iya ini dari Allah'"

337 Hadits in shahih.

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari dan Muslim (penrbatrasan:

Kartamaan sahabat, bab: Kartanraan Hathib bin Abi Balta'ah).
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Maka Abu sufuan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau
adalah hamba Allah dan Rasur-Np. Demi Ailah, tidak ada seorang
pun lnng mendengar perkataanku ini kecuali Allah dan Hindun.,,

Diriwayatkan juga dari hnu Abbas rg, ia berkata:
Rasulullah $ bertemu dengan Abu sufr7an ketika thawaf, raru
beliau bersabda, * wahai Abu sufyan, bukankah terah terybdi
demikian dan demikian antan dirimu dengan Hindun?,

Lalu Abu sufun menjaurab, "sesungguhnya Hindun telah
mernbuka rahasiaku, maka aku akan menghukumnya.,,

setelah Rasulullah $ selesai thawaf beliau bertemu dengan
Abu Sufun lalu beliau bensabda, 'Wahai Abu Su{yan, jangan
mamhi lfindun l<arena ia tidak mqnbuka rahasianu."

Maka Abu sufuan berkata, 'Aku bersaksi bahwa engkau
adalah Rasrlullah $. ,,

405- Informasi Rasulullah g tentang Apa yang
Dikatalon Abu Sufrran dalam Drin3Ta
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm &, ia

bed<ata: s'tu ketika Rasululah $ keluar dan bertemu dengan
Abu s-fuan 3rang sdang duduk di masjid, ralu Abu sutnn berkata,
"Aku tidak mengerti bagaimarn Muhammad bisa mengalahkan
kita?'

Kemudian Rasululrah # datans kepadanSra dan menepuk
dadanya ser.rya bersaMa, "Dangan pertorongan Arah ia dapat
mangalahlarunu-"

lalu Abu sufun berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau
adalah Razulullah."
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406. Informasi Rasulullah S kepada Abu Suft an

tentang Apa yang Menggembirakan Hatin5la pada

Waktu Penaklulon Kota Makkah

Diriua5atkan dari Abu Ishaq As-Subai'r$, bahwa Abu

Sufuan bin Harb duduk dan berbicara dalarn dirinya setelah

penaklukan kota Makkah, "Bagaimana apabila aku kumpulkan

orang-orang unfuk melawan Muhammad."

Ketika ia sedang demihan be6isik dalam dirinya, tiba-tiba

Rasulullah $ datang dan menepuk pundaknya lalu bersabda,

"Kalau ifu engkau lakukan mal<a Allah al<an menghinakanmu."

Kemudian ia pun mengangkat kepalanya dan dilihatrp
temlata Rasulullah $, lalu ia berkata, 'Baru saat ini aku pkin
bahwa engkau Rasullah setelah engkau tahu apa yang aku bisikkan

dalam diriku."

Diriwayatkan juga dari hnu Abbas &, ia berkata: Abu

Sutnn pemah melihat Rasulullah $ sedang berjalan dan orang-

orang mengikuu dari belakangnln, lalu ia berkata dalam dirinya,

"Bagaimana apabila aku lawan kernbali orang ini."

lalu datanglah Rasulullah # dut menepuk dadanSa serilya

bersaMa, "Jika ifu engkau lakukan maka Allah alen
menghinalantmu."

Ia pwr berkata, "Aku bertobat kepada Allah dan mernohon

ampun kepadanp, baru selorang aku tpkin bahwa engkau

Rasulullah $ setelah engkau tahu apa 17ang aku bisikkan dalam

dirilnr."
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4O7 - Informasi Rasulullah g tentang Abu Sufyan yang
Minh Diperpanjang Perjanjiannya

DiriwaSntkan dari hnu Ishaq &, ia berkata: Ketika orang-

oftmg Arrairy melanggar perjanjian lnng telah disepakatinya
dengan Rasulullah #, frit, dengan membantu bani Bakar atas

Khuza'ah, rmka Rasulullah $ bersaMa kepada para sahabat,

" fupatirya AU Su{yan alen dal-ary kryda kalian dan bql<ata,
'Pqfuharuilah pianilan dan perpnjanglah masi,nt/a, dan ia
kanbli fuigan pntrt mtr*d -"

Kemdian benr bahvra Abu Sut an datang ke Madinah
s€e€rti yurg rtitaharhan oleh Ra.rMlah $ sebelumryra dan ia
merninta qar periariktn anka merela diperbahan-t dan
dip€rpan aqg rnffirg?, namun Ranfilah & *gg- memenuhi

permlntaarnya &r ia p.rr, kernbaE ke Mal*ah dengan penuh

ke&meuaan

4O8- Infamani Rasuhnalr g tentang Ternpat Abu
Sutpn
Diiiq,aean dari Abu I-aih Q,, ia berkata: Kefika karni

sedang brada d. Marr MhDhahran pada walfir penaklukan koh
Mal*ah tibafiba Ranrlullah $ bersabda, " saunguhnSn Abu
Srftnn &ng fu& di Atah tugkap dan bawa ia kemari."

Irlu l6ni pun dan ke
hadapan Rasrfrlhh $.
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4O9- Informasi Rasulullah $ kepada S!/aibah Bin

Utsman tentang Apa lpng Menggembirakan

Hatinya

Diriwaptkan dari Abdul Malik bin Ubaid dan lainnya,

mereka berkata: Syaibah bin Utsman bin Thalhah menceritakan

tentang kisahn5n masuk Islam, ia berkata: Ketika penaklukan kota

Makkah Rasulullah $ masuk Mal&ah secaftr paksa, aku berkata,

'Aku akan ikut bersama otang-orcng Qurais!, ke Hawazin di

Hunain, siapa tahu apabila terjadi perang aku dapat membunuh

Muhammad saat lengah, dan alnr menjadi pahlawan bagi suku

Qtraisy."

Aku berkata: Seandainp sernua orang masuk Islarn, baik

Arab maupun asing dan tidak tersisa seorcng pun kecuali aku

maka aku udak akan mengikuti Muhammad selama-laman1n. lalu

aku pun tems mengintai dan terobsesi unhrk bisa membunuh

Muhammad. Ketika terjadi peperangan maka aku pun tenrs

menerobos unfuk bisa mendekat kepada Muhamamd, hingga

k€fika aku mengangkat pedangku untuk menebasnya tiba-tiba ada

api png menyambarku seperti hlat png npris membakarku, lalu

aku tutgpi wajahku dengan tanganku karena takut kepadanya.

Tiba-tiba Rasulullah $ menoleh dan mernanggilku, "Wahai

Stnibah, mendekatlah kepdaht"

Aku pun mendekat kepada beliau, lalu beliau mengusalp

dadaku, kemudian bersabda, "Ya Allah, lindungilah ia dari qrcbn-"

Demi Allah, seketika itu iuga beliau menjadi orang yang

paling aku cintai melebihi diriku sendiri, dan hilanglah bisikan

syetan dalam diriku. Kemudian beliau bersabda, "Mendel<atlah dan

betrynnglah!'
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lalu aku pun maju kedepan unfuk melindungi beliau dan
menebas siapa saja, hingga seandainya wakfu ifu aku berhadapan
dengan bapakku -kalau ia masih hidup- niscaSra aku akan
membunuhnya. setelah itu beliau kembali ke tendanya dan masuk
lalu aku mengikuti beliau.

Lalu beliau bersaMa, " Wahai Spibah, ap yang
dikehendaki ,4nah atas dirimu jauh lebih fuik dari ap tnng englau
kehendald-"

Kernudian belia.r menasihdiku dan menyebutkan semua
bisikan hafilru yang tfthk pernah alnr sampaikan kepada orang
lain, lalu alm berlnta, -Aku bersaksi bahrln fidak ada hfian selain
Allah dan ergkau adalah Flasddlah."

Kemudian aku berkata, "Mohonkantrah ampunan unfukku
u,ahai Flasufirllah.'

Belian bersaMa, "Semqa Allah ma,gatnpwtimu-"

41O- OraryOrang Berrgu$Ean IGrena Doa
Ranlulbh #
Dirtuaydlan dad Abu Thalhah €, ia berttah Suatu kefilo

kami bersama Ra.iluxah #i dalam sehmh peperangn. Kernudian
beliau bertemu dengan rrursuh, hlu aku mendengar beliau
mengrrcaplran,

.;bX'!W: :t#'ltl,rifu r 
? r_ e\y G-

'Wunui nj pau n*i p"rrrbJA"*, n"r, kepda-Mu kami
menSembah dan hanya kepada-Mu l<ani memohon pertolongan.,,
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Sungguh aku melihat o'tmg-o'?rng berguguran dipukul oleh

para malaikat dari depan dan belakang.3S8

4LL- Rasulullah $ Mengetahui Kedustaan uyainah Bin

Hishn

Diriwayatkan dari Urwah &, ia berkata: Ketika umat Islam

mengepung Tsaqif, Rasulullah $ memerintahkan agar setiap

sahabat memotong lima pohon kurma dari tanaman mereka.

Kemudian umar bin l$aththab datang dan berkata, "wahai

Rasulullah, ia masih muda belum bettuah-"

L-alu Rasulullah $ memerintahkan agar mereka memotong

pohon yang telah dimakan buahnp sahrdemi safu-

UruEh berkata: Setelah itu datanglah UlEinah bin Hishn

kepada Rasulullah & d* berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan al(tr

mengajak mereka bicara, siapa tahu Allah memberi pefuniuk

kepada mereka."

Kemudian Rasulullah # p,- mempersilakannya. Lalu ia

masuk ke dalam benteng lantas berkata, "Demi bapakku, tetaplah

di tempat kalian. Demi Allah, kami lebih hina daripada budak. Ahr
juga bersumpah apabila terjadi sesuatu dengannln maka bangsa

Arab memperoleh kemuliaan dan pembelaan, maka tetaplah

berada di benteng kalian, iangan menyerah dan jangan tebang

pohon kalian."

Kemudian Uyainah kembali kepada Rasulullah St, lalu

Rasulullah $ bertanya kepadanya, " Wahai Utninah, aF tang
engkau kabkan kepada mereka?

338 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim datan Ad-Dala'il13t36, 459,

4rp,t.
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Ia menjawab, "AkLl perintahkan mereka agar masuk Islam
dan aku kabarkan mereka dengan surga serta aku takuti mereka
dengan neraka."

lalu Rasulullah $ bersabda, "fugkau bohong, justu
englau mengucapkan demikian dan demikian.,,

Beliau lantas mencerihkan semua perkataannya, maka ia
berkata, "Engkau benar untrai Rasufullah, aku bertobat kepada
Allah & dan kernbali kepadal!a."33e

412- Kisah LIruah Bin Mas'ud yang Diinformasikan
Rasulu[ah #F akan llafi [Xbunuh oleh Karurrya
dan Berra-Bmr Tedadi
Diriirayatkan oleh Al Waqidi 6, bahrua Unmh bin Mas,ud

dan Ghaynlan bh SalilEh pergl berdagarg ke Makkah pada
tahr.m penaklukan kota Makkah, ke&lanln. berp'rofesi sebagai
pernbuat senjata-senjata p6drg. tntu Rasrfullah * b€rhasil
menaklukkan hoh Md*ah, dan keduarrya kernbali ke Thaif.
Kefika =mpai disana. keduarqB rnernasans ketaper di dalam
berrteng dan bersiapsiry r-tntrh p€rarg.

Kernudan Allah $ mernberilon hidaph kepada ur.^.h bin
Mas'ud r-nrfuk rnasuk kla,rn, hlu ia berternu dengan hnu salamah,
lantas ia bed<ata, "Tidakkah engkau lihat bahwa Muhammad akan
memperoleh kemenangan, dan orang-ormg masuk Makkah
dengan hamphamp cernas, sedangkan kita adalah o=mg Arab

339 Hadic ini diriurayatkan oleh Abu Nr'aim dalam Ad-Dah'il w,.. 464,
/155) dari Urwah secam mutaL

Di dalam sanadngn tertndap paiurapt bernama hnu Lahi'ah yang
riwayaturya dari selain Abadilah dinilrri dha if secara sepakat, dan ini termasuk salah
safuryla-
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yang paling pintar, dimana oErng seperti kita semestinya mengerti

dal$rah Muhammad dan mengakui bahwa ia seorang Nabi."

Ghayalan berkata, 
..Jangan katakan itu wahai Abu Ya,qub,

jangan sampai Tsaqif mendengar perkataanmu' Aku tdak

menjamin mereka atasmu, sekalipun engkau orang lEng

terpandang diantara mereka."

urwah berkata, "Aku telah mengikutinya dan aku akan

pergl menjumPainYa."

Ghayalan berkata, "Jangan tergesagesa, pikir dulu mahng.

matang."

UruEh berkata, "Apalagi Snng diragukan dari kebenaran

Muhammad $, sekarang alnr in$n menlpmpaikan kepadamu

tentang sesuahr 5nng belum pemah aku sampaikan kepada siapa

pun sampai hari ini-"

Ghayalan berkata, "APakah ihr?"

Urwah berkata: Aku telah datang ke Najran trntuk

berdagang, dan itu terjadi sebelum kenabian Muhammad di

Makkah, dan uskupnya adalah temanku, lalu ia berkata, "Wahai

Abu Ya'qub! Sebentar lagi akan muncul seorang nabi dari kalian."

Aku bertanYa, "APa maksudmu?"

Ia berkata, "Benar demi Al Masih, dan ia adalah nabi

terakhir, dan ia akan dimusuhi dan diburnuh oleh kaumn5n seperti

kaum Ad. Kelak apabila ia muncul dan menyeru kepada Allah

maka ikutlah ia dan jadilah engkau orang pertama lEng

mengikutin3a."

Urwahberkata:Sahrkataptmakutdakpernah
menceritakannya kepada kaum Tsaqif karena aku tahu karakter

mereka yang keras kepala dan aku termasuk yang paling keras
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diantara mereka setelah mendengar penufuran uskup tersebut,
narnun kini Allah telah memberiku hidayah, "Aku akan
mengikutinya, maka tolong rahasiakan keberangkatanku wahai
Ghayalan!"

Gh4nlan berkata, "Aku akan merahasiakannya.',

Uru,ah pun berangkat dan fidak seorang pun
mengetahuinya hingga ia sampai di Madinah dan bertemu dengan
Rasululah #r, lalu Rasr.dullah * pr" menpmb,brln dengan
sangat gembirq dan ia pun masuk Islam. Kemudian ia
menceritakan kepada Rasulullah S tentang kisahryn png benci
kepada befiau lah b€rubah menjadi cinta setelah mendapatkan
hklatah dari Allah $, termasr.rk penufuran uskup kepadanln.

fudah itu Rasrfullah * bersabda,'fuala ptji bagi Attah

trdng telah menfuril<an rfi,atjuk kep&mu dan menghandaki
kebil<an untuknu dari keingirnnmu sen&i-

Kerrrdian uru/ah memfoita i"i'r kepada Rasulullah * trnhrh
kernbali ke kaunrgla dan bertata, 'tryahai Rasutullah, menurtrtlm
udaHah pafut agama s€baik ini ditinggdkan orang, karenanya aku
ingin pulamg ke kaurnhr rrfuk mengrampaikan 4ama ini dan
menjadi qang p€rtarna yang m€ngurEguli merd<a sernua dahm
berbagai hal."

I-afu Rasuhrllah * b€rsabda, "Maeka akan
menbutuhmu.'

urwah berkata, "Jangan khawatir wahai Rasulullah! Aku
lebih mereka cintai daripada anak perawan mereka sendiri.,,

Kemudian ia meminta izin lagi unfuk kedua kalinya, narnun
Rasulullah $ bersaMa, "Maeka akan membunuhmu!'
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Urwah berkata, "Tidak usah khawatir wahai Rasulullah!

Mereka sangat mencintaiku, sampai apabila aku tidur mereka tidak

b€rani membangunkanku. "

Kemudian ia meminta i,iln unfuk ketiga kalin5n, lalu

Rasulullah $ bersaua, " Kalau mau bmngkatlah engkau ke

Tlnif

Ia pun berangkat ke Thaif dan mengajak kaumnya unhrk

masuk Islam, namun disana ia pun dibunuh' Maka

Rasulullah $ bersabda,
,o.^tz

.},r 4L'; Gt c-r* eG ,h;t'-i P
t, l/-i

.o3litS

" Pentmpmaan Uraah adalah sepati sahabt Yasin tnng
mangajak l<aumng kepda Allah lalu mqel<a membunuhnSn'"

Dalam riwayat Fanrq Al Khaththabi disebutkan:

Rasulullah & mqr*inkan uru/ah, lalu ia berangkat ke Thaif dan

datang ulaltu Isya, lantas T.aqif datang kepadanya. Setelah ihr ia

bercerita dan mengajak mereka masuk Islam dan menasihati

mereka, lalu mereka menuduhnya dan mencacinya dengan cacian

yang tdak ia duga sebelumnln. Kemudian mereka pergl

meninggalkannya, hingga ketika pagi hari menjelang subuh ia

berdiri diatas kamar rumahnp lalu mengumandangkan a&an dan

berqphadat, tiba.tiba ia dilempar anak panah oleh salah seomng

T"aqif hingga menemui aial.

Mereka mengldaim bahwa ketika mendengar berita

kematiannya Rasulullah $ bersaMa,
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.1r jt?:j G; ,f- eG J4 r:r'.b J*
I zz

.;W
'Pa unpmaan Uu/ah adalah seperti shabat Yasin tpng

menyetu l<aumnjn kepada Allah lalu mereka membunuhn5n."w

4L3- Munculngra Air dari Mata Air Tabuk lpng Kering

4L4- Tabuk Menjadi Daerah yang Subur dan Maju

4L5- Mengetahui Kebohongan Orang yang Mengaku
Nabi

Diriwayatkan dari Mu'a& bin Jabal &, ia berkata: Kami
berangkat p€!'ang Tabuk bersama Rasulullah $, saat ifu beliau

menjamak shalat Zhuhtr dan Ashar, dan menjamak Maghrib dan
Iqp. Hingga suafu k€fika beliau mengakhirkan shalat kemudian

keluar lalu melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar secara jarnak

kemudian rnas.rk, setelah ifu kehnr lalu melaksanakan shalat

Maghrib dan Isya secara jamak, kemudian bersaMa, "hstn Allah
b6ok lebn al<an mqdatangi mab air Tabuh' dan lalian frdak

akan madaangin5n hingga masuk unktu dhuha. hnngsiap
diantan hlian sampi di mab aA tqsebut maka jangan

menyanfuh aimSn sebelum aku datang."

L-alu kami mendatanginln, dan temyata ada dua orang laki-

laki telah mendahului kami, sementara mata aimya hansa sdikit
sekali. Kemudian Rasulullah $ bertanya kepada keduanSna,

" Apl<ah telah menciduk aimya?'

s4o Hadib ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalan Ad-Data'it(MS dan 458)
dari Al Waqidi, dari Urwah bin Mas'ud. Riwayat ini statusnya mu'dhaL
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Keduanya menjawab, "lYa. "

Maka Rasulullah # pt- mencaci keduanp dan

mengatakan sesuafu atas keduanya sekehendak Allah'

Mu'a& bin Jabal berkata: Kernudian mereka menciduk air

tersebut dengan tangan mereka sedikit demi sedikit hingga

akhimgp terkumpul dalam sebuah beiana' ['alu

Rasulullah $ membasuh kedua tangan dan r,rajahnSn padanlra,

kernudian mengembalikannlp padanlra, maka air pun meman@r

dengan sangat deras, sehingga selnua orang bisa minum.

Kemrdian Rasulullah $ bersaMa,

,it*l;-'A+;c ,st'ofi6',!.; ,)v'oY

.GtL.& ec#
" Wahai Mu'adz, frdak lama lagi apabila umurmu pniang

engkau alan mendapati tempt ini Wnuh dengan penduduk'"S4l

Ini adalah muklizat Rasulullah $, dimana tempat ini

sekarang menjadi pemukiman penduduk dan penuh dengan

bangunan serta perkebunan sejak masa khalifah Abu Bakar 16.

Mu'jizat lain adalah memancalnya air dengan sangat deras setelah

sebelumnya hanya mengalir sedikit. Mukjizat ketiga bahwa

Rasulullah $ mengetahui kedustaan kedua orang tersebut'

gr Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Keutamaan bab:

MuJizat Rasulullah #t).
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416- Dibawa Angrn dari Tabuk ke Gunung Thai Karena
Melanggar Perintah Rasulullah #
Diceritakan dari Abu Humaid rg, ia berkata: Kami

berangkat perang Tabuk bersama Rasulullah $, kemudian
singgah di lembah Al Qura di sebuah kebun mfik seomng
perempuan, lalu Rasulullah * bersabda, " Taksirlah berapa jumlah
kumn hasilkebun ini.'

Kemudian kami menaksimp dan Nabi $ menaksimya
sepuluh wasq. I-alu beliau bercaMa, "Hitwtglah sarnpi kami
kernbart kep&rnu insya Allah-"

Karni prn mdanjrdkan periabnan hingga sampai di Tabuk.
I-ahr Ranlullah $ Uersabda, 'Mabm ini akan tqfidi angin
kanang maka jangnn da wnng pm dianhn l<alian Wlg
dAi. fungFiap' trurg nruniliki aatb mala k hendalmSn
magikahla kuat-kud"

Tak lama kemudian bertiuplah drgin yarrg sangat kencang,
lalu ada seorarlg laki.tfi yarE ffii dan dbapr oleh angin
kancang hirsa sampai ke gunnrng Thai'. setelah ihr datanglah
utursan anak ulnna p€q;rrasa Aihh k€eada
Ra$rlullah $ rnernbaua surd dan rnerghadiahl@n k@a beliau
seekor kdedai prth.

Kemudiern Rasulullah $ mengirimkan s,rat kepadanya dan
menghadiahkan kepadanya sebuah selendang kemudian kami
kembali hingga sampai di lembah Al eura, lalu
Rasulullah $ bertanp kepada sang p€rempuan tentang hasil
kebunnya? lalu ia menjaruab, 'sepuluh wasq_"

[-alu Rasulullah $ bersabda, "Aku akan berjalan cepat
bamngsiapa tnng mau ikut sikl<an dan bamngsiapa tnng masih
ingtn menetap silal<an."

408 1OO0 Mukjizat Rasulullah &



Kami pun berjalan hingga sampai di Madinah. [-alu beliau

bersaMa, "Ini adalah Thabah, dan ini adalah Uhud, sebuah

gwung gng mencintai hb dan kib pun mencintain3m."

Kemudian beliau bersaMa,

d.)t; i ,Ht i.)tl, ,t,e;lr -,11 i;Lt
ia ' / -z / / /

t !,2 A! . 
o

i tt; F ,P)ut t 4 )r;'"; 't*\t *
.;;,*\t r's!',F & 4+v

" Saungguhn5n sebaik-baik rumah Anshar adalah runah

bni Najjar, kemudian rumah bani Abdul ,Asyhal kemudian runah

bani AMul Harib bin Al l{hazrai kemudian rumah bani Safdah.

Setiap rumah Anshar adalah baik."

Beliau menjadikan kami paling terakhir, maka Sa'd pun

protes dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah memilih

rumah-rumah Anshar dan engkau menjadikan kami paling

terakhir."

Maka Rasulullah $ bersaMa, "Tidakkah cukup bagi l<alian

termasuk diantam 5nng tefiaik?%z

g2 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Kantamana, bab:

Mukiizat Nabi $).
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4L7 - Hujan Turun dengan Deras dalam Peristiwa
Perang Tabuk berkat Doa Nabi g
Diriunyatkan dari Abdullah bin Abbas rg, dia berkata:

Suatu k€fika Umar bin Khaththab ditanya, "Ceritakanlah kepada

kami kondisi png terjadi saat kestrlitan datang mendera?"

Umar menjawab, "Ketika ifu kami singgah di sebuah

wilayah png sangat jarang hrun hujan, kemudian kami singgah di
sebuah penginapan, lalu lomi nsrgalami dahaga yang sangat

sampai-sampai kami men3rangka bahrrra leher kami akan ptrfus,

dan salah seotarg dari karrf p€rgi m@cari seseorar\g narnun ia tak
kuniung berternu deqgannya, hirrgga dia mengira bahwa lehem3n

akan putus. Kerntrdian ada seseorang menyernbelih unhnp lalu

menpring air seni unta terseh.( lantas diminumryn. Kemudian dia

merrernpatlwr yang tersisa pae hatirala. Setelah ifu Abu Bakar

berkata, 'Wahai Rasuftrllah, sesrnggulmga Allah telah membekali

dirimu dengan kebaikan dakr doa, maka berdoalah kepada

Allah'.

Merderryar itu l{abi$b€rtilE4 'Apabh englau lebih

ska hal itu?

Abu Balor meninva\ Ya'.

S€idah itu Nabi # nrergarrylrat kedua tangannya ke langit.

Belum lai beliu menun-rnkan targannlr4 langit berubah menjadi

gelap, liernudian menufupi lorni, lalu menunrnkan hujan hingga

para sahabat bisa mengisi tempat air mereka. Kemudian kami

pergl melihat, temyata kami menemukan langit tersebut tidak

meleurati pasukan. " 343

343 Hadits ini diriwayatkan oleh AI Baihaqi $ld. 5, hlm. ).
Ibnu Katsir W Bidatnh ua An-Nilapfi 6/96lberlaA, "Sanad hadits ini kuat

niunun para uhrna tidak meriwayatkanrrya."
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418. Semoga Dia Adalah Abu l(haitsamah

Ketika Rasulullah $ berangkat ke Tabuk, ada sebagian

sahabat .& yang tertinggal. Salah satunya adalah Abu Khaitsamah

As-Salimi. Mengetahui dirinya ditinggal oleh Rasulullah dan

pasukan Islam, Abu Khaitsamah pulang setelah mengetahui bahwa

Rasulullah $p telah berangkat beberapa hari yang lalu. Kemudian

Abu Khaitsamah menemukan kedua istinp sedang berada di

dalam bangsal di kebunnya sambil menyiraminya dengan air-

Kemudian salah satu isfuinya menyiapkan makanan unttrknln.

Ketika masuk, Abu Khaitsamah berdiri di depan pintu bangsal, lalu

memperhatikan istin5n dan apa yang dilakukan kedua istuinya

untukn3n. Setelah ihr Abu Khaitsamah berkata, "Rasulullah berada

di baunh t€rik matahari, tiupan angin, dan cuaca panas,

sementara Abu Khaitsamah bemda di bawah tempat berteduh

yang sejuk, makanan Snng tersedia, isfuinya yang cantik, dan

dikelilingi oleh hartanya. Ini tentunya tidak adil?"

Kemudian Abu Khaitsamah berkata lagi, "Demi Allah, alil
tidak akan memasuki salah satu bangsal kalian berdua (maksudnya

kedua isbinya) hingga aku bisa menyusul Rasulullah $. Jadi,

siapkan bekal untukku."

Kedua istinya pun mempersiapkan bekal unfuknya. Setelah

bekalnp shp, Abu Khaitsamah menunggangi untanp lalu

berangkat pergr mencari Rasulullah $ hingga akhim3a dia

bertemu dengan beliau ketika singgah di Tabuk. Ketika itu Umair

bin Wahb Al Jumahi sempat bertemu dengan Abu Khaitsamah

dalam perjalanan mencari Rasulullah #t, kemudian kduanp
berpisah dan bertemu lagi ketka telah berada dekat dengan

Tabuk.
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Abu Khaitsamah berkata kepada Umair bin Wahb Al
Jumahi, 'Aku punya dosa, maka engkau tidak perlu

tertinggal dariku hingga aku mendatangi Rasulullah $."
Umair bin Wahb pun melalnrkan saran Abu Khaitsamah

hingga ia berada dekat dengan Rasulullah $ saat singgah di

Tabuk. Melihat ifu orang-orang berkata, "Ada seorang pengendara

yang dafiang rnendekat. "

Itlaka Basululhh$ bersaMa,'fumoga pengendam ifu
adalah Aht Klpihnah-"

Para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, benar dia ihr Abu

Khaitsamah!?"

fu€bh menambatkan untan3ra, Abu Khaitsamah pun

datang lalu memberi salarn kepada Rasuluflah $. Melihat dirinS4

Rasulullah * bersaMa, nt4lflr mentruzrhkanryn kepdamu rtnhai

AhtKlnitunh."
Kemrdian Abu Khaitsamah menceritakan hsahnya kepada

Raslullah $, lnE beliau bersabda, " Itu adalalt sehmh

k&il<an-- Selanifirya beliau mendet<anrrya.#

344 g6- Siah lhu ltisgn(z/lzH1zL\dari hnu Ishaq tanpa sanad.

hhm hadib IG'b bin Malik dengan rdaksi panjang yang diriwayatkan oleh

Al Bidrad (8/86 dan 93) dan Muslim b:p.27691disebutkan,
"K€fika kondisirya sepert ih\ tiba-tiba dia melihat sosok pria putih png

mengtrilarg d tengah-tengah fatamorgana- Kernudian Rasulullah $ bersabda,

'emqa dk adalah Abu KlniMnnh'. Tak lama kemudian munqdlah Abu

Khaitsamah Al Anshari yang bersedekah dengan I sha'hrrna kering ketika

orzrn(fomng rnrnfik mencela. "
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4lg.Informasi Rasulullah & tentang Fitnah Harta

Benda

Diriwayatkan dari Abu

Rasulullah $ bersabda,

Sa'id r&, ia berkata:

lz) 1. oz.P
eug:h)r.,i*J'11 it$;

t_to?'.o lo t ii,r Lyi i;; ?* 6fur

trtu, |aj,J;l 'JY

a

oL

tFt,

.)3
6fur ,Q

uitr

" Saungguhn5n dunia ifu manis dan indah- Saungguhntla

Allah mengamanatkannSa kepda l<alian lalu melihat bagaimana

sikap kalian, maka waspadalah terhadap dunia dan onspadalah

terhadap perempuan, karena saunggUhnya avrnl finah bani Ismil

adalah prempuan."

Dalam hadits yang lain beliau bersaMa,

u Jt;')t e?l e qy.q*;c

"Tidak ada ftnah pfuS berbaha5n bagi l<aum laki-lald

sepeninggalku metebihi fihah perantpuan-"w

Dalam hadits 5nng lain beliau bersaMa,

3as Hadir ini diriwarntkan oletrAl Bulftari Muslim-
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Y At;;dl "l;;6t-$?:'#;*l'"{J',,O.
. / Ot EJ2*i Ol

6-#6 ;'3$ JL'*L,"J. k Efurogu

.iri' ,;t*rr^qft,r1.ot

"fuganbimlah dan bbsibh kqunbiman kalian, larena
demi Allah fukan kqnisktuwt trury alnt khauatirkan atr,s lalian
akan teapl tnng aku khavatirl<an dalah apbila dunia ini telah

oftng sfulun lalian, sehinga kalian saling berlomba
mempuehdann5a seagairnam merela aling bqlomba

lalu ia manbirnal<an l<alian sebagaimana ia
telah membiraslan m eroka." %

Apa yang dinformasikan oleh Rasulullah # ini benar-benar
telah terjadi, langsng sep€nftUgal Raslulhh *.

Dalam ha&ts !/aql lain Rasuhf,ah $ bersaMa,

"%ungguhnSn setiap wrat itu mqniliki fthah dan finah
bagi umatku adalah harta fur',o1a."347

ffi Hadits ini diriunyatkan oleh Musftm $p. 2961^l.
347 Hadits ini diriuayatkan oleh At-Tirmf,rLi ho. 2335).
Setdah itu At-Tirmidd berftata, 'Fladib fr twn shahih."

lK'3*i,ai;*G
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42O. Informasi Rasulullah $ tentang MunculngTa

berkata:dari Jabir iS, ia

Rasulullah $ bersaM a, " Apltah kalian memiliki anmath?'

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, darimana kami memiliki

anmath?"

Rasulullah $ bersaMa, "sunggah kelak kalian akan

memiliki anmath."

Kemudian aku berkata kepada isteriku, singkirkan

anmathmu dariku, lalu ia menjawab, "Bukankah

Rasulullah $ bersaua, Kelak kalian alan memiliki anmathi lalu

aku pun pergt meninggalkannla."ffi

421- Informasi Rasulullah # bahwa Kaum Muslimin di

Jazirah Arab fidak Akan Menyembah Syetan

Diriwaptkan dari Jabir bin AMu[ah,r&, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

Anmath

Diriwayatkan

-/o / ' ''"?'Ar i:J;'or:*-f ;:tallt oyeJr e o!
/o

o

afr:t )t1/

" Sesungguhngn syetan telah pufus asa unfuk disembah

oleh orang-orang tnng shalat di iazinh An\ nalnun demikian

34tl Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pernbahasan: Ji4ph, dan

pembahasan: Zuhud).

'Jfr,rJ ,7/l
',Pdtt
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mereka terus berupaSn unfuk mengadu domba diantan mereka,

mengobarlan api fthah, dan membuat mereka memprebutkan
d,nia."A9

422. Informasi Rasulullah g tentang Suhail Bin Amr

Diriwa5ratkan dari Muhammad bin Amr bin Atha'dh, ia

berkata: Ketika Suhail bin Amr menjadi tawanan, maka Umar bin
Khaththab berkata kepada Rasulullah $, "Wahai Rasulullah,

izinkan aku mencabut Sgr-gr$nla agar ia tidak lagi bisa berpidato

selama-laman3la."

Suhail adalah pemuda berbibir sumbing.
Rasulullah $ bersabda, "Tidak dibenarkan bagiku

mencincang selzingga Allah mencincangku m*kipun aku seorang

nabi, dan barangkali kelak ia akan berpidato yang engkau tidak

mengingkarinSn."

[.alu ia berdiri di Makkah ketika mendengar berita wafatryra
Rasulullah $ menyampaikan pidato seperti pidato Abu Bakar

seakan-akan ia mendengamga. Maka Umar berkata kefika

mendengar perkataan Suhail, "Aku bersaksi bahura Muhammad

adalah Rasulullah, dimana beliau bersaMa, 'hnngl<ali kelak ia
alan berpidato yang engkau tidak menginglrarinyd."

Dalam riwayat yang lain disebutkan: Ketika Umar

mendengamSa ia berkata: Alm bersal{si bahwa Muhammad adalah

Rasulullah dan apa 5nng disampaikann5n adalah benar. Inilah png
pklato yang dimaksud oleh Rasulullah $ ketika bersabda,

349 Hadits ini diriualatkan oleh Muslim (penrbahasan: oftm[fomng munafik,
bab: q/etan png menjerumuskan).

Maka

mtuk
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"Ehmngl<ali kelak ia akan bapidato tang engkau frdak

mengingl<arin5n."

423. Islrarat Rasulullah * bahwa Khalifah sesudah

Beliau Adalah Abu Bakar

Diriwaptkan dari Aisyah 6, ia berkata:

Rasulullah $ bersaua, "sunguh aku ingin memanggil bapkmu

dan saudaramu dan menulis sunt agar tidak seorallg pun berkata

atau bemndai."

Kemudian beliau bersatxla, "Allah dan orang-onng mukmin

enggan memilih keanali Abu 6u1r*-"35o

Dalam shahih AI Bukhan disebutkan bahwa ada seorang

perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatnu

apabila aku datang dan tidak mendapatimu?" Seakan-akan yang

dimaksudnya adalah kematian.

Maka Rasulullah $ bersabda, "Jika engkau frdak

mendapatiku mala datanglah kepda Abu Ehkar'"

424- Iryarat Rasulullah * bahwa Khalifah sesudah

Beliau Adalah Abu Bakar Kemudian Umar Bin

I(haththab

4z1.Isyarat Rasulullah # bahwa Masa lftilafah Abu

Bakar HanF Sebenhr

3so Hadits 'utr shahih.

Hadits ini diriwaSntkan oleh Muslim (pembahasan: Keutamaan, trab:

Keutamaan Abu Bakar, 151155).
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426- Iglarat Rasulullah g bahwa Masa Khilafah umar
Bin I(haththab Cukup [^ama

Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al yaman i&, ia berkata:
Rasulullah $ bersabda, "Ikutilah dua orang sesudahku, 3aifu Abu
hl<ar tg dan (lmard&."351

Diriwaptkan juga dari Abu Hurairah 4S, ia berkata:
Rasulullah $ bersaMa,

"Ketika tidur aku bermimpi seakan-akan aku berada di
sebuah surnw, lalu aku menimba darinya sekehendak Attah
kemudian lbnu Abi Quhafah mengambilnSn lalu menimb*l
bebenpa ember atau dua embq dan ia tanpak tenah ketil<a
menimban5a dan Allah telah mengatnpunirym, kemudian lbnu
I{ltaththab mengambilnSn sehingga menjadi sebuah geriba bmr,
dan aku belun pemah melihat seoftng pemimpin secerdas dia,
sehingga orzng-onng pun menderutn untany2.,BSz

As5rSyafi'i berkata: Mimpi para nabi adalah wahyu.
sedangkan sabda beliau, 'Dan ia tampak lenah ketika
menimbanyrl', maksudn5a adalah masa khirafahnp lnng sebentar
dan umumln yang pendek dan kesibukann5n memerangi ormg.
orang murtad sehingga tdak barrsnk melakukan penaklukan
negeri-negeri seperti halnya yang dilakukan oleh Umar ag.

3s1 Hadits irn tnsan-
Fladits ini diriwayratkan oleh At-Tirrnidd.
s52 Hadit ini dirir,rnptkan oteh Ar Bukhari (pembahasan: Ketrtamaan, no.

3665 ild. 7,hlm. ?3).
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427 - Informasi Rasulullah $ tentang Nama-Nama

Khalifah sesudah Beliau

Diriwayatkan dari Anas &, ia berkata: Suahr ketika alm

bersama Rasulullah # di kebun, kemudian datang seseomng

mengehrk pintu, lalu Rasulullah $ bersabda kepadaku, "Wahai

Anas, bangun dan bul<atah pinfunSp dan sampaikan kabar gembim

kepdanya dengan surga dan fthilafah sesudahlal', dan ternlnta ia

adalah Abu Bakar.

Kemudian datang lak-laki berikutnya dan mengetuk pinh.r,

lalu Rasulullah $ bersabda, "wahai Anas, bangan dan bukalah

pinfuryp dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan ilrga

dan khitafah saudah Abu Bakal', dan temyata ia adalah Umar bin

Khaththab rg,

Kemudian datang laki-laki berikuturya dan mengetuk pintr,r,

lalu Rasulullah # bersaffia, " Wahai Anas, bangan dan bulalah

pintuntn dan sampaikan kabar gembha dengan surga

dan khilafah squdah [Jmar dan bahvn ia akan mati turtunuli"

dan temyata ia adalah Utsman bin Affan r$, Diriwa5atkan oleh

Abu Nu'aim.

428- Informasi Rasutullah $ tentang Matinf
Musailamah Al Kadzdzab

429. Informasi Rasulullah # Al Aswad Al Unsi lpng
Mengaku Sebagai Nabi

Diriwa3ntkan dari hnu Abbas &, ia berkata: Mtsailamah

Al Kadzdzab datang ke Madinah pada masa Rasulullah $, lalu ia

berkata, "Jika Muhammad mau membagi kekuasaan kepadaku
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maka aku siap mengikutinya. Ia datang bersama paftr pengikutf
yang sangat banyak."

Lalu Rasulullah #i mendatanginya bersama Tsabit bin eais
bin Syammas, sambil beliau memElang sepotong pelepah lilrma
hingga berdiri dihadapan Musailamah dan para sahabatr5n.

lalu Rasulullah $ bersaMa, "Engkau minta sepotong

Wlepah kwma ini saja frdak mungkin aku bei, dan englau tidak
al<an selamat dan putusan Allah. Apbila engkau berWtns maka
Allah akan membinasalanmu. sungguh aku melihabnu seperti

tang telah diperlihatkan kepadaku, dan ini Tsabit bin Qais akan
membalas atasmu, kemudian petgi"

hnu Abbas rg berkata: Lalu aku bertanp kepada
Rasulullah $ tentang maksud saMa beliau, "AkLt sunggwh

melihatmu seperti yang telah diperlihatkan kepadaku." Lalu Abu
Hurairah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah $ bersaMa,

o

Lt
t

0l

o. ,. 6 , .
tJst-tr q+ 6 u:;.

I e(, ,it -.
r..a.r-l; dU

e
L5

rir 'ti rt$vGUy €)
,;i*:rft

4z
.-5t;r

l)-'

.r5#.)v:-fl
"Ketila sdang tidw aku ba mimpi di tanganku ada dua

gekng ernas, dimana kduan5n metnbuatku kesulitan, kemudian
kepdaku agar aku meniupn5a latu aku pun

meniuprya hinggu kduan5m terbng lalu aku menakwill<an
kduanSa ada dua orang pendusta trug mtncul sesudahku."

,taru3
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Inilah mereka berdua, yang pertama adalah Al Unsi

penguasa Shan'a' dan yang kedua adalah Musailamah Al

t{adzdzab penguasa Yrrrrru6. 353

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah r$, ia berkatat

Rasulullah $ bersaMa, " Ketil<a sdang tidw aku bermimpi

diberikan seluruh harta simpnan bumi, lalu diletald<anlah di

tanganku dua gelang emas dan kduanin membuatku k*ulitan

talu diunhyukan kepadalru agar aku meniupnya lalu kduaryn

hilang, tatu aku menakwill<an akan munculnya dua onng tnng
mengaku sebagai nabi palsu, prtama penguasa Shan'a dan kdua
penguae Yamamah."M

430. Mati Slphid Sebagaimana Dikabarkan oleh
Rasulullah &
Diriwayatkan dari Atha' Al Khurasani ISb, ia berkata: Alan

datang ke Madinah lalu bertemu seoftmg Anshar, lalu aku berkata,

" Tolong ceitakan kepadaku tentang hadits Tsabit bin Qais bin

Synmmas." Lalu ia berkata, "Ayo ikr'rt denganku."

Al<tr pun pergl bersamanya hingga sampai di sebuah

nrmah, lalu ia memasukkanku kepada seorang perempuan, lantas

ia berkata, "lni adalah puteri Tsabit bin Qais silakan tanF

langsung kepadanya."

[-alu aku berkata, "Tolong ceritakan kepadaku tentang

Tsabit."

3s3 Hadits ini diriuaptkan oleh Al Bukhari @nq dan Muslim l2273,lmb:
Mimpi).

33r Hadis ini diriungntkan oleh Al Bukhari (8n0, L2/%&369) dan Muslim

(2274).
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Atha' berkata: Ketika hrrun ayat:

:7- . 7r? o/ --.<
J3 rS*Jt O-F,O!

'{G E, 6,94- -?-e; i6 ;ift, ii b:*
'ufr{;;fi

"Hai orang-oftng t/ang beriman, janganlah l<amu

meninggikan suaftrrnu melebihi suam nabi, dan janganlah l<amu

bqkab kepdanya dengan sueilz, tnng kens, sebagaimana

kensnSn suam sebagian kanu terhadap sebagian 5nng lain,

su4ta Mak hapus (pahala) atnalanmu, l<amu frdak

meryadari." (Qs. Al Hujuraat 14912 2l

Tsabit bin Qais berkata, "Wahai Rasulullah, aku khatuatir

akan celaka?"

Rasulullah $ bersaMa, " MemangnSn kanap?'

Ia berkata, "Allah telah melarang kita merasa senang dipuji

atas sesuafu yang belum hta keriakan, sementara aku orang png
senang dipuji, melarang kita berlaku sombong sementara aku

orcng yang menytrkai keindahan, dan melarang kita unh.rk

mengangkat suara melebihi suaramu sementara aku orang 5ang
paling keras bicaranln."

Maka Rasulullah $ bersaMa, " Wahai Tsabit, tidaA:lah

angl<au reh hidup terpuji dan mati s5nhid serta masuk surga."

Ketika teriadi pemng Yamamah, datanglah Musailamah,

dan kefika bertemu dengan para sahabat ia langsung menyerang

mereka sehingga kocar-kacir. Maka Tsabit dan Salim pelayan Abu

'&S:,rFj{ rfir:-'"$itft
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Hudzaifah berkata, "Bukan seperti ini kita berperang di masa

Rasulullah #i'."

Kemudian masing'masing dari keduanya menggali lubang

r.rntuk dirin5a dan menyercng mereka dengan grgih hingga

akhimln gugur sebagai sYahid-

Pada waktu ifu Tsabit memihk baju besi yang sangat

berharga, kemudian ada seorang muslim melanatinya lalu

mengambilnya. Ketika seo6mg muslim tersebut tidur ia bermimpi

didatangi Tsabit bin Qais lalu ia berkata kepadanya, "Aku

benpasiat kepadamu tapi jangan sampai engkau mengatakan,

bahwa ini hanyalah mimpi belaka lalu engkau mengabaikannya.

Sesungguhnya ketika akr tidur aku bermimpi ada seorang laki-laki

muslim mengambil pakaian besi milikku kemudian ia

menyembunyikannya, lalu menutupinya dengan bebattran dan

menambat untanya di atasnln, maka pergilah kepada amir dan

sampaikan wasiatku ini kepadanya, dan jangan sampai engkau

berkata, 'lni hanya mimpi lalu engkau mengabaikannya, dan

apabila sampai di Madinah, maka sampaikan kepada sang khalilah

bahwa aku mempun5ni hutang sekian dan sekian, dan budak si

fulan telah merdeka, dan jangan sampai engkau berkata, "lni

hanlra mimpi lalu engkau mengabaikannya."

Lalu ia pLln mendatanginya dan menyampaikan berita

tersebut, dan wasiatn5a pun dilaksanakan. Tidak ada seorang pun

l6ng setelah meninggal dunia wasiatnya dilaksanakan kecuali

Tsabit bin Qais i9.355

s Hadits ini diriun3ntkan oleh Al Haldm (3/2351.

Al Haitsami (Majnn', Az-hut:a'd, g/32z\menyebutkan hadits ini dan dia

b€rkata, 'Hadits ini diriwalAtkan oleh A*FThabamni, dan puteri Tsabit bin Qais

udak aku kenal dan para periwayat 3Bng lainnln biqah-"
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431- Informasi Rasulullah g bahwa Penduduk Yaman
Lebih Dahulu Masuk Islam daripada Penduduk
Syam

Diriunyatkan dari 7afr bin Tsabit 46, ia berkata:
Rasulullah $ melihat keamh Yaman lalu bersabda, " Ya Allah,

datangkan merel<a dengan hati." Kemudian melihat kearah Syam

dan bersaMa, " Ya Allah, dabngl<an merel<a dengan hati."
Kemudian melihat kearah hak lalu bersaMa, "Berl<atilah kami
dalam jual fuli l<arni."

hnu Katsir berkata, "Semua yang didoakan
Rasulullah db telah terjadi, dimana penduduk Yaman masuk Islam

sebelum penduduk Syam, dan keberkatan meliputi negeri lrak, dan

menjanjikan penduduk $nm akan memegang teguh agama Islam

dan membela Islam sampai akhir zarnan."

432. Informasi Rasulullah g tentang Penaklukan Mesir

433. Informasi Rasulullah $ tentang Persengketaan
Dua Orang di Mesir tentang Letak Bafu Bata
Diriwap&an dari

Rasulullah $ bersaMa,

Abu Dzar i$g, ia berkata:

cLtlaAt W ?1i;- 6:rf o&'€q
tiy ,+)37;'#'op ,t:; W:\ tr.?v

.We?u1y, eD,F4,b;i?t
"Kelak kalian akan berhasil menakfukl<an Mair, sebuah

negeri tnng dikenal dangan qimth. Apbila kelak l<alian bqhasil
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menaHul*ann5m maka befruat baimah terhadap pendudulm5n,

larena merela memiliki dzimnah dan kekenbatan, apabila lalian

melihat dua omng tnng bersengketa padan5n tentang letak bafu

bata mal<a keluartah darin9,z-"356

Mesir pun dapat ditaklukkan pada masa Umar bin

Khaththab rg tahun 27 H[rilrah, begitu juga tentang

persengketaan dua orang padanSa.

434- Informasi Rasulultah $ tentang Miqat-Miqat Haii

Diriwayatkan dari hnu Abbas r$, ia berkata:

Rasulullah $ menetapkan miqat untuk penduduk Madinah Darl

Hulaifah, untuk syam Al Juhfah, untuk penduduk Nejed

Qam Al Manazil, unfuk penduduk Yaman Yalamlam, dan unhrk

penduduk lrak Dzahr lrqin, beliau bersaMa,

'rLl';i'"", *'u'"&,-fr'et'""{'"r^
.1:iti'oit

" Ifulah miqat-mfiat unfuk merel<a dan untuk siap aia

Wtg meleutating selain dari penduduknSn tnng ingin menunailtan

ibadah haji dan umnh."%7

Padahal saat ifu negeri-negeri tersebut belum semuanya

ditaklukkan, barulah ketika masa Umar bin Khaththab & neg€ri-

negeri tersebut berhasil ditaklukkan oleh umat Islam-

356 Hadits ini dirilaptkan oleh Mtrslim (penrbahasan: Kanhrnaan, bab:

Wasiat Nabi $ terhadap p€rduduk M6ir).
357 Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bul$ari dan Muslim-
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435. Semoga Allah Merobek-Robek Kerajaannya

Rasululah $ mengrimkan surat kepada Kisra raja Persia

lnng berbunyi, "Bismillaahirmhmaanirrahiim, dari Muhammad

Rasulullah kepada Kisn penguasa Persia. Semoga kaelamatan

terlimphkan abs orang tnng mengikuti petunjuk dan beriman

kepada Allah dan Rasul-N5a, dan berulci bahow tidak ada tuhan

selain Allah Yang Maha Ba tidak ada se*utu bagt-Ntn serta bahwa

Muhammad adalah hamba dan uhsan-Ng. Aku mengajakmu abs
perintah Allah bahwa aku adalah utusan Allah kepda sel<alian

manusia unfuk membqi peringatan kepada siapa saja gng hidup

dan bahwm siksaan akan ditimpakan kepda onng-onng l<afir.

MasuHah Islam nisaSn engkau sekmat natnun apbila engl<au

qrggan mal<a seluruh dos oftng Majusi menjadi tanggwg
jaumbmu ...."

Ketika surat tersebut dibacakan atas raja Kisra, ia langsung

merobeknya dan berkata, "Seorang hamba yang hina dari

rakyatku menulis namanya sebelum namaku."

Ketika hal tersebut sampai kepada Rasulullah # rnuk

beliau bersaMa, " Semoga Altah maobek kenjaann5n."#8

SaMa Rasulullah $ tersebut temlnta benar teriadi,

kerajaan Kisra pun runfuh dan berhasil dihancurkan oleh kaum

muslimin di masa khalifah Umar bin lGaththab ap.

436- Informasi Rasulullah $ tentang Kehancuran Kisra

DiriwaSntkan dari Abu Salamah bin AMurrahman iS, ia

berkata: Kefika surat Rasulullah $ sampai kepada Kisra, ia lalu

menulis surat kepada Badzan -gubemum5n di Yaman-

3s8 uh. Fath At hri (8/127 -t2$l.
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memerintahkan kepadanya agar: "Kirimlah dua orang laki-laki

yang paling kuat kepada laki-laki yang di Hiiaz dan perintatrkan

keduanya agar membawanya kehadapanku- "

lalu Ba&an mengutus sekretarisnln dan seorang laki{aki

lain dan mengirimkan surat bersama mereka yang isinya agar

Rasulullah $ ikut mereka menghadap Kisra, dan ia berpesan

kepada selnetarisnya: "Lihat laki-laki itu dan ajaklah bicara dan

aku tunggu kabarmu."

Kemudian keduanya sampai kepada Nabi $ dan

menlErnpaikan tujuannya, lalu Rasulullah $ bersabda,

"Kembalilah dan besok silakan datang lagi kepadaku'"

Pada keesokan harinya, Rasulullah $ menyampaikan

kepada mereka, bahwa Kisra telah mati dibunuh oleh anaknya

sendiri Saihr Syirawih pada malam demikian dan tanggal demikian-

Keduanya berkata, "Benarkah apa yang engkau katakan,

kami akan menSampaikannya kepada raja?"

Rasulullah $ menjawab , " Itm ampikan hal itu dariku

kepdan5n! fumpaikan kepdan5n bahwa agamaku dan

kelruasanku akan meliputi seluruh wilatnh Wng dikuasai oleh nja

Kisn, serta katakan kepadarya, apabila angkau masuk Islam mala

aku akan menyenhkan kekuaaanmu kepdamu-"

Keduanya pun kembali kepada Badzan dan menlnmpaikan

kepadanya pesan Rasulullah #. Id,, ia berkata, "Demi Allah, ini

bukan perkataan seorang raja, dan kita ttrnggu kebenarannla-"

Tak lama kemudian datanglah strat dari Syirawih Snng

isinSa:

"Amma ba'du, sesungguhnya aku telah menrbureuh Kisra

demi kemaslahatan Persia atas apa yang dipeltuat oleh para
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pemukanya, maka funduklah kepadaku dan jangan mencera laki-
laki 5nng dihasud oleh Kisra atasmu."

Kefika Badzan membacanya maka ia berkata, .,Benar

bahwa laki-laki tersebut adalah seoftrng nabi yang diufus.,,

lalu ia pun masuk Islam dan diikuti oleh anak-anak dari
keluarga Persia. setelah ifu ia berkata kepada sekretarisnla,
"Bagaimana keadaannSra? "

Ia menjawab, "Tidak pemah aku bicara dengan seorang
pun lang lebih berwibavra darin1a."

Ia bertan5n, "Apakah ia memakai mahkota kerajaan?"

Ia menjawab, "Tidak."

437 - Informasi Rasulullah g tentang penaklukan Ar
Hirah dan Persia

Diriwayatkan dari Adi bin Hatim &, ia berkata: Ketika aku
bersama Rasulullah $ tiba-tiba ada seorang laki-laki datang
kepada beliau mengadukan perihal kemiskinannr, kemudian
datang laki-laki lain mengadukan perihal perbekalanrryn yang
habis.

Lalu Rasulullah $ bersaMa, " Wahai Adi, apkah engkau

Wmah melihat Al liirah?'

Aku menjawab, "Aku belum pemah melihatrya, tetapi aku
telah mendengar beritangn. "

Rasulullah $ bersabda, "Jika umurmu panjang kelak
anglau akan melihat seonng perempuan naik unta dari At Hinh
untuk melalrukan thawaf di Ka'bah, dan sdikit pun ia frdak
menn takut kecuali kepda Allah."
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Aku berkata, "Arltara aku dengan diriku, lalu dimana para

penyamun At-Thai yang mengacaukan negd"

Rasulullah $ bersaMa, "Apbila umwmu paniang kelak

angkau akan membul<a perbandahanan Kism'"

Aku berkata, "Kisra bin Hurmuz?"

Rasulullah S bersaMa, " Kisn bin Hutmuz' Apbila

umufmu pnjang ketak engl<au akan melihat seorang laki-laki

membawa emas atas pemk segenggam tangannin klu mencari

oftng trug mau menerimanSn natnun ia tidak menemulan

seoftng pun tnng mau menerimanya. Kelak salah seoftrng kalian

akan berhadapan se@rz, langsung dengan Allah frdak ada

panujanah antan dAingn dengan-IV3a, lalu Allah fuftan5a,

'Bulankah aku tetah mengufus seoftng Rasul kepdamu unfuk

mernberil<an ?'Lalu ia meniawab, 'Benar'' Lantas Allah

bertanSn, 'Bukankah aku telah memberimu harta benda dan

kelebihan?' Ia meniawab, 'Elenar'- Kemudian ia mqtoleh ke

sebetah kananrym dan han5a mendapati nenka Jahannam dan

mqolelt ke sebelah kirin5n dan han5n mendapti neml<a

Jahannam."

Adi berkata: Aku
Rasulullah $ bersaMa,

pemah merrdengar

fiil'"rr* Y'f 'r;t .ri "4';t')$

*Jauhilah api neml<a walau dengan sepruh kurma, dan

bamngsiapa yang tidak memilikinvn mal<a bis dengan perl<aAan

Snng baik."

.afu ^Arir;," I /
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Adi berkata, "Apa yang din5ntakan Rasulullah $ telah

terbukti, aku melihat seorang perempuan menunggang unta dari

Al Hirah hingga melakukan thawaf di Ka'bah tidak merasa takut

sedikit pun kectrali kepada Allah. Aku juga termasuk orang yang

membuka perbendaharcEn Kisra bin Hurmuz. Apabila kalian

berumur panjang rnaka kalian pasti akan mendapati apa yang

dijanjikan oleh Rasulullah # frt, ada seorcng laki-laki yang

tangannln menggenggam

6;."6"Lu111m."359

emas atau perak unfuk

438. Suraqah Memakai Mahkota Kisra

Seperti diketahui bahwa Suraqah bin Malik pernah

mengejar Rasulullah # du" Abu Bakar dalam peristiua hijrah

karena ingin memenangkan sayembara berupa seratus unta,
narnun naas ketika ia telah mendekati unta Rasulullah $ Abu

Bakar tiba-tiba kaki kudanya terperosok ke dalam pasir dan tidak

mampu berjalan. Ketika ia nyaris celaka maka ia pr.rn meminta
maaf kepada Rasulullah & du" berjanji akan melindungi beliau.

lalu Rasulullah $ memaafkannln dan menl/ampaikan

kepadanya bahwa kelak ia akan memakai gelang dan perhiasan

Kisra. Suraqah pun menepati janjinf r.rnhrk melindungi
Rasulullah # d* masuk Islam.

Di masa khalifah Umar bin Khaththab :9, umat Islam

berhasil menaklukkan Persia dan berhasil menguasai istana Kisra

dan mengambil mahkotarya, pakaiannya dan pedangnp. lalu
Umar rS memberikan mahkota Kisra dan segala perhiasaanngra

kepada Suraqah.

3s9 Fladits ini diriunyatkan oletr Al B*hari (pembahasan: Manaqib, bab:
Tanda-tanda kenabian dalam Islam, no. 3595).
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Diriwayatkan, bahwa ketika Umar bin t{haththab;g

menerima perhiasaan Kisra maka ia pun memakaikannya kepada

Suraqah bin Malik bin Ja's5nm dan berkata, "Katakan

Athantdutillah yang telah memakaikan pakaian Kisra kepada

seorang laki-laki badui."

Imam AsySyafi'i bakata, "Kenapa Umar memakaikan

pakaian tersebut kepada Suraqah, karena Rasulullah $ pemah

bersaMa kepada suraqah dan melihat kepada kedua

pergelangannya, 'seakan aku melihabnu memakai gelang

Kism'."%o

439- Kedengkian setelah Penaklukan Persia dan

Romawi

Diriwaptkan dari AMullah bin Amr bin Al Ash rg, ia

berkata: Rasulullah $bersabda, "Jika kelak Persia dan Romawi

tetah ditaHukl<an, bagaimana ldn-kim kadaan lalian?'

AMt[rahman bin Auf berkata, "Kami akan selalu mengiladi

perintah Allah."

Lalu Rasulullah $ bersaMa, "Justtt kalian al<an slinq

balomba, kemudian aling mendengki, kemudian aling

bersengketa dan kemudian aling benci membenci-" Atau lmtg
seperti if1t,'Kemudian l<alian Wrgt ke rumah-rumah Muhaiitin lalu

sebagian l<alian membunuh sebagian Snng lain-"%l

360 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Uh. Al Bida@h mn-NilnSah

(6/2011.
s61 Hadits kn slnhill
Hadits ini diriwafiatkan deh Mushm (no- 29621-
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Pembunuhan dan persetrsihan ini telah terladi di akhir masa
khilafah Utsman bin Affan rg, yaitu setelah kaum murslimin

berhasil menaklukkan Persia dan Romawi.

44lO. Fitnah setelah Wafatn5Ta Umar 16

DiriwaSntkan dari Hudzaifah &, ia berkata: Suatu ketika
kami sedang dudukduduk disisi Umar bin lGaththab rg, tiba-tiba

ia berkata, "Siapa diantara kalian yang ingat sabda
Rasulullah $ tentang fitnah?"

Ia berkata, "fitrah seoftmg laki-laki atas isteriryla, hartanya,

anak-anakn1p, tetangganSa dapat digugurkan dengan shalat dan
sedekah, serta dengan amar makruf nahi mungkar."

Umar berkata, "Bukan ihr yang aku maksud, tetapi fifrah
yang bergejolak seperti ombak samudera."

lalu ia berkata, "Tidak perlu khawatir u,ahai Amirul
Mukminin, sesungguhnSa antara dirimu dengannya ada pinhr yang

terfufup."

Umar bertanSra, "Apakah pinfu tersebut didobrak atau
dibuka?"

Ia menjaunb, "Tidah justm didobrak."

Umar berkata, "Jika demikian ia tidak akan bisa ditutup
selamarqra."

Alnr berkata, "Elef,lar."

IGmi bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah Umar
mengehhui pinfu tersebut?"
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Ia menjawab, "lya ia mengetahuinya, karena aku telah

menceritakan kepadanya sebuah hadits yang ringan. Coba kita

tanyakan kepadanya siapakah pintu tersebut."

Kemudian kami menyrruh Masruq unfuk bertanya, lantas ia

pun menanyakannya dan berkata, "Siapakah pintu ifu?"

Ia menjawab, "(Jmar. "362

Benar saja fihah terjadi sepeninggal Umar bin

Khaththab r&.

4E}L- Informasi Rasulultah S tentang Pembangunan

Kota Basrah

M2. Informasi Rasulullah $ tentang Sungai Dijlah
padahal Beliau belum Pernah Melihatnya

Diriwayatkan dari Abu Bakarah ig, ia berkata:

Rasulullah $ pemah bersaMa,

iAt ri)ie- e"rf gf A u.tb Uia
tl t , A!. o llo I t. !b7r, o llz/ t/ l?,2,

_f. ee- f (f6l*i 9 F-, (f-a)re t-6r F.,-
.!o.'o.t_)* ,p ,1;r )V ,e;;t ?reirr*"

t,-I',.)l

o."I#t b:fr ,L: Xi iLf.'# ;* e
./u!'t, ot1:.3l!

s2 Hadits ini diriwa5ntkan oleh AI Bukhari (pernbahasan: Fitrnh, tnb: Fitnah

gang terjadi seperti gelombang, 13/52).

-l/
lz -//_oo. ,Ot. -/.
4e j rru coi

I
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"Kelak urnatku akan singgah di sebuah wilqnh

tnng bemarna Elashnh, junlah mereJa sangat baryrak disana,

kemudian dabng atu l<aum dad bani Qantur ffartar) tnng
bqnjah lebar dan bermab sipit mereka sampi di sebuah

jembatan mqela namantra Dijlah, lalu laum muslimin t*pecah
menjadi tiga kelompok; kelompok pertama mempahhanlan
temak unta dan lari ke perlampungan lalu binasa, kelompok

kdua mempefiahankan benda palin7 berhatga darinjn dan kafir
lalu juga binasa, kelompok ketiga berjuang melindungi keluarga

merel<a dan hingga mati qahid, kemudian Allah

memberil<an ketnenangan ke@a 5ang tetsis.'#
Dalam riwayat lain disebutkan, "Ada sekelompok orzng

dari umatku tnng singgah di sebuah tempt t/ang mqela sebut

hshrah di sebuah sungai 5nng bqnana Dijlah, ia memiliki sebuah

jembabn dimana pendudulmSn baryEk dan kelak menjadi kota
pnmigan.'w

s63 Sanad hadits ini hasan.

Hadits ini diriwaptkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi (no. 870).
354 Sanad hadits ini hasan.

Hadits ini diriunyatkan oleh Abu Daud As-Sijistani (no. 4306).
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Kota Bashrah pun dibangun pada masa khalifah Umar bin

Khaththab & dan menjadi pusat militer Islam dalam memerangi

Persia dan Romawi. Nanti akan dijelaskan lebih rinci tentang

pasukan Tartar yang dimaksud dalam hadits ini.

M3- Kisah Abu Dzar

Rasulullah $ bersaMa kepada Abu Dzar iS,, "Jika

bangwan telah meninggi maka kefuadah darin7m."

Benar saja ketika bangunan telah meninggi maka Abu

Dzar @ pun keluar dari Madinah menuju Rabdzah mengikuti

saran Rasulullah #, d* bukan karena diusir oleh Utsman seperti

diklaim oleh syiah Rafidhah dan para orientalis yang mengacu

kepada riwapt-riwaSnt palsu.

Rasulullah $ menyatakan demikian karena khawatir

setelah mendapatinln sangat zuhud dan mernaksa

orang lain atasnya. Maka terjadilah apa lnng diinformasikan oleh

Rasulullah $, dimana pada masa khalifah Utsman bin Affan .g
harta benda melimpah dan orang-orang saling berlomba

mengumpulkan harta benda, meninggikan dan membeli

tanah.

Lalu Abu Dzar keluar dan menuntut mereka agar

menginfakkan harta mereka dan hidup sederhana. Namun niat

baik Abu Dzar ini dimanfaatkan oleh AMullah bin Saba' si Yahudi

-seperti kebiasaan bangsa Yahudi- unfuk mengadu domba

antara para sahabat, dan akhimln terjadilah fihah lrang besar.365

365 Hadis ini diriwa5ntkan oleh AtFThabari dalarn Tarikbnya (3/33S336)

dan Adz-Dzahabi dalall:. S@r A'lam Anifubla' l2n2l.

1O0O Mutdizat Rasulullah 6 435



414- Informasi Rasulullah g bahwa yang Datang
Adalah Abu Dzar dan Benar Adan3n

M5- Abu Dzar Pergr Seorang Diri dan Meninggal
Seorang Diri serta Dibangkitkan Seorang Diri
Persis Seperti lnng Diinformasikan oleh
Rasulullah #
Diriwaptkan dari Abdullah bin Mas'ud r{S, ia berkata:

Ketika Rasulullah $ berangkat ke Tabuk, ada saja orang !,ang

terlambat dibelakang. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, si

fulan terlambat dibelakang. "

Mendengar ifu beliau bersabda, "Biarkan aja, apbila ia
baik mala Allah al<an mempertantukannSa dengan l<alian, dan

apabila tidak maka Allah akan membebasl<an4a dari kalian."

Sampar akhimya ada yang berkata, "Wahai Rastrlullah,

sesungguhnSn Abu Dzar paling terlambat dan untanp paling

lamban."

Lalu beliau bersaMa, "Biarkan aja, apbila ia baik maka

Allah al<an memperternukann5a dengan kalian dan apbila frdak

mala Allah al<an membebaslannla dari kalian.u

Setelah ifu Abu Dzar mencaci untanya karena lamban, dan

akhimp ia turun dari untan3n dan memilih berjalan kaki sambil

mernanggul , kemudian keluar mengikuti
Rasulullah $ dengan berjalan loki.

Rasulullah $ singgah di suafu tempat, lalu ada seormg

muslim berkata, "Wahai Rasulullah, oftmg ifu berjalan kaki."

Maka Rasulullah $ bersaMa, "Itu adalah Abu Dar!'

Begifu ia mendekat maka orcrng-oriang berkata, "Wahai

Rasulullah, benar sekali bahwa ia Abu D?ar."
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Rasulullah $ bersabda,

I o!zz lzo / -o/ ,t ,.( 1, !z oz
UH co,\>1 ,;""*t- C)) Ul 4lll fJ

)zo . l zolz lzo /
.o-\>jt 4;coJ->1

"semoga Allah mengasihi Abu Dzar, ia berjalan seoftrng

dii, meninggal seorang din dan dibangkitkan seorang dii-"

Waktu pun terus berlalan. Abu Dzar & pun berangkat ke

RaMzah, dan ketika ajalnya telah datang ia berpesan kepada isteri

dan anaknya seraya berkata, "Jika nanti aku meninggal, maka

mandikanlah aku dan kafanilah aku pada malam hari, kemudian

letakkanlah aku dipinggir ialan, nanti apabila rombongan pertama

leunt katakanlah, 'lni adalah Abu Dzar'."

Ketika ia meninggal dunia, maka mereka pun

melaksanakan pesannya. Mak4 datanglah rombongan pertama,

narnun mereka tidak melihatrya hingga hampir saja kendaraan

mereka menginjak . lalu tiba-tiba ada hnu Mas'ud

diantara rombongan dari Kufah, dan ia pun berkata, "Apa ini?"

Mereka menjawab bahwa ini adalah jenazah Abu Dzar.

Maka hnu Mas'ud pun menangis dan berkata, "Benar saMa

Rasulullah $, 'semoga Allah mengasihi Abu Dzar, ia berialan

seorang dii, meninggal dunia seoftng diri dan dibangkitltan

seoftng 477."36

356 Hadits irn lnsan.
Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Ishaq, dan sanadnp haan sepert yarg

dikatakan oleh lbnu Katsir dalam Al Bidatph on An-Nihaph(5/91-
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M6- Utsman rg Terkena Fitnah

Diriwayatkan dari Abu Musa &, ia berkata: Suatu ketika
aku berurudhu di rumahku kemudian keluar, lalu aku berkata,
"Hari ini aku akan mendatangl Rasulullah #. talu pergl menuju

masjid dan menanyakan tentang beliau."

Kemudian mereka menjaunb, "Eleliau keluar kearah sana."

Aku pergi mengejamya hinggu sampai di Bir fuis, lalu aku
berhenti di pintuqn setelah tahu bahua Rasulullah $ sedang

btnng hajat. Setelah selesai beliau duduk lalu aku pergi
mendatanginya dan mengucapkan salam, dan temyata beliau telah
duduk di sisi sumur fuis sambil mengulurkan kedua kakinya di
sumur dan menyingkap kedua betisryn.

lalu aku kembali ke pinhr dan berkata, "Aku akan menjadi
penjaga pintu Rasulullah #r. "

Tak lama kemudian ada orang mengefuk pintu, lalu aku
berkata, "Siapa?"

Ia menjawab, "Abu Bakar."

Aku berkata, "Tunggu sebentar!"

Lalu aku pergr menghadap Rasulullah # d-
men5ampaikan bahwa Abu Bakar datang minta idn.
Rasulullah $ bersaMa, "Persilakan ia masuk dan
l<abar gembin kepadan5n dengan surga."

Aku pun bergegas keluar dan menyampaikan kepada Abu
Elakar, "Silakan masuk dan Rasulullah $ memberikan kabar
gernbira kepadamu dengan surga."
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Kemudian ia pun masuk dan duduk di sebelah kanan

Rasulullah & d* menjulurkan kakinya dan menyingkap kedua

betisnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah #i.

Setelah itu aku kembali sedangkan aku telah meninggalkan

saudaraku berwudhu, dan ia mengatakan kepadaku, 'Aku akan

menlrusulmu." L-alu aku berkata, "Jika Allah menghendaki si fulan

baik pasti Dia akan mendatangkannya."

Setelah ifu aku mendengar orang mengefuk pinfu, lalu aku

berkata, "Siapa?"

Ia menjawab, "(Jmar."

Ahl berkata, "Ttmggu sebentar!"

[-alu aku pergr menghadap Rasulullah # dut,

menyampaikan bahwa Umar datang meminta izin. Maka

Rasulullah $ bersabda, "Persilakan ia masuk dan sampailan

kabar gembin kepadan5n dengan surga."

Aku pun bergegas keluar dan menyampaikan kepada

lJmar, "silakan masuk dan Rasulullah S memberikan kabar

gembira kepadamu dengan surga."

Kemudian ia pun masuk dan duduk disebelah hri
Rasulullah S d* menjulurkan kakinya dan menyingkap kedua

betisnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah * d* Abu

Bakar r$g,

Setelah ifu aku kembali dan aku berkata, "Jika Allah

menghendaki si fulan -maksudnya adalah saudaranya-baik pasti

Dia akan mendatangkannya. "

Ketika aku mendengar orang mengefuk pintu, aku berkata,

"Siapa?"
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Ia menjawab, "(Jtsman. "

Aku berkata, "Tunggu sebentar!"

[-alu aku pergr menghadap Rasulullah # d*
men5nmpaikan bahwa Utsman datang meminta irlrn. Maka
Rasulullah $ bersabda, "Percilakan ia masuk dan

l<abar gembim dengan surga atas musibah tnng
menimpnSn."

Aku pun bergegas keluar dan menyampaikan kepada

Umar, "Silakan masuk dan Rasulullah S memberikan kabar

gembira kepadamu dengan surga atas musibah atau bencana yang

akan menimpamu."

Setelah ifu ia pun masuk sambil berkata, "Allah tempat

memohon pertolongan, dan ia tidak menemukan tempat duduk di

mulut sumur."

Selanjutnya ia duduk dihadapan mereka dan menjulurkan

kakinya dan menyingkap kedua betisnya seperti yang dilakukan

oleh Rasulullah #, Abu Bakar dan Umar.sT

Said bin Al Musalryib berkah, "Aku pun menaln,uilkan

dengan kuburan mereka, dimana ketiganya sementara

Utsman menyendiri."

Bencana yang menimpa Utsman 4& 1nlfu pengepr.mgan

dan pembunuhan yang terjadi atasnya. Otak pelaku fitrah ini

adalah AMullah bin Saba' seorang Yahudi yang dikenal dengan

hnu Sauda' semoga Allah melaknahya. Setelah berhasil

membunuhnya, mereka membuangnya di jalan beberapa hari tidak

dishalatkan dan tidak diumsi, hingga kemudian dimandikan dan

dishalatkan lalu dikuburkan di sebuah kebun di jalan Baqi'.

367 Hadis ini dirirrayatkan oleh Al But{hari dan Muslim.
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Para pelalm pembunuhan ini sangatlah terkufuk, karena

mereka membunuhnya ketika ia & sedang membaca Al Qur'an,

dimana salah seorang pembunuh tersebut maju menyerangnya dan

menginjak Al Qw'an dengan kakinya.

M7 - Fitnah Besar

Diriwayatkan dari Aisyah 9,, ia berkata:

Rasulullah $ bersaMa, " Tolong panggilkan salah seorang

sahabatku."

Aku bertanya, "Abu Bakar?"

Beliau menjawab,' Tidak

Aku bertanln, "l,Jmar?"

Beliau menjawab, " Tidak."

Aku bertan5n, "Anak pamanmu Ali?"

Beliau menjawab, " ndak."

Aku bertan5n, "(Jtsman?"

Beliau menjawab, " I3m-"

Ketika Utsman datang, beliau bersaMa, "Minggir kesini."

L-alu Rasulullah $ mendudukkannya disebelah kirinya, dan

wajah Utsman memucat.

Abu Sahlah berkata: Ketika terjadi pengepungan atas

Utsman, kami berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tdakkah

sebaiknp kita perangi mereka?"

Ia menjawab, "Jangan, sesungguhnya Rasulullah fp telah

meminta janji kepadaku dan aku pilih bersabar atas diriku."
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Qais bin Abi Hazim berkata, "Mereka pun menalo.rilkan
bahr,va yang dimaksud adalah fttrah i1u."368

Diriwayatkan juga dari Ka'ab bin Ujrah @, ia berkata:
Suatu ketika aku berada disisi Rasulullah $, kemudian beliau

menyebutkan sebuah fitrah Snng dahsyat, lalu ada seorang laki-laki
yang ler,vat sambil menufupi kepalanya, lantas
Rasulullah $ bersabda, "I{ala ifu dialah 5nng benar."

Aku pun berlari mengejam3a dan menarikn5a kehadapan
Rasulullah # dun temSrata ia adalah Utsman, lalu aku berkata,
"Orang ini?"

Beliau menjawab, "Itm benar dia."%9

M8- Informasi Rasulullah g bahwa Muhammad Bin
Maslamah Tidak akan Terkena Fitnah
Diriwayatkan dari Hudzaifah i&, ia berkata: Tidak seoftmg

pun yang mendapati fihah kecuali ia takut kepadanya, kecuali

368 Hadits in shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh lbnu Majah (pembahasan: Mukadimah, bab:
Kantamaan Utsman, 1/42, no.113), Ahmad (1/58), dan hnu Abi Ashim dalam
,4s-Sunnah(hh. U4.

Hadits ini dinilai shahiholeh Al Albani dalarn Shahih lbnu Majah.
369 Hadits ki hasan.

Hadits ini diriwaptkan oleh lbnu Majah (4/242-249, pernbahasan:
Ketrtamaan sahabat, l/450 no.721,1/5OS no. 8420L

Al Haitsarni (Majma' Az-Zatn'id, 9/89) juga menyebutkan hadits dengan
redaksi hadits yang berteda dan dia berkata, "Hadits ini diriwaptkan oleh At-
Tirmidzi dan Ath-Thabarani. sedangkan para periwaptn5ra dirnlai bigah."

Hadits ini pun ilnlat shahih oleh Al Albani datatn shahih sunan lbnu Majah.
sedangkan pentahqiq (dalam Fadha'il Ash-shahabahl<arya Imam Ahmad berkata,
"Sanadnya hasan li ghairih."
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Muhammad bin Maslamah, dimana aku pemah mendengar

Rasulullah $ bersabda, "hgl<au tidak akan terkena fibali."sTo

Muhammad bin Maslamah pun menyendiri.

M9- Informasi Rasulullah & bahwa Ada Demonstran

yang Ingin Melengserkan Utsman Bin Affan dari
Tampuk Kekuasaan

450- Informasi Rasulullah $ bahwa Mereka adalah

Orang-Orang Munafik

Diriwayatkan dari Aiqnh g, ia berkata:

Rasulullah $ bersaMa kepada Utsman, " Wahai Utsman, apbila

kelak Allah mengangkatnu sebagai penguafr, lalu onng-omng

munafik hendak mencopot bajumu tnng telah dipakaikan Allah

kepadarnu mal<a janganlah englau melepasnSn."

Rasulullah S menyatakan hal tersebut sebarynk tiga

61.371

370 Hadits ini diriunyatkan oleh Abu Daud.
371 Hadib ini diriunyatkan oleh AbTirmidzi (ild. 3, Frlm. 160), Ibnu Mahh

(pembahasan: Mukadimah, bab: Ketrtamaan [Jtsman, jld. 1, hlm. 41, no. 112),

Ahmad dahm Al Musnad (ild. 1, hlm. 86, 87, dan 88), dan dalan fadf il Ash-
Shahabh (jld. 1, hlm. 50G50f).

Al Haitsami lMajma' Az-hura'id, jld. 1, hlm. 41, no. 112) menilai sanad

hadits ini haan, sedangkan pentahqiq (dalam Fadha'il Ash-Shahabah ldld. 1, trlm.

501) berkomentar, "Sanadnya shahih."

At-Tirmidd berkata, "Hadits 'tn hasn gharib-"
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"Demi Dzat Yang jiwalil bmda dalam tangan-N5n, Hari

Kianat fr'dak akan terjadi ampi kalian membunuh imatn kelian,
menghunus pdang kalian, dan 57ang mewarisi dunia l<alian adalah
oftng-orzng yang jahat dianbm 2u1i*."372

452. Informasi Rasulullah g bahua Abdullah Bin
Salam Termasuk Penduduk Surga

Diriuagatkan d*i Quir bin lbad q&,, ia berkata: Suatu ketika
aku duduk di dalam sebuah halaqah di masjid Nabawi, dan di
dalam halaqah tersebut ada seoftmg laki-laki tua lnng enak
dipandang dan menyenangkan hati, ceramahnln sangat bagus dan
menyenfuh jiun. Ketika ia berdiri orang-orang berkata,
'Barangsiapa yang ingin melihat seorang penduduk surga maka
lihatlah orang ini."

Lalu aku bertanya, 'siapkah ormg tersebut?"

45L. Informasi Rasulullah g tentang Pembunuhan
yang Terjadi Atas Para Imam

Diriwayatkan dari Hu&aifah bin Al Yaman &, ia berkata:
Rasulullah $ bersabda,

372 Hadits im dha'if.
Hadits ini diriunyatkan oleh At-Tirmidd (no.2lZOl dan lbnu Majah (4043).

;&Ef
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Mereka menjawab, "la adalah AMullah bin Salam."

Aku berkata dalam diriku, "sungguh aku akan

mengiktrtinya."

[-alu aku pun mengila.rtinya. Ia pun pergi sampai hampir

keluar kota Madinah, kemudian ia masuk ke rumahnya, lalu aku

minta izin kepadanya untuk masuk, lantas ia pun memberilar izin-

Ia berkata, "Apa keperluanmu wahai anak saudaraku?"

Aku menjawab, "Aku mendengar orang-orang berkata

tentang dirimu ketika keluar masjid; barangsiapa yang ingn

melihat seorang penduduk $rrga maka lihatlah orang ini."

Aku pun mengikutimu unfuk mengetahui keadaanmu, dan

mengetahui bagaimana orang-omng tahu bahr,rn engkau salah

seorang penduduk surga.

I-alu ia menjawab, "Allah lebih tahu tentang siapa

surga wahai anakku."

Aku berkata, "lya benar, tetapi tenfu ada sebab kenapa

mereka berkata demikian. "

Ia berkata, "Aku akan ceritakan kepadamu sebabnya."

Aku menjawab, oBaik, silakan dan semoga Allah membalas

kebaikanmu.';

Ia berkata, "Ketika aku sedang tidw, tiba-tiba aku berrnimpi

di masa Rasulullah $ bahwa ada seorang laki-laki datang

kepadaku, lalu ia berkata kepadaku, 'Berdirilah'. [-alu aku pun

berdiri, kemudian ia menunfun tanganku, tiba-tiba aku melihat ada

jalan di sebelah kiriku, lalu aku pun ingin melalatinya ... lalu ia

berkata kepadaku, 'Biarkan ia bukan jalanmu'. Kemudian aku

melihat ada sebuah jalan yang sangat terang di sebelah kananku,
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lalu ia berkata kepadaku, 'Leuratilah'. Lalu aku pun melalatinya
hinggu sampai di sebuah taman yang sangat luas dan sangat

indah, di tengah-tengahnya ada sebuah tiang dari besi, pangkalnya

di bumi dan ujungnya di langit, dan di bagian atasnyra terdapat

lingkaran emas. Setelah itu ia berkata kepadaku, 'Panjatlah ia'.
lalu aku menjawab, 'Aku [dak bisa'. Tak lama kemudian

datanglah kepadaku seorang pembanfu lalu ia mengangkatku

sehingga aku dapat menaikinya dan sampai di ptrncakn5n, lalu

lingkaran tersebut aku ambil dengan kedua tanganku, dan aku

tetap bagantung di tiang tersebut sampai pagi dan terbangun.

Pada keesokan harinln aku perg mendatangi Rasulu[ah # dan

menceritakan mimpi 5nng aku alami tadi malam.

Lalu Rasululluh # bersaMa, 'Adaptn jalan tlang engl<au

lihat disebelah kananmu adalah ialan penduduk surga, tantan yang
indah dan menyenangl<annu adalah Islan, tiang Wng ada di
tengah-tengahnya adalah tiang aSlama, lingkann emas adalah

buhul lnng kuat, dan engl<au akan tetap teguh

ampai meninggal dunia'."37 3

Benarlah apa yang din5ntakan oleh Razulullah $, bahura

Abdullah bin Salam pun diketahui sebagai orang 3nng teguh

memElang agamanya sampai meninggal dunia.

453. I&sah AiE ah dan Aniing Hauab lnng
Menggonggong

K€fika Aist/ah *, sampai di tempat air bani Amir pada

unkfu perang unta, ia berkata, "Air apa ini?"

373 g"6i1r tun shahih.

Hadits ini dinrriayatkan oleh Al Bulfiari (no. 3813).
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Mereka menjawab, "Air Hauab."

Aisyah berkata, "sepertinya aku harus kembali."

Sebagian orang yang bersamanya berkata, "Justru

sebaiknya engkau maju agar kaum muslimin melihatmu dan Allah

mendamaikan."

Dalam riwayat yang lain: Zubair berkata kepadanya,

"Adakah engkau akan kembali, siapa tahu Allah mendamaikan

orang-orang."

Ahmad meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim bahwa

Aisyah.g ketika sampai di Hauab ia mendengar anjing

menggonggong, lalu ia berkata, "Agaknya aku harus kembali,

sesungguhnya Rasulullah $ pemah bersaMa kepada kami, SiaF
diantan kalian yang digonggongi anjing Hauab'."

[-alu Zubair berkata, "Adakah engkau akan kembali? Siapa

tahu Allah mendamaikan orang-orang denganmll."374

Ini terjadi pada perang unta antara Ali dan penduhrngnya

dari safu sisi dan Aisyah, Thalhah dan Zubair dari sisi yang lain.

454- Informasi Rasulullah $ tentang Perang Jamal

DiriwaSntkan dari hnu Abbas &, ia berkata, 'Siapakah

diantara kalian pemilik unta yang disekitamya berjatuhan kortan

374 g.6i1r in shahih.

Hadits ini diriwaptkan olehAhmad (6/9n.
Ibnu Hajar (Fath Al Bad, 73/591berkata, "Sanadnln sesuai dengan q,rarat

shahih."

Ibnu Katsir t@l Bidajah wa An-Nihajnh, 6/2l71berkata, "Sanad hadits ini
sesuai sprat Ash-Shahihain, narnun Al Bukhari dan Mr:slim tdak
meriwayatkannya."
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yang sangat banyak dan ia selamat setelah hampir saja

(terbunuh)."szs

Perang ini terjadi pada tahun 36 Hijrilrah, dimana korban
yang meninggal dunia mencapai enatn puluh ribu orang dari para
sahabat dan tabiin.

4fls.Informasi Rasulullah g bahwa Zubair Alran
Memerangi Ali
Ketika Ali dan para sahabatrya telah mendekat kepada

Thalhah dan Zubair, dan masing-masing pasukan telah saling

berhadapan, keluarlah Ali dengan memm(gang loda
Rasulullah $, lalu menyeru, 'Tolong panggil Zubair bin Auruam
kemari, sesungguhnyia ada Ali."

Lalu Zubair dipanggil menghadap kepadanya, dan ia ptrn

menghampirinya hingga kedtn kuda mereka saling bertemu.

Ali berkata, "Wahai Zubair, aku sumpah engkau dengan
nama Allah, fidakkah engkau ingat ketika Rasulullah $ larat
dihadapanmu dan ketika itu kita sedang berada di tempat ini dan
itu?"

Kemudian beliau bersabda, " Wahai Zubair, apkah anglau
mencintai Ni? I.alu engkau menjawab, 'Bagaimana mungkin aku
fidak mencintai anak pamanku dan orcmg yang seagama

denganku'."

Lalu beliau bersaHa, "Wahai Ali, apakah engkau
mencinbirym?'

375 g"6i1t im slnhih-
Hadits ini diriurayatkan oleh IbnrAbi Syaibah (15/260).
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Aku merrjawab, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin

aku udak mencintai anak bibiku dan orang yang seagama

denganku."

Lalu Rasulullah & bersaMa, " Wahai Zubair, sungguh kelak

engkau akan mememngi Ali dan englau telah berbuat zhalim

kepadan5n."

Zubair menjawab, 'B€nar, demi Allah aku lupa sejak aku

mendengam5n dari Rasulullah &, dun kini aku baru ingat. Demi

Allah, aku fidak akan mememngimu."

Lalu Zubair pun kembali dengan menunggang

kendaraannla menemburs barisan pasukan. Setelah ifu ia dihadang

oleh anaknp yang bernarna Abdullah bin Zubair, dan berkata,

"Ada apa denganmu?"

Zubair meniawab, 'Ali rnengingatkanku akan sebuah hadits

yang pemah disampaikan oleh Rasulullah # y*g bersabda,

'Kelak engl<au alan memaangi Ali dan engkau telah befruat

ilann kepdanyri, maka aku tdak akan memeranginya."

Anaknya berkata, "Mernang engkau datang unfuk perang,

bukan, engkau datang trnh.rk mendamaikan diantara kedua belah

pihak lnng bersengketa."

Zubair berkata, 'Aku telah bersumpah fidak akan

memeranginya-"

Anaknla berkata, 'Kalau begitu merdekakan budakmu Jirjis

dan berdirilah sampai Allah mendamaikan orang-omng."
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Ia pun memerdekakan budaknyra dan berdiri, lalu ketika
mendapati orang-orang bersengketa maka ia pun pergl dengan
menunggang kudany6. 3ze

456- Ammar Akan Dibunuh oleh Kelompok
Pembangkang

Diriuraptkan dari Abu sa'id Al Khudri rg, ia berkata:
Rasulullah $ pemah bersabda kepada Ammar,

?::''"fr,**
PenLangka1g."377

seperti diketahui bahwa Ammar;g termasuk dalam
barisan pasukan Ali pada u/akfu perang shiffin, dan ia mati
dibunuh oleh pengikut Muaw[nh dari penduduk $am namanla
Abu Al Fadi5nh. Ada png berpendapat bahwa ia dib,nuh oleh
dua orang, yaitu Abu Al Fadiyah dan yasar bin uzaihir Al Juhani
dari Qudha'ah.

s76 gu6;L tur shahih
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim (s/866lt, Al Baihaqi dalam AdData.il

(6/4141, dan Ad-Dulabi dalam Adz-Dzunty;ah Ath-Thahbah seperti lnng
dikernukakan oleh Adz-Dzahabi daran srlar Alarn An-Nubala. ll/sg)-

Al Hafizh lbnu Hajar W Ishabah fi Tanyiz Aeh-Shalabah,l/lffil berkaa,
"Sanad hadiE ini shahih.'

Ibnu Katsir W BidaSnh ua An-Nihagh, Z/252) berkata, .Hadits ini
nnhfirzlr."

Hadib ini dinilai shahih oleh Ar Hakim dan pendapatnya ini disetului oleh
Adz-Dzahabi.

377 6"6i1s ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.
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457 - Seteguk Minuman susu yang Terakhir Diminum

Ammar

Diriwayatkan dari pembanfu Ammar &, ia berkata: Ammar

mengeluhkan sakitnya, lalu ia pingsan dan siuman, sementara

orang-orang menangisinln-

lalu ia berkata, "Kenapa kalian menangis? Adakah kalian

takut aku meninggal diatas kasur? Rasulullah S telah

mengabarkan kepadaku bahwa aku akan dibunuh oleh kelompok

pembangkang, dan minuman terakhir Sang aku minum adalah

seteguk sus-11."

Diriwayatkan juga dari Abu Al Bakhtiri rg, ia berkata:

Ammar berkata pada uEktu perang shiffin, "Tolong bauEkan

kepadaku seteguk susu, karena Rasulullah $$ telah bersaffia,

'Minuman tenkhir t/ang engkau minum dari dunia adalah setegqk

sustl."

lalu ia pun meminumnSa, kemudian maju ke medan

p€rary hingga akhimya terbunuh.378

458. Informasi Rasnlullah s tentang MunculnSTa

Kelompok Pembangkang

Diriurayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri 16, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

378 gu6i1, ini diriwaptkan oleh Ahmad dalam N Musnad (4/3l91dan Al

Hakim dalam Al Musbdrak {3/3891 -
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Jtt tir*, tYt+ frr6 blr
.'5Au.frAt

" Ketika terjadi perpecahan diantara umat Islam maka

muncullah kelompok pembangl<ang ia lalu dipemngi oleh safu

kelompok tnng benar-"

Kelompok pembangkang ini adalah Khawarij. Kelompok ini
muncul ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, dan

diperangi oleh kelompok yang benar yaitu kelompok Ali &.37e

459- Informasi Rasulullah $ tentang Kematian Ali rg

Rasululah $ pemah bersaMa,

/ctl ,o lt1 I o, IjV )J- )*>l /
| ,;t,;u) u?f yf6

.o -vf jt ,e?: rr, e UH q;$, ,y$r
/

/o , t..4, ./c
.i@L. Elj W/

. / t ,6...
y9o .]-is

"Maukah kalian aku tuniukkan oftng yang palin7 sengsara,

Wifu si pembunuh unb Tsamud dan orang Wng membunulunu

atas ini. "Beliau mengisyaratkan kepada jambul rambubrya dan ini
terpufus darinya dan beliau memegang lenggohya.38o

379 Hadits ini diriwaptkan oleh Muslim (pembahasan:7al<at, bab: Khau,arij).
38o Hadis ini diriwayatkan oleh Ahrnad (l/7OZ dengan redaksi tain) dan Abu

Nu'aim dalam Ad-Dala Y(hlm. 4StL4ti5).
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Pembunuh unta Tsamud adalah Qadar bin Salif, sedangkan

pembunuh Ali & adalah AMurrahman bin Muljam- Ali & wafat

terbunuh pada tahun empat puluh Hiirilah.

460- Informasi Rasulullah $ tentang Al Hasan Bin
Ali r+ lpng Mendamaikan Dua Kubu Islam lpng
Saling Bersengketa

Diriwaptkan dari Abu Bakarah &, ia berkata: Ia pernah

mendengar Rasulullah $ bersabda kepada Al Hasan bin Ali,

n ,;'#- tf hr t:t ,b tri,jr Lt9.' .

,;:i i |^L3';i ;Ar i;'j',

" SaunggwhnSn anal*u ini adalah seoftng pemimpin, dan

kelak Atlah alan mendamailan dangannga ankn dua kelompok

Islam 5nng aling bersengketa."Bl

46L. Informasi Rasulullah $ tentang Khilafah Kenabian

Selama Tiga Puluh Tahun

Diriwayatkan dari Safinah, salah seorcng pelayan

Rasulullah #, iu berkata: Rasulullah $ pemah bersabda,

r-rijr ir
t
.r(i- 6

38r Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Fitrah) dan

Mrrslim.
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"I<hilafah kenabian alan bertahan selama tiga puluh bhun,
setelah itu Allah mmganugenhl<an kerajaan kepada siapa yang
dikehendaki-N5n."

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Kemudian setelah ifu
kerajaa1l."382

Apa png disampaikan oleh Rasulullah #i ini telah menjadi
kenyataan, dimana masa khilafah Abu Bakar.g berlangsung

selama dua tahun tiga bulan, masa khilafah Umar bin
Khaththab rg berlangsung selama sepuluh tahun dan enam bulan,
masa khilafah utsman bin Affan rg berlangsung selama dua belas

tahun, dan masa khilafah Ali bin Abi Thalib rg berlangsung selama

empat tahun sembilan bulan, ditambah masa khilafah Al Hasan bin
Ali rg selama enatn bulan sehingga jumlahnya flga puluh tahun.

Karena Rasulullah $ wafat pada bulan Rabiul Awwal tahun
11 Hlriyah, dan Al Hasan bin Ali mundur dari khilafah pada bulan
Rabiul Awunl tahun empat puluh satu Hijriyah.

462- Umat Islam AIGn
Tiga Kelompok

Diriunptkan dari
Rasulullah $ bersabda,

lz,*t'&) 6-VL
4 lz

€rlb ,*t'W;a)

Terpecah Menjadi Tujuh Puluh

Auf bin Malik r&, ia berkata:

;"
i, i,

?PI!-#t

,pt t; /.6.
6)14;J ,*?tr

382 Hadits ini diriwaptkan oteh Abu Daud (pembahasan: sunah, bab: para
khalifah, Snn.
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l$'j)',#i p* ;' G;t'";'f * *
.)61 Go#: psir:,yr'jrt Gi+tt

" Kaum Yahudi terWah meniadi tuiuh pufuh satu

golongan, gng safu masuk surga dan Snng tuiuh puluh masuk

nuala, dan kaum Nasmni akan berpecah meniadi fuiuh puluh dua

golongan, trang safu masuk surga dan Sang fuiuh puluh sfu masuk

nmka. Demi Dzat Yang iion Muhammad berada dalam tangan-

Nta, kelak umatku al<an berrycah meniadi tuiuh puluh tiga

golongan, gng safu masuk swyp dan 5ang tuiuh puluh dm masuk

nml<a."

Rasulullah $ ditanya, "siapakah mereka itu unhai

Rasulullah?"

Rasulullah,$$ menjawab,' Al Jamaah."383

Orang yang paling tepat disebut Al Jamaah adalah orang

lnng mengikut jalan salafush-shalih dalam hal akidah, ibadah dan

muamalah.

ffi Hadits in hasan
Hadib ini diriwayatkan oletr lbnu Maiah (pembatrasan: Etnah, babt

Perpecahan umat, no. 3992,ild- 2, hlm. 13221, hrnr Abi Ashim dalam,as-Swnh
(no. 53, U3A, dan Al-Lalika'i ddam Ary-qam $/rc\.

Al Hakim dalan Al M,sdmk (1/5) merir,paptkan hadits ini secara mu'alhq-

Hadits ini, menunrt jumhur ahli hadits, berstatus hasn l<arq16 dilruatkan oleh

lainngn.
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463- Informasi Rasulullah g tentang Khilafah
Muawiyah

Diriwayatkan bahwa Muawiyah rg mengambil tinta dan
mengikuti Rasulullah $, Ialu beliau melihat kepadanya dan
bersabda, " Wahai Muawiyah, apabila kelak engkau menjadi
penguasa maka kepada Allah dan bersil<aplah J/ang
adil."

Muawiyah berkata, "Aku masih saja merasa diuji dengan
sebuah pekerjaan karena saMa Rasulullah *."3u

Diriwa3ntkan juga dari Muawiyah rg, ia berkata:
Rasulullah $ bersaMa, 'Saungguhnya apabik engkau menari
tahu aunt manusia mala engl<au telah merusak mereka."

Abu Ad-Darda' berkata, "sebuah kalimat png pemah
didengar oleh Muawiyah dari Rasulullah dan berguna baginyr6."385

Muawiyah,rg pemah berkata, "sungguh tidak ada png
mendorongku menjadi khalifah kecuali saMa Rasulullah $,

384 Hadit iil hasan.

Hadits ini diriwaptkan oleh Ahmad dalam Ar Musnadl4/lol secara panjang
lebar).

AI Haitsami lMajma' Az-hova'i{ 9/3ffi) M<ab, "Hadits ini diriwaptkan
oleh Ahmad secarrr murcal. Driwayatkan juga oleh Abu ya'la secar.r maushul, darr
diriua5ratkan oleh Ath-Thabarani dalam At Austh dan Al lkbir- Di dalarn Al
Auath, Ath-Thabarani mengatakan, 'Dia kemudian menerima orang-orang lang
berbuat baik dari mereka dan mengampuni orang-otang yang berbuat lahat dari
mereka'. Para perfurnyat Ahmad dan Abu Ya'la adalah peri',lalat shahih."

s85 Hadits in shahih.

Hadits ini diriurayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Adab, bab: larangan
memata-matai, 4/272, no. 4888) dan Al Baihaqi daram Dala'il An-Nubuwwah
(6/M7t.

Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalan. stuahih sunan Abu Daud
(3/924, no.21088).
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'Wahai Muawgmh, apbila angkau berkuasa maka berluaslah

dengan bait."386

464. Muaw[lah dan Perluasan Wilarh Negeri Islam

Diriun5atkan dari Muslim bin Mukhallid t&, bahwa

Rasulullah $ pemah bersaMa kepada Muawiyah, "Ya Allah,

ajarilah ia Al Kitab, ilmu hisab, dan kokohkanlah ia di bumi."

Dalam riwayat yang lain, "Dan hindarkanlah ia dari

adzab."87

Rasulullah $ pemah bersaMa,

y. t) (;* G-rG LV,*t 4:t
" Ya Allah jadikanlah ia omng tnng berpefiniuk, pmbei

Wfunjuk, dan finjukitah dengaruryp."388

385 Hadits i16 dln'if,
Namun hadits ini dil$atlon oleh hadib sebelumnSn dari sisi makna

diriuaSntkan oleh Al Baihaqi dalrrm hh'ilAn-Nuhrutah(6/4n.
Adz-Dzahabi dalam As-Sair(3/l3ll menyebutkannp secara mtsnad, dan dia

berkomentar, 'hnu Muhajir adalah p€riu,a!,at dhaff sedangkan hadits ini mtasl."
38t'/ Hadit irn hasan

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahrnad ly4l Musmd, 4/127 dan Fadha'il Ash-

Shahabh, 2/9131dan hnu Asahr dahm Tarildrnrm 116/344 dan 345).

Pentafuiq dalam Fadha'il Ash-Slnln6ai berkomentar, "Dia meriunyatkan

hadib dengan sanad-sanadnla dirnana satu sarna lain saling menguatkan, sehingga

status hadits tersebut adalah lwn li gtnirilt"
388 Hadits im hasn
Hadits diriwayad<an oleh At-Tirmidzi (pernbahasan: Manaqib, bab: Pujian

tentang Muawi5ah), Ahmad dalatn Al Mtsmd(4/2L61, Abu Nu'aim dalarrll' ffilgh
AlAulita'(8/3581, dan Al Khathib Al BagMadi daloim Tarildmya(16/W%5l-

Al Haitsami menilai hadits ini hasan dalarr.,4sh-Sha@iq Al Muhanlqah
(2/6261.
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Doa Rasulullah # ini terkabul, dimana Allah telah memberi
petunjuk kepada Muawiyah dan menjadikannya sebagai sebab
petunjuk bagi orang lain. Ia diangkat sebagai gubemur oleh Abu
Bakar, Umar dan Utsman. Pada masanya Islam berhasil
menaklukkan cyprus dan Radus. setelah Al Hasan mengalah dari
perebutan khilafah, Muawiyah segera memperluas wilayah Islam
ke seluruh penjuru bumi hingga sampai ke teluk Aflanuk di wilayah
barat, dan China di wilayah Timur, India di wilayah Selatan dan
Rusia di wilayah Utara.

465- Informasi Rasutullah g kepada Isterin3Ta

Maimunah bahwa Ia Tidak Akan Wafat di Mal*ah
Diriunyatkan dari Yazid bin AI Asham 49,, ia berkata:

Maimunah sakit keras di Makkah, dan tidak ada seomng pun dari
keponakannya yang tinggal di Makkah, Ialu ia berkata, "Tolong
keluarkan aku dari Makkah karena aku udak akan meninggal di
Makkah, karena Rasulullah $ mengabarkan kepadaku bahua aku
tidak akan meninggal di Makkah."

Mereka pun membawanla keluar dari kota Makkah hingga
sampai di sebuah pohon dimana Rasulullah S pemah singgah

dibawahnya di tempat kubah, lalu ia pun meninggal disana.389

Menurut riwayat yang akurat, Maimunah wafat pada tahun
51 Hijriyah.

At-Timidd Mata, 'Hadits fu.tr hasan gharih
389 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam At-Tarir<h, Ibnu Abi

S!,aibah dan Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il(6/$n-
Hadits ini dinukil oleh As-suyuthi dalarn Al l{hasha'ish (z/l4s) dan hnu

lGtsir dalam Al Bidajah m An-Nihalah(6/225l.
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466. Informasi Rasulullah $ tentang Perang

Kostantinopel

Diriwayatkan dari lGalid bin Ma'dan &, ia berkata: Umair

bin Al As,vad Al Unsi pemah menceritakan kepadanya bahr,ra ia

pemah mendatangi Ubadah bin Shamit ketika ia singgah di pantai

Homsh, di sebuah rumahnya bersama Ummu Hiram.

Umair berkata: [-alu Ummu Hiram bercerita kepada kami

dan berkata: Aku pemah mendengar Rasulullah $ bersabda,

" Tentam pertama dari umatku tnng menyeberangi lautan telah

diatnpuni."

Ummu Hiram berkata: lalu aku berkata, "Wahai

Rasulullah, apakah aku termasuk diantara mereka?"

Rasulullah $ menjawab, "15n, engl<au termasuk diantara

merel<a-"

Ummu Hiram berkata: Kemudian Rasulullah S bersabda,

" Tentara pertama dari umatku yang memerangi kota Kaisar telah

diatnpuni."

Aku berkata, "Apakah alm termazuk merel<a?"

Rasulullah $ menjawab, " 7idali."39o

Peperangan ini telah terjadi pada tahun lima puluh dua

sesuai dengan informasi Rasulullah $. Pepemngan ini dipimpin

oleh Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufuan. Diantam sahabat mulia

yang ikut dalam peperangan ini adalah Abu A5yr:b IGarijah bin

7,aid N Anshari dan gugur disana sebagai syahid, sementara

Ummu Hiram tidak ikut serta dalam peperangan ini karena telah

meninggal terlebih dahulu dalam perang laut pertama.

390 6u6i1r ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan, Jihad).
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467 - Informasi Rasulullah g tentang Perang Pertama
yang Terjadi di L-aut

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r&, ia berkata,
Rasulullah $ masuk menemui ummu Hiram binti Milhan lalu ia
memberi beliau makan, dan ia adalah isteri Ubadah bin Shamit.

Suatu ketika Rasulullah $ datang kepadanya lalu ia

memberi beliau makan, kemudian ia duduk dan
Rasulullah $ tertidur kemudian bangun sambil tertawa.

Ummu Hiram berkata: Aku bertanya, "Apakah yang

membuahu tertawa unhai Rasulullah?"

Rasulullah $ menjar,rnb, "Ada urnatku Wng
diperlihatl<an kepadaku sdang fr sabitiltah
menyebenngi lautan, sebagai nja di tangah keluarga atau seperti
raja di tengah keluarga."

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, doakan aku termasuk
mereka."

Rasulullah # ptr, mendoakannSa, kemudian beliau tertidur
lagi kemudian bangun sambil tertawa.

Aku berkata, "Apakah yang membuahru tertawa wahai
Rasulullah?"

Beliau menjawab, "Ada sekelompok unatku gng
diperlihatkan kepadaku sdang berpenng di jalan Allah." Seperti
saMa beliau pertama kali.

lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, doakan aku termasuk
mereka."

Beliau menjawab , " hgkau termasuk kelompok Wng
pertama."
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Anas berkata: Setelah itu Ummu Hiram binti Milhan

berla5nr di masa MuawiSnh dan meninggal dunia setelah jafuh dari

untanp ketika hrrun dari kap.1.set

Perang ini teriadi pada tahun 27 Hiiriyah di masa

Utsman @, dibawah komando Muawiyah bin Abi Sufuan .$'

468. Perang India

Dirir,rnyatkan dari Abu Hurairah I&, ia berkata:

Rasulullah $ menjanjikan perang India kepada kami, apabila aku

mati syahid maka aku adalah sebaik-baik syuhada, dan apabila

kembali maka aku adalah Abu Huraimh yang merdeka.

Diriwa5atkan juga dari Abu Hurairah r$, ia berkata:

Kekasihku Rasulullah $ bersabda kepadaku, "Kelak dalam umat

ini ada delegasi tentara ke Sanad dan India, apabila aku

mendapatingra lalu mati qnhid maka ihtlah sebaik-baik syuhada,

dan apabila aku kembali maka aku adalah Abu Hurairah sang

muhaddits. Allah telah membebaskanku dari api neraka."

Kaum muslimin telah memerangi India pada rrrs !

Muawiyah tahun empat puluh empat. Sedangkan raja agung

Mahmud bin Sabaktakin, penguasa Ghaznah, kira-kira empat

ratus, telah menyerang India dan berhasil membunuh, menlnndera

dan mengambil rampasan. Sumnat masuk dan menghancurkan

pafung terbesar yang mereka sembah dan merampas pedang dan

senjatanya, kemudian kembali dengan selamat membawa

kemenangan.

Pada saat buku ini aku tulis, jumlah umat Islam di India

telah men@pai dua rafus juta orang.

391 gu6i1" ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

1OO0 Muldizat Rasulullah 6 Mt



469 - Terbunuhn5n Husain

DiriuaSntkan dari Aiq,rah 6, ia berkata:
Rasulullah * pemah bersaMa, " Wahai Aisyah,
Jibd mengabrl<an kepdaku bahon anal*u Al Husen ini akan
mati tqbunuh di nqai Thif dan saunggwhn5m unatku akan
b"rW"ah belah sepathtgalla1."392

Diritmyatkan juga dari hnu Abbds &, ia berkata: Ala.r

melihat Rasulullah $ setengah hari lusuh berdebu membawa
sebuah botol berisi darah png diambilnln-

hnu Abbas berkata: talu aku berkata, "Wahai Rasulullah,
apakah ini?"

Beliau , "Danh Husen dan para sahabattja, aku
akan tqts metnbawmn5n mulai hari 77-'393

Ammar bin Abi Ammar -periuayat hadits ini dari hnu
Abbas- berkata: Lalu kami mengingat hari tersebut dan benar
bahwa Husen terbunuh pada hari ifu, yaifu tanggal sepuluh
Muharram (Astura) tahun enarn Frluh sahr Hijriyah.

392 Hadits irn t aen
Hadib ini diriwayadran deh AtFThabarani.
Al Haitsarni berkata lMafirn' Az-zaua'id 9/lBBl berkata, "Fladits ini

oleh At.Thabar?ni dahm N l<abir dan Al Ausath dengan sangat
ringkas-"

3e3 Hadit mt slnhih
Hadits ini diriwayatkan deh Ahmad ll/%35[
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47O- Munculnya Kaum setelah Tahun Enam Putuh yang
Mengabaikan Shalat dan Memperturutkan Harpa
Nafsunya

47L. Munculnya Kaum lpng Malen dengan Al Qur'an
Diriwa5atkan dari Abu Sa'id Al l(hudri &, ia berkata: Aku

pemah mendengar Rasulullah $ bersaMa,

t;tbi ,ii'G, ,-.'u * Lk

*'okt lo

cclTriJl

'; '$ o?i
'r;t;#,t;

z .o z 7,JP

ru)
,etlililt y#b ,iit;it

tlo
aa

o)*P-

'Kelak setelah enzrn puluh tahun akan datang safu generasi

tnng melalail<an shalat dan memperturutkan hawa nafsunga mal<a

merel<a akan mendapati kamtan. Setelah ifu datang ganmsi
berikuhyra tnng membaa Al Qur'an frdak lqat
kerongkongannSa, dan ada tiga kelompok tnng membaca Al
Qw'an: onng mulonin, onng munafik dan onng fajh."

Bisyr -salah seoftmg perawi hadits ini- berkata: lalu aku

berkata kepada Al Walid sang periwalat dari Abu Sa'id, "Siapakah

tiga orang tersebut?"

Ia menjawab, 'Orang munafik kafir dengannya, dan orang

fajir makan denganqn dan orang mukmin berirnan

denganng6."394

39a Hadis ni shahih. Hadits ini diriwayatkan ol€h Ahrnad.

,t4,bi6.3,bV I,$ oU
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Aku berkata, "Semua ifu telah terjadi."

472. Dua Belas Khalifah dari Suku Quraislr
Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah &, ia berkata: Aku

pemah mendengar Rasulullah $ bersaMa, "Kelak akan datang
dua belas khalifah." Kemudian beliau menyatakan sesuatu yang
udak aku dengar, maka aku bertanya kepada alnhku, "Apa yang
beliau katakan."

Beliau bersabda, "SemuanSn dai suku euraisy."S9s

473. Kesepakatan Umat Memilih Dua Belas lftalifah
dari Suku QuraisST

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah rg, ia berkata:
Rasulullah $ bersaMa,

t.l;t * o'fr & *y ?\r tr' jri Y

. i.11, r'# &" "{t bl')'t a+'}L
"Agama ini masih akan tqak selama ada dua belas t{hatifah

atau amir gnng semuantra disepal<afi oleh umat"

Aku juga mendengar suatu perkataan dari Nabi # 5la"g
tdak aku pahami, lalu aku bertanya kepada ayahku, *Apa yang

Ibnu Katsir l"'41 Bidagh ut:a An-Nihagah, 6/2391berkata, "Sanad hadib ini
lafid qaurQ&aik lagi kuat) sesuai xSarat,4s-Sunan."

395 FIu6iL ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.
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dikatakan oleh beliau?" Beliau bersaMa, "Semuanya dari

Qunisy-"396

474. Terjadinya Fitnah setelah Dua Belas Khalifah

Dirivrnyatkan dari Jabir bin Samurah ii$, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

e1lo ,G;l Qil" iXtr er.^iti
o, 6, .r9lz

gred- cf bJe
t

. o'-
',?-j,

" Umat ini akan tetap tegak dan menang atas musuhnSa

hinsga berlalu dua belas khalifah senuzntn dari suku Qunisy."

Jabir berkata: Setelah beliau kembali ke rumah maka

datanglah orang-orcng Quratsy kepada beliau dan bertanln,

"Kemudian apa yang terjadi setelah ihr wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab , " Kemudian teiadi frbah."

475. Informasi Rasulullah $ tentang Al Walid Bin
Yazid

Diriwalntkan dari Sa'id bin Al MusaSryib 4&, ia berkata:

Saudara seibu Ummu Salamah memperoleh anak lalu mereka

memberinya narna Al Walid.

V

,U '#? i"1? '?L Gt

3% Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud.
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Maka Rasulullah $ bersabda, "Adakah kalian menamainya
dengan narna-narna Firaun, ganti narnanya, namailah ia Abdullah,
sungguh kelak akan datang seorang lakilaki dari umat ini gnng
bemama Al walid, kejahatannya atas umatku lebih dahsSnt dari
kejahatan Finun atas l<aumn5n."

Abu Amr berkata, "Orang-orang pun menyangka bahwa ia
adalah AI walid bin AMul Malik, kemudian kami melihat bahwa ia
adalah Al walid bin Yazid bin AMul Malik, ia telah membantai
banyak oftrng dan terjadilah fitnah yang besar atas umat Islam."

476. Informasi Rasulultah g bahwa Hancurnya Umat
Ini di Tangan Mereka Sendiri
Diriwayatkan dari Tsauban rg, ia berkata:

Rasulullah $ bersaMa, " saungguhn5n Attah mengharnparkan
bumi untukku sehingga aku bisa melihat bagian Timur dan
Ehrahya. saungguhnja umatku akan sarnpai ke wilaSah-witalph
yang telah dipetakan unful*u. Aku diberil<an dua pefrendahanan
merah dan putih, dan aku memohon kepada
Tuhanku agar h'dak membinasakan unatku dengan, frdak
manguasal<an atas mereka musuh dari selain mereka sendii lalu
membantai anak-analmga. Tuhanku berfirman, 'Wahai
Muhammad, sasungguhn5n apabila Aku menetapl<an suafu
kaebpan mala tidak akan dapat ditolak, dan saungguhryn Aku
telah memberikan kepadamu unfuk umabttu bahorta Aku frdak
akan membinasakan mereka dengan.... Aku pun tidak akan
menguasakan atas mereka musuh dari selain mereka sendin tatu
metnbanbi sekalipun musuh wng ada di betahan
bumi bercafu padu unfuk menguasai mereka, sehingga sebagian
mereka membinasal<an sebagian yang hin dan sebagian merel<a
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mentnnden sebagian tnng lain. Saunggahntn tnng aku

khawatirkan atas umatku adalah para pemimpin tnng
menyaatkan. Apabila pdang telah diletakkan di umatku ia tidak

al<an diangkat dainya sampai Hari Kiamat. Kiamat frdak akan

ter7adi sebelum kabilah-kabilah dan umatku berhadapn dengan

kaun mus5rikin, dan sebelum kabilah-kabilah dad umatku

menyembah Wtwg. Kelak al<an munanl atas unatku tiga pufuh

oftng pendusta semuantn mengaku nabi dan aku adalah penufup

pn nabi tidak ada nabi saudahlu. Masih aja sekelompok oftng

dai umatku bemda diatas kebenann mereka menang dan tidak

terganggu oleh siap pun Wng menginglari merel<a sampi Allah

m em furikan kepu fu s217." 397

477. Umat Islam Saling Membunuh

Diriwalntkan dari Abu Musa i$, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda kepada kami, "Kelak sebelum kiamat alan

terjadi ftblah;'

Abu Musa berkata: lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah,

apakah fitrah ihr?"

Beliau bersabda, " Pembunuhan, pembunuhan."

I-alu seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya

kita telah membunuh omng-orang musyrik dalam setahun sekian

dan sekian."

Mendengar itu Rasulullah $ bersabda,

3e7 Hadib !{nslnhih.
Hadig ini diriwayatkan oleh Muslim (no. 2889).

Tambahan redaksi pertama adalah riwayat lbnu Maiah (no- 3952), sedanglon

tambahan riwayat kedtn adalah riwa5at Abn'r Daud lno.4252l-
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.e.t-i133 *;.t){rc: i,s, 6.

"Bukan membunuh orang-oring musyrik akan tetapi
sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, sarnpai s*eoftng
membunuh tetangganSm, membunuh sepuptntm dan membunuh
kera bahln 

".n4iri." 
398

478- Informasi Rasulullah g tentang perang AI Harrah

Peperangan Al Harmh terjadi pada masa yazid bin
Muawi5nh, ia adalah peperangan yang hebat dimana sejumlah
tabiin pilihan mati tertunuh di tangan yazid bin Muawirah dan
bala tentaranln. Peperangan ini telah diinformasikan oleh sejumlah
riwayat.

Ayyrrb bin Basyir Al Ma'afiri meriwayatkan, bahwa suatu
ketika Rasulullah S dalam perjalanan, lalu ketika melintasi Al
Harrah tiba-tiba beliau berhenti dan ber-istirja' (mengucapkan
innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uunl, maka para sahabat pun
merasa bersedih. Mereka menduga bahwa hal ifu menyangkut
perjalanan mereka.

Lalu umar bin Khaththab berkata, "wahai Rasulullah,
apakah 3nng engkau lihat?"

Rasulullah $ menjauab, "Bukan tentang perjalanan kalian
lru.

398 gu6i1r in shahih.
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 3959).
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Mereka berkata, "Lalu tentang apakah wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab , " Kelak di Harnh ini seiumlah oftng
pilihan dari generasi setelah shabat (bbiin) akan dibanpi-"399

Diriwayatkan juga dari hnu Abbas @, ia berkata:

Penalnpilan atas ayat berikut ini adalah teriadi setelah enaln puluh

tahun:

(;$ '^ait$ rtcrlSilr*$' ii
@ (";$fr-W63

"Kalau (Yabnb) diserang dari segala peniuru, kemudian

diminta kepda mereka supatm murtad, niscaSm merel<a

mengerjakannya; dan merel<a tiada akan bertanggwh unfuk murbd

itu melainkan dalam waktu 5nng singkat" (Qs. Al Ahzaab [33]: 14)

Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud adalah bani Haritsah

memasukkan penduduk Syam atas penduduk Madinah."

Ibnu Katsir berkata, "Sanadnln shahih kepada hnu Abbas,

dan penafsiran sahabat dihukumi mar{u' menurut mayoritas

ulama."

Sebab peperangan ini adalah, ada rombongan penduduk

Madinah datang kepada Yazid bin Muawiyah di Damaskus, lalu ia

memuliakan mereka, memberi mereka berbagai macam hadiah,

dan memberikan kepada amir mereka yaifu AMullah bin

Hanzhalah bin Abi Amir kurang lebih semtus ribu. Ketika kembali

mereka menceritakan kepada keluarga mereka tentang Yazid yang

gemar minum khamer dan mengakhirkan shalat dari wakfunya

3ee Uh. Al Bidayah wn An-Nihaph(6/2381. Hadits in mutsl
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karena mabuk. Maka mereka pun sepakat unfuk mencopohya,
lalu mereka mencopotrya diatas mimbar Rasulullah $.

Ketika Yazid mendengar hal ifu maka ia pun mengutus bala

tentara kepada mereka yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah, dan
oleh para salaf diganti namanya menjadi Musrif bin Uqbah. Ketika

sampai di Madinah ia pun membantai penduduknya selama tiga

hari, dan dalam tiga hari tersebut banyak korban berjatrhan,
hingga hampir tidak ada penduduk Madinah yang selamat. Para

ulama menyebutkan bahvrn yang mati terbunuh dalam kejadian ifu
seribu orirng.

Abdullah bin Wahab berkata dari Imam Malik Tidak kurang

dari hrjuh rahs penghapal Al Qur'an mati terbunuh dalam

kejadian Al Harrah, dan menurutku ia berkata, "Diantara mereka
ada tiga orang sahabat Rasulullah $. Setelah itu Musrif pergi

menuju Makkah hendak membunuh AMullah bin Zubair, narnun

Yazid menemui ajal."

Kejadian Al Garrah terjadi pada hari Rabu tanggal 3
Dzulhijjah 53 Hijriyah.

479480. Informasi Rasulullah g tentang Munculqn
Seorang Pendusta dan Penjahat di Bani Tsaqif

Dirivra5atkan dari Asma' binfi Abi Bakar @, bahwa ia
berkata kepada Al Hajjaj bin Yusuf: Rasulullah $ bersaMa,

"Kelak al<an muncul di bani Taqif seorzng pendusb dan seomng
pet{ahat', adapun sang pendusta kami telah melihatrya,

sang penjahat siapa lagi kalau bukan engkau.m

loo Hadit ini diriuagratkan oleh Muslim.
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Diriwalntkan juga dari Abu Al Mahya dari ibunya, ia

berkata: Ketika Al Hajjaj membunuh Abdullah bin Zubair, Al Hajjaj

masuk menemui Asma' binu Abi Bakar lalu berkata, "wahai

ibunda, sesungguhnya Amirul Mukminin telah berpesan kepadaku

unfuk memperlakukanmu dengan baik, maka apakah engkau

membutuhkan sesuafu?"

Asma' menjawab, "Aku bukan ibumu, akan tetapi aku

adalah ibunya orang Snng disalib diatas tiang. Aku pun tidak butuh

sesuahl, akan tetapi funggr sebentar alar ingin menlpmpaikan

hadits Rasulullah $ kepadamu, bahwa beliau pemah bersaMa,

'Kelak akan muncul dari bni Tsqif seoftng pendusb dan

seoftng peniahaf . Adapun sang pendusta maka kami telah

melihatrya, sedangkan sang penjahat adalah engkau-"

Lalu Al Hajjaj berkata, "Penjahat bagi oftu1g-orcmg

munafik."

Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah $$ telah terbukti

kebenarannya, dimana muncul seorang pendusta dan seorang

penjahat di bani Tsaqif. Adapun sang pendusta adalah Al Mukhtar

bin Abi ubaid yang mengaku sebagai nabi dan menerima wahyu

dari Jibril &.
Abdullah bin Umar r$ yang notabene adalah suami dari

saudarinya Al Mukhtar yaifu Wasfiyah, pemah ditan5ra, "Al

Mukhtar mengklaim telah menerima wahyu?" hnu Umar

menjawab, "Benar, karena Allah S berfirman,
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'i*:fii Jt, fi )g- ;*{xS tiy i,iA

iy;"eA fiy t ;fr i:i fX I u,iJeu {;
ab#r(

'Dan janganlah kamu memakan binabng-binabng 5nng
tidak disebut narna Allah ketika menyembelihnSm. SesungguhnSa

pefruatan tnng semaarn ifu adalah suafu kefasikan.

SesungguhnSn syetan itu men5nmpaikan wahry fuembisild<an)
kepada kawan-kaotmnnya agar mereka membantah l<amu; dan

apabila katnu menuruti muel<a, saungguhnya kanu tenfulah

menjadi oftng,orang tnng musS/riE -" (Qs. Al An'aam [6]: 121)

Sedangkan sang penjahat adalah Al Hajjaj bin Yusuf Ats-

Tsaqafi, seorang penguasa yang sangat dikenal dengan kuhaliman
dan kejahatannya, meskipun ia juga dikenal pemurah, fasih dan

sangat keras terhadap musuh Islam.

Riwayat yang menunjukkan kuhalimannya sangat banyak,

diantaranya pemyataan Umar bin Abdul Aziz: SekirarSn setiap

umat membawa orang yang paling jahat diantara mereka, lalu

kami membawa Al Hajjaj maka kami pasti memenangkann5a.

Abu An-Nujud berkata, 'Tidak ada larangan Allah 1nng
tersisa kecuali semuanlra telah dilalmkan oleh Al Hajjaj."

'.fr{,8)
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48L- Informasi Rasulullah $ bahun Ibnu Abbas Al<an

Mengalami Kebutaan di Akhir Hayatnya

DiriwaSatkan dari Al Abbas rS, ia berkata: Ia pemah

mengutus anaknya yaitu AMullah kepada Rasulullah # rtttrk

suahr keperluan, lalu ia mendapati seorang laki-laki disisi

Rasulullah $, maka ia pun kembali dan tidak berani bicara apa

pun karena melihat kedudukan laki-laki tersebut disisi beliau.

Kemudian Rasulullah $ bertemu dengan Al Abbas se-sudah

ifu, lalu Al Abbas berkata, "Aku mengutus anaklnr kepadamu, lalu

ia mendapati seorang laki{aki disisimu sehingga ia tidak berani

bicara denganmu dan kembali pulang."

Rasulullah $ bertanya, "Aplah ia melihattya?'

Al Abbas menjawab, "lya.'

Rasulullah $ bersabda,

,iY1l' ,|L t;3r s,y:;t U; er6
z? o |z )lz / . zo.z 6z z o !, o tr'

.ry C.Jq: o)'4'.^+ P o-f- JS
" Tahukah engkau siapakah lakilaki tersebut? Ia adalah

Jibdl &, dan ia (Abdullah) tidak akan meninggal dunia sampai

matanya buta dan diberikan ilmu pengetahu*."4o1

41 Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalan Ad-Dala Tdan AttrThabarani

dan Abu Nu'aim.
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482- Abad Beliau Lenpp setelah Seratus Tahun Sejak
Beliau Menginf ormasikannya

Dirft,rayatkan dari Abdullah bin Umar iS, ia berkata:
Rasulullah $ shalat Isya bersama kami pada malam terakhir hidup
beliau. Selesai salam beliau langsung berdiri lalu bersaMa,
" Tahukah kalian malarn ini? Saunggahntn setelah sqafus tahun
ddak al<an da oftng tnng hidup dari semua orang yang hidup
pada hai ini-"

Umar berkata: lalu orang-orang pun bingung memahami
sabda Rasulullah $ tersebut, dan sesungguhnya yang beliau

maksud adalah lenyapnya abad tersebut.

Dalam rir,vayat lain disebutkan: Yang dimakzud
Rasulullah $ adalah lenyapnya abad beliau.4o2

Mukjizat ini dikuatkan oleh hadits Muslim dari Jabir &, ia
berkata: Aku pemah mendengar Rasulullah $ bersabda sebulan

sebelum wafat,

t
6 4nu

o /o
. .,0j,) .'.AlJ l)z

Cr,i,lfu *
f'\t;+ e

ju
, ol'

riu

'Mqela bertan5a tentang Hari Kiamat dan hanya Atlah
Wng mangetahuinya, dan aku dengan narna Allah
bhum setelah sqafus tahun frdak al<an ada orang lnng hidup dari
sern.m onng t/ang hidup pda hari ini."

coz Hadie ini diriuayatkan oleh Al Bukhari Mtrslim.

)""
calll J

t/ O o.y-*
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Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah # ini telah tertukti

kebenarannya, dimana semua orang yang hidup di muka bumi

telah meninggal dunia sebelum serahrs tahun sejak pemyataan

Rasulullah $ ini disampaikan. selain itu, udak diketahui bahwa

ada seorang sahabat r{& yang hidup lebih dari seratus tahun sejak

pemyataan Rasulullah $ tersebut-

Hadits ini menjadi salah satu bukti paling akurat bahwa

I(hidhir sudah tidak ada sekamng-

483. Informasi Rasulullah $ tentang uwais Al Qarni

DiriwaSntkan dari Asir bin Jabir &,, ia berkata: Apabila

Amirul Mukminin Umar bin l$aththab rg datang kepadanSa

rombongan dari Yaman, ia bertanya kepada mereka, "Adakah

diantara kalian yang bemama Uwais bin Amir?" Hingga datanglah

kepadanya Uwais bin Amir.

[-alu Umar bertanya, "Apakah engkau Uwais bin funir?"

Ia menjawab, "Beful."

Umar bertanya, "Dari Murad kemudian dari Qam?"

Ia menjawab, "Behi."

Umar bertanya, "Engkau pemah sakit kusta lalu sembuh

dan tersisa sebesar koin?"

Ia menjawab, "Betul-"

Umar bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang ibu?"

Ia menjawab, "Beful."

[-aluUmarberkata,"Al$lpemahmendengar
Rasulullah $ bersabda, 'Kelak alan dabng kepada kalian uvnis

bin Amir bersama rombongan dari Yaman dai Mund kemudian
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dari Qam, ia pemah sakit kusta lalu sembuh kecuali sebaar koin.
Ia memiliki seorang ibu Snng kepdanSn ia sangat berbakti, apbila
ia bercumph atas nama Allah psti Dia akan memenuhinjn, maka
apabila engkau bertemu dengann5m mintalah kepadanSn agar
memohonl<an anpunan unfuhnd, maka mohonkanlah ampunan
unfukku." [-alu ia pun memohonkan ampunan untukryp.

Kemudian Umar berkata kepadanya, "Kemana engkau
hendak perg?"

Ia menjawab, "Ke Kufah."

Umar berkata, "Maukah aku fuliskan surat unfukmu kepada
para gubemumya agar mereka memperlakukanmu dengan baik?"

Ia menjawab, "Aku lebih senang berbaur dengan orang.
orang."

Pada tahun berikutnln salah seorang pemuka mereka
menunaikan ibadah haji. [-alu umar bin Khaththab bertanya
kepadaryn, "Bagaimana kondisi Uwais?"

Ia menjawab, "la tinggal di rumah yang sangat sederhana
dan hidup apa adanya."

Umar berkata, "Aku
Rasulullah $ bersabda,

pernah mendengar

9.
G,U'a! 

,,!t' ?t-r-f \I ,;i li v;. y. ok g-p ",y

'u

€

.ror, .ro1...Jl )lJrl *rl)-. IzY U3f '{*./ I o

-eV ,JI
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,;:;)' :l
.'Jiti U'j;A;"'uf '.;b-,1 gV

'Kelak akan datang kepda kalian Llvnis bin Amir U"*
rombongan dari Yaman dari Mumd kemudian dai Qarn, ia pemah

sakit kusta lalu sembuh keanali sebaar koin, ia memiliki seoft,ng

ibu Sang kepadan5a ia angat berbakfr, apbila ia bercurnph atas

narna Allah pasti Dia akan memenuhinSra, maka apabila engkau

bertemu dengann5n mintalah kepadan5n agar memohonkan

ampunan unfukmd."

Ketika laki-laki tersebut kembali maka ia pun pergl

mendatangi Uwais lalu berkata, "Mohonkanlah ampunan

untuklru."

Ia berkata, "Engkau lebih pantas memohonkan ampunan

untukkr.r karena engkau baru saja pulang haji. Ia berkata: Apakah

engkau bertemu dengan Umar bin l(haththab?"

taki-laki tersebut menjawab, "lya.'

Ia berkata: [-alu ia pun memohonkan ampunan untuknya.

Tak lama kemudian orang-orang pun tahu dan bergegas

mendatanginya.

Asir berkata, lalu aku memberinya kain selendang, dan

setiap kali bertemu dengan orang, ia pun berkata, "Dari mana

Uunis mendapatkan ini?"403

'103 Hadits ini diriwaptkan oleh Muslim dalam 56afrrlbnya.

;"'ef ";,u;. e ; iu: t { tf:)
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484- Prediksi Nabi S tentang Munculnya Imam Malik
Bin Anas lrang AlGn Menjadi Imam Darul Hijrah
Diriwayatkan dari Abu Hurairah iS, ia berkata, Hampir

telah uba masanya dimana orang-orang berdatangan mengendarai
unta mencari ilmu agama, dan Udak ada seorang pun yang lebih
alim dari ulama Madinah.@

485- Prediksi Nabi g tentang Munculngra Imam As3r
S37afi'i

Diantara prediksi Nabi S adalah informasi beliau tentang

munculn5n seorang ulama besar dari suku Quraisy laifu
Muhammad bin ldris Asygnfi'i.

Diriwayatkan oleh AMullah bin Mas'ud dg, ia berkata:
Rasulullah $ bersabda,

,r+ ,rr\r iu; t+JGLy*-; ti;,t
6;T ,'or:$ \Gu tl.t-to e:rf '.Jt( ',rl1

5t:t
I

.Yli
'Janganlah kalian mencaci maki suku Quniqt, l<arena ketak

akan muncul darirym seoftrng ulatna tnng il**w mendunia. ya

Allah, saungguhnya hgkau telah menimpkan bencana kepda
aovahjn maka limpahl<an anugemh kepda akhimg6."4oi

'lol Hadis ini diriuayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkomentar, "Hadib ini

'105 Hadits ini diriuaptkan oleh Abu Daud Ath-Tha5nlisi.

478 1000 Mul{izat Rasuluttah B



486- Prediksi Nabi $ tentang Mr.rnculnya Muhammad

Bin Ka'ab Al Qurazhi

Rasulullah $$ pemah mengiqraratkan tentang munculnp

Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi dan kemahirannya dalam ilmu

tafsir Al Qur'an serta hapalannya.

Rasulullah $ bersaua, "Kelak akan datang dan alah safu

antara dua suku, seorang takilaki yans menguasai ilmu N Qur'an

tnng tidak ada tandingann5n."

Menurut mereka, yang dimal$ud adalah Muhammad bin

Ka'ab Al Qurazhi.

salah seorang periwapt hadits ini, yaitu Abu Tsabit

berkata, "Yang dimaksud dengan suku adalah bani Quraizhah dan

bani Nadhir."4o6

487 - Prediksi Nabi S tentang Munculnya Para

Muiaddid

Rasulullah $ Pemah bersaMa,

Fv'i, ir, e ft' eN.6i ?ur

a

ol

: .6:;lrp!:,^;Ay,
"sesungguhnya Altah akan mengufus unfuk umat ini pada

setiap permulaan semfus bhun, seorang muiaddid tnng

m em p erbaha rui a ga m anYa -" N7

405 gu6i1" 'utr dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara munaL
407 gu6i1" in hasan.

Hadit ini diriwayatkan oleh Abu Daud.
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Pam mujaddid itu bisa bersifat individu atau kelompok.
Seperti diketahui bahwa pada serahrs tahun pertama muncul Umar
bin AMul Aziz yarrg merupakan Khalifah Rasyidin yang kelima.

Pada serafus tahun yang kedua, munctrl Imam Asy-Syafi'i.

488- Umur Umat Islam Lima Ratus Tahun

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash &, ia berkata:

Rasulullah $ pemah bersaMa, " Sungguh aku berhanp kinnl,n
unatku diAnqguhkan dan dial<hirkan setengah hai."

Sa'ad ditanya, "Berapa lamakah setengah hari ifu?"

Ia menjawab, "Yaihr lima rafus 1ul'tur1."408

Ini termasuk salah safu kemukjizatan Nabi $, dimana lima

rafus tahun pertama telah berlalu, Iima ratus tahun kedua telah

berlalu. Kini kita berada di penghujung lima ratus tahun ketiga,

atau setengah hari ketiga.

Penalsuilan para sahabat tentang maksud setengah hari ini
adalah berdasarkan firman Allah,

bSbi'A{iiig- j, 4:,fu, i€G:{
<,;frq#,;k,+:+

" Dan mqel<a meminb kepdamu a{pr adzab ifu
pdahal Nlah sel<ali-l<ali frdak akan menSalahi ianii-

'108 FIu6i5 ini diriwaptkan oleh Abu Daud.
Ibnu Katsir (Al BidaWh ua An-Nilmgh, 6/2591 berkata, "Hadib ini

diriuayatkan oleh Abu Daud seorang diri dan sanadnya baik."
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Ng. Sesungguh4n sehai disisi Tuhanmu adalah seperti seribu

manurut pahitunganmu-" (Qs- Al Haii l22l: 471'

48g. usia umat Nabi $ Berkisar Antara Enam Puluh

Tahun SamPai Tujuh Puluh Tahun

Diriwayatkan dari Abu Humirah r&, ia ber.kata:

Rasulullah $ bersabda,

t , cg c 6f to,'"nllp JL',&'},4 *.a& _,,_# u,g,,
"[Jmur urnatku dai enam puluh bhun sampi fuiuh puluh

tahun."N9

Informasi Nabi $ ini tettukfi kebenarannya, bahwa urnur

mayoritas umat Islam sejak Nabi $ berkisar antam enaln puluh

tahtrn sampai tujuh puluh tahun, dan jarang sekali yang berumur

lebih dari itu. Nabi $ sendiri wafat dalam usia enam puluh tiga

tahun.

4go- Kota Madinah Tidak Al(an Dapat Dimasuki

Wabah PenYakit

Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4$, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Pada setiap celah kota Madinah ada

malaikat (penlaga), ia tidak akan dapt dimasuki oleh vnbah

penykit dan tidak pula oleh Daiial-"4ro

@ Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmi&i dan dia berkata, "Hadits ini

haxn glnribdan diriuaSntkan oleh hnu Maiah'"
410 ga6i15 ini diriwayatkan oleh Al B,lshari dan Mr'rslim
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Informasi Nabi $ ini tertukti kebenarannSa, dimana

sekarang telah memasuki tahun 1422 Hijriyah, narnun Udak

pemah kita mendengar ada uabah penyakit yang menyeftmg kota

Madinah.

491- Rumah Penduduk Kota Madinah Akan Meluas
Sampai Ahab

Diriuayatkan dari Abu Hurairah rg, ia berkatat

Rasulullah $ bersaMa, "Rumah-rumah penduduk kota Madinah

al<an meluas sampai Ahab atau Yahab."

fuhair berkata: lalu aku bertanya kepada Suhail -salah
seorang periwayat hadits ini-, "Berapa jauh jamknya dari kota

Madinah?"

Ia menjawab, "sekian dan sekian -i1."411

Kini rumah-rumah penduduk kota Madinah pun telah

meluas bebempa mil dari pusat kota Madinah.

492- Munculnya Pasukan Tartar

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r&, ia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

arr FI"61t ini diritryagptkan d€h lttuslim (no. 2903).

482 1OOO Muldizat Rasulullah 6



u oc'-/if:r tiF &ialt?ti'r
,*\t rq *Ar'rL; ri$t'#,*a\t

.f*r i*.,;i:Hr l*:jt gr\
" SaungguhnSn Hari Kamat frdak akan tuiadi sebefum

katian mememngi psulan asing, t@ng berkulit oniah menh,

buhidung tebal, betmata sipil tmiah mereka seperti tameng Wng
ditenp, sndal mereka 4*1 6u1u-"aD

Diriwalntkan Abu Hurairah :g, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Kelak sebelwn Hart Kiamat lalian akan

berpemn7 melawan kaum tnng bercandalkan rambut, u'aiah

mereka seperti bmeng tnng ditemp, berkulit u'aiah menh,

bermata sipit dan berhidung kems"

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Mereka berpl<aian

dengan ratnbut dan be$atan dengan rambut-"4l3

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al l(hudri rg, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

c2tij)l LrJ.>
,#ILG

i;tUr

kco el-€

c

YI tq6'9l-#,w & t,l,I to.r,t
\J

-rijl

Y
.h:

(.",9
,u 

"u0-tt

412 6n6i15 ini diri',mptkan oleh Al Bukhari (no. 3592), Muslim bo.29l2l,
dan Abu Daud (no. 4303).

4r3 pu6i1s ini diriwaptkan oleh hnu Majah (no. 40l99l-

CO
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'o)3o3'r,t;,Lst o;.;i,;?Hr Lgi t r#;3
1fi;,p or|::r

" TidaHah Hari Kiamat terjadi sebelum kalian memenngi
suafu l<aum Jnng bermata sipit dan bennjah lebar, mata merel<a
seperti mata belalang dan wmjah mereka seperti tarneng tang
ditemp, mqeka mengenakan sandal dari bulu, memakai songkok,
hirsgu merel<a mengikat lruda-kuda merel<a di pohon hrmta.,,4l4

Rasulullah # j,rgu bersabda, "Kelak kalian akan dipuangi
oleh suafu kaum Snng bermata sipit, kalian manggiring mereka tiga
hli hinsg ampai di jadmh Amb. Pada kali peftama sebgian
merel<a melaril<an diri dan selamat, dan pada kali kedua sebagian
mere'la selanat dan sebagian mqeka mati, dan pada kali ketiga
mereka semua rya6."415

Pada abad ketujuh Hijriyah datanglah pasukan Tartar
dibaunh kepemimpinan Jengis Khan menyerang negeri-negeri
Islam- Mereka menghanorkan rumah-rumah, membantai rafusan
ribu orclng, memusnahkan istana kerajaan, membunuh para
penguasa dan ulama, melenyapkan khilafah dan
merubahn5ra menjadi pemerintahan lnng kafir dan lalim. Maka
Allah pun membalas kejahatan mereka dan menguasakan sultan
Mesir yang berhasil mengalahkan mereka.

ro Ar. c l7 tt'Pu;14*

414 9"6;1r ini diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 4305).
a15 qa{its ini diriu/a!/atkan oleh Al Bul&ari.
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4g3.Informasi Nabi # bahun Pasukan Tartar At(an

Mengikat Kuda-Kuda Mereka di Tiang-Tiang

Masiid

Diriwayratkan dari Abdullah bin Buraidah &, ia berkata:

Suatu ketika aku duduk disisi Nabi $, lalu aku mendengar beliau

bersaua, " Saungguhrya umatku akan digirtng oleh suafu kaun

tnng beruajah lebar dan bermata gprt waiah mereka seperti

topeng tiga lati sampai Mtadapn dengan mereka di iazinh

Anb, pda kali pemna diantan mereka melaril<an diri dan

selamat, dan pda kati kdua sebagian merel<a mati dan sebagian

mqel<a selamat, dan pda kali ketiga mereka tnng tercisa

semuantra mati."

Mereka (para sahabat) bertanya, "wahai Rasulullah,

siapakah mereka ihr?"

Rasulullah $ menjawab,' Mereka adalah At'Turk'"

Beliau bersaMa, "Demi Dat Snng iiwaku berada dalam

tangan-Njn, mereka akan mengikat kuda-kuda mereka di tiang-

tiang masiid umat Islam-"

Benarlah informasi Nabi $ bahwa pasukan tartar akan

mengikat kuda-kuda mereka di tiang-tiang masjid'

494- Api Keluar dari Arah Hriiaz

DiriwaSntkan dari Abu Huraimh rS, ia berkata:

Rasulullah S bersabda,
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" Tidak akan terjadi Hari Kiamat sebelum ada api ,nng

keluar dari Hijaz dimana menyinari leher unta di
Rutlru."416

Para pakar sejarah menyebutkan bahwa api ini telah
muncul pada hari Jum'at tansgal lima Jumadal Akhir tahun enarn
ratus lima puluh empat (654 F0. Api ini terus berkobar selama satu
bulan lebih. Ia muncul di sebelah Timur kota Madinah dari sisi
lembah S5n&a arah gunung uhud. Api tersebut memenuhi
seluruh lembah, dan mengeluarkan percikan-percikan lnng
membakar Hijaz.

Para sejarawan menyebutkan, bahvrn telah terjadi gempa di
kota Madinah karena kobaran api tersebut. para penduduk
menceritakan bahwa lima hari sebelum munanlnln api tersebut
terdengar suara-suara lrang sangat mengerikan. Suara-suara
tersebut mula-mula terdengar pada aunl bulan hari Senin, ia tenrs
menens berlangsung sepanjang malam dan siang hirrggu akhimya
muncul api pada hari Jum'at.

Di lernbah tersebut berkobarlah api yang sangat besar,
dimana panjangnya empat farakh, l"barrrf empat mil dan
kedalamannya enarn kaki setengah. Bafu pun meleleh hingga
menjadi seperti lilin kemudian menjadi arang hitam. Diceritakan
bahvra sinamya sampai ke Taima' dimana oftrng sampai bisa
menulis di kegelapan karena terangnya sinar api tersebut. seakan-

416I fi. At Bidaph un A*Nitagh(6/?S*260).
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akan ada lampu yang menerangi rumah-rumah mereka. Sampai-

sampai penduduk Makkah pun dapat melihat sinamya. Demikian
juga penduduk Bashrah mereka melihat leher unta mereka

berkilauan oleh terangngra sinar api tersebut-

Sementara penduduk Madinah berhamburan

menyelamatkan diri ke masjid Nabawi untuk berlindung. Mereka
bertobat dan beristighfar kepada AXah & disisi makam

Rasulullah $, menyesali segala dosa dan .kesalahan 5nng telah

mereka pertuat. Mereka merdekakan para budak mereka dan

mempertanyak sedekah kepada para fakir miskin.

Seorang peryrair berkata:

" Wahai Dat Yang melen5npl<an bahajn karena kesalahan katni,

bencana telah menimpa kami

Kepda-Mu kami adul<an benana 5nng menimpa, dan pntaslah
kami ditimp bena na

Gempa telah meluluh lantahkan bumi, mungkin kami
dapt mananggungn5n

Iautan api berkobar membaua bahten, dari bam 3nng menan@p

6 b*ni.'417

495- Perrdamaian dengan Romawi

Saat ini umat Islam dalam suisana damai dengan Romawi
(Eropa dan Amerika), setelah n€[lara-negata Islam bebas dari
penjajahan Eropa. Ini sesuai dengan prediksi Rasulullah &.

Rasulullah $ bersabda,

4u Hadits ini diriuagntkan oleh Ahmad dan Abu Daud.
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"Kelak kalian akan berdamai dengan Romawi, tatu kalian
penngi mereka karena berlchianat, lalu kalian menang dan

mendapatkan harta ranpasan tnng sangat banyak, ketnudian

kalian singgah di sebuah padang rumput tnng meniliki anak buldt
tiba-fiba ada seorang laldlaki Romawi mangangkat salib dan

furl<ata: Salib menang. Maka seoftng lakilaki muslim pun
menghampirinSn dan membunuhnSn. Romawi telah mengingl<ari
janji, dan pepemngan pun terjadi. Ialu mereka berkumpullah

menyerzng kalian dengan membawa delapan puluh bendem,

dimana setiap bqdem terdirt abs dua belas ribu omng."4l8

Setelah bagedi sebelas September tahun 2001 atas

Amerika, dimana empat buah pesawat terbang menabrak gndung

perrdagangan intemasional dan gedung kementerian pertahanan

418 gu6i1t ini diriuagratkan oletr Muslim.
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Amerika serta beberapa wilayah strategis lainnya, dan atas

kejadian ifu puluhan ribu orang mati, dan menjadi hagedi pertama

dalam sejarah Amerika.

Menunrtku, Romawi (Amerika dan Eropa) akan

menyratakan perang terhadap Islam se@ra bertahap. Ia benar-

benar telah menyerang Afghanistan, setelah mendapat dukungan

dari mayoritas negara-negara Eropa dan bahkan dari beberapa

negara Islam sendiri. Benarlah apa !/ang diprediksi Nabi $ bahwa

pepercmgan antara Romawi dan umat Islam akan teriadi.

496- Umat Islam Menguasai Dunia

Rasulullah $ bersabda,

Wt6 U-i ,rr\t

"W;rs::11 
&

"saungguhnSa Allah telah membentangkan bumi untukku,

hingga aku dapat melihat wilalph bagian Timur dan Bant, dan

saunggwhn5n keraiaan unatku akan meliputi ap yang telah

digariskan oleh Tuhanku *1rr1r1ru."4l9

Ini telah terjadi, dimana umat Islam hidup di masa sahabat

telah berhasil mengusai tiga benua, lraifu Asia, Afrika dan Bopa,

sementara kekuasaan Persia dan Romawi lenlap.

41e l..ih. Al Bidawh on An-Nihayh(5/3ilG$r).

e Gil 1,r oL

df 'esX ol:,W)6,
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497- N Qur'an Menantang Siapa
MendustakannSp untuk Membuat Hal
Serupa atau Membuat Safu Surah lrang

lEng
lBng

Serupa
dengannya

Al Qur'an menantang mereka unfuka membuat hal 5n rS

serupa, namun mereka tdak mampu melakukanrya.

Allah & berfirman:

4 r5A13ft$? &ufi q # qsL oys

@ e*,'K oyi;=t\ oi' n Fagl V;ii 4\,
"Apabila lamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur'an

tang IGmi owhyukan kepda hamba Kami (Muhammad), buatlah

safu surat (saja) yans semisal Al Qur'an itu dan ajailah penolong-

penolongmu selain Allah, jika kamu oftng-oftng tang benar." (Qs.

AI Baqarah tZl:231

Menantang mereka unfuk membuat sepuluh surah saja

yang serupa dengannya jika mampu, nannun mereka tidak mampu
melakukannya.

Allah S berfirman:

*"^2, 4Li ;; * t3'c,i Tifr <rj;- "

q+L KoLiieiu
" Ehhltan merel<a mengabkan, Muhammad telah membuat-

bwt Al Qtr'an itu'. I{abkanlah,'(IGlau demikian), maka
dabngkanlah sepuluh sumt-sunt yang dibuat-buat 5nng

/ Q )o,?zqV"U
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mentnmainq, dan panggilah oftrng-orz,ng tlang kanu frnglup
(memanggihp) selain Allah, iika kamu memang oftng:oftng png
benar'." (Qs. Huud [11]: 13)

Bahkan menantang mereka unfuk membuat sahr surah saja

yang paling pendek darin5n lnng serupa dengann5a jika mampu,

narnun mereka tidak mampu melakukannya.

Allah $ berfirman:

; vt$ 4!u i5A6c Suirt3jfi
@A*'{,tfipii'igg

"Atau (pfutkah) merela mangatakan, 'Muhammad

membuat-buabt5n'. Katal<anlah, '(IGlau banar inng l<amu kabl<an

ifu), mala cobalah datangkan sebuah sunt seumpman5a dan

pangginah siapasiap t/ang dapt kanu panggl (untuk

membuatuSn) selain Allah, iil<a lamu omng Jnng baar'-u (Qs.

Yuunus [10]: 38)

Tidak ada seorang pun yang berani menantang Al Qur'an
kecuali orang gila atau orang bodoh.

Contohnya adalah Musailamah Al l<adzdab (sang

pendusta), ia mengaku telah menerima wahyu, dan hendak

mengalatrkan Al Qur'an, rutmun sial ia celaka akibat

perbuatannp. Sekimnln binatang dapat bicara niscaSn ia akan

menertaunkan'Qur' an' buatan Musailamah.

Crba dengar penrnrranqn: wal m.dz,am'at br'an, w:al

huhklat hashdan, waazaar@ gan hin, unth-thahimt tlmhtnn,

wl l<habizat l<huban, wab'Mridafr Mr&n, ual'lq*mt futnn,
ihalatan wa santnan, laqad Hhakm ala ahliLtnbr, u/2, ma
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sabaqakum ahlul madar, mfrqukum famna'uh, wal mu'tar fa'wuh,

wan-na'i fawasuh.

Sepertinya ia hendak menandingi surah Al Aadlnat, maka

tak pelak ia pun ditertawakan oleh orang-orang. Ia jelas oremg

Sang fukang makan, maka 'agnt lnng hrun' kepadaqn pun alnt

makan.

Juga diantara ucapan si dungu tersebut adalah: ya dhifda'

binti adhdhifda ain, naqi54run ma tanqin, lal ma'a takdirin, wE astr

stnnb tamna'in, m'sul<a fil ma'i wa dzanabuka fit-tn.

Al Jahidh dalam htab .4/ HaSnumn menjelaskan tentang

katak, dia berkata, "Aku tdak mengerti kenapa Musailamah

mencela katak dan mengatakan, wahai katak perempuan anak dua

katak perernputun. Juga seperti perkataan si bodoh tersebut, al fiil,

wz, ma admka mal ftil, lahu zdail thawil. Ia sepertinya ingin

menandingi surah Al Fiil. Bagaimanapun ia tidak akan mampu

menandinginya. Ia juga mengatakan, wal-lail addaanis, wadz-

dzi'b al haamis, ma qatha'at usudun min mthbin um laa 5nbis.

Anehnya, bagaimana mungkin bangsa Arab 1nng dikenal

mahir dan menguasai ilmu sastra dapat tertipu dengan

perkataannya! Jelas, bahwa penyebabnya adalah fanatisme buta

dan upaya unfuk menghancurkan dakwah IslamiSnh."

Diriwayatkan, bahwa sebelum masuk Islam, Amr bin Al Ash

pemah datang kepada Musailamah, lalu Musailamah berkata

kepadanp, "Apa yang difurunkan kepada sahabat kalian saat ini?"

Amr bin Al Ash menjawab, 'Telah ditunrnkan atasnya safu

surah yang singkat nalnun padat."

[-alu Musailamah berkata, 'Apakah ifu?"

Ia menjawab, 'Telah dituuunkan atasnla surah Al Ashr."
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Ia berkata: Lalu sejenak Musailamah berpikir, kemudian ia

mengangkat kepalanp lalu berkata, 'Kini telah ditunmkan juga

atasku sebuah sumh Srang senada dengannya-"

lalu Amr bertanSn kepadanya, "Apakah ifu?"

Musailamah menjawab, " Ya vnbr ga umbar, innana anta

imd wa shadar, on simla hafrun wa nagar-"

Kemudian ia berkata, "Bagaimana pendapatnu wahai

Amr?"

Amr menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya engkau tahu

bahwa aku tahu engkau adalah Pendtrsta-"42o

498- Dampak Kemukjizatan Al Qur'an dalam Hati

Diantara kemuklizatan Al Qur'an adalah kemampuannya

menembus lubuk hati manusia yang paling dalam.

Ambil contoh Umar bin l$aththab .i&, ia masuk Islam

setelah mendengar beberapa apt dari awal surah Thaahaa

dibacakan atasnya.

Demikian juga raja Najasyi, ia memilih masuk Islam dan

meninggalkan agama Nasrani setelah mendengar beberapa ayat

dari awal surah Marlam dibacakan atasnya. Ia tdak takut

menentang agama kaumnln, padahal ia sadar bahwa

kepufusannp tersebut akan mengakibatkan lenyapqn kekuasaan

dan kerajaannya.

Juga Ath-Thutail bin Amr A*Drsi, setelah mendengar

beberapa alrat dibacakan oleh Rasulullah $ atasnSn, ia lalu

a20 gu6i1r ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan dia berkata, "SanadnSra sesrai

dengan q;arat Al Bukhari."
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mengumumkan dirinya masurk Islam dan menantang orang-orang

kafir Quraisy yang selama ini menakut-nakutinya dari mengikuti
Nabi $, Ia bahkan mengajak seluruh kaumnya masuk Islam, dan

mereka pun masuk Islam.

499- Al Qur'an Membuai Al<al Pikiran Al Walid Bin Al
Mughirah

Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas & dan menilainya

shahih, bahwa suatu ketika Al Walid bin Al Mughirah datang

kepada Rasulullah #. LuL, beliau membacakan beberapa ayat Al

Qur'an atasnya hingga membuatrgra tunduk kepadanya.

Hal ini terdengar oleh Abu Jahal, maka ia pun pergi

mendatanginya lalu berkata, "Wahai paman, sesungguhn3n

kaummu bemiat ingin mengumpulkan seluruh harta benda

unfukmu jika engkau mau kernbali kepada Muhammad dan

menentangnya."

Al Walid berkata, "Sesungguhnya suku Quraisy telah

mengetahui bahwa aku adalah orang terka1a."

Abu Jahal berkata, "Kalau begifu, berikan safu pemyataan

5nng didengar oleh kaummu bahwa engkau menentangnya dan

membencinya."

Al Walid menjawab, "Apa 5nng harus aku katakan. Demi

Allah, tidak ada seorang pun diantara kalian yang lebih mahir

dariku dalam ilmu sastra, bahkan sastra bangsa jin sekalipun.

Namun demi Allah, dpd yang dibacakan Muhammad tidaklah sama

sedikit pun dengan sasba ini semua. Demi Allah, sesungguhnSn ia

sangat manis, ungkapannya sangat indah, bagian atasnya

bercahaSn, bagian baunhnya bersinar terang, ia sangat tinggi dan
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tidak akan dapat ditandingi, dan sungguh ia akan mengalatrkan

selainn5n."

Abu Jahal berkata, 'Tapi bagaimanapun kaummu tidak

akan rela, sampai engkau berani mengntakan sesuatu atasnya."

Al Walid berkata, "Bei aku waltu sejenak untuk berpikir."

Setelah diberi waktu berpikir, ia lalu berkata, "lni adalah

sihir yang mempengaruhi slapa pun !/ang mendengam5/a."

Maka turunlah firman Allah &'

,3siir@

tt33 <c ii, i'E:r@ 6.{s i;L i a)i

@''J'i ts-?@'i# 5' 3 ^ij@ 6;,1 |+i@

3'i; K,Ir@ $#,:^UE@ (4 att- 'b( fir<r

J:;7@ S'i@jr ,.r lKjF,@

1'i?{l:rii {Jr;i @';r.16 i5 r@ r;
"Biarkanlah Aku bertindak terhdap orang tnng Aku telah

menciptalannSn sendiian. Aku iadil<an bSiryn harta benda tnng
banSnk, dan anak'anak tnng selalu bersama Dia, serh Aku

bagin5n (rezeki dan kelruasan) dqgan selapng

lapngnSn, dia ingin selali su4tp Aku menambahqn. ekabkali
frdak (akan Aku tarnbah), karena wungguhnSn dia manenbng

a5at'aynt kani (Al Qur'an). Aku akan mernbebanin5a mendaki

pendakian tnng memaSmhkan. Saunsguhntn dia telah

memikbkan dan menetapkan (apa gng ditebpkanntn), mal<a

celakalah dia! Bagaimana dk manebpl<an? Kemudian celal<alah
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dia! bagaimanakah dia menetapl<an? Kemudian dia memikirkan,
dia bermasrn muka dan merengut, dia berpaling (dari kebenann)
dan menSrcmbongkan diri, dia berlata, '(Al Qur'an) ini frdak lain
hanSalah sihA yang dipelajari (dari orang-omng dahulu)'." (Qs. Al
Muddatstsi r 17 4lz 7l-241+zt

500. Para Tokoh Kafir QuraisrT Bergegas
Mendengarkan Al Qur'an
Diriuayatkan dari Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-

Zuhri &, ia berkata: Suatu malam Abu Sufuan bin Harb dan Abu
Jahal bin Hiq,ram serta Al Akhnas bin Syuraiq sekutu bani Zuhrah
keluar menuju rumah Rasulullah # i.,gin mendengarkan ayat-ayat
Al Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah dh dalam shalat malam.

Lalu masing-masing mereka mengambil posisi duduk, dan
setiap mereka tdak mengetahui posisi yang lainnya. Mereka lalu
mendengarkan ayat-ayat yang dibaca Rasulullah $ sepanjang

malam. Hingga setelah fajar terbit, mereka pun pergl dan
berpencar.

Tanpa disengaja, mereka bertemu di safu jalan, lalu mereka

saling mencela. Maka sebagian mereka berkata kepada sebagian

yang lain, "Jangan ulurrg, lagi hal ini, karena jika ada pengikut

kalian yang bodoh mengetahui ulah kalian, niscaya mereka akan

menggunjing kalian."

Akhimya mereka pun pergl ke rumah masing-masing. Lalu
pada malam berikutrya, masing-masing mereka kembali lagi ke
posisi mereka unfuk mendengar ayat-ayat Al Qur'an yrang dibaca

421 l{adib ini diriwa3atkan oleh Al Hakim dan dia b€rkata, "sanadnya sesuai

dengan ryarat AI Elukhari."
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oleh Rasulrlluh #. Hingga setelah fajar terbit mereka pun pergr

dan berpencar. Tanpa disengaja, mereka bertemu lagi di safu

jalan, lalu sebagian mereka mengatakan hal yang salna kepada

sebagian yang lain, kemudian pergi dan pulang ke rumah masing-

masing.

Pada malam ketiga, masing-masing mereka kembali lagi ke

posisi mereka untuk mendengar ayafayat Al Qur'an lang dibaca

oleh Rasulullah $. Hingga setelah fajar terbit mereka pun pergi

dan berpencar. Tanpa disengaja, mereka bertemu lagi di satu

jalan, lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain,

"Jangan beranjak sebelum kita berjanji tdak akan kembali lagi-"

lalu mereka pun mengikat janji tidak akan kembali lagi-

Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing.

Pada pagr harinya, Al Akhnas bin Sfnraiq mengambil

tongkatrya, kemudian pergi menuju rumah Abu Sufun dan

berkata, "Wahai Abu Hanzhalah, bagaimana menurutnu tentang

apa yang engkau dengar dari Muhammad?"

Abu Sufuan menjawab, "Wahai Abu Tsa'labah, demi Allah

aku mendengar hal-hal 5nng aku mengetahuinya dan mengetahui

maksudnya, dan mendengar hal-hal png aku tidak mengetahui

maknanya dan tidak mengerti maksudnya."

Al Akhnas berkata, "Sumpah, aku juga demikian-"

Ia berkata: Kemudian Al Akhnas bangkit dan pergi ke

rumah Abu Jahal, lalu berkata, "Wahai Abul Hakam, bagaimana

pendapatnu tentang apa yang engkau dengar dari Muhammad?"

Abu Jahal menjawab, "Apa 5nng telah engkau dengar!

Kami saling bersengketa dengan bani Abdi Manaf memperebutkan

kehormatan, mereka memberi makan kami juga memberi makan,
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mqeka memanggul kami iuga memanggul, mereka mernberi kami

juga memberi, hingga ketika kami bersejajar dan kami seperti kuda

gadaian mereka berkata, 'Kami memiliki seorang Nabi lnng
menerima wahyu dari langit, lalu kapan kami bisa menandinginlra?'

Demi Allah, kami tidak akan beriman kepadanya selama{amanya,

dan kami tdak akan memperca5lainya."

Ia berkata: Maka Al Akhnas pun bangkit dan pergi

meninggalkannw-422

Abu Jahal yang bodoh ini pun terus berupaya untuk

menghalangi agama Allah &.

501. Al Qur'an Menggoncangkan Hati Salah Seorang
Tokoh Kafir Qurais!,

Diriwa5atkan bahr,ra suafu ketika Utbah bin Rabi'ah I&

sedang duduk di perkumpulan orang-orang Quraisy, dan

Rasulullah $ sedang duduk di masjid seorang diri, lalu Utbah

berkata, 'Wahai sekalian orang Quraisy, bagaimana jika aku

datangi Muhammad dan mengajaknya berbicara lalu menawarkan

kepadanln beberapa hal barangkali ia mau menerimanSn dan

berhenti dari memusuhi kita?"

Ini ia lakukan setelah Hamzah masuk Islam dan mendapati

pengikut Nabi Muhammad $ terus bertambah.

[-alu mereka menjawab, "Bagus wahai Abu Al Walid,

silakan pergl dan ajaklah ia bicara."

Maka Utbah pun bangkit dari tempat duduknya dan pergi

menghampiri Rasulullah $, lalu duduk di sisi beliau dan berkata,

422 Hadits ini diriwaptkan oleh Ibnu Ishaq dalam As-Sinh.
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"wahai anak saudaraku, seperti lnng engkau ketahui bahwa

kedudukanmu disisi kami adalah sangat terhormat dan nasabmu

adalah sangat mulia, lalu engkau datang membawa ajaran allung,

yang memecah belah persahran kaummu, mencela agama dan

tqhan-hfian mereka dan menghujat nenek moyang mereka, maka

dengarkan aku. Aku ingin menawarkan kepadamu beberapa hal,

silakan engkau memilihnya. "

Setelah itu Rasulullah $ bersaMa kepadanya, "Silakan,

l<atakantah wnhai Abu At Walid, dan aku al<an mendengarl<ann5n."

Ia berkata, "Wahai anak saudaralu, jika sebenamya engkau

menginginkan harta benda, maka kami siap mengumpulkan harta

benda unfukmu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaSn.

Jika engkau menginginkan kehormatan maka kami siap

mengangkatmu sebagai pemimpin dan kami akan pafuh

kepadamu. Apabila engkau menginginkan kerajaan, maka kami

akan mengangkatunu sebagai raja. Apabila png datang kepadamu

ini adalah gangguan jin, maka kami akan mencarikan tabib unhrk

menyembuhkanmu, dan kami siap mengorbankan harta benda

kami gnfuk mengobatimu, karena barangkali ada jin yang telah

menguasaimu."

Setelah Utbah selesai berbicara, maka

Rasulullah $ bersaua, "Apalah engl<au telah seleai urahai Abu

Al Walid?'

Ia menjawab, "lya strdah."

Rasulullah S bersaMa, "Sel<amng dangarl<anlah aku!'

Ia menjawab, "lla aku siap mendengarkanmu-"

I-alu Rasulullah $ mernbacakan atasnya ayalayat Al

Qur'an dari surah Fushshilat:
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,1$, Ait@ ;) nli|'&jt
g;6 fi,i; i,5; @F r;Jq

tri$oc#$e; -aFJt{6t"&E:

t)L?,,a;{3 6{ W ";, q:tE w Aytii-6 $,*i rJ, ri6 -4,i, 
@F 5j;,

|4{rLStSU iri-gV egyi5:a;;G 3rS'4 KFy-

" Haa miim. Diturutkan dari Tuhan Yang Maha Pemumh
lagi Maha PenSa5pag. Kitab yang dijelaskab a5pt-a3mh7n, tnhi
baaan dalam bahasa Amb, unfuk kaun Sang mengetahui, tang
membawm berita gembira dan gnng mqnban pqringatan, tetapi
kebanyakan mereka beryaling frdak mau mutdengarkan. Mqel<a
berkata, 'Hati karni berada dalarn fufupan 6p"S menufupi) apa
yang kanu seru kani dan telinga kami ada sumbatan
dan antam kami dan kanu ada dinding, maka bekerjalah karnu;
sesungguhn5a kami bekerja (pula)'. Katakanlah, 'Bahwa aku
han5nlah seomng manusia seperti kamu, diwahykan kepadaku
bahwa Tuhan l<amu adatah Tuhan gng Maha Ba, mal<a tetaplah

Fda jalan Wng lurys menuju kepda-N5a dan mohonlah amptn
kepda-N5n. kecelakaan b*arlah bag orangLoftng tnng

-N5nj'(Qs. Fushshilat [4U: 16)

-D->'

;dg';; Gr;j tu5

6r
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Ketika Utbah mendengarkannya ia pun terdiam, dan

menjulurkan kedua tangannla ke belakang sambil bersandar atas

keduanya. Setelah Rasulullah $ sampai pada ayat sajdah beliau

sujud kemudian bersaMa, "hgkau telah mendengar wahai Abu Al
Watid apa tnng englau dengar, mala kini tesemh engl<au

menilainSn."

Utbah pun berdiri dan pergi menuju teman-temann5ra. Lalu

sebagian mereka berkata kepada sebagian lnng lain, "Demi Allah,

tampaknya wajah Abu Al Walid telah benrbah." Ketika duduk di

tengah-tengah mereka maka mereka berkata, "Apa yang telah

terjadi atasmu wahai Abu Al Walid?"

Ia menjawab, "sungguh demi Allah, aku telah mendengar

perkataan png belum pemah aku mendengamya- Demi Allah, ia

bukan q,rair, bukan sihir dan juga bukan dukun. wahai sekalian

omng Quraisy, menuruflah kepadalar dan taatlah kepadaku,

biarkanlah Muhammad dengan urusannya dan jauhilah ia. Demi

Allah, apa yang aku dengar darinya akan menjadi berita paling

agung, jika ia kalah oleh bangsa Arab maka kalian tidak perlu

bersusah payah mengumsinya, dan jika ia menang atas bangsa

Amb maka kerajaannya adalah kerajaan kalian. Kemuliaannln

adalah kemulian kalian, dan kalian akan menjadi orang yang paling

bangga dengannya."

Mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau telah

kena sihirnp wahai Abu Al Walid."

Ia berkata, "lni menunrt pendapatku, terserah kalian-"429

Pemyataan Utbah ini membuat orang-orang Quraisy

menjadi bimbang atas Nabi &. Mul- berkumpullah utbah bin

423 Hadib ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam As-Simh ll/29}l2941
dengan sanad terputt s.
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Rabi'ah dengan SSnibah bin Rabi'ah, Abu Sufuan bin Harb,
Nadhar bin Al Harits, Abu Al Bakhtri bin Hisyam, Al Aswad bin
Al Muththalib, Zarrr'ah bin Al Asruad, Al Walid bin Al Mughirah,

Abu Jahal bin Hisyam, Abdullah bin Abi Umagyah, Al Ash bin
Wail, Nabih bin Al Hajjaj, Munabbih bin Al Hajjaj As-Sahmayan,

dan Umayyah bin Khalaf.

Mereka berkumpul di dekat Ka'bah setelah matahari
te6enam. Kemudian sebagian mereka berkata kepada sebagian

Sang lain, "Panggillah Muhammad, ajaklah ia bicara dan diskusi."

lalu mereka pun memanggil beliau dan mengatakan, "Para

tokoh kafir Quraisy telah berkumpul untuk mengajak berdialog,

maka silakan datang."

Maka Rasulullah # prn bergegas datang karena menduga

mereka akan masuk Islam.

5O2- Al Qur'an Membuai Hati An-Najasyi Sehingga Ia
Meninggalkan Ajaran Nasrani dan Memeluk Islam

Ketika kaum muslimin hurah pertama ke Habasyah, orang-

orang kafir Quraisy mengutus Amr bin Al Ash dan Abdullah bin
Abi Rabi'ah unhrk meny.rsul mereka dan meminta mereka agar

dikembalikan kepada kaumnya. Setelah dilakukan negosiasi,

akhimya An-Najasyi memufuskan unfuk mendengarkan

pemyataan mereka terlebih dahulu.

Ja'far berkata, "Wahai sang raja, dahulu kami adalah kaum

iahiliyah yang menyembah pafung, memakan bahgkai, melakukan
perbuatan keji, memuhrskan tali silaturrahim, berlaku buruk
terhadap tetangga, 5ang kuat diantara kami menindas yang lemah.
Begitulah kondisi kehidupan kami, hirrgga akhimya Allah &
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mengutus seorang Rasul dari kami kepada kami, dimana kami

mengenal baik nasabnSa, kejujurannfn, amanattya dan

kehormatan dirinya, lalu beliau mengajak kami unfuk menyembah

Allah S semata, meninggalkan sesembahan patung png telah

kami sembah dan nenek moyang kami, memerintahkan kepada

kami unfuk jujur dalam berticam, menunaikan amanat,

menyambung'tali silahrnahim, berlaku baik dengan tetangga, tidak

membunuh orang lain, dan melarang kami dari melakukan

pertuatan keji, berkata dusta, memakan harta anak yatim,

menuduh perempuan-perempuan yang suci. Beliau pun

memerintahkan kepada kami unhrk menyembah Allah @ semata

dan tidak menyekutukan-Nya, dan memerintahkan kepada kami

untuk mengerjakan shalat, menunaikan zakat dan berpuasa dan

ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Kemudian kami beriman

kepadanya, mengikutinya, menyembah Allah semata dan udak

menyekr.rfukan-Nya, kami haramkan apa yang diharamkan atas

kami, dan kami halalkan apa yang dihalalkan atas kami, lalu kaum

kami menentang kami, mereka menyiksa kami, memaksa kami

agar meninggalkan agama kami dan kembali menyernbah patung,

dan melakukan apa-apa yang telah menjadi kebiasaan buruk lomi.

Ketika mereka tenrs-menerus menindas kami dan menyiksa kami

maka kami pun memilih unh.rk pergl meninggalkan negeri kami

dan hilrah ke negerimu. Kami memilih engkau dari yang lainnya

dengan harapan kimnp engkau berkenan memberikan

perlindungan kepada kami wahai sang raja."

lalu An-Najasyi berkata, 'Apakah ada vrnhyu dari Allah

yang difurunkan kepadanya SBng engkau bawa?"

Ja'far menjawab, "lya ada."

An-Naja+ri berkata, "C.oba baca."
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Ja'far pun membacakan beberapa apt dari surah Maryam
hingga membuat An-Najasyi menangis sampai jenggotrya basah
dan juga para uskupnya ikut menangis sampai membasahi kitab
suci mereka.

Kemudian An-Najasyi berkata kepada mereka,
"sesungguhngra wahytr ini dan juga wahyu yang diterima oleh Isa
adalah bersumber dari safu cahaSa lnng sama, pergilah kalian
berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada
kalian berdua."

Tanpa banyak bicara maka Amr bin Al Ash dan temannya
pun langsung keluar dan pergi. Lalu Amr bin Al fuh berkata
kepada AMullah bin Rabi'ah, "Demi Allah, besok aku akan
datangi mereka unfuk mengadukan keburukan mereka.,,

AHullah bin Rabi'ah berkata, ,,Jangan 
engkau lakukan itu,

walaupun mereka berselisih dengan kita tetapi mereka adalah
kerabat."

Akan tetapi Amr tetap bersikeras dengan pendapatln.

Keesokan harinya, Amr berkata kepada An-Najasyi, ,,Wahai

sang raja, sesungguhnya mereka telah mencela Isa bin Ma4nm."

Maka An-Najasyi pun mengutr.rs seseorcmg unfuk
memanggil mereka dan menanlakan pendapat mereka tentang Isa
bin Maryam. Maka mereka pun menjadi ketakutan. Akan tetapi
mereka sepakat harus mengatakan secara jujur, apa pun yang
akan terjadi atas mereka. Ketika mereka masuk menghadap raja
dan ditanya tentang Isa Al Masih, maka Ja,far mgnjawab, *Kami

mengatakan seperti yang dikatakan oleh r,rahyu yang difunrnkan
kepada Nabi $, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasul-Nya, Ruh-
N5n dan kalimat-Nya yang dimasukkan ke dalam diri Maryam yang
sr.rci yang perawan."
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lalu An-Najasyi mengambil segenggam tanah, kemudian

berkata, "Demi Allah, Isa bin Marlpm tdaklah lebih dari tanah

irri-"424

503. Satah Satu Kemukiizatan Al Qur'an Adalah
Mudah Dihapal dan Dipahami

Diantara kemukjizabn Al Qur'an adalah mudah dihapal.

Namun demikian tidak ada seorang pun yang mampu mencapai

puncak tertinggi dari hapalannp, !/aifu dengan menghapal tanpa

bersalah atau tanpa pernah tertinggal sahr atau dua kalimat.

Al Qtr'an Al lGrim rrndah dihapal adalah sesuai dengan

janii Allah &:

"Dan saugulwja telah lhmi mtdahkan Al Qw'an
untuk pelajaran, naka dalah onng yang mangambil Wlaiann?
(Qs. Al Qamar [54]' 17)

Seseorang bisa menghapal Al Qur'an dalam delapan bulan,

yaitu dengan menghapal satu ruDu'pudu setiap harinla ahu

sekitar tiga puhrh baris, dirnana dalam Al Qtr'an terdapat dua

ratus empat puluh rubu'.

Disebutkan bahwa Imam Az-Zuhn mampu menghapalkan

Al Qur'an Al Karim dalam delapan puluh hari saja- Sementara

kitab'kitab suci Snng lainn!/a seperti Tagrat dan Injil sangat sulit

trntuk dihapal. Ini merupakan salah safu kernukjizatan Al Qur'an.

42a 131r- Sinh lbnu Hisgn(L/334 dan 336) dan disebutkan oleh lbnu lshaq

dengan *nad mutbsM.

t:rq fi $Y5(fifi#;-';i'i
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Namun meskipun Al Qur'an mudah dihapal, akan tetapi
tdak ada seorang pun penghapal Al Qur'an yang muunpu
mencapai puncak tertinggi dari hapalannya, yaifu tidak pemah
bersalah atau tidak pemah tertinggal satu kalimat dalam
menghapalnya. Ini berbeda jauh dengan hapalan syair, pantun,
khutbah dan lainnya.

Aku pemah mendengar ada seorang hafizh Al eur.an
menantang hafizh yang lain untuk berlomba menghapal Al
Qur'an, lalu ia pun menghapal Al Qur'an di luar kepala dari awal
surah AI Faatihah sampai surah Al Masad tanpa ada satu pun
kesalahan, hingga ketika ia sampai pada surah Al Masad, dan
membaca ayat pertama darinya, ia lupa buny ayat berikukgn!!

504. Setiap Huruf dalam Al Quran Memiliki Makna
Tersendiri dan ndak Ada Huruf lrang Lebih
Sebagai contoh adalah ftrman Allah &:

L

t6..v, til iF fi -i6. 6;tSe'"5i fu3
-oli:{4 3:,t,#i-{tw? # 36s6.61 s^*

SiJeh; {,;iq"61bij
s,#i g v(i3i ilg ei: i{,s;

&iH{id;\4 w-c-* 
"3i, 

a6
" hng-orang lafir dibauta ke neraka Jahannam

berombong-rombongan. sehingga apabila merer<a sampai ke

&;4v,#
wj&_@
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neraka itu dibutakantah pintu-pintun5n dan berkatalah kepada

mereka peniaga-peniaganya, Apal<ah belum pemah datang

kepadamu msul-rasul di anbnmu tmng membacakan kepadamu

ayat-a5at Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan

pertemuan dengan hari ini?' Mereka meniawab, 'Benar (telah

datang)'. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan adzab terhadap

orang-oftng 5nng kafir. Dikatakan (kepada mereka), 'Masukilah

pintu-pinfu neral<a Jahannam ifu, sdang kamu kekal di

dalatnnSm'. Maka nemka Jahannam ifulah seburuk-buruk tempt
bagi onng-onng lnng menyombongl<an dr7:" (Qs. AzZurrrrr l39lz

7L-721

Ketika menyebutkan tentang pintrrpinhr surga, Allah B
berftrman,

,&w iL36q,6 4.frtir*
$Li6W riri A"€,'fif, GJt ({;

@ug\iy:6ru
" Dan oftng-oftng yang bertalflrn kepda Tuhan dibwa ke

dalam surga berombongtombongan (pula). Sehingga aptila
mereka sampi ke surga ifu sdang pinfu-pinfurya telah terbuka

dan berl<atalah kepada merela peniaga-peniaganSn,

'Kaejahteman (dilimphkan) atasmu- Befrahagialah kamu! Maka

masukilah ilrga ini, sdang kamu k&al di dalanrynl-" (Qs. Az-

Zumar [39]: 73).

Ketika merryebutkan pintu-pintu $ffga, Allah E
menambahkan huruf wEwu pada jawab syarat, dan udak

menambahkannSn k€fika pintu-pintu neraka
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jahannam. Ini karena pintu-pintu neraka jahannam tidak dibuka
kecuali setelah penghuninya hendak masuk ke dalamnya.
sedangkan pintu-pintu surga ia telah dibuka sebelum penghuninya
masuk ke dalamnya. Dengan dalil firman Allah &:

@afr{,"2egi,"i:
" Uaifu) surga Adn yang pinfu-pinfunya terbul<a bagi

mereka." (Qs. Shaad [38]: 50)

Penambahan huruf u/awu daram ayat tersebut seakan-akan
menyatakan: hingga ketika mereka mendatangrnya dimana pintu-
pinfu surga telah terbuka.a%

Ada pendapat yang menyatakan, bahwa hal ifu
dimaksudkan unfuk menambah kegembiraan penduduk surga
ketika mereka tiba di pinfu surga. layaknya seorang bapak png
berkata kepada anaknya, "Jika engkau berhasil meraih predikat
sangat memuaskan " Namun sang bapak tidak menyebutkan
hadiah apa yang akan diberikannya, maka sang anak akan berpikir
dan.merasa gembira dengan janji tersebut, apakah hadiah ifu
berupa mmah, mobil atau pengantin atau lainnya, yang jelas sang
anak merasa sangat gembira.

Pendapat yang mengatakan, bahwa hal ifu disebabkan
karena pintu-pintu neraka berjumlah fujuh dan pinfu-pinfu surga
berjumlah delapan, adalatr pendapat png lemah.

425 Uh. Tafsir Ar-Razi (lS/ 4SSl.
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505. Kemukjizatan Al Qur'an dalam Pengulangan Ayat

dan KalimatnYa

Ketika kita menemukan dalam Al Qur'an Al Karim ada

sejumlah ayat yang sempa dalam beberapa tempat, maka ia

sesungguhnya memiliki makna tersendiri dan bukan kalimat yang

lebih tanpa makna.

Ambil contoh misalnya firman Allah & dalam surah Al

Baqarah:

(r;''iq,L; q'$Ur r$ii : it, W; GlV

,y. -ji'& 
*'i W 65('J 33 @ at+ir

-.)Ai if;clft7b ,17.4
,2 ,?.
isgl-..1}-

"Dan (ingattah), ketit<a lkmi berfirman, 'MasuHah kamu ke

negei ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buming, tnng
barl k la7, n uk dimana yang kanu sukai, dan masukilah pinfu

gerbangnya sambil bercujud, serta katakanlah: Bebaskanlah kalrn

dai dosa, nisaya Kami ampuni kqalahan-kqalaharunu, dan

ketak IGni akan menambah (pemberian Kami) kepada oftng-

oftng tnng befruat baik'. I-alu orang-oftng tnng zhalim

mengganti perintah dengan (mengeriakan) t/ang frdak

diperinbhl<an kepada merel<a. Sebab ifu, Kani timpkan atas

i,ii A rji6v'g q
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orang-oftng yang zhalim ifu dari langtt karena merel<a befruat
fasik;'(Qs.Al Baqarah t2]: 58-59)

Allah & jrg. berfirman dalam surah Al A'raaf:

qlJ*''*€;,1 ey
t3*" 4q t#!(, 'l 42. n)7. )nz

ai1 >ai-e r}i-
..'.1
->-L)

1ir3
2 t/.d-b>

#'rE-tt

W &rt ;ij :j+_ .'-sii';r$, t#t{b <rJi

JG@ <gstL_fu"H#-F

6tz_rltzq[Z)i<;(*t
"Dan (ingatlafl, kefrh dikatakan kepda mqeka (Bani

Ismil), 'Diamlah di nqai Ini aja @itul Maqdis) dan matanlah dari
(hasil bumfnya di mana aja l<amu kehendaki'. I{abr<anlah juga,
'Behskanlah kami dari dos kami dan masurcirah pinfu
gqbangntn ambil mernbmgk*', nisei3m IGmi ampuni
kaalahan-kaalahanmu. Kelak akan l{ami tambah (pahala) kepda
oftng'orcng yang befruat bik. Maka orang-oftng tnng zhalin di
antan merel<a ifu mengganti (palaban ifii) dengan perkataan

t/ang b'dak dikatalan kefua mael<a, maka lkni timpalan
kepda mereka adzab dari langit disehbkan kehatiman mereka."
(Qs. ru A'raaf 17lz 761-7621.

Ayat-ayat diatas memiliki keserupaan dalam redaksinp,
narnun terdapat sejumlah peftedaan, diantaran5a:

Pertama: Dalam sr.rah Al Baqemh Allah $ berfirman:
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'--=t;ii:tri$j$ tS
"Dan (ingatlah), ketika Kami MasuHah kamu ke

negeri ini (Baitul Maqdis)." (Qs. Al Baqarah [2]: 58)

Dalam surah Al A'maf Allah S berfirman:

'24$ e$\i3 i$"p.rt;
"Dan (ingatlah), ketila dikabkan kepada mereka (Bani

Israil, Diamlah di negui Ini aja (Baitul Maqdis)." (Qs. Al A'raaf

[7]: 151)

Kedua: Dalam surah Al Baqarah Allah & berfirman:

" Ialu mal<anlah." (Qs. Al Baqamh [2]: 58)

Dalam surah Al A'raaf Allah S berfirrnan:

tlU'
" Dan makanlah." (Qs. Al A'raaf I7l: 161)

Ketiga: Dalam surah Al Baqarah Allah $ berfirman:

6g)

" Iagi enak" (Qs. Al Baqarah [2]: 58)

Dalam surah Al A'raaf Allah & maf menyebutkan kalimat

tersebut.

Keempat Dalam surah AI Baqarah Allah S berfirman:
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'^Ertjj,;LAL4qi,Llv
"Dan masukilah pinfu gerbangnya sambil bercujud, serta

katakanlah, Bebaskanlah kami dari dosa'." (es. Al Baqarah [2]:
58)

Dalam surah Al A'raaf Allah @ berfirman,

134" 4qW::6'i.i=i$,;
"I{atakanlah juga, 'Bebaskanlah kami dari dosa kami dan

masukilah pinfu gerbangn5n sambil membunghtk, (es. Al A,raaf
171:1611

Kelima: Dalam surah Al Baqarah Allah S berftrman:

" Nisrata Kami amptni kqalahan-kqalahannu." (es. Al
Baqarah [2]: 58)

Dalam surah Al A'raaf Allah S berfirman:

'Niscaya Kami ampuni kaalahan-kesatahan kamu.,, (es. Al
A'maf [7]: 161)

Keenam: Dalam surah Al Baqarah Allah $ berfirman:

'o#iL-iJ.t
" Dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami)

kepada orzng-orang Jnng berbuat baik." (es. AI Baqarah t2l: 5g)

'&,{t-Kji
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Dalam surah Al A'raaf Allah S berfirman,

li( 2 ./- .'1L,.
" Kami ketak al<an menarnbah (pembenan Kami) kepda

oftng.oftng t/ang bertuat baik-" (Qs- Al A'raaf [7]: 161)

Ketujuh: Dalam sx.rah Al Baqamh Allah & berfirman:

-)3i 
4, fie ir53 ir-li :x 6;\t

" fubb ifu, I{ami tinpalan atas onngrorang yang zhalim

itu kettinan dari langt' (Qs. Al Baqarah l2lz 57)

Dalam surah Al A'raaf Allah & berfirman,

)aiG(*t#(Lfl
" Oleh laraa ifu, IGmi timpakan aks merela kehinaan

dari langit" (Qs.Al A'raaf [7]: 161)

Kedelapan: Dalam surah Al Baqarah Allah & berfirmant

'o3'-'-\j'gq

" I{arqta merd<a ffint {asik-" (Qs- Al Baqarah [2]: 58)

Dalam surah Al A'raaf Allah & berfirman:

OA5_1;,(4q
" I{arena merela ffiuat zhalim-" (Qs. Al A'maf [7]: 161)

Demikian kita temukan sejumlah perbedaan kalimat antara

ayat-ayat tersebut, dan berilart ini adalah makna dan indikasinya:
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Pertama: Dalam ayat Ar Baqarah diperintahkan untuk
masuk, dan dalam ayat Al A'raaf diperintahkan untuk mendiami.
Alasannya, karena yang perhama harus dilakukan adalah
memasuki wilayah negeri tersebut terlebih dahulu, kemudian
setelah itu berdiam diri di dalamnya.

Kedua: Dalam ayat AI Baqarah menggunakan huruf .fa.,
dan dalam ayat Al A'raaf menggunakan huruf wEtwu. Alasannya,
karena masuk adalah kondisi tertenfu, dimana ia dianggap masuk
ketika pertama kali, namun setelah ifu ia tidak lagi dianggap masuk
tetapi berdiam diri.

Jika demikian, maka kami mengatakan bahr,,a masuk
adalah kondisi yang sima dan tidak bersifat kontin5nr, karenanya
digunakan huruf /a' sesudahnya, sedangkan berdiam diri adalah
kondisi lnng bersifat kontiny, dan langgeng sehingga makan dapat
terwujud bersamanya bukan sesudahnya.

Ketiga: Dalam ayat AI Baqarah Ailah menyatakan ()g)

sementara dalam ayat Al A'raaf kalimat tersebut fidak
dicanfumkan. Alasann5a, bahwa makan setelah berhasil memasuki
suafu negeri adalah sangat diperlukan dan terasa nikmat, karena
demikian, maka digunakanlah kalimat tersebut. sementara makan
dalam kondisi berdiam diri di dalam negeri bukanlah sesuahr lnng
palins diperlukan, apalagi jika makanan tersebut tdak lezat.
Karenanya ayat tersebut tidak menggunakan kalimat ini.

Keempat: Dalam ayat Al Baqarah dinptakan, tE'tJ

'Lt$;k41, 
-Au)i "u pan masukilah pintu gerbangnya sambit

bercujud, serta kabkanlah, Bebaskantah r<ami dari dosa,." (es. Ar
Baqarah [2]: 58)." Sementara daram ayat Ar A'raaf dinyatakan
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secara terbalik. Maksudnya, adalah untuk menjadi perhatian bahwa

tidak ada sisi positif pada pendahuluan dari masing-masing kalimat

tersebut, akan tetapi karena yang dimaksud adalah mengagungkan

Allah & dan menunjukkan ketundukan kepada-Nya maka

kondisinya tidak berselisih karena sebab pendahuluan dan

pengakhiran.

Kelima: Dalam ayat Al Baqarah dinyatakan, K i,
9\':gsementara 

dalam ayat Al A'raaf dinyatakan '{J 3;t

"H11+ Ini adalah isyarat bahwa perbuatan dosa, baik

sedikit maupun banyak akan diampuni oleh Allah jika diikuti

dengan doa ini.

Keenam: Dalam ayat Al Baqarah dinyatakan, L-fui

'di menggunakan huruf wawu. Sementara dalam ayat Al

A'raaf tanpa menggunakan huruf wawt, tujuannya adalah sebagai

permulaan, seakan-akan dikatakan: Apakah yang terjadi setelah

pengampunan?" L-alu dikatakan, <;4',.aiJ.j,1 L-il

Ketujuh: Dalam ayat Al Baqarah dinyatakan, 'uit iyjit;
-,)3i'nQi_r53 sementara dalam ayat Al A'raaf dinyatakan

Sa4ti G (*l ;* ffi*t Karena penurunan tidak

mengisyaratkan banyak, sedangkan pengiriman mengisyaratkan

banyak, jadi seakan-akan Allah memulai dengan mengnrnkan siksa

sedikit kemudian menjadikannya banyak.
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Kedelapan: Dalam ayat Al Baqarah dinyatakan, ilg q

G'-r-sementara dalam ayat Al A'raaf dinyatakan VA q

6A'5- Mereka dinyatakan fasiq karena telah keluar dari

ketaatan kepada Allah, dan dinyatakan zhalim karena telah
menganiaya diri mereka sendiri. Kedua sifat ini disebutkan unfuk
menunjukkan bahwa keduanya telah terjadi.

Inilah yang terdetik dalam benak saya tentang beberapa
perbedaan antara kedua ayat tersebut, namun kesempumaan ilmu
hanyalah milik Allah &426.

506. Kemukjizatan AI Qur'an dalam Angka-Angln
Ayat

Ketika melihat nomor-nomor ayat Al eur.an, dan
kumpulan ayat-ayat yang berkaitan dalam satu tema, kita
menemukan adanya kesamaan antara nomor-nomor tersebut
dalam sejumlah surah yang berbeda.

5O7 - Contoh Pertama

Sebagian contoh misaln5n nomor pada ayat-ayat yang
berbicara tentang kekuatan umat Islam dan kemenangan mereka
melawan musuh dan syarat-syarat yang hanrs dipenuhi untuk
meraih kemenangan tersebut.

Allah S berfirman ,

426 66. Tafsir Ar-Razi (7 /SZl-322).
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C;Frfigj 5$*;:, ,;!tio

,3

@a;+alG2Q-
"Dan sungguh telah l{ami fulis didalam Zabur sesudah

(Kami tulis datam) Iauh Mahfuzh, bahwa bumi ini dipusakai

hamba-hamba-Ku yang shalih-" (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 105)

Allah & irrsu berfirman,

'i1#.7;,y2frljrctf-Vt:'u-5h1fr 
";t'$'"t;*5;'r# u. 45( S# c'e- d:fi

,*'g'-6 g?ri\Pf.5;'{ #3 -'ifr'rft
?,i$!t 4gs ;e 1, 6 q' 

"t, 4- {
6ii;fi

'Dan Altah tehh fuimtri kepda onrg-on$l tnng bqiman

di anbm lamu dan mangaialan amabamal yang shalih hhva Dia

sunlguh€lngguh akan maniililan mqel<a bql<ua,s di mula

bumi, sefugaimana Dia telah merladikan orz,n(Fotang sebeJwn

mqel<a M<uaa, dan ilnwh Dn akan manquhl<an bagt

mqeka agiilna tnng telah dirndhai-I$n unh* mqeka. Dia benat-

benar alran mqtukar keadaan) mereka, santdah mqel<a dalam

keAkutan meriadi aman sentos. Mereka tehp meryembahlat-Ku

dengan tiada mempaseluful<an ssuafu aP pun dengan '4ku'
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Barangsiapa tnng (tetap) kafir squdah ftanjl itu, maka mereka
ifulah oftng-oftng yang fasik." (Qs. An-Nuur t?4l: SS)

Dia juga berfirman,

iu,l-i,, 6 t r* "H g; (inj 36 -.t; tiy

$i1 (i; 5g 3q")ri :W 66 **,
"Maka apabila datang saat hukuman bagt (kejahatan)

peftama dari kdua (kejahakn) itu, IGmi datangkan kepadamu
hamba-hamba Kami tnng metnpunlmi kekuatan wng baar, lalu
merela menjalela di kampung-l<ampung dan ifutah kaetapan
5ang pasti terlal<sana." (Qs. Al Israa' I17l: S)

Jika kita perhatikan secara seksama, kita menemukan
bahwa ayat-a5rat ini berkisar pada nomor 5 dan kelipatannya.
Anda boleh bertanya, "Ada apa dengan nomor S.,,

Saya menjawab, "IGrena angka 5 Snng tertulis dalam
angka Arab berbentuk bulat (o) adalah indikasi persatuan umat
Islam. Dimana umat Islam jika bersafu padu dan komihren dengan
syaraFsyarat kemenangan yang telah ditentukan oleh Allah &
dalam apt-ayat ini yaifu beriman dan beramal shalih maka mereka
akan menjadi umat grang kuat dan kokoh, namun jika tidak maka
mereka akan menjadi umat lrang terpecah berah, meskipun
berbagai macam seminar dan konferensi intemational digelar
dimana-mana.

Anda lihat bahwa makna ayat-ayat dari ketiga surah ini
berulang-ulang, yaihr:

@ <,;*A1G2,4o-6;S:,fr
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"Bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku Jrang shalih." (Qs- Al

Anbiyaa' [21]:105)

a.<rfi sffi(Z- ,tifufr
'{6iJfr 6.t'{':;s5',-r#

" Dia sungguh-sunggwh akan meniadikan mereka berkuasa

dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadil<an oftng-oftng

sebelum merel<a berkuasa, dan sunggah Dia akan meneguhkan

bagi merel<a agama tnng telah dudhai-N5a untuk merel<a-" (Qs.

An-Nuur [24]: 55)

@ {i.i: (n;6g"tq"li i+Vt;t
"Lartr merel<a meraialela di lampung-kampung, dan ifulah

keteApan 5nng psti terlal<sana." (Qs. Al Israa' [17]: 5)

Ayat ke 5 dari sumh Al Israa' menunrt para pakar tafsir

kontemporer, bahwa pengrusakan pertama yang dilakukan oleh

kaum Yahudi terjadi pada masa Nabi $, dan Allah & telah

mengufus pam sahabat unhrk menghancurkan mereka dan

melenyapkan wilayahnya. Maka mereka pun berhasil mengalatrkan

Yahudi bani Qainuqa, Yahudi bani Nadhir, Yahudi bani Quraidhah

dan Yahudi Khaibar.

Kini kita saksikan pengrusakan kedua yang dilakukan oleh

bangsa Yahudi. Karenangn, kita memohon kepada Allah &
kiranya berkenan menjadikan kita termasuk orang-orang yang

€;,i1
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diufus oleh-Nya unfuk mengalahkan bangsa yahudi dan
melenyapkan mereka.

508- Contoh Kedua

Ketika membaca aSpt-ayat yang menginformasikan tentang
kemenangan kaum muslimin, kami menemukan bahwa ayat-ayat
tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Dalam surah At-Taubah ayat 33 Allah S berfirman:

fkjl # qi, u'x{r, fr,;;'J:"j s 1\'}

&*;5 l;

@ 5tr-i5;?tr;.;bqli:F
" Dialah tnng telah mengufus Rasur-N3a (dengan membawa)

petunjuk (Al Qur'an) dan agama wng benar unfuk dimenangkan-
Nya atas segala agarna, wnlaupun orang-orang ddak
menytl<ai." (Qs. At-Taubah t9]: 33)

Dalam sumh Ash-Shaff ayat 9 Allah S berfirman,

il uli 1; r4fil # q* {ity aA $i G ir6

" Dia-lah Wng mengufus rasul-Nya dengan membawa
pefunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas
segala agana-agama makipun orang mus5rik membenci." (es.
Ash-Shaff [6U: 9)

Setelah merenungi kandungan dua ayat tersebut, kami
menemukan beberapa hal sebagai berikut:
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Pertama: Ayat At-Taubah di dahului dengan ayat tentang

pengingkaran atas kaum Yahudi dan Nasrani. Demikian juga

dengan ayat Ash-Shaff ia di dahului dengan ayat tentang

pengingkaran atas kaum Yahudi dan Nasrani. Disana ada

persamaan angka ayat, dimana pengingkaran atas kaum Yahudi

dan Nasrani terletak pada tiga ayat sebelum ayat At-Taubah, dan

pengingkaran atas mereka dalam surah Ash-Shaff juga terletak

pada tiga ayat sebelum ayat Ash-Shaff-

Kedua: Apt At-Taubah didahului oleh firman Allah S:

iytfr, 3.!5 4t^; i{ ?; 1H)- ;1 arL-}-

6)?Kit'- tr3'""3' 1i6
"Merel<a bqkehendak memadaml<an ahaSn bgama) Nlah

dengan mulut (ucapn-uapn) merel<a, dan Allah frdak

menghendaki selain menyempurnakan caha1an57a, walaupun

oftng-oftng Snng kaf| ddak menytkai." (Qs. At-Taubah [9]: 8)

Demikian juga ayat Ash-Shaff didahului oleh lirman

Allah &'

W.6rtj-

@'brTgl
"Mereka ingin memadatnkan caha5n Allah dengan mulut

(tipu dag) mereka, tetapi Allah fiustu) menyempurnalan cahag-

Nya, walau orang-oftng kafir membencinSn-" (Qs. Ash-Shaff [61]:

8)

;;1 t5 -t r'iitl$ -rr.ifi""$1 ';

I
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Ketiga: Ayat ini menginformasikan bahwa Muhammad
adalah Rasulullah, dan Isa telah mengabarkan hal itu sebelumnya.
Ini dinyatakan secara jelas dalam surah Ash-Shaff, dimana Allah &
berfirman:

KiL $fr 3rr, 0r-:huL&# F/
t;i
,.Yl ,&- 36 iy

6:1A,6 o x [r,ilfi,fr;J {,fi'u.iii'i. yr-$ j3
Ah(rijl6,5i{u,g:.e

"Dan (ingatlah) ketika Isa bin Maryarn berkata, 'Hai Bani
Isnil, sesungguhnSm aku adalah ufusan Allah kepadarnu,

membenarl<an Kibb sebelumku, yaifu Tawat, dan memberi kabar
gembin dengan (datangryn) seorang Rasul Wng alan datang
saudahku, Wng narnantn Ahmad (Muhammad)'. Maka tatlala
Rasul ifu datang kepda merel<a dengan membawa bukfr-bukfr

tnng n5nta, mereka berkata, Ini adalah sihir jnng nSnta'." (Qs.

Ash-Shaff [61]: 6)

Kedua ayat diatas menyatakan dengan jelas, bahwa
Muhammad adalah Rasrlullah $.

Keempat Kedua ayat tersebut memiliki redaksi yang persis

sarna, tdak ada perbedaan sedikit pun antara keduanya. Ini jamng

terjadi dalam Al Qur'an, kecuali hanya beberapa ayat saja.

Memang benar, bahwa ada sejumlah ayat yang terulang berkali-kali

dalam safu surah atau dalam surah yang lain, akan tetapi ia adalah
aSnbayat yang pendek. Misalnya firman Allah &:

o6KCK;,Jv{q
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"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

dustakan?' (Qs. Ar-Rahmaan [55]' 13)

i:r{r-);i"Sj
" Kecelal<aan yang besarlah pada hari ifu bagi orang-orang

trug mendustakan." (Qs. Al MursalaatlTTl: t9l

@'"t+ * )K ofetfr \:i E-'tjfrt
"Merel<a mengatakan, 'Bikkah (datanqntn) ancaman ifu,

jika memang kamu orang-orang Wng benar'?' (Qs. Yuunus [10]:

48)

Kelima: Kedua ayat tersebut disepakati sebagai ayat

Madaniyah, dan kedua surah tersebut juga Madaniyah. Ini

mengindikasikan kemenangan umat Islam di masa yang akan

datang.

Keenam: A5nt At-Taubah bemomor 33, sedangkan ayat

Ash-Shafff bemomor 9, dan iika angka 3 dikalikan 3 maka

hasilnya adalah 9. angka 3 adalah menunjukkan ganiil, dan ganjil

itu adalah 1.

Kedua ayat tersebut menginformasikan, bahwa

kemenangan Islam atas agarna-agama yang lain berganfung

kepada kesatuan umatrya. Makna ini diindikasikan oleh ayat 29

dari surah AlTaubah dimana Allah S berfirman:

S'r r$1 ;A\S', ,i\<rhi{ O-51$*

oil'e:# i* 5Ai11 A;S;fr'Fv
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,r/ / /
t't*e ic;i lrq'i{-,ai.#11 \}3 j,-51

6bU
" Pmngilah onn{fonng tnng frdak beriman kepada Allah

dan tidak (pula) kepda Hari Kentudian, dan mereka frdak

menghanmlan aw tnng dihanmlan oleh Allah dan Rasul-Nya

dan tidak bengama dengan agama Wng benar (agama Allah),

6nitu onng-omng) yang dibenkan Al Kitab kepada mereka,

sampai merel<a metnb3nr jizph dangan pfuh sdang mereka

dalam keadaan tunduk;' (Qs. AT-Taubah 19lz 29l-

Ini juga Snng diindikasikan dalam ayat 4 dari surah Ash-

Shaff dimana Allah S berfirman:

-{k 6s -tW i- 6}$- O-fi U,:';r:t y

, .t -i D1,!
Lft+J i.;.rl.

" SanrTgguhngn Allah manyl<ai oftng tnng berpenng

dijalan-Nn dalam barian Sang tmtur seakan-akan merela seperti

suatu bngwan Snng tetsusun kokoh." (Qs. Ash-Shaff l51l: 4)

509. Kemukjizatan dalam Penafdran AI Qur'an
Pam ahli tafsir telah benrpaSTa untuk menafsirkan a3ntragrat

Al Qur'an. Mereka menggunakan be6agai macaln cara dan

metode dalam penafsiran. Sehingga hampir tidak ada safu kata

pun yang leurat dari penafsimn mereka. Namun tettuku bahwa

mereka Udak nurnpu menafsirkan huruf-huruf terputtrs lrang
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menjadi pembuka sejumlah surah Al Qur'an, seperti: i1,

;;dZ, ,.J,, dan Ji. Tidak ada seorang pun yang mampu

menafsirkan huruf-huruf tersebut sejak zarnan sahabat sampai

kelak Hari Kiamat.

Subhanallah, bagaimana mereka mampu menafsirkan

jutaan huruf dalam Al Qur'an, nalnun tidak mampu menafsirkan

hanya beberapa huruf yang tertenhr. Jika ditanya tentang

maknanya, maka mereka hanya akan menjawab, "Allahu A'lam bi

mumdihihrnn5a Allah-lah Yang Paling Tahu tentang maksudnya)."

510. Keajaiban pada Ritme Huruf-Hunrf Pembuka
Surah Al Qur'an

Dalam huruf-huruf pernbuka surah, kita menemukan

adanya ritune png sangat indah. Misalnya firman Allah &: ,'-- ia

begitu indah jika dibandingkan dengan menggunakan huruf .&ha'

atau jim. Demikian juga firman Allah &r Jl ia lebih indah jika

dibandingkan dengan menggunakan lrntrttf ai.

511. Keajaiban pada Pengucapan Huruf-Huruf
Pembuka Surah Al Qur'an
Pada pengucapan huruf-huruf pembuka surah Al Qur'an,

ada keindahan tersendiri gnng kita rasakan. Misalnya jl yung

dibaca panjang ia terasa lebih indah jika dibandingkan dengan

membacanya tanpa memanjangkan huruf tersebut.
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Demikian juga at dan !*l yang dibaca panjang ia terasa

lebih indah, iika dibandingkan dmgan membacanya tanpa

memaniangkan huruf tersebut.

5L2- Keajaiban Huruf-Huruf lnng Dipilih Sebagai
Pembuka Beberapa Surah Al Qur'an
Jika hta perhatikan secara seksama, maka kita akan

menemukan bahrrya dari Senrbilan huruf pertama huruf-huruf

hijaiyah yang dipilih oleh Al Qr,r'an, h*ya dua huruf saja yang

diarnbil olehnln, lpitu huruf alif dan huruf .6a', sementara huruf-

huruf 1rang lain diabaikanr5n, laihr huruf b' , b', ba' , jim, kha' ,

daldan dal
Pada s€phh huruf bedlarbr1p, lnng dipilih oleh Al Qur'an

adalah hr.ruf-huruf yang tidak bertfik, !,aitu huruf z.a', sin, shad,

tha' dan ain. Sementara htrnrf-huruf yang bertitik diabaikan

olehnln, lraifu huruf a- , syin, dhad, dza' dan ghain.

I-alu pada serrrbilan huruf terakhir yang tersisa semuanya

diambil olehnSa, kecuali dua huruf yaifu /a' dan umwu. Huruf-
huruf 3nng diambil ifu adalah huruf qaf, kaf, larn, mim, nun, ha'
dan ya'. Ini adalah k€balikan dari sembilan huruf yang pertama

dimana yang diambil hanya dua huruf saja.

Dengan demikian, ,umlah huruf hUailrah gnng dipilih oleh Al

Qur'an sebagai pembuka beberapa surah Al Qur'an adalah

separuhnln, laitu empat belas huruf. Subhanallah, Maha Suci

Allah Yang Maha Kuasa.
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513. Keajaiban Pengucapan Empat Belas Huruf lnng
Dipilih Sebagai Pembuka Surah Al Qur'an
Jika dicermati se@ra seksama, kita akan menemukan

bahwa sebagian huruf yang dipilih sebagai pembuka surah-surah

Al Qur'an tersebut memiliki pengucapan bunyr tiga huruf se@ra

sempuma, yaitu huruf alif, lam, mim, sin, nun, shad, qaf, kaf darr

arir. SemuanSn tergabung dalam kalimat: asalukum naqshun atau

kam asl naqhasha atau sanaqushu ilmaka. Huruf-huruf tersebut

bisa dipanjangkan pengucapannya dan mudah untuk diucapkan

dengan tiga huruf.

Berbeda dengan lima huruf sisan5a yaifu ia', ra', tha',
rla'dan 5n' atau yang tergabung dalam kalimat: haSyun thahum,

ia tidak bisa dipaniangkan pengucapannya, dan hanya berbunyi

dua huruf saja. Yang lagi bahwa lima huruf terakhir

ini berakhir sarna yaifu dengan lrnlr:.tf alif.

5L4- Keajaiban yang l-ain

Huruf-huruf Srang menjadi pembuka surah ini dianggap

sebagai safu a5nt, jika akhir hurufnya seirama dengan akhir ayat

atau akhir alnt-alnt berikutnya.

Sebagai contoh misaln5n:

@ rgJi#&y,iN.7r
"Alif lam n'. hilah aSat-a9nt Al Qur'an tnng mengandung

hikmah." (Qs. Yuunus [10]: 1)

#*1fr-a$i*:;6A W;,
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"Alif lam ra'. (Inilah) suatu Kitab tnng ayat-a3nhgn disusun
dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, Wng difurunkan dari
sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu)'(Qs. Huud [1U:
1)

"Alit latn, ra'. Ini adalah ayat-a5nt Kitab (Al Qw'an) yang
nyata (dari Allah)." (Qs. Yuusuf l12l:71

Ia tidak dianggap sebagai safu ayat, karena huruf akhimp
tidak seirama dengan akhir ayat berikufrya. Adapun jika akhir
hurufnlp seirama dengan akhir ayat berikutr3n, maka ia dianggap

sebagai safu a3at. Misalnya:

,$irK-Jt;-c*;,

gt;;iiii&,;:(rt&r@ra
"Ha' mim. Difirunkan Kitab ini (Al Qtr'an) dari Allah

gng Maha Pql<aa lagi Maha Mazgetahui." (Qs. Ghaafir l40lz 1-21

;)d$ie&*@;
"Ha' mim. Difuru*an dari Tuhan tnng Maha Pemunh

laqi Maha Pan5pjang." (Qs. Fushshilat l4llt 1-21

W€,;iifiaEl@,41 #v@,"-
@a#HrA

"Ha' mim. Demi Kitab ru aur'an) Snng menemngl<an.

Saunggrhntn lkmi menjadikan Al Qrr'an dalam bahasa Amb
supaw kanu memahami(n5a)." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 1-3)
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515. Keajaiban Al Qur'an yang Terpelihara dari Upaya
Manipulasi, Penggantian, Penambahan dan
Pengurangan

Allah S berfirman'

@-'14fr,$3f"$iffje$
"Saungguhnya l{ami-lah yang menurunkan Al Qur'an,

dan sesungguhnya l<ami benar-benar memeliharanya." (Qs. Al Hijr

[15]: 9).

Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan

kemumian Al Qur' an selama-lamanya. Benar-benar menakjubkan,

bahwa Al Qur'an sampai hari ini tetap orisinil dan tidak seorang

pun berhasil melakukan upaya manipulasi ayat atau menambahn5a

atau mengurangtnlra.

516. Keajaiban Al Qur'an tentang Informasi-Informasi
Ghaibnya

Sebagai salah satu contoh adalah firman Allah &'

't ;Yr ",Wi AV uill Srrt rifr 4 i2,rt
.i {rig_, &r::'68 34+( fif 1i oLifi

.:

r1;# 6;y; y",t J3i3W { r8zj,6
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" Saunggthqn Allah akan membuktikan kepada Rasul-
Nta, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaifu)
bahwn kamu pasti akan memasuki Masjidil Hanm,
insya Allah dalam kadaan eilnan, dangan mencukur rambut
kepala dan mengguntingntm, sdang l<amu tidak merasa takut
Maka Allah mengetahui apa tnng tiada kamu ketahui dan dia
memberikan sebelum ifu kemenangan tnng dekat,, (es. Al Fath

1481:271.

Alnt ini menjadi muklizat bagi Rasulullah $, dimana beliau
mengabarkan kepada para sahabatrya bahwa kelak mereka akan
memasuki Masjidil Haram dengan penuh rasa arnan, dan
menaklukkan kota Makkah dengan penuh rasa damai. Janji
Rasulullah $ tersebut pun tertukti kebenarannya setelah beberapa
waktu kemudian-

517 - Keajaiban yang Lain
Allah @ berfirman'

*:; -, &,;_r"i( lie @ ili ;"9
u 3i-Ii
uz? ,-4lll ,^a,-=)

@j'
iE-z ,s*& 4@F rfiK4

-/i ,l.i( U5- #$j"fr [r;3:,
tt..

J#-

( ;:;,_{,,,1i 6 i;fs;,;'i?ioi

,39-t ;ji -$ 
@ 4i 3';di fr t'q i
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" Alif lam mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Di negei
Wng terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan ifu akan menang.

Dalam beberapa tahun lagi. fugi Allah-lah un)san sebelum dan

sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa

Romawi) ifu bergembimlah oftng-orang yang beiman, karena
pertolongan Nlah. Dia menolong siapa t/ang dikehendaki-N5n.

Dan dialah Maha Perkasa lagi Penyayang- (Sebagai) janji jnng
dari Allah. Allah tidak akan menSnlahi janjinjm, tetapi

kebanyakan manusia fr'dak mengetahurl" (Qs. Ar-Ruum [30]: 1-6)

Ayat-ayat ini merupakan mukjizat yang sangat besar bagi
Rasulullah $. Dimana ketika ayat-ayat furun Persia mengalahkan

Romawi. Sementara umat Islam berharap kiranya Romawi dapat

mengalahkan Persia, karena Romawi ahli kitab dan lebih dekat

kepada mereka, sedangkan kaum kafir Quraisy berharap Persia

dapat mengalahkan Romawi karena mereka sarna-sarna

penyembah pafung dan berhala.427

At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hnu
Abbas rg bahwa ia berkata tentang firman Allah:

)3 5 fr o!,ii $e @ ili ;.9@ I'
r&F4

" Alif lam mim. Telah dil<alahkan bangsa Romawi. Di
negeri tnng terdekat, dan merel<a sesudah dikalahlen ifu akan
menang...." (Qs. Ar-Ruum [30]: 1-6)

Ia berkata: Romawi kalah dan menang. Ia berkata: Adalah
orang-orang musyrik berharap Persia menang atas Romawi karena

427 Lih. N llamkarya Al Qurthubi (S37 dan sesudahnSn).
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mereka sarna-sarna penyembah patung, sementara umat Islam

berharap Romawi menang atas Persia karena mereka ahli kitab.

Ketika hal itu disampaikan kepada Abu Bakar, maka Abu
Bakar menyampaikannya kepada Rasulullah $. setelah ifu Maka

Rasulullah $ bersaMa, " Saungguhn5a mqel<a al<an manang."

Ketika hal tersebut disampaikan oleh Abu Bakar kepada

mereka, maka mereka berkata, "Tetapkanlah masa antara kami

dan engkau, jika kami menang maka untuk kami demikian dan

demikian, dan jika engkau menang maka unfukmu demikian dan

demikian."

Lalu Abu Bakar menetapkan rrrs l lima tahun, tapi temSata

mereka tdak menang, maka hal tersebut fun dilaporkan
kepadaRasulullah #r, maka beliau b€rsabda, "Kanap frdak

engkau kabkan kunng dari septfuh bhlut--4%

Setelah prediksi Al Qur'an ini benar, maka orcng-orang

pun banyak yang masuk Islam.

518. Rasulullah g Selamat dari Berbagai Upaya
Intimidasi IGum IGftr OuraisD,

Allah & berfirman'

aB Hadits ini diriuayatkan oleh At-Tirmi&i dan dia berkata, "Hadits ini
hasan ghailh
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Jfi?(t@'6Fi*
sfr 7t; @t it'{ ifrQiii @ <)-"#

, ./*/ )lo) ,.2 e.,,),/

,P:b t5 b tl-'i

<;:(;.
"Maka sampaikanlah olehmu seara terang-terangan segala

apa yang diperintahkan (kepadamu) dan betpalinglah dari onng-

orang tnng mus5rik. Saungguhnya Kami memelihara kamu

daipada (keiahatan) orzng-o,zng yang memperolok-olokkan

(kamu), baifu) oftng-oftng Wng menganggap adanSn Tuhan tnng
tain di amping Allah; Maka mereka kelak akan mengebhui

(akibat-akibahsa)." (Qs. Al Hijr l49l:9*951

Hal ini diketahui oleh semua orang dan tidak membufuhkan

dalil. Seluruh dunia mengetahui bagaimana kaum kaftr Qrmisy
dikalahkan oleh Rasuh-dlah db dan para tokohnya dibunuh dalam

peperangan Badar, lalu Makkah dan Madinah pun dikuasai oleh

Rasulullah #, d* beliau diselamatkan oleh Allah & dari berbagai

upaya intimidasi kaum kafir Quraisy dan orang-orang munafika29.

519. Allah S Melindungi Sang Rasul #
Tahun demi tahun dilalui oleh Rasulullah $ dalam

mengemban tugas dal$ah dan kenabian. Beliau hidup di tengah-

tengah masyarakat, makan, minum, tidur, shalat, berperang,

menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, membanfu

kesulitan orang lain dan tidak pemah bersembunyi di tempat

persembunyian atau tidak ada pengawal yang menjaganya.

42e lih. Simh lbnu His5am(1/N8 dan 4l2l-
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Namun demikian beliau selamat dari segala macarn upaya
pembunuhan yang direncanakan oleh para musuhnya. Ini
merupakan mukjizat besar, dimana Allah & telah melindungi
beliau secara langsung, sebagaimana firman Allah &:

i oyjk; n 6jyJ$u'{ J;;}iffi*
i'ifr -i,yin6i';, A#_ {i,6 fu6_,_ {fr; 6 jX

'd;j- i6 ;,;1 g {s'ut3K.,W|i{,

@'.;=L(ji;iri,s;i.
" Wahai Rasul, santpail<anlah aF tnng difurunkan

kepadamu dari Tuhanmu. dan jila frdak kamu kerjakan (ap gang
dipeintahkan ifu, benrti) lamu b'dak mentnmpikan amanat-IVja.
Attah metnelihan lannu dari (gnsg@r,) manusia. sesunggahnw
Allah frdak membqi pttnluk kepda orangonng tnng kafrr.,,
(Qs. ru Maa'idah ISlz 61

52O. Kemukjizatan Ilmiah

Bagaimana mtrngkin Muhammad bin Abdullah yang tidak
pandai membaca dan menulis, dan bukan seorang ahli kimia,
dapat mengetahui kebenaran-kebenaran ilmiah yang ada di bumi
png mengratakan:

6i; 6tL 6-ig e$st fr Wefi ; iil
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" Dan apakah orang-ofiing tnng kafir tidak mengetahui

bahwa langit dan bwni itu keduanya dahulu adalah suatu yang

padu, kemudian Kami pisahkan antara kduan5n. Dan dari air

I{ami jadikan segala squatu tang hidup. Maka mengapkah

mereka tiada juga beriman?'(Qs.Al Anbiyaa' [21]: 30)

Bagaimana mungkin beliau dapat mengetahui itu semua

jika fidak ada informasi dari langit? Bagaimana mungkin

Muhammad bin AMullah yang merupakan orang kampung dapat

mengetahui bahwa madu adalah obat bagi segala ma@In

penyakit? Sementara beliau belum pemah melakukan percobaan

di laboratorium, seperti halnp yang dilalnrkan oleh para ilmuan

Amerika, Rusia dan Eropa di masa kini yang kemudian -setelah
terbukti kebenarann5n- mereka mendirikan lembaga{embaga

tinggl khusus untuk mempelajari unsur-unsur madu setelah te6ukfi
bahwa ia adalah obat 3nng paling ampuh bagi manusia.

Mungkinkah seorang Muhammad yang notabene bukan

seorang ilmuan kimia dapat mengetahui ifu semua tanpa ada

informasi dari langit?

52L. Al Qur'an dan Berita Ruang Angkasa (I)

Allah S berftrman'

6 
"; 

i" "S* i3 * -& 
fr- # S'rfr i ;;:i

"JAi 
4 M5_ 6L q; W,6i4 W- i4i-

<riS-S 6!t e ;..*) tifr W* (4LL
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"Banngsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan
kepadanya pefunjuk, nisaya dia melapangkan dadanya unfuk
(memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa lmng dikehendaki Attah
kaaatann5m, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit,
seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begifulah Allah menimpakan
siksa kepada orang-orang yang frdak beiman." (Qs. Al An'aam

16l: L25l

Para ilmuan dan para antariksawan menemukan, bahwa
naik ke langit pada ketinggian tiga mil atau empat mil dapat
membuat dada manusia menjadi sesak dan sulit dan bemafas.
Apabila terus naik sampai fujuh mil atau delapan mil maka ia akan
mati.

Bagaimana mungkin Muhammad bin AMullah dapat
mengetahui itu semua kalau bukan karena wahyr: dan berita ghaib

dari langit?

522. Al Qur'an dan Berita Ruang Angkasa (II)

Allah S berfirman,

)qi& eg^i5t
3L ".,:as #1 fr) $t J :43i 3fis

3ff fr ,-,af, jA li'J4,fr ";-
"Dia menciptakan langit dan bumi dengan (fujuan) tnng

benar; dia menufupkan malam abs siang dan menufupkan siang
atas malam dan menundukl<an matahari dan bulan, masing-masing

6{\JiJ15
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berjalan menurut wakfu wng ditenfukan. Ingatlah dialah yang

Maha Perkasa lagi Maha Pengampun " (Qs. Az-Zumar [39]: 5)

Allah & jugu berfirman,

w-;ci(,ad -tg,AS";f',i6

$tr3W
" Dan bumi saudah ifu dihamprkan-N5n. Ia memanarkan

daripadanya mata aim5n, dan (menunbuhkan) fumbuh-

fumbuhann5m. Dan gununggunung dipncangkan-Nyn dengan

teguh." (Qs. An-Naziat: 30-32).

Ayat pertama menginformasikan adanya perputaran malam

atas siang dan perputaran siang atas malam, dan ini tidak terjadi

kecuali atas benda yang berbenfuk bulat.

Ayat kedua menginformasikan tentang benfuk bumi, bahwa
Allah @ menciptakannya pada kali perLama dalam bentuk bulat

lonjong, dan itu sebelum 1300 tahun. Kemudian datang ilmu

modem dengan segala peralatannya yang cang$h unfuk

membuktikan bahwa temyata selat bumi pada kedua kutubnya

adalah 24220 mil, sedangkan selatnya pada garis khatulistiwa

adalah 24900 mil, yang berarti lebih banyak 700 mil kira-kira.

Adapun kedua sisin5a, untuk melewati dua kutub adalah

7900 mil dan khatulistiwa adalah 7927, ada tambahan 27 mil
pada sisinya

Bagaimana mungkin Nabi Muhammad $ dapat

mengetahui bahwa bentuk bumi ifu bulat sebelum seribu tahun
yang lalu, kalau bukan karena wahyu dan informasi dari langit?
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523. Al Qur'an dan Berita Ruang Anglnsa (il[
Allah $ berftrman,

;i'i & iai i %,rr',irE W;; J\g 6j_,

6j7;';qQAZi,
"Dan karnu lihat gunung-gunung ifu, kamu sangka dia tetap

di tempbzya, padahal ia berjalan sebagai jalann5n awan.
(Beqitulah) pefruatan Allah gng membuat dengan kokoh tiaytiap
sauatu; Sesungguhng Allah Maha Mengetahui ap tnng kamu
kerjakan." (Qs. An-Naml l27l:881.

Setelah seribu tahun lebih Al Qur'an menginformasikan
tentang kondisi bumi, kini para ahli astonomi menyatakan bahwa
planet bumi yang dipenuhi dengan pegunungan adalah planet
paling berat dan paling besar yang berptrtar di nrang angkasa dan
berjalan seperti arvr/an. Apa yang kita lihat dari perjalanan matahari
dan bintang-bintang dari Timur ke Barat adalah disebabkan karena
perputaran bumi pada porosnya dari arah Barat ke Timur.

Yang pertama kali membuktikan kebenaran ilmiah ini
adalah asfuonom copemicus pada abad ke enarn belas, lalu diikuti
sesudahnya dengan penemuan-penemuan yang lain.

Bagaimana mungkin Nabi Muhamamd $ dapat
mengetahui semua ifu, kalau bukan karena wahp dari Allah &l?

524. Al Qur'an dan Berita Ruang Angkasa (IV}

Allah $ berfirman,

/t)2 zol 7 t
,5'&lcljl
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6ir1t4 6'iVeE$'6 we$;ij
@'r;A-fi ";rrtEi1fr -cn(1*'T4i1

"Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui

bahwa langit dan bumi itu kduanya dahulu adalah suatu JEng
padu, kemudian Kami pisahkan antara kduan5n. Dan dari air

Kami jadikan segala sesuafu yang hidup. Maka mengapakah

mereka tiada juga beriman?'(Qs.Al Anbiyaa' [21]: 30)

Setelah seribu tahun dari informasi Al Qur'an, barulah para

ilmuwan menyimpulkan bahwa dahulunya bumi, matahari dan

seluruh planet ruang angkasa adalah safu kesafuan, lal-u terpecah-

belah dalam bentuk gas dan masing-masing berputar pada

porosnya, dan dalam waktu yang sarna ia berputar mengelilingi

induknya. Dengan berputarnya planetrplanet kecil termasuk bumi

-pada porosnya dan pada induknfn dengan kecepatan yqng

sangat tinggi, dimana bumi berputar pada porosryta dengan

kecepatan seribu mil perjam, dan berputar mengelilingi matahari

dengan kecepatan seribu mil permenit-, maka gas permukaannya

menjadi beku, dan seiring dengan perjalanan wakfu ia pun

membeku karena adanya tekanan dan gas.

525. Al Qur'an dan Berita Ruang Angkasa (V)

Telah terbukti secara ilmiah, bahwa suhu panas br'rmi pada

kedalaman 200 km sarna dengan suhu panas permukaan

matahari.
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Dengan penelitian yang mendalam menggunakan alat
spekboskop terbukti, bahwa unsur-unsur penciptaan matahari
adalah sama persis dengan unsur-unsur penciptaan bumi.

Hal ini telah diinformasikan oleh Al eur'an secara global
sejak 1300 tahun yang lalu, dan baru dibuktikan kebenarannya
oleh para ilmuan dengan menggunakan berbagai macam peralatan
modem setelah 1300 tahun.

Lalu bagaimana mungkin Nabi Muhammad $ dapat
mengetahui hal itu, kalau bukan karena wahyu dari Allah &?

526. Al Qur'an dan Berita Rrnng Angtrasa (VI)

Allah & berfirman,

2,Fi j,-fi afi I *3c
q ,iil e#K'e &3;s,L63Ii;iry +d{r

ek ;qr( bt7 31i \; fi $i m,*,;ai *
OF,z-*v

' uDan matahari benahn ditempat p*darannSa.
Demikianlah ketetapn yang Maha Pql<asa lagi Maha Mangetahui.
Dan telah l{ami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga
(setelah dia sampai ke manzilah lnng tenkhir) kembatitah dia
sebagai bqtuk tandan tnng tua. Tidailah mungkin bagi mabhari
mendapatl<an bulan dan malan pun tidak dapat mendahutui siang.
Masing-masing beredar pada garis damya." (es. yaasiin [36]: 3g-
40)
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Ini juga termasuk salah satu bukti kemukjizatan

Rasulullah $. Dimana para pakar astronomi menemukan setelah

seribu tahun dari informasi Al Qur'an, bahwa matahari benar-

benar berjalan. Arah dan kecepatannya pun telah ditenhrkan oleh

mereka. Mereka berkata: Matahari berjalan ke arah bintang nasr

dengan kecepatan mencapai satu juta setengah mil dalam sehari

hitungan bumi. Meskipun ia berkecepatan sedemikian tinggr

namun ia tidak akan dapat mencapai letak bintang nasr kecuali

setelah sahr juta tahun.

Para ilmuan telah menghitung kejadian alam ini secara rinci

dengan menggunakan berbagai peralatan modem yang mereka

ciptakan. Namun Nabi Muhammad $, bagaimana mungkin ia

dapat mengetahui kebenaran ini tanpa menggunakan peralatan

tersebut, kalau bukan karena wahyu dari langit?

527. Al Qur'an dan Berita Ruang Angkasa (VID

Allah & berfirman,

,a;(b

,L6

'&ill^$ g\@t61iAiis;
';;)-Frj $ii.@ ;q G'ifitF$$t5. @

@
"Dan Aku betsumpah dengan jiun Snng amat menyaali

(dirinln sendiri). Apkuh manusia mengira, bahvn Kami tidak akan

mengumpulkan (kembali) tulang belulangnSn? Bukan demikian,

sebenamya Kami kuasa menwsun (kembali) iari iemarinya dengan
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sempuma. Bahkan manusia ifu hendak membuat maksiat terus
menenls." (Qs. Al Qiyaarnah l75l:2-51

Ayat ini menginformasikan, bahwa mengumpulkan fulang-
belulang manusia setelah mati untuk dibangkitkan kembali adalah
sesuafu yang pasti terjadi, meskipun mengherankan. Namun yang
lebih mengherankan lagi, bahwa Allah & rnampu menlusun
kembali sidik jarinya dengan sempuma sehingga tidak sama antara
satu orang dengan orang yang lainnya. Kebenaran tentang sidik
jari ini telah terbukti secara ilmiah di masa kini.

Bagaimana mungkin Nabi Muhammad $ dapat
mengetahui hal itu seribu tiga rafus tahun yang lalu, kalau bukan
karena wahy.r dari Allah S?

528- Al Qur'an dan Berita Ruang Angkasa (VID
Allah @ berfirman,

1;+! ii- X t?' -r# a r& ;;fi,Fy'LU,

&i;!,,tr&, J?,lisF @ s,i'"€|(?
@+;

"Dan tiap-tiap manusia ifu telah Kami tetapkan amal
perbuabnnya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehemya. Dan
Kami keluarkan bagin5n pada Hari Kiatnat sebuah Kibb yang
diiumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuptah dirimu sendiri
pada unkfu ini sebagai penghisab terhadapmu." (es. Al Israa.
[17]: 13-14)

Allah @ berfirman:
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-aYI

3j6j*\il*ti'rr;S;id'<ifti;)
;6 i;ii* 3'-\:;r j:hi,( tri )G W*

@D 63,$ LESJV*LW v'bti'"r**:r
" Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-

orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertufis) di dalarnryn,

dan mereka berkata, Aduhai celaka kami, kitab apakah ini 5nng

tidak meninggalkan yang kecil dan frdak (pula) yang basar,

melainkan ia menatat semuanya?' Mereka dapati apa 5nng telah

mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya

seorang jua pun." (Qs. Al Kahfi [18]' 49)

Allah S berfirman,

G;. tK :>lLrL j#i AKlzili "*ii
<*s K6r:$6;;76da'[i

" (Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung

lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai

panciptaan perkma begifulah Kami akan mengulanginya. IfuIah

suatu janji 5nng pasti Kami tepati; SesungguhnSn l{amilah tang
akan melakanakannya." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 104)

Pada masa kini, kita mengenal televisi, dan ia hanyalah

isyarat yang membuktikan bahwa mang angkasa adalah

merupakan sebuah kitab bagi seluruh makhluk hidup yang ada di

alam bumi. Yang kami maksud dengan kitab bukan kumpulan

kertas dan lembaranlembaran akan tetapi maksudnya adalah
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kumpulan gambar dan suara yang berjalan di ruang angkasa.
Tenfu manusia -dengan televisi yang disiarkan dan diterima-
tidak menciptakan gambar dan suara dengan keduanya, akan
tetapi yang dilakukan manusia dengan alat-alat buatannya yang
notabene adalah hasil ciptaan Allah hanyalah menghimpun dan
menyiarkannya.

Menurutku, dari kumpulan-kumpulan ifu terbentukrah kitab
manusia yang kelak akan diterimanya pada Hari Kiamat secara
terbuka yang mencatat semua yang pemah dilakukannya baik kecil
maupun besar.

Elektronik televisi ini baru ditemukan oreh para ilmuan
setelah tiga belas abad dari informasi Al eur'an. Bagaimana
mungkin Nabi Muhammad $ dapat mengetahui semua itu
sebelum seribu tiga rafus tahun yang lalu, padahal ia seorang
ummiyang tidak mengenal baca fulis? Tenfu ia adalah wahyu dari
Allah &.

Telah terbukti secara ilmiah, bahwa alam raya hari ini
menyimpan semua film makhluk hidup. Bukti paling kongkrit
bahwa televisi dapat menyiarkan gambar dan suara sekaligus dan
menyiarkannya melalui satelit dengan alat-alat persis seperti
mainan jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah S yang tiada
terbatas.

Hal itu juga membuktikan tentang kondisi planet-planet
yang lain. sehingga tidak heran, khususnya bagi para materialis,
unfuk mengakui adanya pita suara dan gambar yang merilis dan
merekam seluruh gerak-gerik manusia, dimana kelak pada suafu
hari ia akan diperliha&an kepadanya, yaitu pada hari terakhir,
" Cukuplah dirimu sendirt pada hari ini sebagai penghisab
terhadapmu." (Qs. Al Israa' t17l: 14)
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529. Al Qur'an dan Berita Ruang Angkasa (IX)

Allah S berfirman,

2.1 - I )) z t

,tbl e Urai ol e:.,r'i,j #;*-
#,$y6rfriV U1i,'g,6'i'5+y$i

" Hai jamaah iin dan manusia, iika kamu sanggup

menembus (melintasi) peniuru langit dan bumi, maka lintasilah,

kamu fidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan-" (Qs.

tu-Rahmaan [55]: 33)

Dari informasi ayat-ayat ini ditemukan adanya informasi

tentang pendaratan manusia di bulan, dengan kemajuan ilmu

pengetahuan yang diajarkan oleh Allah & kepada manusia-

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus

alam bumi dan langit.

Mustahil pikiran seperti ini terdetik dalam benak seorang

laki-laki dari Quraisy sebelum seribu tiga ratus tahun yang lalu,

dimana pekerjaannya hanya menggembala kambing dan

berdagang, kecuali karena wahgr dari Allah &.

530. Al Qur'an dan Alam R.f (X)

Allah S berfirman:

.y,t({6 JAi}i$ -r$$!ti r$,ii JrGy

#fi+:t\$Lt6 i{.ic 36i 3uE 6.ti
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-tffi w 6u3 * iI; 
-Q1X 4;,;I;ii \6;,

,;.i\ (; i iy r,6 qfix;i gti i Sl Vl
@ ;,;:".';_ +A et_$i 3.;i ayK

" S*unggwhn5n perumpamaan kehidupan duniawi ifu,
adalah seperti air (hujan) yang kami turunkan dari langit, talu
fumbuhlah dengan subwnya karena air ifu tanam-bnaman bumi,
di ankranya ada Smng dimakan manusia dan binatang temak.
hingga apabila bumi itu tetah sempuma keindahannya, dan
memakai (pula) perhksann5a, dan pemilik-pemiriknSn mengira
bahwa mereka pasti menguasainSn, tiba-tiba datangtah kepadangn
adab Kami di waktu malam atau siang lalu Kami jadikan (tanam-
tanamannya) laksana tanan-bnarnan yang sudah disabit, sakan-
akan belum pemah tumbuh kemarin. Demikiantah Kami
menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kaml kepada o,zng-oftng
berpikir." (Qs. Yuunus [10]: 24)

Ayat ini termasuk salah safu kemukjizatan Rasulullah $.
Dimana dalam kurun unktu seribu tiga rafus tahun yang lalu,
mustahil ada orang yang berpikir demikian, dimana kini ditemukan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju, sehingga dunia
seperti berada dalam genggaman manusia.

AyaLayat Snng berbicara tentang hal ini sangatlah banyak
dalam Al Qur'an, dan mustahil ia hasil karya manusia, apalagi
seorang yang tidak mengenal baca tulis.

Pada hari-hari mendatang akan ditemukan penemuan-
penemuan baru dan bukfi-buku kekuasaan Allah S sampai Hari
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Kiamat, dirnana manusia tidak mengetahui rahasianya, dan

benarlah bahwa Al Qur'an adalah kitab alam raya.

531. Al Qur'an dan Alam Raya (XI)

Allah @ berfirman,

6 @ arbc$ *c',tr"c @ uj 6ygti,

i;fri,$,)&€F.:ii. 'a Jt j i,y@-6A *

" Demi bintang ketika terbenam. I{awanmu (Muhammad)

tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya

ifu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya ifu
tiada lain hanyalah wahyt Wng diwah5ntkan $eepadanya). Yang

diajarkan kepadan5n oleh (Jibril) yang sangat kuat." (Qs. An-Naim

[53], 1-5)

Informasi AI Qur'an telah membantu penemuan ilmiah

bahwa temyata ada bintang yang lebih besar dari matahari dan

cahayanya lebih terang ratusan bahkan ribuan kali. Bintang Syi'ra

Yamaniyah misalnya lebih besar dari matahari lima ratus kali dan

lebih terang darinya lima puluh kali, akan tetapi jaraknya sangat

jauh mencapai satu juta kali jauhnya iarak matahari dengan bumi.

Bintang Sammak Ramih cahayanya sama dengan delapan

rafus kali cahaya matahari dan besamya delapan puluh kali besar

matahari dan berjalan di angkasa dengan kecepatan tiga ratus

tujuh puluh mil perdetik. Demikian juga bintang Suhail Yamani

cahayanya sarrra dengan dua ribu lima rafus cahaya matahari akan

4ti,*-

@
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tetapi ia terlihat kecil oleh kita karena jaraknya yang sangat jauh
dari bumi.

Masih banyak lagi bintang-bintang yang ukurannya lebih
besar dari matahari dan cahayanya lebih terang darinya jutaan kali.
Para ilmuwan baru menemukan hakikatnya di masa kini sementara
AI Qur'an telah menginformasikannya seribu tahun yang lalu,
dimana Muhammad db tidak pandai baca tulis. Maka apa yang

diterimanya tenhrlah merupakan wahyu dimana kebenarannya
tidak terbantahkan lagi.

Benarlah firman Allah & 5ta,S menyatakan:

U+S-6U,*
&jq-,:eiii ai"ffl;";bb &t,4 5,

@ .org {-"t'e-;r rs1K: zG
" (Dan ingatlah) akan hari (ketika) I{ami pada

tiap-tiap umat seorang saki atas mereka dari mereka sendiri dan
Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh
unat manusia. Dan Kami furunkan Al Kitab ru
Qur'an) unfuk menjelaskan segala squafu dan pehnjuk serta
nhmat, dan kabar gembira bagi orang-omng yang berserah dii."
(Qs. An-Nafil [16]: 89)

532. Penciptaan Makhluk secara Berpasangan

Jika kita perhatikan seluruh makhluk yang ada di alam raya
ini, maka akan kita temukan bahwa semuanya berpasang-
pasangan. Sampai planet dan benda-benda ruang angkasa yang
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kita lihat temyata memiliki pasangan sendiri-sendiri. Ini telah

diisyaratkan oleh Al Qur'an:

,rjg.iKi{fi:6rrdigL 6
" Dan segala sesuafu kami ciptakan berpasang-pasangan

supaya kamu mengingat kebesaran Nlah." (Qs. Adz-Dzaariyaat

[51]:49)

Allah S berfirman,

"Dan bahwa dialah tnng menciptakan berpasang-pasangan

pia dan wanita." (Qs. An-Najm [53]: 45)

533- Informasi Al Qur'an tentang Kendaraan, Pesawat
dan Rudal

Di dalam Al Qur'an telah disinyalir beberapa alat

transportasi modem yang belum dikenal pada masa turunnya Al

Qur'an seperti kendaraan, pesawat terbang dan rudal, dimana alat

transportasi yang dikenal pada rnasa itu hanya terbatas pada kuda,

unta dan keledai sebagaimana ftrman Allah &:

{(?r1r;u6,Hi'J*i't1$,r'$5
@ t;i':'

"Dan (Dia tetalt mencipbkan) kuda, baghal dan keldai,
agar kanu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan

s!*;Tti *;li';L^15
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Allah menciptakan apa Jnng kamu tidak mengetahuinya." (Qs. An-
Nahl [15]: 8)

534. Penciptaan Telinga sebelum Mata

Dalam Al Qur'an telah diisyaratkan tentang fungsi telinga
sebelum fungsi mata. Hal ini telah terbukti kebenarannya secara

ilmiah, dimana telinga dapat berfungsi selama dua puluh empat
jam tanpa berhenti, dan tidak demikian halnya dengan mata.

Seperti diketahui bahwa jaringan pendengaran luar
terbentuk dalam janin kemudian tertutup, dan terus dalam kondisi
demikian sampai janin berusia tujuh bulan lalu terbuka dan mulai
berfungsi dalam pendengaran. Demikian juga mata tertufup
dengan penufup khusus hingga ketika janin berusia tujuh bulan ia
mulai sedikit tertuka bagian tengahnya kemudian terbuka
kelopaknya lrang menempel.

Inilah alasan AI Qur'an sejak empat belas abad yang lalu
yang berulang kali menyebutkan telinga sebelum mata. Tercatat
sebanyak lima belas kali Al Qur'an menyebutkan telinga sebelum
mata.

Diantaranya adalah firman Allah &:

(* <,A:'{
<,i3'{:" la, .i ?tz;r+Yl,

W rg"t.€;#xr'
i#.ii;'plF ,'*)

@
"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam

keadaan tidak mengetahui sesuafu pun, dan dia memberi kamu
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pendengaran, penglihatan dan hati, agar karnu bersytkur." (Qs-

An-Nahl [16]: 78).

Demikian juga Rasulullah # menyatakan kebenaran ilmiah

ini dalam doa sujud, " Waiahku bersujud kepada Dzat Yang

menciptakannya dan membelah pendengarannya dan

penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya, maka Maha Suci

Attah sebaik-baik Psncif ta." 43o

535. Air Susu Ibu

Ilmu modem telah membuktikan bahwa air susu ibu sangat

berguna bagi bayi untuk perhrmbuhan fisiknya dan

perlindungan baginln dari segala macam penyakit yang menular

dan sensitif. Disamping itu, air susu juga berguna bagi sang ibu

unh-rk memelihara payr.rdaranya dari segala macam penyakit yang

mungkin terladi serta membanfu menguatkan rahim pasca

melahirkan, serta membantu pengaturan kehamilan dan

memberikan rasa kasih sayang kepada sang bayi.

Kebenaran ilmiah ini telah diisyaratkan oleh Al Qur'an
lebih dari empat belas abad ymg lalu, dimana Allah @ berfirrnant

'"6 Ll"iw *,1; "ur:if'#ila:;6 #
';i'r:Sr'",fi:, fr, ,jli tp;

430 gu6i1r ini diriwaya&an oleh At-Tirmidzi (2/474), Ahmad (6/301, dan Al

Hakim (L/2201.

Hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim dan pendapah'rya ini disepakati oleh

Adz-Dzahabi

e*t:isr 
"i- 61"u-j!t\
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W,iV ;'''i tit- ('6 l'9 W lh,>rrli'Ft : t iti
& s6 f'si Y;;-;-i i, ri i 6b W & fi ia;

fi'!j;1$; \iir(e45-3G{WI # 5K

\irt JYisLYrrt\jn:v"o-q1rt, i$vV r*" $t #
@U',{.r'

"Para ibu hendaklah marytusukan selana dua
tahun penuh, yaifu bagi yang ingtn menyempumakan penrysuarl-
Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan ara makruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kaanggwpannya. Janganlah seorang ibu menderita

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila ingtn
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan kduanya dan
pennusyawaratan, maka frdak ada dosa atas keduanya. Dan jika
kanu inin anaknu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayamn menuntt
yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa
Nlah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan " (es. Al Baqarah [2]:
2331.

536. Hubungan Seksual Ketika Menstmasi

Melakukan hubungan seksual ketika menstmasi dapat
menyebabkan lemahnya daya tahan tubuh, iuga menyebabkan
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terjadinya penyakit dan penyempitan rahim sehingga mendorong

bakteri mengeringkan rahim.

Hal ini telah diisyaratkan oleh Al Qur'an, sebagaimana

firman Allah &:

e 
r"(aftli€E 6'3'; 3 "c*fi ,f 4MS

6;$i.ry; 4"!i e)-6i iiei {5 *
" Mereka bertanSn kepadamu tentang haidh. Katakanlah,

'Haidh itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu, hendailah kamu

menjauhkan diri dari wanita di u{aktu haidh; dan ianganlah kamu

mendekati mereka, sebertm mereka suci. Apabila mereka telah

suci, maka campurilah merel<a itu di tempt tnng dipintahkan

Allah kepadatnu. Sesungguhnya Attah menytkai onng-orang wng
bertobat dan menytkai orang'oftng Wng mensucikan dr." (Qs- AJ

Baqarah l2l:2221.

537 . PenSTakit Rabies

Diantara kemukiizatan Rasulullah * y*g terbukti se@ra

ilmiah adalah petunjuk behau tentang penggunaan bejana-bejana

bekas jilatan anjing. Rasulullah $ mengajarkan kepada kita agar

tidak menggunakan bejana-beiema bekas jilatan anjing trntuk

menghindari penyakit rabies dan penyakit-penyakit lainnya yang

membahar/akan kesehatan manusia.

Rasulullah $ bersabda,
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',j:t ,i-j(jt * €i,,-i ,uL )til';i', 
rrr

aJe

7$\.
6 t1,, { ,o. ,o, ti o,
Cr^)-:l ,?l-t Cf., 4i-;-

" Cara mensucikan bejana bekas jilatan anjing adatah
dengan mencucinya fujuh kali diawali dengan tanah."

Kenapa mesti mencucinya sebanyak tujuh kali? Dan apa
hikmahnya mesti diawali dengan tanah? Karena virus yang dibawa
oleh anjing sangat kecil dan nyaris tidak terlihat, sehingga perlu
penanganan ekstra, dan fungsi tanah adalah untuk mematikan
virus-virus yang menempel pada sisi-sisi bejana yang disebabkan
oleh air liur anjing.

538. Lalat

Ilmu kedokteran modem kini menemukan bahwa
pengobatan dengan racun yang sama adalah cara terbaik untuk
penyembuhan, karena kemampuan sel-sel hidup unfuk
memproduksi anti bodi. Telah dilakukan penelitian tentang lalat,
bahwa ketika ia mernbawa kuman pada salah satu sayapnya ia
juga memproduksi anti bodi atas kuman tersebut.

Ini membuktikan kebenaran sabda Rasulullah # yang

menyatakan, 'Uika ada lalat yang masuk ke dalam bejana salah
seorang kalian maka seluruh fubuhnya ke dalamnya
kemudian buanglah, karena pada salah safu sa5mpnya terdapat
penyakit dan pada sayapnya yang lain terdapa| oba7."431

431 pu6115 ini diriwayatkn oleh Al Bukhari.
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Dalam riwayat yang lain disebutkan, 'Jika ada lalat yang

masuk dalam bejana salah seonng kalian maka hendaklah ia

kemudian membuangnya, karena pada salah satu

sayapnya terdapat penyakit dan pada sayapnya yang lain terdapat

obat, ia mendahulukan racun dan mengakhirkan o$u7."432

Hadits ini menginformasikan tentang sesuatu yang belum

diketahui oleh generasi terdahulu tentang peran lalat sebagai

pembawa penyakit nomor satu, dan menjadi bukti ilmiah atas

kebenaran hadits Nabi S.

539. Informasi Al Qur'an tentang Mumi Firaun

Allah $ berfirman,

i;;j A?fi, 'i$r '.h#L -,t', tir{t $e
-{ fr i;(J6, &,rtL4)!$L&:7:;'6 i,:;,-i

i;{u @ a;;fi'*W'ei;Lri. + &(, 2.4 -/
Gjill YlztJL

q);*,$i; 6'"rft'it; nul l[<r94*,
6M

"Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut lafu

mereka diikuti oleh Firbun dan bala tenbran5n, karena hendak

q ii'6 @ 1r-+;5i'a <-Ks Jz (4; in

a32 gu6i1r ini diriwayatkan oleh Atunad.

1000 Mukiizat Rasulullah S 555



menganiatm dan menindas (mereka); hingga bila Firbun ifu tetah
hampir tenggelam berkatalah dia, 'Aku peraya bahwa tidak ada
tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan aku
termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Alah)'. Apakah
sekarang haru kamu perca5m), padahat kamu telah
dwhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang
berbuat kerusakan. Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu
supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang tnng
datang sesudahmu dan sesunggwhnjn dari manusia
lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami." (Qs. yuunus t10l: 90-
e2l

Ayat ini menginformasikan, bahwa jasad Firaun telah
diselamatkan setelah perang melawan Musa S dan dimumikan
bersama para pendahulunya, sementara jasad seluruh tentaranya
tenggelam dalam laut merah. Kini mumi Firaun tersebut telah
ditemukan disamping mumi-mumi yang lain.

Penelitian tentang sejarah purbakala menyatakan bahwa
Fira'un yang keluar mengejar Musa adalah Amnaftah bin Ramsis
atau Mumabtah yang hidup antara tahun L22o-12s1 sebelum
Masehi, dimana muminya disimpan di museum Mesir di Kairo.
Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa firaun yang keluar
mengejar Musa adalah rahtamis ketiga yang hidup antara 1501-
LM7 sebelum Masehi.

Siapa pun ia yang penting bahwa jasad Fira'un telah
diselamatkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi generasi
berikutnya, dan tidak seorang pun mengira bahr,va ia akan dapat
dilihat setelah masa yang sangat jaulh43s. Ini menjadi bukti palins
kongkrit akan kebenaran Al Qur'an sebagai mukjizat

433 55. Al Burhan ala Shidqi Tanazulit eur'an(hlm. 127).
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Rasulullah;$, bahkan aku pemah rnembaca bahwa salah seorang

ahli benda-benda purbakala dari barat masuk Islam setelah

membaca ayat ini.

540. Seorang Ilmuan Barat Masuk Islam

Hari itu adalah hari Ahad tahun 1909 M, dimana hujan

furun sangat lebat. Aku keluar dari rumah unfuk suatu keperluan,

tiba-tiba aku melihat Sir James Janes -guru besar di universitas

cambridgr hendak pergr ke gereja sambil membawa kitab Iniil

dan payung dikempit di ketiakn5n.

Kemudian aku menghampirinSn dan mengucapkan salam

kepadanya namun ia tidak menjawab, lalu aku mengucapkan

salam sekali lagi, lalu ia bertanyn, "Ada perlu apa?"

i 
Aku meniawab, "Ada dua hal penting vuahai hran, pertama:

hujan sedemikian lebat kenapa fuan mengempit payqng di ketak?"

[-alu ia tersen5mm dan langsung membuka payungnya- lalu
aku berkata, "Yang kedua: Apa yang mendorongmu pergi ke

gereja padahal engkau adalah orang 5rang sudah sangat tersohor?"

Mendengar pertanyaan ini ia langsung berhenti, kemudian

berkata, "Nanti sore datang ke rurnah ku kita minum teh sama-

sama."

' Setelah aku sampai di rumahn5n, maka keluarlah lady

James tepat pada jam empat sore dan menyampaikan kepadaku

bahwa sir James telah menungguku. Ketika aku masuk ke dalam

kamamya aku melihat di depanku ada meia kecil dengan minuman

teh yang telah tersedia, sementara sang professor tampak berpikir

keras. Ketika alru disampingnya ia bertanya, "Apa tadi yang

engkau tanyakan?"
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Tanpa menunggu jawabanku, ia langsung berpidato tentang
benda-benda ruang angkasa yang begitu banyak dan sistemnya
yang sangat teratur dan menakjubkan, hingga aku pun terkagum-
kagum dengan kebesaran Allah S. Sementara sir James tampak
rambutnya berdiri dan air matanya berlinang serta kedua
tangannya gemetar karena takut kepada Allah &. t-atu sejenak ia

terhenti kemudian berkata, "wahai inayatullah! Ketika aku
berbicara tentang kehebatan ciptaan Allah maka mulailah tubuhku
gemetar. Ketika aku ruku dihadapan Allah dan mengucapkan:
Sungguh Engkau Maha Agung! Aku mendapati seluruh anggota
fubuhku membenarkannya. Aku merasa tenang dan bahagia,
bahkan aku merasa bahagia melebihi orang lain seribu kali, apakah
engkau mengerti wahai Inayatullah Khan, kenapa aku pergi ke
gereja?"

Inayafullah Khan menambahkan: Pidatonya telah membuat
akalku tercengang, lalu aku berkata kepadanya, "Wahai fuan, aku
sangat kagum dengan uraianmu tentang benda-benda ruang
angkasa, dan aku teringat dengan sebuah ayat Al eur'an yang
menjelaskan tentang hal ini, dan jika tuan berkenan aku akan
membacakannya atas tuan."

lalu dengan menggeleng ia menjawab, "Silakan."

L-alu aku pun membacakan firman Allah S:

@ i; 4r€gi'"c' 5ai',y'i;t';dt fi '; it
,34'?J h,\'i )q $ q';fiq;il

i

:
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W S'i6 5v1t; $i G' @';; 4fr
i-r,ei gyi$,i$i, ;Q- b. 6i ;4 ayl4tYK|i$'

@
"Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan

hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan

tpng beraneka macam ienisnga- dan di antara gnung-gunung ifu

ada garisgais putih dan menh yang beraneka macam wamantn

dan ada (puta) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara

manusia, binatang-binatang melaA dan binatang-binatang temak

ada tlang bermaam-macziln wamanya (dan jenisn5n)

Sesungguhnya yang takut kepda Allah di antara hamba-hanba-

Nrr, hanyalah ulama. saungguhnya Allah Maha Perkasa lagi

Maha Pengampun (Qs. Faathir I35l:27-281,

Lalu sir James berkata, "Apa yang engkau bilang?

Sesungguhnya yang talilt kepada Allah dari para hamba-Nya

adalah para ulama! Menakjubkan dan mengagumkan sekali!!

Sudah lirna puluh tahun aku melakukan riset dan penelitian

tentang hal ini, siapa yang mernberi tahu Muhammad? Apakah

ayat ini benar-benar ada dalam Al Qur'an? Jika benar maka

catatlah kesaksianku bahwa Al Qur'an adalah kitab suci yang

dihmnkan Allah."

Setelah itu sir James berkata, "Muhammad adalah seorang

yang tidak pandai baca fulis, bagaimana mungkin ia mengetahui

rahasia-rahasia ini dengan sendirinya, kalau bukan karena wahyu

,l<)P
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dari Allah &, sungguh hebat Menaklubkan dan
mengagumkan sekali! "4&

434 Lih. Al Islam Yatahaddakarya wahid Ad-Din Khan (hlm. 152-153, Danrl
Buhuts AI llmiyah, cet. kedua, tahun 1393 H/L}ZBW.
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MUKIIZAT RASULULTAH #b BERKENAAN
DENGAN TANDA-TANDA KECIL HARI

KI,AMAT YANG TEI.AH TERJADI

54L- Diutusnya Rasulullah *
Diutusnya Rasulullah $ sebagai penutup para Nabi adalah

tanda bahwa Hari Kiamat telah dekat.

Hal ini seperti dinyatakan oleh Rasulullah $ dalam sebuah

sabdanya,

ytu; rur?: ,;tF i;Urt (t l-;
',tb ijtl

"Aku diufus, dimana Hari Kiatnat sangat dekat, seperti

dekahya dua jari.lnl', beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk

dan jari tengah.43S

43s gu611r ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.
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542- Wafatnya Rasulullah S
Rasulullah $ bersabda,

l.

9,

,ss
" Wahai Auf! Ingatlah enam perkara tnng menjadi tanda-

tanda dabngnya Hari Kianat, gifu: Kematianku, ditaktukkannya
Baiful Maqdis, penyakit yang menimpa kalian dimana anak-anak
kalian dan kalian mempersaksikannjm kepada Allah, kemudian
harta benda berlimpah atas kalian sampai sneorang diberikan
serafus dinar masih menggentfu, finah yang terjadi diankra katian
yang'masuk ke rumah setiap muslim, kemudian terjadi gencatan
t"ni*, antara kalian dengan tentara asing lalu mereka berl<hianat

.tii'r"-'Ct *v
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dan menyerang kalian dengan membawa delapan puluh bendera,

pada setiap bendera terdapat dua belas ibu bala tentara'"436

543. Keluarnya Api dari Negeri Hiiaz

Diantara tanda Hari Kiamat, adalah keluamya api yang

sangat besar di negeri Hijaz hingga menyinari leher-leher unta

yang ada di Bushra di negeri SYam

Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah rg

bahwa Rasulullah $ bersabda,

o(

,f ll
,a 6,e i;rlt ?;,il-z z le /'t.

rU 7 ,2-.)
J (.J\,

Y

" ndaWalt Hari Kamat teriadi sampai da api tnng keluar

dari negei Hijaz yang menyinari leherJehq unta yang ada di

Bushra."BT

Keluamya api ini telah terjadi pada tahun 654 g-asa

544. Datangnya Masa yang Lebih Buruk dari

sebelumnya

Rasulullah $ bersabda, " TidaHah datang suafu masa atas

manusia kecuali masa yang sesudahnya lebih buruk dan

sebelumnya."439

436 gu611t ir.,i diriwayatkan oleh lbnu Majah dan Al Hakim dari Auf bin Malik

Al Asyjai. !-jh. Shahk Al Jami'Ash-Shaghir(no- 7956).
437 gu6ib ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Fitnah, knb:

Keluamya api, no. 7118, ild. 13, trlm- 8).
438 Uh. At-Tadzkirah karya Al Qurthubi klm.721-722\

6rq.,,t;yt'6&lig 14
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545. Penaklukan Baitul Maqdis

Penaklukan Baihrl Maqdis ini telah terjadi pada masa
khilafah Umar bin Khaththab .&, pada tahun lima belas Hijriyah.

546. Penyakit yang Menimpa Suafu Umat dan
Memusnahkan Banyak Orang

547. Fitnah yang Masuk ke Rumah Tiap-Tiap Orang
Muslim

548- Seseorang Dianugerahi Serafus Dinar Namun
Merasa Kurang

549 - BanSlaknya Peperangan yang Terjadi
Rasulullah $ bersabda,

lzt4:lJu

" TidaHah Hari Kianat tqizdi hingga banyak al lnraj." para
sahabat brtanya, "Apakah al haraj itu wahai Rasulullah?" Beliau
menjawab, " Pembunuhan pembunuhan." w

Dalam hadits yang shahih Rasulullah $ bersabda, "Jtka

ada dua orerng muslim yang talns membunuh, maka yang
membunuh dan yang tefrunuh sarna-sama masuk neraka."

439 gudtr ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Fitnah, bab: Tidak
datang slratu masa, no. 7068, jld. 13, hlm. Z2l.

a0 Hadits ini dirwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Fitrah, bab: 15, no.
7L20).
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Dalam riwayat yang lain Rasulullah'$ bersabda, "Jika ada

dua orang muslim yang aling berhadapan dengan pedangnya

maka yang membunuh dan inng terbunuh dua4uanya masuk

neraka."

Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, itu wajar bagi si

pembunuh, lalu apa dosa orang yang terbunuh?"

Beliau menjawab , " Karena sebenamya ia iuga bemiat

hendak membunuh saudaranYa -" 
Ml

550- Seorang Pembunuh Tidak Tahu Kenapa

Membunuh dan Seorang Korban Tidak Tahu Kenapa

Dibunuh

Rasulullah $ bersabda, " Demi Dzat Yang jiwaku berada

dalam tangan-Nya, tidaklah dunia ini lenyap sebelum datang suafu

masa atas manusia dimana si pembunuh frdak tahu kenapa ia

membunuh dan si kotban tidak tahu kenapa ia dibunuh'"

Beliau ditanya, "Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai

Rasulullah?"

Beliau menjawab, "Al harai, yang membunuh dan yang

terbwuh dua4uarym masuk neraka-"M2

551. Menyerahkan Amanat kepada yang Bukan

Ahlinya

Masalah ini telah terjadi secara meluas dalam berbagai

lapisan masyarakat.

'u1 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan, Fitnah, 18110-11)'

'142 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Fituiah, 18/35l.'
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Rasulullah $ telah mengingatkannya seraya bersabda,

.y(;t *iv;i; G * ,;y;\r t-^,) r,y

"Jika sebuah amanat diserahkan kepada selain ahlinya,
maka Hari Kiamat tiba."M3

Artinya, yang diangkat oleh mereka sebagai pemimpin
adalah orang yang paling hina diantara mereka dan orang yang
paling fasiq.

552- Tutur Kata Kotor

Yang ini telah merajalela di jalan-jalan tanpa ada rasa malu.

553. Memutuskan Tali Silaturrahim

Yang ini juga sudah banyak terjadi.

554- Orang yang Jujur Danggap Pengkhianat

Ia dituduh mengkhianati amanat.

555. Orarrg yang Pengkhianat Dianggap Jujur
Rasulullah ,$ bersaMa,

,ffit, ,;-,5t ,yrllt yt?f'u Lf

.,j!at oUq;tr cw\ti*:.,rrlr *+,
'143 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.
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" Diantara tanda Hari Kiamat adalah merebaknya perbuatan

keji, memufuskan tali silafurrahim, menuduh orang yang iuiur

sebagai pengkhianat dan menganggap pengkhianat sebagai orang
tAAL

yang JuJur. "'

556. Umat Ini Akan Mengekor pada Bangsa Terdahulu

umat Islam kini mengikuti gaya hidup Timur yang atheis

dan gaya hidup Barat yang kafir, dan enggan mengikuti gaya

hidup yang telah ditetapkan oleh Allah &.

Rasulullah $ bersabda, "TidaHah Hai Kiatnat akan teriadi

sehingga umatku mengikuti umat-umat terdahulu seiengkal demi

sejengkal dan sehasta demi sehasb-"

Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, seperti bangsa Persia

dan Romawi?"

Beliau menjawab , "Siapa lagi kalau bukan mereka'"Ms

557. Seluruh Umat Berebut untuk Menerkam Umat

Islam

Bangsa-bangsa Timur dan Barat telah bersatu padu untuk

menerkam negara-negara Islam, baik secara politik, militer,

ekonomi maupun budaYa.

Tentang hal ini Rasulullah $ telah bersabda,

4,14 Hadits ini diriwa5ntkan oleh Ahmad dan Al Bazzar. Ljh. Silsilah N
Ahadi ts Ash-slnhihah (no. 229O1 -

445 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Abu Hurairah'

t
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).Y :Jte I*";*"*'
tto*'u ,-i1t L?:: ,"€-:ji e elrW

.(}

"Akan tiba wakfunya bangsa-bangsa menyerbu katian dari
segala penjuru seperti oftng-orzng wng hendak makan menyertu
nampnnya."

Beliau ditanya, "Apakah jumlah kami sedikit waktu itu
wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab , " Tidak, (iust, jumtah karian banyak),
akan tetapi kalian hanyalah buih seperti buih banjia dimana al
wahan telah masuk ke dalam diri kalian, dan rasa takut telah hilang
dari musuh kalian, karena rasa cinta kalian kepada dunia dan
ketidaksukaan kalian kepada fts-u6*." 446

558. Muncuhnya Para Pemimpin yang Durjana
Rasulullah $ bersabda, "Kelak akan muncul pan

pemimpin yang berkata-kata dan frdak seorang pln benni

'u6 Hadits ini diriwayatkan oreh Ahmad dan Abu Daud dari Tsauban. uh.
Shahk Al Jami' Ash-Shaglu.r (no. 83-84).

"r;) t)*,o19t.

-.*-)dy*
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membantah, mereka berceceran di neraka, sebagian mereka

mengikuti sebagian yang lain."M7

559. Irak dan Mesir Menolak Mata Uangnya

Hal ini telah terjadi ketika terbenhrk kota-kota dimana

setiap pemimpin menguasai wilayahnya masing-masing di masa

Daulah Abbasiyah.

Rasulullah $ bersabda, " Irak telah menolak mata uang

dirhamn5n, Syam telah menolak mata uang dinamya dan Mesir

telah menolak mata uang dinam3n."

560. Berdoa Secara Berlebihan

Rasulullah $ bersabda,

" Kelak akan ada suatu kaum wng berlebih-lebihan dalam

berdoa-"M8

Maksudnya, mereka meminta apa lrang bukan haknya

seperti meminta kedudukan para Nabi dan berlebihan dalam

berdoa.

Diriwayatkan dari pembantu Sa'ad, bahwa Sa'ad a$ pemah

mendengar anaknya memanjatkan doa dan berkata, "Ya Allah,

sesungguhnya aku memohon kepada-Mu surga dan

kenikmatannya serta kemegahannya dan lebih dari itu, dan

berlindung kepada-Mu dari neraka dan rantainya serta

belenggungn."

'm7 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabarani dari Muawifiah.

Lih. Shahih Al Jami' Ash-Shagha (no. 2990),.

'48 Hadits ini diriwartkan oleh Ahmad dan Abu Daud dalam Shahih Al
Jami',4sh-Shaghir (no. 3671).
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, Maka Sa'ad berkata, "sungguh engkau telah memohon
kepada Allah kebaikan yang sangat banyak dan berlindung kepada
Allah dari keburukan yang sangat banyak, namun aku pemah
mendengar Rasulullah qS bersabda, 'Kelak akan ada suafu kaum
yang berlebihlebihan dalam berdoa'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan tidak dikomentari
oleh Ibnu Katsir.

Termasuk doa yang berlebih-lebihan adalah berdoa dengan
sangat lama sampai melebihi lamanya waktu shalat, seperti yang
terjadi di zaman kita sekarang ini.

561. Munculnya Tahun-Tahun Penipuan
Rasulullah $ bersaMa,

b:^;-,bf* ori lgl
Wirsi-: ,b2ilt t4

;iur:Jti J;t t;- 
^-b&}t 

t,r tJ*11'

;',;jt Gt

,i31 ,*:6t W

.ittt;i e
a

" Kelak akan datang tahun-tahun penipuan, dimana orang
yang pendusta dianggap jujw, orang yang jujur dianggap pendusta
dan orang yang pengkhianat dianggap terpercaya, orang yang
terpercaya dianggap pengkhianat, para ar-ruwaibidhah pun angkat
bicara."
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Rasulullah $ ditanya, "Dan siapakah yang dimaksud

dengan ar-ruwaibidhah ituwahai Rasulullah?"

Beliau menjawab, " Yaifu orang bodoh yang berbicara

tentang un$an u-*n."M9

562. Orang-Orang Bejat Menolong Agama

Hari ini kita sering melihat ada orang Nasrani dan lkisten

yang ramai-ramai membantu panti asuhan dan anak yatim, bahkan

sebagian orang Islam meminta banfuan kepada mereka untuk

pembangunan masjid. Ada diantara mereka juga yang berdiri di

barisan depan PBB unfuk membela kaum muslimin.

Dalam hal ini Rasulullah $ bersaMa,

1, /o/ ot7. oi
dlrl Ie fd d

!6 z lz
)J":.f,

.bfo
"Agama ini akan diperkuat oleh orang-orang yang tidak

bemilai apa-apa disisi Atlah."45o

'149 Hadits in shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahrnad dan lbnu Maiah (pembahasan: Fitnah,

bab: Dahsrnhrya masa, no. 4035).

'lso Hadits in shahih.
' Hadits ini diriuayatkan oleh Abu Nu'aim dan Adh-Dhiya' dari Anas. Hadits

ini memiliki sejumlah penguat dalam Silsilah Al Ahadib Adh-DhaIkh (no. 1649)

dan Shahih Jami' (no. 3686).

J-.^ ilfur tri, //

1000 Mukjizat Rasulullah #j 571



563. Umat Islam Terserang Penyakit-Penyakit yang
Pemah Menyerang Umat-Umat Terdahulu

Maksudnya, penyakit-penyakit yang telah menjangkit umat-

umat terdahulu akan menjangkit umat Islam, sebagaimana sabda

Rasulullah $,

'vr ,rica})l J';:, t|- : f;a
l.-;*6tt ;gstt '*1 , 

"i'Yr

u)
i

0

I
i

)f

Efur d
o/t

I o 2,. o ^//
.. ;-Jl rJ 5,
L).J

al t o Jz
, ;Al LrrArr.'
Qz.-l

,:Jvs;tr lri

&LtAryi$q
" Kelak umatku akan terjangkit pen5nkit urnat-umat

terdahulu."Para sahabat bertanya, "Apa saja penyakit umat-umat

terdahulu itu?" Beliau menjawab, "Keangkuhan, kaombongan,

bermegah-megahan, permusuhan di dunia, pertikaian, kdengkian
lalu manjadi 1r4*6ulrrr." 45r

564- Mengingkari Takdir

Rasulullah $ bersaMa,

.r*jL' o'-,|ts; ?t;l G;l ue o'r<;
' "Kelak ada orang dari umatku tnng

m engingkari takdir." fiZ

'4sr Hadits irn shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dari Abu Hurairah dan tersebut dalam

Shahk Al Jami lno. 3658).
452 gu611r ini diriwalntkan oleh Ahmad dan Al Hakim dari Ibnu Umar dalam

Shahih Al Jami Ash-Shashir(no. 3669).
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565. Menyesal setelah Menerima Jabatan

Penyesalan ini muncul setelah terjadi pertumpahan darah

dan pembunuhan atas orang-orang yang tidak berdosa serta

penindasan terhadap orang-orang yang lemah.

e

f-)'t
,

.t*

,a
Rasulullah $ bersaMa,

.o l, o .t 4 . r,,yl llilSf f+jl -f ?r;i
fA l6o(e'

"Kelak ada sel<elompok orang yang memangku iabatan

berandai sekiranya mereka iatuh dari langit dan tidak pemah

memangku iabatan apa pun."453

566. Umat Islam Berhasil Menaklukkan Wilayah Timur

dan Barat Namun Para Pemimpinnya Masuk ke Dalam

Neraka

Rasulullah $ bersabda,

6.16t fr\r
!.o.),P

6t et[

g

ols Gt6
.ht dt ;,vt ,

.6 t
t^9

/al

"Kelak kalian akan berhasil menaHukkan wilaSnh Timur

dan Barat, namun para pemimpinnya masuk ke dalam neraka

kecuali orang yang bertat<wa kepada Allah &."4il

453 gu6i1t ini diriwaptkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Fitnah, bab:

Keluamya api, no. 7119,13/841.
asa Hadits ini diriwaptkan oleh Ahmad 15/366).

y't.
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Ya Allah, berilah petunjuk kepada para penguasa kaum

muslimin.

567. Masjid Hanya Menjadi Tempat [-alu [-alang

Sejumlah orang berlalu lalang di masjid namun tidak mau

mengerjakan shalat di dalamnya, atau masuk ke toiletnya

kemudian keluar dan pergi tanpa mau mengerjakan shalat.

568. Mengucapkan Salam Karena Kenal

Benar, barangsiapa mengenal seseorang ia mengucapkan

salam atasnya, dan barangsiapa Udak mengenalnya ia tdak
mengucapkan salam atasnya, bahkan sebagian orang mengingkari

ketika ada orang mengucapkan salam ahsngra dan ia fidak

mengenalnya, lalu ia berkata, "Apakah engkau mengenalku,

bagaimana mungkin engkau mengucapkan salam atasku

sementara engkau tidak mengenalku?"

569. Perdagangan Menguasai Segalanya, Dimana
Suami Isteri Sama-Sama Berdagang

Kebanyakan orang kini sibuk dengan dunia perdagangan,

dan perdagangan pun menjadi sumber pokok bagi kehidupan

manusia, dimana pasangan suami isteri sarna-sama sibuk

berdagang di toko dan di pasar, sampai akhimya kaum

perempuan mengungguli kaum laki-laki.

57O. Tingginya Mahar Kaum Perempuan
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Dahulu, kaum perempuan cukup dengan mahar yang

sekedamya, namun kini mereka menuntut mahar yang sangat

tinggi, sampai puluhan ribu dirham dan dinar. Adat kebiasaan

yang buruk ini pun telah memasuki wilayah pedesaan dan

perkampungan. Kelak akan datang suatu masa dimana mahar

perempuan sangat murah, yaifu ketika populasi kaum perempuan

jauh diatas populasi kaum laki-laki-

57L- Tingginya Harga Kuda

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'rd &, ia berkata: Diantara

tanda-tanda datangnya Hari Kiamat adalah, masjid menjadi tempat

lalu lalang, seseorang mengucapkan salam kepada orang lain

hanya karena kenal, pasangan suami isteri sibuk berdagang, dan

mahalnya harga kuda serta mahalnya mahar kaum perempuan.

Setelah itu menjadi murah sampai Hari KiamuL4ss

Yaitu ketika populasi kaum perempuan lebih banyak dari

populasi kaum laki-lak. :

57 2. Kepemimpinan Orang-Orang Bodoh

Termasuk tanda-tanda Hari Kiamat yaitu tampilnya orang-

orang bodoh yang tidak beragama dan tidak bermoral sebagai

pemimpin. Bagaimana mungkin ia dapat memimpin orang lain,

sementara ia sendiri tidak dapat memimpin dirinya sendiri'

573. Banyaknya Polisi

,15s Hadits ini diriwaptkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dari hnu Mas'ud

secara mauquf dan dihukurni marfi!', dan ada penguat mar{tl pada sebagiannln

dari Anas. Ijh. Silsilah Al Ahadib Ash-Shahihah(no- 2292L
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Ini tampak jelas di seluruh negeri Islam dan seluruh dunia.

574. Jual Beli Kekuasaan

Jual beli kekuasaan terah menjadi rahasia umum,
diantaranya yang terjadi pada pemilu tahun 2000, dimana seorang
calon legislatif di daerahnya diminta unfuk membayar enam juta
pound untuk menggantikan posisi anggota legislatif sebelumnya.

575. Menumpahkan Darah Adalah Hal yang Sepele
Alangkah murahnya darah seorang manusia di zaman ini,

dimana seorang anak berani menghabisi nyawa ayahnya hunln
karena tidak diberi uang jajan, seorang suami membunuh isterinya
hanya gara€ara makanan, dan seorang hakim membunuh ribuan
orang hanya karena tdak memilihnya atau fidak menuruti
afurann5ra.

576- Anak Kecil Dipilih Menjadi Imam Karena Merdu
Suaranya Bukan Karena Kapasitas Ilmu Fikihnya

Rasulullah $ bersaMa,
I oz .t t;t<: ,r141)l ,YL :Li |[;1r, ti:vtz
-/ | -'A*-hJ q

alJ

t. t9 t t
o-rJ*-

,IXL; Ut;\ut, ,,*(l.ir A" ,yjrlt
,-,vr| ot?t o)7* F: ,6:)t

,ftr, ";:;r ott 'oL)
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" Bersegeralah mengeriakan amal shalih sebelum datang

enam perkara, tnifu kepemimpinan orang-orang bodoh,

polisi, jual beli hukum, perfumpahan darah,

memufuskan tali silatunahim, anak kecil diangkat sebagai imam

karena merdu suaranya saat membaca Al Qur'an meskipun

kurang ilmu ftqihnya."456

577 . Banyaknya Kary. Tulis

Hal ini telah kita saksikan, dimana banyak karya tulis dan

buku-buku yang salna lafazh dan maknanya dicetak secara

berulang-ulang.

578. Umat Islam Binasa di Tangan Para Pemuda

Quraisy

Rasulullah $ bersabda, " Umatku binasa oleh tangan

sejumlah pem uda Qunisy." 45t

Mereka itu adalah para penguasa di masa Daulah

Umawiyah.

579- Harta Benda Umat Islam Meniadi Konsumsi

Pribadi

Banyak orang menggunakan harta benda umat Islam yang

menjadi milik umum sebagai konsumsi pribadi, baik itu berupa

as6 6u6i1t lru shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari dalam At-Tarikh dan Ath-

Thabamni dari Abis Al Ghifari. Hadits ini pun disebutkan dalam Silsilah Al Ahadib

Ash-Shahihah (no. 97) dan Al Jami' Ash-Shaglir (1812).
4s7 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.
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makanan, pakaian atau kendaraan. Diantara mereka bahkan ada
yang melampaui batas dan mengkorupnya sampai jutaan dan
milyaran.

580. Zal<at Menjadi Barang Pinjaman

Yaifu banyak umat Islam yang enggan membayar zakat
atau menyerahkannya di tempat-tempat yang tidak semestinya
karena ingin memperoleh keunfungan dunia, seperti orang yang
membayar zakat kepada anak perempuannya sendiri. Apabila sang
anak menanyakan tentang pemberiannya ia menyatakan bahwa ia
adalah pemberian dan pemberian, padahal ia tidak pemah sama
sekali memberikan nafkah atau hadiah.

581. Suami Durhaka kepada Ibu Karena Menuruti Isteri
sungguh benar, udak sedikit para suami }nng lebih menaati

isterinya daripada menaati ibunya, dan jika kepentingan sang isteri
berseberangan dengan kepentingan sang ibu maka yang
didahulukan adalah kepentingan isteri, meskipun hal itu
menyebabkan kedwhakaan kepada sang ibu.

582- Membangkang kepada Ayah Karena Menuruti
Teman

Ini juga fenomena sosial Spng banyak ditemukan dalam
masyarakat kita, dimana seorang anak lebih mengutamakan
temannya daripada ayahnya, dan menuruti apa kata temannya
daripada nasihat aSnhnya.

583. Mengeraskan Suara di Masjid
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Di zaman sekarang ini kita sering menyaksikan orang saling

bersengketa dan bermusuhan di dalam masjid. Bahkan sejumlah

orang berani mengangkat suara keras-keras atas para ulama yang

sedang menyampaikan nasihat dan wejangan keagamaan.

584. Orang Paling Hina Meniadi Pemimpin Umat

Hal ini tidak perlu lagi dikomentari, karena realitanya telah

kita saksikan dimana-mana. Berapa banyak pemimpin yang

berkarakter demikian.

585. Seseorang Dihormati Karena Dtakuti
Kejahatannya

Dikatakan bahwa si fulan adalah orang yang zhalim atau

penjahat atau bekerja di kementerian dalam negeri atau

kerabahya adalah seorang jenderal polisi atau temannya adalah

seorang menteri misalnya, lalu karena itu ia dimuliakan dan

dijunjung tinggi. Sementara para ulama dan da'i yang

menyampaikan dakwah agama Islam dicaci dan dihinakan-

586. Belajar Bulon untuk Agama

Bukfi paling kuat adalah belajamya para orientalis di

lembaga{embaga pendidikan kita, bahkan di lembaga{embaga

pendidikan agama termasuk Al Azhar Asysyarif dan sejumlah

lembaga pendidikan di berbagai negeri Islam. Sekalipun tampak

Islami namun ada sejumlah pelajar dan mahasiswa yang bemiat

belajar untuk meraih keuntungan dunia dan bukan untuk

kepentingan agama Islam.
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587 . Pesta Minuman Keras

Hal ini telah kita saksikan bersama-sama, dimana tempat-
tempat hiburan seperti bioskop, caf6 dan rain sebagainya
menyediakan berbagai macam minuman keras secara terang-
terangan.

588. Memakai Pakaian Sutera

Yar,g dimaksud adalah kaum laki-laki memakai pakaian
sutera, dimana Rasulullah $ telah melarangnya. Kini, fenomena
memakai pakaian sutera, kita saksikan marak di kalangan kaum
laki-laki hartawan.

589. Artis dan Penari Bermunculan secara Meluas
Hal ini telah kita saksikan di zaman sekarang ini, dimana

para penari dan artis mev,ramai berbagai macam sarana
informatika seperti televisi, majalah dan surat kabar.

590- Akhir dari Umat Ini Melaknat Generasi
Awalnysas8

Hal ini telah kita temukan kebenarannya, dimana ada
sebagian umat Islam yang berani mencaci maki para sahabat
Nabi $ dan juga merendahkan martabat para sarafus shaleh, dan
mengatakan: Mereka laki-laki kami ;uga laki-laki.

'1s8 Hadie ini diriwaptkan oleh At-Tirmi&i dari Abu Hurairah dan Ali. Hadib
ini ghan'bbpi memiliki sejumlah saksi penguat yang menguatkan maknanya.
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591. Munculnya Berbagai Macam Fitnah

Dalam sebuah hadits dinyatakan , " Dan muncullah berbagai

macam 116ru1i-"459

Fitnah-fitnah ini muncul dari negeri Irak dan sekitamya.

Seperti diriwayatkan oleh hnu Umar;$, ia berkata:

Rasulullah $ menghadap ke arah Timur lalu bersabda,

A Gil 'jdl

0t')^.iJl

"Ketahuilah bahwa berbagai maarn fihah akan muncul

dari sini dari tempat muncuhya tanduk syebn-"46o

Telah terbukti bahwa lrak adalah sumber lahimya berbagai

macam bid'ah dan pikiran-pikiran filsafat, dan sampai hari ini

masih terasa dampaknga. Termasuk wilafh negeri yang menjadi

sumber fitnah adalah Ashfahan tempat munculnya Dajjal, dan

Georgia tempat munculnya Ya'juj dan Ma'juj.

592 - Munculn5Ta Kendaraan

Ini adalah termasr.rk keajaiban Rasulullah $, beliau

bersabda,

459 636i15 ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Fitnah, tnb: Fitrah

diarah Timur, no. 793, 73/49)-
a6o gu6i1, ini diriwayntkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Fitnah, bab: Fitnah

di arah Timur, no.793,13/491-
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"Kelak pada akhir zzilnan ada kaum laki-laki dari umatku
yang naik pelana seperti kendanan, mereka furun di pinfu-pinfu
masjid, dimana istei-istei mereka memakai pakaian setengah
telanjatzg."Ml

593. Masa yang Berdekatan

Rasulullah $ bersaMa, " TidaHah Hari Kiarnat terjadi
sebelum m6a saliry berdekatan."Mz

Yurrg dimaksud dengan saling berdekatan ada dua bentuk:

Pertama: Dicabutrya keberkahan dari wakfu, dan ini
disadari oleh setiap orcU:rg yang berakal, dimana pekerjaan yang
anda kerjakan sejak sepuluh tahun dalam satu hari lebih banyak
dari apa yang engkau kerjakan safu hari sekarang ini.

Kedua: Berdekatan secaftr fsik. Inilah yang diindikasikan
oleh Rasululluh # dalam haditsnya,

6r Hadits int shahih.
Hadits ini diriwaptkan oletr At-Tirrnidzi dari Ibnu Umar.
452 Hadits ini diriwa5ratkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Fihrah).
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" Tidaklah Hari Kianat teriadi sebelun masa saling

berdekatan, dimana safu tahun seperti safu bulan, dan safu bukn

seperti safu minggu, dan safu iam seperti sepercik api'"M3 lr.6

belum terjadi.

a

Y! Y& d6*i
''!2)

I z o. z
.+Jrl

ff ^ir 4i V ,o4rj ,*ttlv3 iltL
" Orang'orang shatih akan pergt safu demi safu, dan

tinggallah hutsalah seperti hutsatah gandum, dimana Allah frdak

m ern p erd ulikan k on dis in5n -" @

't63 Hadits irtr shahih-

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahrnad dan At-Tirmidzi dari Anas. Atrmad iuga

meriwayatkan hadits yang sama dari lbnu Hibban dari Abu Hurairah- Lilh- shahih

Al Jamt lno.74221.
,181 Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari (pembahasan, Kemerdekaan, bab'

Wafatnp orang-orang shalih, no- 6434)-

594. WafatnSp OrangOrang Shalih

Rasulullah $ bersaMa,

o/
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Rasulullah $ bersabda, "Bagaimana kondisi kalian dengan
suafu zaman dimana orang-onng ... dan tercisa para hutsalah
yang melanggar janji dan amanat mereka serta saling berselisih,
dan mereka seperti demikian." Beliau menyela antara jari-jarinya
sebagai isyarat tentang peperangan.

[-alu para sahabat berkata, "[alu apa yang harus kami
lakukan wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab, "Ambillah apa yang kalian ketahui dan
tinggall<anlah apa Jmng kalian ingkari, terimalah peintah orang
pilihan dan tinggall<anlah perintah keban5nkan ot?ng.,'465

595. Berlebih-Lebihan dalam Bersuci

Yaitu berwudhu melebihi tiga
Rasulullah $ bersaMa,

orl ,- -t^ '^l^--t-/t t.
.r'-"ib:tr rGl-xjl L:g o3JeJiril'k :

- O"L *un *r"rn t** l<aum ,nng bert&ih-tebihan
dalam berdoa 6la7 gsrsuci."465

596. Munculnya Kaum l(hawarij
Rasulullah $ bersaMa,

'165 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Bencana, bab:
larangan dan perintah, no.4342 dan 4343).

l:h. Shahk Sunan Abu Daud(no. 3648 dan 3649).
466 gu6ig5 ini diriunyatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan hnu Hibban dengan

sanad shahih.

kali basuhan

584 1000 Mukjizat Rasulullah g



I. -i/,e G.u

j;1>u'!r'a oi';i ,i;t J'g ;r 'd o

;r#r er;lr is:^; {i )c')t -;t

"Kelak pada akhir zamzrn al<an dabng suafu kaun 
'nng

muda-muda usian5n dan Moh, mqela bertufur-kab dengan

perkaban orang lnng baik, nalnun mqela keluar dai Islam

seperti melesabt5n anak panah dari buatrn5n. Iman mereka hantn

sebatas kerongkongan mereka, maka hnuhlah merel<a, karena

membunuh mqeka akan memperoleh phala kelak pada Hari

Kiamal-"467

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "/4kan keluar Pda
akhir zaman."68

Kelompok khawarij ini telah mr.rncul pada masa khalilah Ali

bin Abi Thalib &.

'167 Hadits irn shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bul&ari, Abu Daud, dan At-Tirmi&i dari Ali

s,.
M8 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirrnidd, dan hnu Majah dari

hnu Mas'ud Radhiiallahu Anhu-
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597 . Irak Diembargo Dunia

Dari Abu Nadhirah;$,, ia berkata: Suatu ketika kami
sedang duduk-duduk disisi Jabir bin Abdullah;g, lalu ia berkata,

"Telah dekat masanya dimana penduduk lrak tidak memperoleh
qafiz dan dirham. [-alu kami berkata, "Dari mana?"

Ia menjawab, "Dari orang asing yang menghalanginya."

Kemudian ia berkata, "Telah dekat masanya dimana
penduduk Syam tidak memperoleh dinar dan timbangan."

Kami berkata, uDari mana ifu?"

Ia menjawab, "Dari arah Romawi.u$g

Adapun embargo ekonomi atas Irak telah terjadi sejak Irak
menyerang Kuwait pada tahun 1991 M sampai hari ini.

Sedangkan embargo ekonomi atas Syam yang mencakup Syna,

Lebanon, Palestina dan Yordania hal ini belum terjadi. Kini
Amerika telah bersiapsiap unfuk menetapkan embargo ekonomi
atas Syria.

598. Menginginkan Kematian

Rasulullah $ bersaMa, " Tidaklah Hai Kiamat terjadi

sebelum sneoftng melewati kuburan seseorang lalu ia berkab,
Aduhai sandainya aku m en empati tempattya r." 47 o

Jika ada yang bertanya, "Kenapa seorang muslim berandai

demiklan?"

Rasulullah $ menjawab,

'169 Hadits ini diriurayatkan oleh Muslim.
470 gu6i1r ini dirturnptkan oleh Muslim (pembahasan: Fitnah, 78/34).
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" Demi Dzat Yang iiwaku benda dalam hngan-Nim'

frdafiah dwia ini leniap sebelum ada saeonng yang melewati

kuburan seseorang lalu ia berandai dan berkata, 'Aduhai

seandairym aku menempati kubunn orang ini" dan itu disebabkan

bukan karena agana tetapi karena ada bencana t/ang menimpa

dirinY2."47t

Kendatipun hal ini belum terjadi, nalnun ia sudah hampir

terjadi.

5,99. Islam DanggaP Aneh

Bukti paling konkrit atas kebenaran hal ini adalah apa yang

terjadi atas sekelompok umat Islam yang teguh dalam mengikuti

perintah Allah dan Sunnah Rasulullah $, dimana mereka

diintimidasi, disiksa, dihina dan dilecehkan sampai-sampai

sebagian mereka menginginkan kematian. Benar, bahwa sekarang

ini kita hidup di masa yang suht; dimana s€seorang yang

berpegang teguh dengan ajaran agama seperti orang yang

memegang bara api. Ya Allah selamatkanlah kami, selamatkanlah

kami.

azr 161tr.
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600. Peperangan Antara Dua Kubu Islam yang Sangat
Kuat

Rasulullah 6f$ bersabda,

cgtb+L )u*, Jt j
.i+t, t7U?;;;+L;k ci:;. Lk

" TidaHah Hari Kiamat terjadi sebelum ada dua kekuatan
baar yang saling berperang, dimana banyak korban berjafuhan
antara dakwah adalah 

"u-u."472
Peperangan ini telah terjadi, yaitu antara pasukan Ali bin

Abi Thalib i{g dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufuan rg dalam
peperangan Shiffin, dimana fujuh puluh ribu orang sahabat
meninggal 6*r1u.473

60L. Munculnya Berbagai Macam Kemaksiatan
Rasulullah $ bersabda,

i o z . ,.!c1, /. o/

,F t4Vl4,Jt *l
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472 y1u6i1t ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Fitnah, bab: 25,
1s/88t,.

473 55. Fath At hri(ild. 13).
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"Wahai sekalian kaum Muhaiinn! Ada lima perkara jil<a

kalian diuji dengannya, dan aku berlindung kepada Allah iangan

sampai kalian mendapatin5n; Tidailah petzinaan dilakukan se@ra

terang-terangan di suafu masiaral<at kecuali mereka akan ditimpa

unbah perynkit dan benana Wng belum pentah teriadi

sebelumnya; Tidaklah merela mengurangi fimbangan dan ukumn

kecuali mereka akan ditimp kek*ingan, kelapmn dan kelaliman

penguasan; Tidaffiah merel<a menolak pembayamn zakat kecuali

mereka akan dihatangi dari turunnya huian dan kalaulah bukan

karena binatang temak niscaim mereka tidak akan diturunkan

hujan; Tidaktah mereka melanggar ianii Allah dan Rasul-N5n

"{t ct";27

o /o
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kecuali mereka akan dikuasai oleh musuh dari selain mereka
sehingga sebagian harta mereka dirampas oleh mereka; dan
frdaHah penguasa mereka menerapkan hukum-hukum Allah
(secara menyeluruh) dan memilih hukum-hukum yang sesuai

dengan hawa nafsu mereka kecuali Allah akan timpakan siksa atas
mereka."474

Ini semua telah terjadi persis seperti yang diinformasikan
oleh Rasulullah #.

602. Para Penyem ke Gerbang Neraka Jahannam

Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al Yaman d&, ia berkata:
Orang-orang bertanya kepada Rasulullah $ tentang kebaikan, dan

aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir
beliau mendahuluiku, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya dahulu kami hidup di masa jahiliyah dan keburukan,
lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami, maka apakah
setelah kebaikan ini ada kebunrkan?"

Behau menjawab, "Iya.u

Aku berkata, "Apakah ada kebaikan setelah keburukan
itu?"

Beliau menjawab , "Iya, dan ada kerancuan pdanya."

Aku berkata, "Apakah kerancuannya?"

Beliau menjawab, "Ada orang Jnng menyent
kepda selain pefunjul*u, ada kebaikan dan kemungkaran 

'nngengl<au lihat dari mereka."

474 p1u611r ini diriwayatkan oleh lbnu Majah (pembahasan: Fitnah, bab:
Sanksi-sanksi, no. z[019).
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Aku berkata, "Apakah ada keburukan setelah kebaikan

Itu!'

Beliau menjawab , " Iya ada, yaifu para penyeru kepada

pinfu-pintu neraka barangsiapa mengikufi sennn

mereka maka akan dilemparkan oleh mereka ke dalamnya'"

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka?"

Beliau bersabda, "Mereka bensal dari ienis kita, dan

berbicara dengan bahasa kita."

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, lalu apakah yang harus

aku lakukan jika mendapati hal ihr?"

Beliau bersabda, " Hendaklah engl<au selalu mengilaii

kelompok Islam dan pemimpin mereka."

Aku berkata, "Jika mereka tidak memiliki kelompok dan

pemimpin?"

Beliau bersabda, " Menghindarlah dari semua kelompok

tersebut, meskipun engkau hants menggigit batang pohon sampai

engkau meninggal dunia dan engkau tetap dalam keadaan

demikian."05

Hal ini telah terjadi, dan semakin terlihat jelas di zaman kita

sekarang ini, dimana keburukan pertama: Fihah pertama yang

terjadi setelah masa kfiilafah Utsman & sarnpai dengan awal masa

khilafah Ali &. Yang dimaksud dengan kebaikan adalah

berkumpul bersama Ali & dan Muawiyah. Yang dimaksud dengan

kerancuan adalah apa yang dilakukan oleh sebagian amir pada

masa mereka seperti Ziyad di lrak dan perselisihan kaum khawarij

atasnya. Yang dimaksud dengan para penyeru kepada pintu-pintu

475 gu4i1r ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.
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neraka jahannam, adalah upaya kaum khawarij dan lainnya unfuk
merebut kekuasaan. Itulah yang diisyaratkan oleh
Rasulullah $ dengan sabdanya, "HendaHah engkau selalu

mengikuti Islam dan pemimpin *ur.ku."476
Maksudnya, sekalipun ia zhalim dan fasiq.

603- Kaum Perempuan Bersolek

Rasulullah $ bersaMa,
.,Le'6?i,;.rf trgr $f u $i+
aq"s i*i ,,6t A ,i;a ;lt ,-.,6;k

a//

a

Wt o{s t&t u4'lt 
^-"lt *U* ,u.Al

)k')at t#"uLA
* Ada dua macam neraka ; satnpai hni aku

belum melihaatya, yaifu suafu kaum tnng memiliki cambuk seperti
ekor sapi yang unfuk menambuk manusia, dan
perempuan yang memakai pkaian *tengah telaniang tnng
berjalan lenggak-lenggok, rambut mereka seperti punuk unta Wng
miring mereka h'dak akan masuk surga dan tidak akan mencium

476 p1"6iL ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.

I
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aroma surga, padahat aroma surga dapat tercium dai iarak

perjalanan sekian dan sehan frh*-"477

604. Peperangan yang Dilakukan oleh Para Sahabat,

Tabiin dan Tabiit Tabiin yang Selalu Menang

Rasulullah $ bersabda, "Kelak akan datang suafu masa

dimana sekelompok orang berperang, lalu dikaAkan kepada

mereka, Apakah diantara kalian ada sahabat Rasulullah?' Mereka

menjawab, TJp, maka mereka pn beroleh kemenangan.

Kemudian datang lagi suafu masa dimana sekelompok oftng

berperang, lalu dikabkan kepada mereka, Apakah diantara kalian

ada kbiin?'Merela meniaunb, T1n, maka mereka pun beroleh

kemenangan. Kemudian dabng lagi suafu masa dimana

sekelompok oftng berperang, klu dilabkan kepda merel<a,

Apkuh diantan lalian ada abiit tabiin?'Mereka meniawab, '11m,

maka mereka pun beroleh kernenangant-n478

Ini telah teriadi.

605. Manusia Saling Bangga-Membanggakan Masjid

Rasulullah $ bersaMa,

€, o6r tti & iaUt {rx Y
o

.J*t.1..1Jl

a77 gu6i15 ini diriwaSratkan oleh Al Bukhari (pembahasan' Fihrah, bab:

Kondisi kefika tdak ad larnaah, no. 7084, L3/38 dan 39).
478 gu6iL ini diriwayatkan ole.h Al Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al

Khudri.
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" Tidaklah Hari Kiamat terjadi sampai ada orang-orang yang
saling bangga-m em banggakan masjid." 47 9

Maksudnya, mereka bangga dengan masjidnya dan
mengatakan, "Masjid kami lebih baik dari masjid kalian, dari sisi
bangunan dan omamennya, bukan dari sisi aktifitas dals^rah dan
sosialnya."

606. Umat Islam Ditimpa Kehinaan
Rasulullah $ bersabda,

/O

c1;t2)L

t f-.7
Pts

,Al
)z

'."tt3i i*i,
^zco.It LL ,)li-J

fr*li ,!t,

o6r. o t,LtJL;"&tt

&iLxiii&; JL.tfi
"Jika kalian saling melald<an funsaksi barang, mengantbil

ekor sapi, ridha dengan bercocok-bnarn, dan meninggarkan jihad
fi sabilillah, maka Allah akan timpakan kehinaan atas kalian
selamalamanya sarnpai kalian kembali kepada agana kuli*.,'48o

479 9"6i15 iru shahih.
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lbnu Hibban dari Anas, dan Abu

Daud.

uh- shahih Abu Daud (no. 475) dan shahih Al Jami' Ash-shaghir (no.
742L).

€o Hadits iru shahih.
Hadits ini disebutkan dalam silsilah Al Ahadib Ash-shahihahkartla Al Albani

jilid pertama.
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607. Menyemir Rambut dengan Wama Hitam

Rasulullah $ bersabda,

rr'*Jt{ )6:}t i\ G. o*X" i; Lk
rtJ'..

.iCrqroA;r,dt kt:r-{
\ " Kelak pada akhir zaman "i", ,"*n **uto*po* orang

yang menyemir rambuhya dengan wama hitam seperti perut

burung dara mereka fidak akan mencium aroma surga."487
,lI

608. Berandai Dapat Berjumpa dengan
Nabi & Walaupun Harus Kehilangan Harta dan Anak

Rasulullah $ bersabda,

.-i/ . i o .t t.. f 6z zz to i a( '.^o ?.
Gtt -) r^r-l P- l-f G;,.t d d_r>.,-
-z

.lh !.^L

" Kelak akan datang sekelompok orang dari umatku dimana

1 salah seorang mereka berandai dapat berjumpa denganku

walaupun harus mengorbankan keluarga dan hartanya."482

609 - Orang-Orang yang Teguh Memegang Bara Api

481 11u6i1r iru shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Lih.

Shahih Al Jami' Ash-Shagha(no. 8153).
482 6u611r ini diriwagntkan oleh Muslim.
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Orang-orang yang teguh memegang ajaran Allah dan
Rasul-Nya, mereka kini seperti memegang bara api. Kita
bermohon kepada Allah semoga diberikan kesabaran dalam
ketaatan kepada-Nya.

Rasulullah $ bersabda,

" Kelak akan datang suafu masa dimana orang tnng abar
memegang ajaran agamanJ/a seperti orang yang memegang ban
api."483

Fenomena ini telah kita saksikan atas umat Islam yang
teguh memegang ajaran agama, mereka dianggap aneh dan
diintimidasi.

610. Keluar Meninggalkan Kota Madinah Karena
Faktor Kemiskinan

Rasulullah $ bersaMa,

..-*l 
"f" rfrdg

;* ar)-Jt r :C')r ery :C:)t

# L/.t ,b';t -r..* itc: u,6

€3 Hadits ini diriwaptkan oleh At-Tirmidzi dari Anas.
ljh. silsilah Al Ahadix Ash-shahihah (no. g57) dan shahih At Jami Ash-

Shaghir(no.8002).
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" Kelak akan dabng suafu mafi dimana s*eorang

memanggil sepupu dan kenbahSn lalu berkata: Ayo kita hidup

senang-senang, ayo kia hidup senang-senang, padahal kota

Madnah jauh tebih baik bagi mereka iika mereka mengetahui.

Demi Yang jiwaku benda dalam tangan-N5n, frdaHah seseorang

dari mereka keluar meninggalkann5n kecuali Allah akan

menggantikan padaryn orang yang lebih baik darinya. Ketahuilah

bahwa Madinah itu seperti pandai besi yang mengeluarkan

kotoran, frdamah Hari Kiamat teriadi sampai kota Madinah

mengeluarkan kotorannya seperti pandai besi yang mengeluarkan

kotoran boi.'484

611. Kebenaran Mimpi Seorang Muslim

Rasulullah ,s bersabda, "Jika Hai Kianat telah dekat,

maka mimpi seoftrng muslim hampir selalu betnr, dan omng yang

a8a Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. l-h. Mukhtashar

Shahih Muslim (no. 7 82'],.
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paling benar mimpinya diantara mereka adalah yang paling jujur
bicaranya."485

6t2. Tentara Islam Tidak Bersatu

Rasulullah S bersabda, " Kelak kalian akan menladi satu

tentara yang kuat, tenbra Syam, tentara Yaman dan tentara lrak,

dan hendaklah kalian memilih $nrn karena ia adalah bumi pilihan
Allah, Allah memilihnya dari peibadatan-Nya, dan jika kalian
enggan maka pilklah Yaman, dan berilah minum orang Wng
meninggalkan kalian, Altah memelihara SSnm dan
pandudulm5n."M

613. Para Penguasa Mengakhirkan Shalat

Rasulullah $ bersaMa,

" Kelak akan datang para penguasa atas kalian tnng gemar
mengakhirkan shalat dai dan membuat-membuat
bid'ah."

Ibnu Mas'ud berkata, ulalu apa yang harus aku lakukan?"

Rasulullah $ bersabda, "Janganlah engkau berbn5n

kepadaku apa yang harus engkau lakukan wahai putem [)mmu
Abd, tidak ada ketaatan bagi siapa yang melanggar afuran
Allah."4a7

'185 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dan hnu Majah dari
Abu Hurairah . Uh. Mukhtashar Shahih Muslim lno. 1520).

e Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim dari
Abdullah bin Haulah. Uih. Shahih Al Janti'Ash-Shashir(36591.

aa7 Hadis ini diriunptkan oleh lbnu Majah dan Ahmad. lcih. Shahih Al Jami'
,4sh-Snghir (no. 36dl).
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Ini telah terjadi sejak masa daulah Umawiyah sampai

sekarang, dimana banyak penguasa Islam yang gemar

mengakhirkan shalat dan melakukan kemungkaran'

614. Para Penguasa Meniadikan Kemungkaran sebagai

Kebaikan

Rasulullah $ bersabda,

"Kelak akan datang penguasa atas lalian tnng
menganggap baik apa tnng kalian ingkai dan mengingkari ap

,nng kalian anggap baik, banngsiap diantan kalian men&pati

hal ifu maka tidak ada ketaatan atas siapa WU melanggar atunn

Allah &."88

615. Berlomba-Lomba dalam Pembangunan Gedung

Kini kita menyaksikan gedunggedung pencakar langit,

dimana ketinggiannya mencapai hrjuh puluh tingkat.

€8 Hadits ini diriwaya&an oleh Ath-Thabarani dan Al Hakim dari Ubadah

bin shamit. uh. silsitah N Ahdits Ash-shahihah (no. 419) dan Shahih Al Jami'

Ash-Shaghir lno. 367 2l'.
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Rasulullah $ bersabda, "Dan orang-orang berlomba saling
m en inggikan gedung." 48s

Rasulullah $ bersabda, "Dan engkau lihat penggembala

kambing yang tidak bersandal saling meninggikan bangun611."49o

616- Hilangnya Rasa Khusyu dalam Shalat

Kini jika engkau masuk masjid, engkau akan melihat orang
yang shalat sibuk merapikan pakaiannya atau menggerakkan
tangannya atau mengusap wajahnya atau mengangkat lengan
tangannya, dan bahkan sebagian mereka ada yang menghitung
uang ketika sedang shalat.

Rasulullah $ bersabda, "Hal perbma tnng diangkat dari
umat ini adalah rasa khusSnt, sehingga engkau tidak menemukan
lagi onng !/ang lchwya."497

617. Mencari IImu kepada Setain Ahlinya

Hal ini telah kita saksikan, dimana seseoftmg mahir dalam
menyampaikan khutbah dan ceramah, bahkan secara akademis
telah mencapai gelar doctoral dalam disiplin ilmu tertenfu namun
ia tidak menguasainya.

Rasulullah 6$ bersabda,

'189 Hadire ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Fitnah Lg/ggl.
490 quditr ini diriunyatkan oleh Muslim.
491 gu6i15 in shahih.
Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad baik dan oleh hnu

Hibban dalam shahibnya se@ra matquf atas syaddad. Ini yang mendekati
kebenaran. l-jth. Shahk Al Janl Asb.Shaghir(Zfigl.
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" Dianbra bnda datangnya Hari Kiamat adalah mencari

ilmu kepada oftng-orzng yang tidak mengiuasain3n."4gz

618. Diangkatn3n Ilmu Agama

Ilmu agama diangkat dengan diwafatkannya para ulama,

lalu orang-orang bodoh tampil sebagai penggantinya dan

memberikan fatwa yang tidak benar.

6L9. Munculnya Kebodohan dalam Masalah Agama

Coba tanyakan kepa'da umat Islam tentang film, sinebon

dan sepak bola, namun coba tanyakan kepada mereka tentang

surah yang paling pendek dalam Al Qur'an, tentang shalat dan

hal-hal yang membatalkan shalat, tentang haji, tentang jual beli

yang diharamkan dan seterusnya nisca5ra anda akan tahu

kebenaran hal ini.

Dirirrayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari.i$, ia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

a92 6u6i6 iru shahih.

Hadits ini diriwa5ntkan oleh Ath-Thabarani dan lbnu Mubarak dan Abu Amr

Ad-Dani dari Abu Umayyah Al Jumahi, ia tersebut dalam Silsilah Al Ahadib,4sh-

Shahihah (no. 595 dan dalam Shahk Al Jami'Ash-Shaghblno.2207L

oo a"A JLbf yf.:ll
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" Diantara tanda datangng Hari Kiamat adalah diangkahya
ilmu, tuntnnya kebdohan dan bangnknya Al Hajr (tnitu
pembunul74u1."493

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Dan berkumngnya
;l-r."494

620- Kikir dalam Memberilmn Hak

Ini sudah tampak jika anda menjadi tamu di rurnah

seseorang.

Rasulullah $ bersabda, "Mafr Mel<atan, ilmu diangkat

muncul berbagai maam fihah dan terjadi ftsffi7,*."495

62L. Hilangnya Sifat Amanah (dalam Muamalat)

Kini ada sebagian orang yang diberi amanat

menggunakannya unfuk kepentingan pribadinya, dan sebagian

493 gu6i1r ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Fitnah, bab:

Munarlnya fihah, jld. 13, hlm. 13).
4ql Hadits ini diriwagratkan oleh Muslim (pernbahasan: Ilmu, bab,

Diangkatrp ilmu).
495 Hadits ini diriwagntkan oleh Muslim (pembahasan: Ilmu, bab: Diangkat

ilmu).
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yang lain bahkan tidak menunaikannya sama sekali kepada yang

berhak menerimanya.

Rasulullah $ bersaMa,

t1 >1) ,kc\r ,/6t d A";6'J3i oL

. y'; .l';; U ),i:lLst 
"rZ

bur irri'\
.#u'g

,ifut, ,/$t'ei'ik &

" Hal pertama Wng diangkat dai manusia adalah amanat,

dan hat terakhir yang dianglat dai agama mereka adalah shalat-

Berapa barynk orang tnng shalat namun fidak memiliki kebaikan

(disisi Allah);'ae6

622. Orang yang Merasa Paling Bahagia Adalah Orang
Bejat AnakryTa Orang Bejat

Rasulullah $ bersaMa,

" ndaHah Hai Kiarnat te$adi sehingga oftng tnng merasa

puling bahagia adalah oftng beiat anaknya oftng beja7."49t

a96 Hadits irn hasan
Hadits ini diriuaptkan oleh Al Hakim dari Zaid bin Tsabit. L:.h- Shahih N

Jaml Ash-Shaghir(no. 2575).
492 Hadits in shahih

Hadits ini diriwaptkan oleh Ahrnd dan At-Tirmidd. Uh. Shahk Al Jami'

Ash-Shaghir (no. 7431).

1000 Mukjizat Rasulullah # 603



-/

Yaihr anak berandal putera orang berandal, seperti orang
yang suka hidup berfoya-foya. Sampai di beberapa negara Islam

seorang artis dianggap lebih mulia dari seorang menteri!

623. Melimpahnya Emas di Jazirah Arab

Banyaknya sumber minyak dan emas di jazirah fuab.

624-625. Unta Syetan dan Rumah Syetan

Rasulullah $ bersaMa,

. ibtfu). A i. : *eil. JL ;ik
" x"tuk akan ada ,rb ; dijadikan ,-* syetan dan

rumah tnng dijadikan unfuk syetan."498

Unta untuk syetan adalah unta yang digunakan unfuk
berdansa dan berjoget, sedangkan rumah unfuk syetan adalah

rumah yang digunakan untuk berzina, berdansa, minum-minuman
keras dan segala aktifitas haram.

626- Perzinaan Dilegalnn
Menghalalkan perzinaan dengan alasan seni, cinta dan

kasih sgmg, dan menghalalkan kolusi dengan alasan

penghormatan, diplomasi dan lain sebagainya.

ae8 gu6i1" ifi shahih.

Hadits ini diriunptkan oleh Abu Daud dalam Surzarnya. Lih. Shahih Sunan
Abi Daudlno.93l.
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627 . Dihalalkannya Pakaian Sutera

Dengan alasan bahwa kini fidak ada perbedaan antara

orang kaya dan orang miskin dalam berpakaian. Pakaian sutera

tidak lagi membuat orang miskin iri dan kecil hati.

628. Dihalalkannya Khamer

Khamer dilegalkan secara hukum dengan menggantinya

dengan berbagai macam nalna, seperti whiski, dan lain

sebagainya.

629. Dhalalkannya Alat Musik

Dengan alasan bahwa ia adalah penyemangat hidup rohani

dan cahaSra hati.

Rasulullah $ bersabda,

; -at : -jt'l";vx- ?,?l G;t e=';r<l
J3t1"Jtj

"Kelak akan dabng urnat*u Wng menghalalkan perzinaan,

pakaian sutera dan alat m*i1r.'499

630. Berjalan dengan Penuh Kercmbongan

Berapa banyak orang yang mengendarai kendaraan mevuah

atau memberikan sejumlah uang kepada orang lain, lalu merasa

499 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Mnuman), dan

Abu Daud dalam Sunantya.

1000 Mu$izat Rasulullah $ 605



sombong dan berjalan dengan penuh kesombongan. Fenomena ini
banyak kita temukan pada pemuda yang hidup dalam lingkungan
keluarga glamour, mereka mengendarai kendaraan mewah dengan
penuh kesombongan dan keangkuhan dan tampil seperti kaum
perempuan.

631. Anak-Anak lran, Eropa dan Amerika Menjadi
Pelayan

Kini banyak di Negara-negara teluk yang menjadi pelayan
adalah anak-anak lran, Eropa dan Amerika.

Rasulullah6$ bersabda,

ArV
o!o2.. / /,, o( tor, Al /"&:G:J ,rtbb7)t elL5 15!

.o. i. o!!-o.'rl.t ! il ,.,

f ,p @bt*,, f))tJ
"Jika orang berjalan dengan sombong, dan pelajmnnya

adalah anak-anak mja, yaifu kefurunan Percia dan Romawi maka
salah safu dai mereka akan mmgwasai yang lain."s@

632. Munculnya OrangOrang Gemuk
Diriwayatkan dari Imran bin Hushain dp,, ia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

soo gu6i1r iru shahih.
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari lbnu Amr. uh. shahih Al Jami,

Ash-Shaghir(no. 801) dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah(no. 956).

o t,o f. . o ro!, o !, .oi o t-ro.
'f+* ilP' p, ,Jf d r.-
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" sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang hidup di

masaku, kemudian yang hidup di masa saudah mereka."

Imran berkata: Aku fidak tahu apakah

Rasulullah $ bersabda setelah sabda beliau dua kali atau tiga kali,

t-,, t-otrc.. ooi. ot/.o/ '."2. A!
Y-9 tly.tA':^r- ?9 flJ+ OJ!- f
1 ^. 

t o t).o.. / o lz zo ! !,. t o lo ! zz t o t o lo /
Y1 oSshS ,o-F/- Yy o-y-f-S co1,\4-3,:,. t-

toa rt ! o. )rl.rr".-o:o,.J^-J # Xa_S og-tt-

"Kemudian datang saudah mereka suafu kaum tpng
memberi kesaksian tapi tidak pafut sebagai saksi, berkhianat dan

tidak dapat diperca5m, bernadar dan tidak memenuhinya, dan

tampak pada mereka fubuh 5nng gemuk."wl

633. Mati Secara Tiba-Tiba

Ini telah terjadi di zaman kita di sejumlah daerah.

Rasulullah $ bersabda, " Dan muncul kematian seaft,

-un4u4r1r-"502

634 - BanSTakqla Perzinaan

501 g"6i1r ini dirir,rnyatkan oletr Al Bukhari (pembahasan: Kelernhrtan hati,

bab: Menghindari perhiasan dunia, no. 6428 dan6429).
502 gu6i1r tu'tr hasn.
Hadits ini diriwaptkan oleh Ath-Thayalisi dari anas. Ljih. Silsilah Ash-

Shahihah(no.22921.
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Ini telah terjadi, dimana hampir setiap hari di negara Islam
terjadi perzinaan, bahkan perzinaan antara kerabat dan muhrim.

Rasulullah $ bersaMa, "Dan burynk terjadi perzinaan."So3

635. Hilangnp Amanat
Diriwa5atkan dari Hudzaifah rg, ia berkata:

Rasulullah $ menSampaikan dua hadits kepada kami, dimana

salah satungra telah alar lihat kebenarannya dan kini aku menunggu
yang kedua. Beliau bersaMa bahun amanat hrrun dalam hati
orang-orang kemudian mereka mengetahui dari Al Qur'an dan
mengetahui dari Sunnah. Beliau bersaMa kepada kami tentang
diangkatnp amanat tersebut,

'-o/ ,'. :-lu# ,p b-;Jt ?6"

'$;.) ;t &;3
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s03 Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari : Fitnah, bab: 52,
no.712OI

W,rfi;kc\tbz|i\l
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" seseomng tidur sekejap lalu amanat diangkat dari hatin5n

dan yang tercisa seperti bekas titik nda, kemudian ia tidur sekeiap

lalu amanat diangkat sehingga tinggal tercisa seperti sesuafu yang

membekas di telapak tangan seperti bekas bara klu hilang dan

lenyap dan tidak ada bekas apa-apa, lalu orang-onng aling
beiuat beli. Sehingga hampir tidak ada seorang pun dari mereka

yang menunaikan amanat, lalu dikabkan, 'Saungguhrym di bani

fulan ada orang Jpng amanat'. Sdangkan dikatakan kepada

seseorang'Atangkah pintemya, alangkah cerdiknya, alangkah

kuatuya tapi di hatinya tidak ada keimanan sdikit pun. Sunggah

telah dakng suatu masa dimana aku tidak peduli dengan

siapa aku berjual beli, iika orang Islam ia akan kembalikan kepada

Islam dan jika oftng Nashnni ia akan kembalikan kepada

orangnJ/a, namw sekamng aku hanya beriual beli dengan fulan

dan fulan."w

636. Barrrcknr Gempa Bumi

5G Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Kelembutan hati,

bab: Hilangrya amanat, no.6497).
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Yang dimaksud dengan banyaknya gempa bumi adalah
terjadinya secara tems-menerus di seluruh belahan bumi. Hal ini
telah terjadi di abad ke dua puluh. Dimana gempa bumi mencapai
angka enarn puluh kali di berbagai negara dan menelan korban
lebih dari satu juta orang.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Hiwalah rS, ia berkata:
suatu ketika Rasulullah $ meletakkan tangan beliau diatas

kepalaku atau diatas tengkukku lalu bersabda, "Wahai lbnu
Hiwalah, jika engkau melihat l<hilafah telah sampai di tanah suci
(dan Madinah ke negei funn) maka terjadilah gempa bumi, bala'
dan kejadian-kejadian besar, dimana Hari Kiamat pada unkfu itu
sangat del<at melebihi dekabg bnganku ini kepada
kepalamu.'605

Dalam hadits ini terdapat indikasi yang jelas bahwa gempa
bumi akan terjadi secara meluas, dan kini telah terjadi disana-sini
sebagai buku akan kebenaran sabda Rasulullah # yung berbicara
tidak mengikuti hawa nafsunSn.

Diriwayatkan dari Salamah bin Nutail As-Sukuni rg, ia
berkata: suatu ketika kami sedang dudukduduk disisi
Rasulullah $ Ialu beliau bersaMa,

505 gu6i1r in shahih.
Hadits ini diriunyatkan oleh Ahmad ls/28f,l1, Abu Daud t\zss3), dan Al

Hakim (4/4251.

AI Hakim berkomentar, "Sanad hadits ini sltahih.,'
Pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini dinilai shahih

juga oleh Al Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud(Z/482).
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" saungguhryn aku akan pergt meninggalkan kalian dan

kalian juga tidak lama lagi akan pergi saudahku, kemudian kalian

akan tinggal sampai kalian berkata, Kapan, kapan?' Setelah ifu

kelak kalian akan datang kepadaku secara berkelompok-kelompok,

sebagian kalian melen5mpkan sebagian yang lain, dan tanda

dekahya Hari Kiamat adalah teriadinW kematian Wng sangat

banyak dan squdah ifu terjdi tahun-bhun gempa 6r-i."5o6

hnu Hibban membuat bab atas hadits ini dan berkata:

Berita tentang terjadinya gempa bumi yang sangat banyak pada

akhir zaman.So7

637 . Durhaka Kepada Ibu

Rasulullah $ bersaMa,

so6 Hadits in slnhih.
Hadits ini diriwaptkan oleh Ahmad (4/704),lbnu Hibban (67771, Abu Ya'la

(6861), dan Ath-Thabarani (6356).

Al Haitsami (Majma' Az-hwa'id, 7/3061 berkomentar, "Para periwalratqn

biqah."
Al Amauth menilai sanad hadits in shahih dahm bl<hrit'nya dalam Shahih

lbnu Hibbn (151180).
s07 Uh. Al lhsan ft taqrib shahth lbnu Hibban(15/180).
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.w.t k\t
"Dan akan

tandanya, yaifu
majikanny2."5o8

Maksudnya,

seorang majikan
perempuannya.

aku beritahukan kepadamu tentang tanda-
seorang budak perempuan melahirkan

seorang laki-laki mempergauli ibunya seperti
mempergauli hamba laki-laki dan hamba

638. Mihrab-Mihrab di Masjid

Hampir semua masjid memiliki mihram, terlebih lagi masjid-
masjid agung.

Diriwayatkan dari Abu Dzar &,, ia berkata, .,sesungguhnya

diantara tanda-tanda datangnya Hari Kiamat adalah dibuatnya
mihrab-mihrab di masjid. "509

639. Perilaku Homoseks dan Lesbian

Perilaku yang dimaksud adalah kaum lakilaki lebih memilih
laki-laki sebagai pasangannya, dan perempuan lebih memilih
perempuan sebagai pasangannya, mereka enggan memilih lawan
jenisnya sebagai pasangan hidupnya.

640- Bernasab kepada Selain Nasabnya

;:b

508 gu6i1t ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Mtrslim.
509 Hadits ini diriwayatkan oleh lbnu Abi syaibah daram Mushannafnya.
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Maksudnya adalah seperti isteri para pejabat dan penguasa

yang menisbatkan namanya kepada nalna suaminya, bukan

kepada orang fuanya, juga orang-orang yang menisbatkan dirinya

kepada keluarga besamya yang dikenal kaya.

64L- Bemasab kepada Harta dan Kekuasaan

Maksudnya adalah menisbatkan diri kepada selain

keluarganya, seperti menisbatkan dirinya kepada seorang

penguasa atau hartawan.

642- Orang Tua Tidak LaSi Menlra5Tangi Anak Muda

Hal ini telah kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari,

dimana orang hra tidak lagi menyayangi anak muda dan anak

muda Udak lagi menghormati orang tua.

Jika kita naik angkutan utnutn maka kita akan melihat ada

seorang anak yang duduk dan melihat orang tua yang lanjut usia

sedang berdiri, natnun ia enggan mempersilakan orang fua

tersebut unhrk duduk menempati tempat duduknya. Bahkan yang

lebih ironi lagi ada oremg fua png marah ketika anaknya diminta

unfuk berdiri guna memberilon kesempatan duduk kepada orang

lanjut usia png sedang berdiri.

643. Kebailran Diabaikan dan ndak Ada yang

Memerintahkannla

Kita sering mendengar ungkapan, "Biarkan kerajaan unfuk

sang rojd", "engkau meniup dalam qurbah yang terpuh-s,"

"umslah dirimu sendiri." Akibat dari ungkapan yang salah ini,
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maka kewajiban melakukan arnar makruf nahi mungkar pun

ditinggalkan.

Para pendidik dan orang tua lupa sama sekali dengan tugas

dan tanggung jawab ini, mereka justru malah membantu
penyebaran kemungkaran, dimana secara tdak sadar mereka

membelikan pakaian dan celana yang ketat dan transparan unfuk
anak-anak perempuan mereka-

644. Kemungkaran Dibiarkan dan Tidak Ada yang
Melarangnya

Kini kita telah melihat secara kasat mata berbagai macam

kemungkaran dilakukan di masyarakat, bahkan oleh para pejabat

dan penguasa, sementara orang fua lalai dari tugas dan tanggung
jawabnya mendidik putera puteri mereka.

645. Para Ulama Belajar Ilmu unfuk Mencari
Keuntungan Dunia

Banyak orang yang mencari ilmu pengetahuan dengan
tujuan untuk memperoleh kedudukan yang tinggi, pangkat dan
jabatan, bahkan yang belajar ilmu agama pun ada yang bertujuan

unfuk memperoleh keunfungan dunia.

646. Sedikitnya Hujan

Ini sudah terlihat di sejumlah wilayah negeri, khususnya
daerah-daerah pertanian yang mengandalkan air hujan.

647 - Anak Menjadi Obyek Kemarahan
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Ini mulai terlihat sebelum kelahiran sang bayi, dimana pada

masa-masa awal kehamilan seorang perempuan mengalami

kelelahan yang sangat parah, lalu pergi bolak-balik ke dokter untuk

memeriksakan kondisi janin dan membuat sang suami menjadi

panik selama masa kehamilan. Setelah bay lahir muncullah

kegelisahan. Semakin hari kegelisahan tersebut pun semakin

bertambah, mulai dari pengasuhan, kemudian sekolah, kemudian

makanan, kemudian pakaian, dan demikian seterusnya.

648. Shalat Diabaikan

Setelah sebelumnya shalat dilakukan dengan baik dan

sempuma, dan ditunaikan tepat pada waktunya, kini shalat mulai

ditinggalkan dan diabaikan.

649- Manusia Membangun Menara yang Tinggt

650- Manusia Membangun Bangunan yang Tinggt

651. Memperturutkan Hawa Nafsu

652. Menjual Agama dengan Dunia

653. Memakan Barang Riba

Kini dunia Islam hidup bersandar pada ekonomi riba, dan

berinteraksi dengan bank-bank konvensioanl yang riba.

554. Orang Ka3n Menjadi Mulia

Kini kita lihat orang kaya dihormati dan dimuliakan karena

kekayaannya, dan ini adalah termasuk tanda-tanda kiamat.
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655. Banyak Kebohongan

Kini sangat sulit mencari kejujuran dalam interaksi kita
sehari-hari, kebanyakan orang lebih memilih berbohong daripada
bersikap jujur demi mendapafl<an keuntungan dunia yang
sementara.

556. Pasar Berdekatan

Dahulu, kita hanya menemukan safu pasar di suafu
perkampungan, bahkan di sebuah kota besar hanya ada beberapa
pasar saja, namun kini kita menemukan pasar-pasar menjamur
dimana-mana.

657 . Munculnya Kekejian

658. Banyaknya Perceraian

659. Banyaknya Tuduhan Bernna
660. Banyaknya Cercaan

66L- Tingkat Penghormatan Sangat Rendah

662. Para Penguasa yang Bejat

663. Para Menteri yang Pembual

664. Orang-Orang yang Dipercaya Berkhianat

665. Polisi yang Aniaya

666. Para Qari' yang Fasiq

Mereka adalah para qari' yang gemar bermaksiat dan
menganggap remeh shalat, diantara mereka ada yang perokok,
pemabuk dan membiarkan puteri-puterinya bersolek ala jahiliyah.
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Mereka enggan mengajarkan Al Qur'an kepada orang lain kecuali

dengan upah dan materi.

667. Memakai Kulit Kambing

Yang ini sudah kita saksikan, dimana muda-mudi memakai

pakaian dari kulit kambing, terlebih ketika musim dingin.

668. Hati Mereka Lebih Busuk dari Bangkai dan Lebih
Pahit dari Shibr

Diantara penyakit hati yang menjangkit umat ini adalah

sombong, takabur, riya, ujub, dengki, iri hati, cinta kekuasaan dan

jabatan, suka dipuji orang lain dan enggan dikoreksi kesalahannya.

669 - Ban57akn57a Dosa dan Kesalahan

Ini tidak perlu dibahas lagi, sudah banlnk terjadi dimana-

mana.

67A. Para Penguasa Korupsi

67L. Allah Timpakan Fitnah atas Mereka Sehingga

Tersesat

672. Muncul Dinar

673- Dirham Dicari

674. Mushaf Dipenuhi dengan Hiasan

Hal ini sudah kita saksikan, dimana sejumlah mushaf Al

Qur'an dicetak dengan sangat indah dan penuh dengan hiasan.
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675. Orang Bodoh Berdiri di atas Mimbar

Ini juga sudah kita saksikan, dirnana banyak orang bodoh

yang tidak menguasai ilmu agama dipersilakan naik mimbar untuk

menyampaikan khutbah.

676. Masjid dan Mimbar Dihias Indah serta Ditinggikan

Kini kita banyak melihat sejumlah masjid dibangun dengan

sangat megah dan indah, dengan mimbar-mimbar yang sangat

tinggi, sementara masih ada orang miskin yang tidak bisa makan.

677. Mihrab Dihias

678. Hati Menjadi Rusak

Ia keras seperti batu bahkan lebih keras dari bafu, penuh

dengan gejolak hawa nafsu dan tidak merasa'takut sedikit pun
kepada Allah &.

679. Hukum-Hukum Allah Diabaikan

Tidak diragukan lagi, bahwa umat Islam kini telah

meninggalkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah S
dalam Al Qur'an, bahkan mayoritas negara Islam menblak untuk

menerapkan hukum tersebut dan memilih hukum buatan manusia,

sehingga perzinaan merajalela dimana-mana, tidak seorang pun

mengingkarinya, bahkan terjadi di masjid sekalipun selama

keduanya suka sama suka. Demikian juga dengan minuman keras,

ia telah menjadi konsumsi sehari-hari.
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680. Menjalin Hubungan Baik dengan Orang Asing dan

Memutuskan Tali Silaturrahim dengan Kerabat

681. Banyaknya Anak Hasil Perzinaan

Ini disebabkan karena pengaruh televisi dan sarana

informatika modem serta gedung-ge-dung film yang setiap hari

menayangkan film-film seks dan acara-acara glamour, sehingga

hampir setiap hari puluhan bahkan ratusan bayi hasil perzinaan

dilahirkan ke dunia.

Diantara penyebab terjadinya perzinaan adalah tingginya

mahar perkawinan, terlambat kawin, adanya tempat-tempat

prostitusi, ban5aknya kosmetika yang mendorong kaum

perempuan untuk bersolek secara berlebihan dan para suami yang

merantau ke negeri seberang r.rntuk bekerja lalu meninggalkan

isterinya tanpa teman dan saudara.

682. Makar Kaum Perempuan

Kita sering mendengar dan membaca, ada sejumlah isteri

yang berani membunuh suaminya karena faktor ekonomi dan lain

sebagainya. Kini kaum perempuan pun menjadi problema besar

bagi dunia modem.

683. Bumi Kenyang dengan Darah

Maksudn5n adalah banyaknya tindak aniaya dan

kezhaliman yang disebabkan karena saling memperebutkan dunia.

684. Para Tersangka Dipercaya dan Orang-Orang Juiur
Menjadi Tersangka
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Para artis dan seniman yang akhlaknya rusak dan bejat
dipilih, dipercaya untuk memegang jabatan, dan mengemban
amanat umat.

685- Terjadi Tahun Paceklik

Baik di pedesaan atau perkotaan terjadi paceklik. Dimana
kekeringan melanda pedesaan dan kelangkaan pangan melanda
perkotaan.

686- Munculnya Aniaya dan Kezhaliman

Di zaman ini, orang yang kuat dia menang dan dimuliakan
sekalipun bodoh dan fasiq, sementara orang yang lemah kalah dan
dihinakan sekalipun alim dan shalih. Semua itu telah dijelaskan
oleh Rasulullah $.

Diriwayatkan dari Utay As-Sa'di aqg, ia berkata: Aku keluar

menuntut ilmu hingga tiba di Kufah dan bertemu dengan Abdullah
bin Mas'ud di tengah-tengah penduduk Kufah. Aku pergi
mendatanginya ketika ia sedang di masjid, lalu aku berkata,
"Wahai Abu Abdurrahman, aku datang kepadamu unhrk menunfut
ilmu semoga bermanfaat bagiku sesudahmu."

Lalu ia berkata, "Darimanakah engkau wahai sang laki-
laki?"

Aku menjawab, "Dari Bashrah.'1

Ia bertanya, "Dari suku mana?"

Aku menjawab, "Dari bani Sa'ad."
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Lalu ia berkata, 'wahai laki-laki dari bani Sa'ad, nanti akan

ku sampaikan kepadamu hadits Rasulullah # yung pemah aku

dengar."

Suatu ketika aku mendengar Rasulullah $ bersabda ketika

ada seorang laki-laki datang kepada beliau lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, sudikah aku funjukkan kepadamu suatu kampung yang

banyak harta bendanya dan penduduknya mendapatkan harta

yang sangat banyak darinYa."

Beliau bersaMa, " Siapl<ah mereka?'

Ia berkata, "Bani Sa'ad di kampung ini."

[-alu Rasulullah $ bersaMa, "Benar, saungguhnya bani

sa,ad telah memperoleh anugenh yang baar dan Allah wahai

laki-laki bani Sa'ad."

Aku berkata, "Wahai Abu AMurrahman, apakah engkau

mengetahui tanda-tanda Hari Kiamat?"

Ia berkata: Ketika itu ia sedang duduk bersandar, lalu ia

duduk dengan tegak, lalu berkata, "wahai laki-laki dari bani Sa'ad,

aku pemah bertanya kepada Rasulullah $, 'Wahai Rasulullah,

apakah engkau mengetahui tanda-tanda Hari Kiamat'?"

Beliau menjawab, Ttn ulahai lbnu Mas'ud, sesungguhnya

Hai Kiamat memiliki tanda-tanda, dan ketahuilah bahwa diantara

tanda-tanda Hai Kiamat adalah anak meniadi bahan kemarahan,

hujan menjadi sdikit dan kejahatan menialela- Wahai lbnu

Mas'ud, saungguhngn diantam bnda-tanda Hari Kiamat adalah

oftng pengkhianat dipera5n dan orang terpercaya dianggap

khianat. Wahai lbnu Mas'ud, saungguhnya diantara tanda-bnda

Hai Kiamat adalah bersambungnya hubungan dengan orang asing

dan terpufusnSn bli silafurrahim. Wahai lbnu Mas'ud,

1000 Mukiizat Rasulullah $ 62L



sesungguhnya diantara tanda'tanda Hart Kiamat adalah setiap

kabilah dipenuhi dengan orang-orang munafik dan setiap pasar

dipenuhi dengan orang-orang jahat Wahai lbnu Mas'ud,

diantara tanda-tanda Hari Kiamat adalah mihrab

dihias dan hati rusak, Wahai lbnu Mas'ud, sesungguhnya diantara

tanda-bnda Hari Kiamat adalah lakilaki merasa cukup dengan

laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Wahai lbnu Mas'ud,

sesungguhnya diantara tanda-tanda Hai Kiamat adalah anak-anak

kecil menjadi raja dan kaum perempuan berbuat makar. Wahai

lbnu Mas'ud, diantara tanda-tanda Hari Kiamat

adalah dimal<nurkannya dunia yang rusak dan dirusaknya dunia

yang makmur. Wahai lbnu Mas'ud, sesungguhnya diantara tanda-

tanda Hari Kiamat adalah munculnya berbagai macam alat musik

dan minuman keras. Wahai lbnu Mas'ud, saungguhnya diantara

tanda-tanda Hari Kiamat adalah banyaknya anak-anak zina'."

Aku berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, dan mereka

orang-orang muslim?"

Ia berkata, "lya mereka adalah orang-orang muslim."

Aku berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, dan Al Qur'an
ada dihadapan mereka?"

Ia menjawab, "lya dan Al Qur'an ada dihadapan mereka."

Aku berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, lalu bagaimana ifu

terjadi?"

Ia berkata, "Kelak akan datang suatu masa dimana seorang

laki-laki menceraikan isterinya namun ia tetap menggaulinya

l

l
I
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sehingga keduanya dianggap berzina selama keduanya hidup

bersama."51o

Yang menguatkan makna hadits diatas adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari,& dari Nabi s bersabda,

,,Tidaklah Hai Kiarnat terjadi hingga Al Qur'an meniadi hiasan,

zaman berdekatan, pondasi Islam runfuh, buah-buahan berkurang,

pengkhianat dipercaya dan orang iujur dianggap khianat, pendusta

dipercaya benar dan orang yang iujur didustakan, dan banyak

har{;'

Mereka bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan haraj itu

wahai Rasulullah?"

Rasulullah S bersabda, "Pembunuhan, perbuabn keji,

kekikiran, perselisihan, hawa nafsu diperfurutkan,

pufusan hukum didasarkan atas sangkaan, ilmu diangkat,

kebodohan meraialela, anak menjadi bahan kemarahan,

kekeingan, kemaksiatan dilakukan secaft, tenng-tenngan, dan

bumi dibaniiri dengan drruh."571

Kedua hadits diatas juga dikuatkan dengan hadits Auf bin

Malik Al Asyja'i r$, ia berkata: Rasulullah'S bersabda,

"Bagaimana engkau wahai Auf iika umat ini berpecah belah

menjadi fujuh putuh figa golongan, satu golongan masuk surga dan

sisaryn masuk nenka."

s10 g"6i1r ini diriwaptkan oteh Al Haitsami (Majma' Az-Zaon'id,7/2231

dan dia berkata, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam N Ausath dan

At labir namun di dalam sanadnya terdapat saif bin Mishn, yang dinilai dha'if'
511 gu41b ini diriwaptkan oleh Ath-Thabarani dan para periwayatnya tsiqah,

dan pada sebagiannya terdapat perselisihan, seperti dikatakan oleh Haitsami dalam

Majma' Az-Zaon' id (7 /324).
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Aku menjawab, "Kapankah hal ifu terjadi wahai
Rasulullah?"

Beliau bersabda, uJika banyak kezhaliman, para budak
menjadi raja, orang-oftng bodoh naik mimbar, Al eur'an
dijadikan sebagai bahan nyanyian, masjid-masjid penuh dengan
hiasan, mimbar-mimbar ditinggikan, harta rampasan melimpah,
zakat menjadi santapan, amanah hilang, betajar agama bukan
karena Allah, lakilaki tunduk kepada isterin5n, durhaka kepada
ibun5n dan menindas generasi terakhir dari umat ini
akan melaknat generasi pertama, setiap kabilah dipenuhi dengan
orang-orang fasik, para pemimpinnya adalah orang-orang yang
hina, orang yang paling mulia adalah wng ditakuti kejahatannya
dan ifu terjadi, orzrng-orang berlari ke Syam dan kotan5n Wng
bemama Damaskus sebaik-baik kota Syam, ia menjadi tempat
berlindung bagi mereka dari serangan musuhnya."

Aku berkata, "Apakah Syam akan ditaklukkan?,'

Rasulullah S bersabda, "Iya sebenbr lagi, kemudian akan
terjadi berbagai fibah sesudah penaHukannSn, lalu datang fibah
yang berdebu dan gelap kemudian disusul dengan frbah demi
fihah hingga keluarlah seorang laki-taki dari keruargaku namanya
Al Mahdi. Jika engkau mendapatinya maka ikutilah ia dan jadilah
engkau termasuk orang-orang yang mengikuti pefunjuk.'

687 . Kerajaan Para Budak dan Hamba Sahaya

Yung dimaksud adalah apa yang terjadi di Daulah Mamalik
yang berkuasa di Mesir dan sebagian negara syam. Mereka
asalnya adalah para budak dan anak budak, dimana ibu-ibu
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mereka sesudah itu menduduki jabatan-jabatan yang tinggi dan

memiliki kekayaan yang sangat melimpul',.512

688. Keluarga yang Bejat Dimuliakan

Diriwa5ntkan dari Abu Hurairah &,, ia berkata: Diantara

tanda Hari Kiamat adalah munculnya kekikiran, kekejian,

pengkhianat dipercaya dan orang terpercaya dikhianati, munculnya

model-model pakaian perempuan yang transparan, dan telanjang

dan tahawut mengalahkan wu'ul, "Bukankah begihr wahai

Abdullah bin Mas'ud apa yang pemah engkau dengar dari

Rasulullah $?"
Ia menjawab, "Benar demi Tuhan Pemilik Ka'bah-u

Kami bertanya, "Apakah Snng dimaksud dengan tahawut

dan wu'uliifr"

Ia menjawab, "Keluarga yang bejat lebih dimuliakan

daripada keluarga Snng shalih.usl3

689. Sekelompok Orang Shalih yang Dibela di Baitul
Maqdis dan Wila3lah Sekitamya

Dirwiayatkan dari Abu Umamah i$, ia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

s12 gu6ib ini diriwaSntkan oleh Ath-Thabarani dan di dalam sanadnyn

terdapat Abdul Hamid bin Ibrahim fang dinilai biqah oleh hnu Hibban, padahal ia

dha'if. Di dalam sanadnSn juga terdapat sejumlah nama yang aku tidak kenal. uh.
Majma' Az-hwa' id (7 /3241.

513 Al Haitsami (Majma' Az-hua'id, 7 /3271 berkata,'Hadits Abu Hurairah

sendiri dahm shahihsebagiannya dan pam periwayatnya adalah periwayat shahih

selain Muhammad bin Al Harib bin Sut/an ia dinilai tsiqah-'

l{
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uMasi saja sekelompok umatku tmng membela agama ini

tetap tqar dihadapan para musuhnya, mereka tidak genbr
dengan siapa yang melawan mereka kecuali pen5akit tnng
menimpa mereka sampai datang pufusan Allah kepada mereka
dan mereka tetap dalam keadaan demikian."

Abu Umamah berkata, "Wahai Rasulullah, dimanakah
merel<a?"

Beliau menjawab , " Di Baiful Maqdis dan sekibmyp."Sl(

Kelompok yang selalu menang ini akan lerus ada di Al
Quds atau Yordan atau suriah atau Mesir. Kelompok ini terdiri
dari para pemuda yang bersih yang membela masjid Al Aqsha
diantaranya adalah Hamas dan Al Jihad Al Islami. umat Islam
hendaknya terus memberikan dukungan materi, immateri, politik
dan kekuatan kepada mereka hingga dapat mengalahkan kaum
Yahudi zionis.

514 g.6i1r iru hasn.
Al Haitsami (Majma' Az-hwa'id, z/288) berkata, 'AMullah meriwayatkan

hadits ini secar?r wijadah dari aphnya dan Ath-Thabarani. sedangkan para
periwaptnya biqah."
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690- Banyaknya Orang Asing di Negara Islam sebagai

Pembantu dan Pegawai Seperti yang Teriadi di Negara-

Negara Teluk

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub rS,, ia berkata:

Rasulullah S bersabda,

u;

"Tak lama lagi akan teriadi peristiwa Allah memenuhi

bngan-tangan kalian dengan orang-orang asing kemudian mereka

akan menjadi singa Wng tidak bkut lalu memerangi tentara kalian

dan memakan ftrmpasan ku1irr."515

Diriwayatkan dari Abu Hurairah rg, ia berkata,

Rasulullah $ bersabda, " Tidak lama lagi kalian akan dipenuhi oleh

orang-orang asing yang meniadi singa yang tidak takut lalu

memerangi tentara kalian dan memakan harta rampasan kafian."

Tidak dipungkiri bahwa problem menyangkut tenaga asing

non muslim di negara-negara teluk semakin besar, khususnya

tentara Amerika dan Inggris yang mendapatkan fasilitas mo,rah

dan berbagai macaln kenikmatan, padahal mereka mencuri

rahasia-rahasia negara Islam dan mengetahui tempat-tempat

strategis sehingga dengan mudah menumpas kelompok-kelompok

515 Al Haitsami (Majma, Az-Zawa'id, 7/310\ berkata, "Hadib ini

diriwayatkan oleh Ahmad, N Bazzar, dan Ath-Thabarani. Sedangkan para

periwayat Ahmad adalah periwayat shahih."

o 2'o:
'r\4p
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Islam dan menanamkan benih bermusuhan serta perpecahan

diantara mereka.

591. Wajah Manusia Menjadi Kera

Kejadian ini terjadi di Madinah Nasr Kairo Mesir pada bulan

Ferbuari tahun 2OOO. Seperti diberitakan bahwa ada seorang laki-

laki yang enggan shalat dan selalu memperturutkan hawa nafsunya

sedang mengalami sakaratul maut, lalu mereka membaringkannya

diatas kasur, namun ia enggan berbaring dan memilih duduk
bersila karena merasa sangat takut dengan kematian. Lalu
datanglah malaikat lzrail kepadanya unfuk mencabut nyawanya

dan ia pun mati. Setelah itu para kerabat,ya masuk untuk
melihatnya dan temyata wajahnya telah berubah menjadi wajah

kera, lalu mereka berusaha untuk menutupinya agar tidak
diketahui oftrng lain namun Allah enggan kecuali

mempertontonkannya kepada semua orang. Allah pun

mengirimkan salah safu tentara-Nya, "Tahukah Anda siapakah

tentara ifu?" Temyata ia adalah seekor semut besar yang

menempel di tubuhnya, semut tersebut masuk ke dalam mulutrSn
kemudian masuk ke dalam hidungnyra lalu masuk ke matanya

lantas masuk ke telinganya dan merobek-robek anggota fubuhnya

satu demi safu. Keluarganya berupaya unfuk membuang semut

tersebut namun ia selalu kembali dan melakukan hal yang sama.

Anehnya, semut tersebut tidak mau berpindah ke jasad orang lain,

baik yang masih hidup maupun 5rang sudah mati.

692. Penaklukan Negeri Persia

Peristiwa ini telah terjadi pada masa khalifah Umar bin
Khaththab 49.
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Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah ig, ia berkata:

Rasulullah,$ bersabda,

'u/o ./ l.1 .otZ,S-e LJI -p/
*"ilir $tte,

.f\, e"1,
umatku akan menaHukkan keraiaan"Kelak sekelomPok

Kisra di Persia."5l6

693. Muncul Fitnah yang Membuat Orang Meniadi Tua

Diriwayatkan dari hnu Mas'ud &, ia berkata: Bagaimana

keadaan kalian jika datang fitnah besar kepada kalian, dimana

orang de,u,rasa menjadi tua dan anak kecil menjadi de,,r,rasa, jika ada

sesuafu yang ditinggalkan darinya dikatakan, Sunnah telah

ditinggalkan, mereka berkata, "Kapan ifu?"

Ia menjawab, "Jika para ulama kalian telah pergi, dan para

qari kalian bertambah banyak, para ahli fikih sedikit dan para

penguasa bertambah bangnk, dunia dicari dengan amal akhirat dan

belajar fikih bukan karena agama."517

694 - Mengingkari Sunnah

Rasulullah $ bersaMa,

s16 gu6i6 ini diriwaptkan oleh Murslim. I-jlh. Mukhkshar Shahk Muslim(no.

19991.
517 Hadits ini diriunyratkan oleh Ad-Darimi, Auurrazzaq dan Al Hakim dan

lainnya.
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iq'&3),
4$l

t1)
a

.4 a a ./ ta / 'oaU-t*J t, ,bS f

L"u- &ri ;" ,9..1x b';t U;t zz -t

I )z
l./O/ I _/. . O /
u.,a' :J-# rey,t *P

,lijEj*t J)6 'u 
*",,

!.zoto, .22 o.;6? C;,i H€-o)
I

" Tidak lama lagi akan ada orang tnng duduk di kurcinya
lalu menyampaikan hadit dariku, lalu ia berkata, 'Antara kami dan
kalian adalah Kitabullah, apa yang kami dapatkan padanya halal
maka kami menghalalkannya dan apa tmng kami dapatkan
padanya haram maka kami mengharamkannya'."518

Kini telah muncul sebuah kelompok yang menamakan

dirinya ahli Al Qur'an, mereka membaca Al Qur'an dan

mengingkari Sunnah secara keseluruhan. Sebenamya mereka telah

mengingkari Al Qur'an sebelum mengingkari Sunnah, karena

orang yang mengingkari Sunnah berarti ia telah mengingkari Al
Qur'an. Karena bagaimana ia melakukan shalat, berapa rakaat
jumlah shalat, apa saja syarat dan rukun shalat serta apa saja hal-

hal yang membatalkan shalat? Bagaimana ia bisa menunaikan

zakat? Bagaimana ia berpuasa dan bagaimana ia melaksanakan

ibadah haji?

Sebagian orang ada yang mengingkari Sunnah perkataan

dan mengikuti Sunnah perbuatan. Sebagian mereka ada yang

mengingkari hadits-hadits tentang syafaat dan berupaya

518 Hadits ini diriwaptkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan Al Hakim. Al
Hakim ln.iritui hadits ini shahihdan begitu pula Al AlBani dalam shahih Al Jami'
,4sh-Shaghir(no. 8189) dan Tahqiq Misykah Al Mashabih(no. L63).
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menal$rilkan ayat-ayat Al Qur'an yang berbicara tentartg syafaat

secara jelas. Kini sebagian mereka ada yang duduk diatas kursinya

lalu menilai hadits-hadits Al Bukhari dan Muslim adalah hadits

yang lemah dan tidak alurat.

695. Banyaknya Petir dan Halilintar

Jika kerusakan telah merajalela dan fifrah terjadi dimana-

mana serta kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan maka

petir dan halilintar akan diturunkan oleh Allah &.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al l(hudri t&, ia berkata: Aku

pemah mendengar Rasulullah $ bersabda,

,ytJ*Jit
)z

Tter + iyriat k, ?, 6z

eUcf

ztlz

:J-)-#

sir'"rir '*u |J-# ,?'r;)t ,y'St
Sz ) iz I

.oYri o)o *
"Kelak akan terjadi b*lnk halilintar ketika kiamat telah

dekat sampai seseorang datang kepada kaumnSm lalu berkak,

'skpakah diantara kalian yang kena halilintar pada pagi ini?

Mereka menjawab, 'Fulan dan fulan'."519

519 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, ini adalah redaksinlp, dan Al Hakim

dengan redaksi png berbeda. Setelah meriwayatkannlp Al Hakim berkata, "Hadits

iru shahihsesuai syarat Muslim, namun ia tidak meriwayadonnSn'"

Adz-Dzahabi berkata, "Menurutku, Ammarah adalah periwayat tlQai namun

para ulama tidak meriwayatkannya."
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696- Awal Kehancuran Kaum Perempuan Adalah dari
Kepalanya

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ig, ia berkata: Sesungguhnya

kaum perempuan bani Israil hancur dari kakinya dan kaum
perempuan dari umat ini akan hancur dari kepalanya.s2o

Apa yang dikatakan oleh hnu Abbas ini benar-benar telah
terjadi.

Diriwayatkan dari Ali rg dengan sanad yang dha'if, ia
berkata, "Kelak akan datang suafu masa atas manusia dimana
fumpuan mereka adalah perut, kemuliaan mereka adalah barang,
kiblat mereka adalah perempuan, dan agama mereka adalah
dirham, mereka itu seburuk-buruk makhluk, dan tdak ada
keuntungan bagi mereka disisi Allah &.'621

697 - Kaum Lald-Laki Tunduk kepada Kaum Perempuan
Diriwayatkan dari Abu Bakar i{9, ia berkata:

Rasulullah S bersabda,

adrac

,r(Al ,-*lLl

.irtr *vf qiv:)r
"Celakalah kaurn laki-laki jika tunduk O"*r" kaum

perempuan, celakalah kaum laki-laki jika tunduk kepda kaum
perempuzn", diulangi sebanyrak tiga kah.s2z

s20 Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam MushannaFnya.
521 Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan dalam sanadnln terdapat

laitikan.
522 gu6i1s ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabarani, dan Al Hakim.

'!\ ie}'
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Benar, kini kita menyaksikan kaum perempuan bersolek

dan berdandan sebagai anggota legislative, sebagai tentara dan

sebagai polisi, mereka mengenakan pakaian laki-laki dan

membawa senjata. Semua fenomena ini karena kelalailan kaum

laki-laki dan kehrndukan mereka kepada kaum perempuan'

698. Melanggar Aturan Agama dan Berkilah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r$, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Janganlah kalian mengikuti penlaku

orang-orang Yahudi, lalu menghalalkan apa yang dihammkan

Attah dengan an berkilah."'23

Menghalalkan apa yang telah diharamkan agama dengan

cara berkilah telah menjadi fenomena yang umum. Dimana

seseorang bersumpah atas harga suatu bamng yang tidak

sebenamya. Apabila diingatkan ia berkata: Maksudku adalah

barang dan harganya! "la pun acuh" Juga orang yang bersumpah

dalam suatu perkara dengan sumpah palsu, lalu iika diingatkan

dengan ancaman Allah, ia berkilah dan berkata: Niatku begini,

padahal sumpah itu bergantung kepada niatnya.

Berkilah dalam perkara riba sangat banyak. Juga dalam

masalah hijab, banyak perempuan yang sekedar menututp kepala

dengan kain sempit atau memakai pakaian yang hansparan dan

mengklaim bahwa dirinya telah berh1ab. Bahkan perilaku berkilah

ini telah masuk dalam urusan ibadah, dimana ada orang lnng

setelah meriwayatkannlE Al Hakim berkata, nsanad hadits ini shahih."

Pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.
s23 gu6ig. ini diriwayatkan oleh hnu Baththah. hnu Katsir (2/4081berkata,

"sanadnya baik."
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& ;'r?rijrAi'{*t}';,!t (, Lf

tu,t'1t )i'q"A, )ibr, Jrl 6, ,!, ,si,

shalat lima waktu sekaligus pada akhir malam dan mengklaim

bahwa ia telah memelihara shalat lima waktu!!

699. Munculnya Sekelompok Orang yang Zhahirnya
Baik Namun Mengkafirkan Kaum Muslimin dan
Menghalalkan Darah serta Harta Mereka

Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al Yaman &,, ia berkata:

Rasulullah S bersabda,

JLr*l r*Y;\) okyw. rl'.*)tit
c"t ,er+ irr: iki ,ii ptt ii,r irs v\,/

tt 'Lij :Jti )'-lrtu.;t1t ,;$u. y-tc ;"

.dt')t Jt y :'Jl;

"Sesungguhnya Wng paling aku l<hawatirkan adalah

seseorang yang membaca Al Qur'an hingga ketika ia tampak
agung dan mengenakan selendang Islam, tiba-tiba ia
melepaskannya sampai sekehendak Allah dan meletakkannya

dibelakang punggungnya serta berusaha unfuk membunuh
tetangganya dan menuduhnya syirik."
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Hudzaifah berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah mana

diantara keduanya yang lebih syirik, yang dituduh atau yang

menuduh?"

Rasulullah $ menjawab , " Tidak iusttt yang munu4rli-"524

Hadits ini telah terlihat kenyataannya pada seorang orang

yang tekun ibadah tanpa didasari ilmu yang benar dan

pemahaman yang komprehensif tentang el Qur'an dan Sunnah,

dimana secara dzahir tampak Islam lalu mengkafirkan saudaranya

karena perbuatan maksiat dan dosa. Dia juga menyatakan bahwa

para pejabat dan penguasa adalah oftmg-orang yang murtad, lalu

mereka memmpas harta milik umum dan bahkan diantara mereka

menganggap darah para pelaku maksiat secara terang-terangan

dan menghalangi agama Allah adalah halal-

700. Para Penghapal Al Qur'an di Luar Kepala

Rasulullah $ bersaMa,

oTralt
orro-1 ! )o

II;pI Cfu
.:;tr:re:,*

"Kelak akan muncul sekelompok orzng tnng minum Al
Qur'an seperti omng minum ,*r."525

!o u t.o . al o

o-y.-*- u"'l a

s24 Hadits ini diriungratkan oleh Abu Ya'la Al Mushili-

Ibnu lGtsir dalan Tafsir Al Qr'an Al Azhim 12/1751berkata, "SarndnSra

baik."
sr Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani-

Hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani dalam Silsilah Al Ahdits,Ash-Slnhilnh

(no. 1887) dan Shahih Al Jami'.4sh-Shaghir (no. 3653).
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Hadits ini adalah kiasan bagi para penghapal Al eur'an
diluar kepala mereka. Kebenaran hadits ini telah kita temukan di
masa sekarang, dimana banyak para penghapal Al Qur'an yang

mengikuti perlombaan menghapal Al Qur'an, ia ditanya tentang
serafus pertanyaan semuanya terjawab tanpa ada safu pun
kesalahan. Ini adalah sebuah prestasi yang tinggi jika saja

pelakunya mampu menggabungkan antara menghapal Al Qur'an
dan pengamalannya.

7OL. Ornamen Rumah

Diriwayatkan dari Abu
Rasulullah 6$ bersaMa,

Juhaifah r&, ia berkata:

tK S;t):rL.i & Efur W
pL ,"g:Jv,6-: & ci;:::Uii

? -Qt il',j., Jv',#\ : uf ,*:;

! .o.),

*
lso
;3(r

"Kelak dunia akan dibukakan untuk l<alian sehingga katian
menghiasi rumah kalian seperti menghiasi Ka'bah."

Kami bertanya, "Saat itu kami masih memeluk agama
kami?"

Beliau menjawab, " Ya, bahkan kalian hari ini lebih baik dan
hari tersebut."

Kami bertanya lagi, "Pada hari ifu?"

tA z.lJ#,
o ioz .o ro..

.',A -.; a JllJz J- \ J-

ioz
.*;J-
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Beliau menjawab , " Bahkan, kalian hari ini lebih baik'"526

7O2. Ketergantungan Manusia Terhadap Mata Uang

Diriwayatkan dari lbnu Mas'ud rg, ia berkata:

Rasulullah S bersabda,

i*',lt1'r1"lr 3i5 ok A'$ii tiY
l'-/JJ-l"v/

€Wb:)
"sesungguhnya dinar dan dirham ini telah mencelakakan

oftng-orang sebelum kalian dan keduanya akan mencelakakan

kuliuo."527

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Iyadh;$, ia berkata

Rasulullah $ bersaMa,

. ;rjr e ei & ot:,;h. yi'F, ol
/--//

"sesungguhnya setiap umat ada finahnya dan ftttah

umatku adalah 6ur7u."528

Rasulullah S bersabda, "Kelak umatku akan ditimpa

berbagai fitnah seperti gelapnya malam, dimana seseorang masih

526 gu6i1t ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan NBazz'ar'

Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam silsilah N Ahadits Ash-

Shahkah(no. 1883).
527 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam .1ar'ab Al Iman dan Ath-

Thabarani dalam N Kabir.

Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam shahih Al Jami'Ash-shaghir

(no.2245).
528 Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmi&i dan Al Hakim. Hadits ini dinilai

shahiholeh Al Albani dalam Shahih N Jami'Ash-Shaghirlno.2l48l.
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beriman di pagi hari lalu menjadi ka{ir di sore hari, mereka menjual
agamantn dengan kenikmatan dunia yang t.4i1riy."529

7O3- Berita Gosip Dianggap Sesuatu yang Baik
Rasulullah $ bersaMa,

,:r'*;" i; i";, L;y*r cI e ors;
/ozl

.;4t rt||Wt
"Kelak akan datang suafu kaum pada unatku tnng

bersengketa dan berpecah belah, perkataannSn baik tapi
perbua tannya sanga t 6u*k." 53o

Maknanya bahwa fenomena yang muncul di tengah-tengah
masyarakat saat ifu adalah mereka menilai tutur kata yang indah
dan omongan yang ditambah-tambahi dengan bumbu sebagai
sesuafu yang baik. Bahkan masyarakat saat ifu cenderung
menyukai pembicaraan yang melebih{ebihkan seperti candaan dan
lawakan yang sering ditampilkan di tengah masyarakat kita.

704- Para Penguasa yang Lalim dan Jahat
Rasulullah $ bersaMa,

529 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan dinilai shahiholeh Al Albani
dalam Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah(L267.

530 g"6i1r ini diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 4765), Al Hakim dalarn At
Musbdrak (2/l47l,lbnu Abi Ashim dalam As-sunnah (2/4s81, dan Msykah Al
Mashabih (no. 3543).
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./61
o t./ o/

a,oU:^;u_
ir;i L#

o;;<;'t'ot:l|j
" Kelak akan dabng para penguasa yang didatangi oleh

sejumlah orang lalu mereka berbuat aniaya dan berdusta-"

Rasulullah'# iugu bersaMa,

a Jt?"icL-
a

tt. /.,
il9t....,

tO
.l .. ,/ zz

.O3tP;-f

" Kelak akan datang para penguasa yang didatangi oleh

sejumkh orang lalu mereka berbuat aniaya dan berdusta-"53l

7O5. Para Penguasa yang Mendukung Bid'ah dan

Memadamkan Sunnah

Rasulullah S bersabda,

,ihr3;+; le, $y. €'t;l ,#
.ra1;.t(i t iii.}lt t, :? i. :, y 4\ o k,

,,Kelak sepeninggalku kalian ukun dipi-pin' ol"h orang-

orang yang memadamkan sunnah, gemar berbuat bid'ah, dan

menangguhkan shalat hingga akhir tnkfunya'" 532

531 Hadits ini diriwaga&an oleh Ahmad ddam N Musnad3/92)'
s32 626i1, ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al Musnads/g2l

/ . l/ /

LY ,ltF,

olp;,/6t )r;i
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Mereka tidak cukup dengan memadamkan Sunnah dan
menegakkan bid'ah tetapi bahkan mematikan hukum-hukurn yang
ditetapkan oleh Allah @ seperti sanksi zina, sanksi mencuri, sanksi

pembunuhan dan sanksi fuduhan. Sebaliknya mereka justru
menghidupkan dosa-dosa besar seperti minum minuman keras,
bersolek. Sementara yang mampu menegakkan hukum dengan
benar rnereka menegakkannya hanya terbatas pada orang-orang
miskin serta membiarkan atas para pemuka masyarakat dan
orang-orang kaya.

706 - Munculnya Perhiasan

7O7 - Perselisihan antara Saudara Karena Dunia

7O8. Perselisihan antara Ulama
Diriwayatkan dari Maimunah dp, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Ehgaimana kadaan kalian jika agama

dicampur, adalah darah ditumpahkan, muncul berbagai perhiasan,
saudara saling bermusuhan dan Baifullah 4i6u2rr."533

7O9. Munculnya Masa'ah

Diriwayatkan dari AMulllah bin Amr ig, ia berkata:
Rasulullah $ bersabda, "Diantan tanda dekahya Hari Kiamat
adalah diangkabya orang-orang jahat diletakkannya orang-oftng

Hadits ini dinukil oleh Al Albani dalam silsitah N Ahadits Ash-shahihah
(2/13e1.

s33 Al Haitsami (Majma' Az-hum'id, Z/glO) berkata, ,Hadits ini
diriwayatkna oleh Ath-Thabarani dan para periwayatrp bhah."
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baik, perkataannya buruk dan perbuatannya baik dan menyebar

dalam suafu kaum al masa'u6."534

Aku bertanya, "APakah masa'ai ihl?"

Rasulullah ,$ menjawab , " Yaitu kiab yang ditulis selain N
Qur'an."

Ini mencakup buku-buku sastra, filsafat, ilmu jiwa, ilmu

sosial, seni, novel, majalah-majalah pomo dan majalah-majalah

seni serta olah raga, dimana hampir tidak satu pun rumah umat

Islam kecuali memiliki buku-buku dan majalah-majalah tersebut.

7lO. Banyaknya Kedustaan

Diriwayatkan dari Abu Hurairah a{$, ia berkata:

Rasulullah,$.bersabda, "TidaHah Hari Kiarnat teriadi sehingga

perzinaan merajalela, kebohongan meraialela, pasar-pafrr saling

berdekatan, masa berdekatan dan banyak haraj-"

Aku bertanya, "Apakah yang dimaksud harajififl"

Beliau menjawab, " Pembltnr6on-"535

7L1. Bumi Penuh dengan Kezhaliman

Rasulullah .s bersabda, " ndaklah Hai Kiamat terjadi

sehingga bumi penuh dengan kehaliman-"S35

534 61 g2i1e6t (Majma' Az-Zawa'id,73261berl.rrla, 'Hadits ini diriwayatkan

oleh Ath-Thabarani dan para periwayatnya adalah shahih."
535 Al Haitsami (Majma' Az-Zawa'id, 7 /3271 berkata, "Hadits ini disebutkan

dalam Ash-Shahih. hanya saja tidak menggunakan redaksi, 'Dan banlnk dusta dan

pasar berdekatan,. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad sedangkan para

periwayatnya adalah periwayat Ash-Shahih, kecuali Sa'id bin Sam'an, png dinilai

tsiqah."
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Ini telah terjadi, dimana manusia berinteraksi antar sesama

mereka dengan power dan kesombongan serta kezhaliman.

712- Muncul Hadits-Hadits Dha'if terftarrg Tanda-Tanda
Kecil Hari Kiamat

Ada sejumlah hadits lemah yang menceritakan tentang
tanda-tanda kecil Hari Kiamat yang menguatkan hadits-hadits
sebelumnya. Tanda-tanda yang disebutkan dalam hadits-hadits
dha'if ni memiliki makna-makna yang menguatkan kebenarannya.

7L3- Muncul Kaum lnng Berwajah Manusia Tapi
Berhati Syetan

Diriuralntkan dari Ibnu Abbas rg, ia berkata:
Rasulullah #i bercabda,

t t , o )l t t .6t, .T . l,ro-1 ) .uo-f) ff-f) Ujt )7t G llrl o,ry
Alzzt/

=ri::r 
Jt*i ,*tiilt i;lr **, {&;\t

,{"-'}t ',y ie U,F ej; c6rtlrldl
o )toz.z t^. 

1 o , t. lz

r.6tu-r{ oL 'H f ,s-l-f'-,t Y ,i;irlt'J;rz
'!;1^; o{s ,!i:*t frb 'd)U'o{s ,lri.rtj

s35 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (6/361 dan ltannt ummat (no.
38691).
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,lG't* ,tle ){: ,:!;k

t
O/

rr -.cf
az6t

f..6""

ool

**t G
. t o . or,

/s--J\

,#;-\: /:'hr"'U Y "fr*) rYa toi/
/a

t1 i-tb

# r\t)
U6$ ,Ul,,ziJ"^X

'^:*,b #. *\t'r,b:+ #. iilt,U'#
,G'i'r? ;":^* r'i)UW?tt tU-U;

o l7 I .. lo t

'g.d i-;t-a;"*j

"Kelak di akhir zaman akan muncul satu kaum Wng

beruajah manusia dan berhafi syetan seperti seigala liar. Di

hatinya tidak ada rasa belas kasihan, mereka adalah para

penumpah darah yang membunuh manusia, tidak takut

mengerjakan perbuatan buruk. Jika engkau ikuti mereka akan

mengkhianatimu dan iika engkau tinggalkan mereka akan berbuat

ghibah atasmu, jika berbicara denganmu mereka dusta dan iika

engkau percayai mereka akan berkhianat. Anak-anak kecil mereka

sangat keras, para Wmuda mereka sangat berandal, dan onng-

orang tua diantara mereka tidak mau mengaiak kepada yang baik

dan mencegah dari 5nng mwgkar. Bangga terhadap mereka

adalah sebuah kehinaan dan meminta kepada mereka adakh

kemisikinan, yang paling lembut diantara mereka adalah sesat,

it

),J> *.'j*$t,fr
,t g . t o

c)G "d. 
?J-JI

,tt'

I o . , o ro; # b"ir: c
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yang memerintahkan kepada kebaikan difuduh, orang mukmin
diantara mereka dinilai lemah orang fasiq diantara mereka

dimuliakan, perbuatan Sunnah dianggap bid'ah dan perbuatan

bid'ah dianggap Sunnah. Ketika itu Allah akan jadikan orang-

orang jahat sebagai pemimpin mereka lalu orang-orang yang baik

diantara mereka berdoa namun doanya tidak dikabulkan."S37

7L4- Pemimpin Setiap Kabilah adalah Orang-Orang
Munafik

Diriwayatkan bahwa Rasulullah $ bersabda, "Tidaklah

Hari Kiamat terjadi satnpai setiap kabikh dipimpin oleh orang-

orang mrnafrk."S38

715. Kaum Muslimin Marah dengan Para Ulama
Mereka

7L6- Pasar-Pasar Ramai

7L7 - Pernikahan Karena Harta Benda

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r&, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

s37 Al Haitsami (Majma' Az-Zawa'id, 7/326) berkata, 'Hadits ini
diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan diantara periwayatnya terdapat nama
Muhammad bin Muawiyah yang ditinggalkan riwayatnln."

538 gu61r ini diriwayatkan oleh N Bazzar dan Ath-Thabarani dari Abdullah
bin Mas'ud, dan diantara periwagntnya terdapat nama Husen bin Qais png
ditinggalkan riwayatnya.
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irqts,*?s ;i;*iilAr ;za.i riy

iur -.v., rgtr'tlt f ;'6q r:et;f

;Ar:,gu!1t a lJ,;rr,)V *L)b':'?
{A0 ,l*\t tt')'a y@t) ,gut\t o,

9t.o,. /.s$l rt
"Jika kaum muslimin marah terhadap pra ulama mereka,

pasar-pasar mereka meniadi nmai, melakukan pemikahan karena

ingin mengumpulkan harta benda maka Allah & akan

menimpakan empat hal atas mereka: PaceHik, penguasa tnng
zhalim, para hakim yang khianat dan musuh yang menyeftng

mereka."539

Semua fenomena ini telah terjadi di tengah masyarakat

muslim.

7L8. Munculnya Perilaku Homoseksual dan Lesbian

Diriwayatkan dari Watsilah bin Al Asqa' ;& secara mar{u',

ia berkata, "Tidaklah Hari Kiamat terjadi sehingga muncul perilaku

lesbian dan homoseksual. "540

53e gu611r ini diriwayatkan oleh Al Hakim (4/3251-

Adz-Dzahabi berkata, "Bahkan hadits ini munkar mungathi'."

sementara Al Albani dahm silsikh Al Ahadits Adh-Dhalfah (no. 1528)

menilai hadits ini munkar
ilo Hadits sangat dha1f. Hadits ini diriwaya&an oleh Tammam dalam N

Fawa'id (4/\84), Ibnu Asakir dalam TariUtnya- .
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Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud;$, ia
Rasulullah $ bersabda,

,Gi LtAt3'8 & bur i;
,J;, ,g r.,h';t tL ,y'St 

,e
'i iAt),g.:lt..t;,hi ,t&"ilri1r;t'-*,

z)..

.yqt i; Jtrv *'""*"1
" TidaHah Hari Kianat terjadi sampai masjid menjadi

tempat lalu lalang, seorang lakilaki menguapkan salam kepada
lakilaki lain karena mengenahya, suami isteri sibuk berdagang,
harga kuda dan wanita menjadi sangat tinggt, kemudian menjadi
murah sekali sampai frdak pemah lagi mahat hingga Hari
Kiamat"ill

7L9. Bersumpah dengan Al Qur'an Tapi Jauh dari
Tuntunannya

72O- Masjid Ramai Tapi Kosong dari HidaSph

72L- Para Fuqaha Buruk

berkata:

Y

62.

€)

Al Albani dalam silsilah Al Ahadits Adh-DhaIfah (no. 1602) menilainlp
sangat dha'if.

s41 Hadits ini diriwayatkan oteh Al Hakim (4/2461dan Ath-Thabarani dalam
Al lGbir.

Al Hakim menilainp shahih namun dia juga menilai cacat hadits ini karena
statrs mauquf.
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Diriwayatkan dari hnu Umar i$ secara marfu', dia berkata,

"Kelak akan datang suatu masa dimana tidak tersisa dari Al

Qur'an kecuali tulisannya, tidak tersisa dari Islam kecuali

narnanya, mereka bersumpah dengannya namun mereka jauh

darinya, masjid-masjid mereka ramai tetapi kosong dari hidayah,

para fuqaha masa ihr adalah seburuk-buruk fuqaha, dari merekalah

fitrah itu mgncul dan kepada merekalah fitnah itu akan

kembali."il2

722. Orang-orang Kaya Berangkat Haii untuk Jirlan-

Jalan

723. Orang-orang Menengah Berangkat Haii unhrk

Berdagang

724. Para Qari Naik Karena Pamer

725. Orang-Orang Miskin Berangkat Haii untuk

Mengemis

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ,i&, secara marfii, dia

berkata, "Kelak akan datang suahr masa dimana orang-orang kaya

dari umatku berangkat haji unhrk jalan-jalan, orang-orang

menengah berangkat haji untuk berdagang, para qari berangkat

haji untuk pamer dan orang-orang miskin berangkat haji untuk

mengemis."543

5a2 Hadits ini sangat dha'if-

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnadnya (1,/107) dan

disebutkan oleh Al Albani jalur-jalumya dan dinilainya sangat dha'if sepern

disebutkan dalam Silsilah Al Ahadits Adh-DhaIfah (no. 1936)'
543 Hadits im dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Khathib Al Baghdadi (10/2961dan As-Suy-rthi

ddarn Al Jami'Al Kabir(3/76\-
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Di zaman ini kita sering melihat orang-orang kaya

berangkat haji karena sekedar ingin jalan-jalan, setiap tahun

menunaikan ibadah haji namun hati mereka rusak dan tingkah laku

mereka rusak, bahkan tidak sedikit dari mereka yang melecehkan

ajaran Islam.

' Termasuk diantara mereka adalah para artis, dancer dan

para penari dan penyanyi. Demikian juga orang-orang kelas

menengah dan orang-orang miskin. Namun jika niat mereka lums

dan benar karena Allah maka mereka tidak termasuk yang

dikecam dalam hadits diatas.

726. Bertanya tentang Masalah-Masalah yang Tidak
Prinsip

Diriwaptkan dari Rasululluh # bersaMa,

o t ,-rr t-!

r,ajt(4' ?t;l L*,o*l,i- G;f 'U

G;i)t;4rl c$tat'JLL
" Kelak akan datang sekelompok orang'du, u-urku yang

mempertanyakan kepada para ulama tentang hal-hal yang sulit,

mereka ifulah seburuk-buruk umatku."%

Al Khathib dan Ad-Dailami menisbatkan hadire ini dengan status png
menunjukkan kelemahannya. Al Albani menilai hadits ini dha'if dalam Silsilah Al
Ahadib Adh-Dha'ifah (no. 1093).

saa Hadits ini sangat dha'if.
Hadits ini diriwaptkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Kabir. Menanggapi

hadits ini, AI Albani dalam Silsikh Al ,4hadits Adh-Dha'ifah (no. 1402) berkata,
"Hadits ini sangat dha'if."
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Ada sebagian kaum muslimin datang bertanya kepada para

ulama tentang jumlah ashabul kahfi dan apa nama anjingnya,

berapa panjangnya serta apa wamanln. Bertanp tentang semut

nabi Sulaiman apakah ia laki laki atau perempuan? Dan bertaryra

tentang baju Yusuf dimana dibuatnln? Apa jenis kainnya. Bertanp

tentang unta nabi Shalih berapa besamya? Bertanlp tentang alam

ruh? Bertanya tentang usia nabi Isa ketika diangkat ke langit-

727. Kaum Perempuan yang Bejat dan Pemuda lpng
Rusak

728. Mengajak kepada Kemungkaran dan Mencegah

dari Kebajikan

Diriwayatkan dari Abu Htrairah Q, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Bagaimana kdaan l<alian qahai

sekalian manusia, jika perempuan-paanpan l<alian runk dan

anak-anak muda kalian fasiq."

Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, apakah hal ifu akan

terjadi?"

Rasulullah $ menjawab, "15m, dan gnng l&ih dahs5nt dari

itu akan terjadi, kdaan l<alian iika lalian

meninggalkan amar makruf dan nahi mtnglan"

Mereka berkata, "Wahai Rasrlullah, apakah hal ifu akan

terjadi?"

Rasulullah $ menjawab , " I5D, dan 5ang l&ih dahryat dat
ifu akan terjadi, bagaimana kadant lalian iil<a kalian melihat

I
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kemungkaran menjadi kebatkan dan kebaikan meniadi

kemungkaran."ilS

Ada sebagian umat Islam yang memerintahkan anaknya

agar tidak shalat di masjid atau bahkan meninggalkan shalat sama

sekali atau berteman dengan orang-orang fasiq, dan

memerintahkan anak perempuannya unfuk bersolek serta

berdandan karena takut anaknya tidak laku dan tidak

mendapatkan jodoh. diantara umat Islam ada yang mengancam

anaknya akan menceraikan ibunya iika ia tidak mencukur

jenggotnya atau jika masih tetap melaksanakan'shalat di masjid.

729. Agama Dipimpin oleh Orang yang Bulon AhlinSn

Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al Anshari &, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

tiy i'tst Je lfj Yr,(*r 
">"*t ,o ( lot lzlz

.41^l & d q
// J- -/J

,ltfil {:
tlt fl;

"Janganlah kalian menangisi agama ini jika dipimpin oleh

ahlinya, akan tetapi menangislah kalian jika agama ini dipimpin

oleh orang yang bukan ahlinya."546

5'15 Hadits ini sangat dha'if.

Al Haitsami (Majma' Az-hwa'id, 7/2871 berkata, "Hadits ini diriwayatkan

oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabarani dalam Al Ausath, hanya saja dia berkata,

'Kefasikan kaum muda mereka'. Di dalam sanad Ath-Thabarani ada periwayat

bemama Jarir bin Al Muslim yang tidak aku kenal. Sedangkan periwayat syaiLfi

Ath-Thabarani 5rang bernama Hammam bin Yahya juga tidak aku kenal."
ffi Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad l5/4221dan Al Hakim (4/5751.

Al Albani menilai hadits ini dha'if dahm Silsilah Al Ahadits Adh-Dha'ifah (no.

3731.

I

I

i

I
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Hari ini kedudukan agama seperti kedudukan akademis,

dibangun atas dasar kebodohan dan kefasikan, dimana seorang

khaub masjid dipilih bukan atas dasar keilmuan dan keiktrlasan

sehingga menyampaikan I'hutbah tanpa mengetahui hukum-

hukum agama. Sementara yang maju sebagai imam masjid bukan

seorang yang ahli membaca Al Qur'an, demikian juga seorang

muadzin dan guru-gum agama tidak memiliki dasar keilmuan yang

cukup. Bahkan di sejumlah negara Islam ada kedudukan tinggi

agama yang dijabat oleh orang yang bukan ahlinya.

730. Hilangnya Hikmah

Diriwayatkan dari hnu
Rasulullah $ bersabda,

Umar i$, berkata:

'qis "ol yilt gt??:,>tjr
t 7o v
t8 s c c( JJ k:t ,3>utrr

?c>G
t

, Oal,Fs
"a

,j"-ii,) zo

.jdtWi,;irL"ivi?
"Diantara hnda datangnSa Hart Kianat uaAun bmahnya

akal, hilangnya hikmah, pembunuhan, temngkahzSn

tanda-tanda kebaikan dan muncul berbagai maan fitzah-"il7

Ia adalah fthah-fihah yang membuat orang png sanhrn

menjadi bingung diantara kebodohan orang:orang bodoh,

kesesatan orang-orcrng sesat dan kelalaian orang-oftmg shaleh.

*7 Al Haitsami (l"{aftra' ,42-Zaon'i4 7/3291 b€rkab, "Hadits ini

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan di dalam sanadnya terdapat p€riulatpt

bemama Afi!,ah bin Ayub rrang dinilai dlw'if
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Diantara berita yang menghebohkan dan sebagai indikasi
hilangnya akal manusia adalah berita di intemet tentang
perdagangan daging manusia, yang dijual di enam belas negara di
dunia, dan sebagai pemasok terbesar adalah Amerika. Semoga
Allah memenangkannya untuk umat Islam.

73L. Para Qari Mengikuti Kemauan Para Penguasa

732. Para Penguasa Menghalangi Manusia dari
Memperoleh Haknya

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab rg, ia berkata:
Suatu ketika Rasulullah $ memegang jenggotku dan aku lihat
beliau tampak bersedih, lalu beliau bersaMa, " Innaa lillaahi wa
innaa ilaihi raji'uun, tadi Jibril datang kepadaku lalu berkata, 'Innaa

lllaahi wa innaa ilaihi raaji'uun, kenapa wahai Jibril?'Ia menjawab,
'Saungguhnya frdak lama lagi sepeninggalmu umatmu akan
ditimpa fihah yang besar'. Ialu aku bertanya, 'Fihah kufur atau
fibah kesesatan?'Ia menjawab, 'semuanya akan terjadi'. lalu aku
bertanya, Darimana datangnya, sementara aku telah
meninggalkan unfuk mereka Kitabullah?' Ia menjawab, 'Justu
dengan Kitabullah mereka diftblah, tnifu dari sisi para penguasa
dan para qari' mereka, dimana para penguasa menghalangi
manusia dai memperoleh haknya dan menganiaya mereka serta
tidak memberikannya, sehingga mereka frlW membunuh dan
terjadi fitzah, lalu para qart mengikufi kemauan para penguasa
sehingga mereka larut dalam kesesatan dan kqhaliman'. Aku
berbn5n, I-alu bagaimana ara mqeka menyelamatkan diri?'Ia
menjawab, 'Yaifu dengan menahan diri dan bersabar, jika

652 1000 Mukiizat Rasulullah &



diberikan haknya mereka mengambilnya dan iika fidak mereka

membiarkannya'."il8

Fitnah ini pun telah terjadi, dimana para penguasa

menindas rakyakrya demi menguasai harta benda dan

mempertahankan kekuasaannya. Mereka memilih tunduk kepada

Amerika dan negara-negara Barat daripada tunduk kepada ajaran

agama, padahal tunduk kepada mereka dapat membatalkan shalat,

puasa dan seluruh bentuk ibadah dalam syariat Islam.

733. Para Penguasa Zhalim, Orang-Orang Kay. Kikir

i3vl us, €)V €'1;f zrtt

"€;rA. €'sVf

Hurairah rg, la berkata:

tit
I

tt

,te*i.

548 Hadits ini sangat dha'if.

Hadits ini diriwaSratkan oleh At-Tirrnidzi l2/561dan lbnul Jar.rzi dalam Al llal
N Mubnahiph (2/851-8521. Namun di ddam sanadnya terdapat Maslamah bin

Ali yang dinlai mabuk(riwa5atnp g,rg* dan tidak ditulis).

dan Kaum Perempuan Bejat Moralnya

Diriwayatkan dari Abu

Rasulullah $ bersabda,

o).o, zo!.

r)* 6t-r

€'1;f ",stt ti{:

Ug)

i,;r

6)t;

)t

.(d

og ) ,{otLJ"7

? vr'\t
Ug)
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"d t< ? et\t Lw"€9t;
t'

€)";t;y
.Gr*

"Jika para penguasa kalian adalah orang-orerng pilihan,
orang-orang kaya kalian adalah orang-oftng yang pemurah dan

urusan kalian dilakukan dengan bermusSnumrah diantara kalian
maka permukaan bumi jauh lebih baik bagi kalian daipada perut
bumi. Namun jika penguasa kalian adalah orang-onng jahat
oftng-orang kaya kalian adalah oftng-oftng tnng kikir dan un$an
kalian diserahkan kepada kaun perempuan kalian, maka perut
bumiiauh lebih baik daripada permukaan 6*ni."549

734. Para Hakim Beiat

735. Memperca5ni Ramalan Bintang
Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib &, ia berkata: Suatu

ketika Rasulullah $ mengimami kami shalat Subuh, selesai shalat

tiba-tiba ada seorang laki-laki bersem, "Kapan Hari Kiamat
terjadi?"

Lalu Rasululluh # membentaknya dan bersabda, "Diamlah

engkatl"

Hingga ketika telah terang beliau mengangkat wajahnya ke

langit lalu bersabda, "Maha Suci Dzat Yang meninggikannya dan

Mengafumya."

se Hadit sirn dln il!
Hadits ini dirivrngratkan oleh At-Tirmidd (no- 2266)-
At-Tinnidd berkomentar, "Hadits fui shalill" Namun menunrtku, hadits ini

dha'if.
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Kemudian menghadapkan pandangannya ke bumi, lalu

bersabda, "Maha Suci Dat Yang Menghatnprkannya dan

Menciptakannya."

Kemudian Rasulullah $ bersabda, "Mana orang tnng
bertan5n tantang Hari Kiamat bdi?'

Kemudian laki-laki tersebut duduk berlutut dihadapan

beliau, lalu berkata, "Demi bapak dan ibuku, akulah yang

bertanya."

Lalu Rasulullah S bersabda, "Hai Kiamat teriadi ketika

para penguasa bertaku lalim, percaJn dengan ramalan binbng,

mendustakan takdir, lalu amanat meriadi banng mmpasan, dan

sedekah menjadi pinjaman, peruinaan menialela, ketika ifu

hancurlah kaummu."S$o

736. Munculnya Para Ahli Ibadah 5rang Bodoh

Diriwayatkan dari

Rasulullah $ bersabda,

Anas dg, ia berkata:

iz . J ,.t $.;titjt JqL\$ )u')t i\ €.ok
"Kelak di al<hir zatnEn ada sel<elompok oftng ahti ibilah

wng bodoh dan para qari yang fasiq-'S,t

5s0 guditr ini dinukil oleh Al Flaitsami (Majnn'Az-hwa'id,7/3281dan dia

berkata, "Di dalam sanadnyn terdapat periwapt 1nng tidak aku kenal-"
551 gu6i15 irn dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim (4/3L51 dan di dalam sanadn5ra

terdapat Yusuf bin Athi!,yah yans dinilai mmkarul hdib fuditsnln munkar)

seperti Srang dikatakan oleh Al Bukhari, "Makna hadib irf shahih-"
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Fenomena ini telah terjadi di

dimana mayoritas umat Islam tidak

mereka.

zarnan kita sekarang ini,

mengerti tentang agama

737. Para Qari Seperti Cacing

Diriwayatkan dari Anas rg, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Kelak di akhir aman akan muncul para

qari seperti acing, maka yang mendapati zaman ifu
hendaknSn ia berlindung kepada Allah Tabla dai godaan syetan

tnng terkufuk dan merel<a adalah oftng-orzng Wng busuk,

kemudian muncullah ... sehingga orang tidak malu berbuat zina

pada hari ifu, dan orang yang memegang agamenya pada hai ifu
seperti orang tnng menggenggam bara api di bngannjn, dan

orang tang memegang agaminp pada hari ifu pahalaryn seperti

phala lima pufuh onng."

Mereka berkata, "Lima puluh orang dari kami atau dari

mereka wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab , " Lima puluh orang 4*i 1*1i*."552

738- Membaca Al Qur'an Tanpa
Penghayatan

DiriwaSntkan dari Mu'adz bin Jabal &, ia berkata, "Kelak

Al Qur'an akan menjadi usang pada sebuah kaum seperti

usangnya pakaian dimana mereka membacanya tanpa
penghayatan, mereka memakai pakaian dari kulit kambing dengan

ss2 Hadits iru dha if.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan At-Tirmi&i (2/7231. Di dalam

sanadnya terdapat Aban bin Ag4nqr yang dinilai matuk.

Perasaan dan
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hati serigala, perbuatan mereka rakus fidak diikut dengan rasa

takut, jika lalai mereka berkata, 'Kami akan mencapainya'- Apabila

berbuat dosa mereka berkata, 'Kami akan diampuni, yang penting

kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun'-'5'53

73g. Para Ulama Diserupakan Wajahnya Merrjadi Kera

dan Babi

Diriwayatkan dari Makhul rg, ia berkata, 'Kelak akan

datang suatu masa atas manusia, dimana orang alim diantara

mereka menjadi sangat busuk melebihi busrlmSn bangkai

keledai."5il

Diriwayatkan dari Abu Umamah 6, ia berkata:

Rasulullah s bersabda, "Kelak manusia al<an mms Akut. talu

orang-orang lai kepada para ulama merela dan tem5nb

mendapati mereka telah'diserupakan menjadi km dan babi'Sfi

Al Hakim At-Tirmidzi berkata, 'Penyenrpaan mereka

sebagai kera dan babi adalah disebabkan karena mereka telah

merubah kebenaran dan memanipulasi apt Al Qur'an, maka

mata dan hati mereka diserupakan sehingga tidak lagi dapat

melihat kebenaran. Mereka diserupakan trajahnya dan diganti

benhrk penciptaannya karena telah mengganti kebenaran dengan

kebatilan."

ss3 9a6115 ini sangat dha'if.

Hadits ini diriwaptkan oleh Ad-Darimi (no. 3346).
ssa Hadits ini hasanhingga Makhul.

Hadits ini diriwayatkan oletr Abu Nu'aim datan ltiiph Al Aubp '(5/18f).
55s gu4i1r im dha'if,

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan At-Tirmldzi Q/7L h dalam

sanadnya terdapat laits bin Abu Sulaim.
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Oleh karena itu, benarlah apa kata Ibnu Al Mubarak ketika
menyatakan, "Bukankah yang merusak agama adalah para raja,
para uskup dan pendeta yang rusak."

74O. Banyaknya Kesalsian Palsu

DiriuraSntkan dari Ibnu
Rasulullah ,$ bersaMa,

Mas'ud rS dari

a t. !.
-*s
',ja

,# -vut
)z c

efrJt

6+
tl
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'Dianbn bnda Hai Kiamat adalah ucapn shm ke@a
oftngaring tertqfu (3nng dikenal), petdagangan
sampai seorang isteri membanfu suamin5n pufusnSn
tali silafurrahim, munculrya kqaksian palsu, penyembunyian
kaal<sian 3nng benar, dan menyebarnya pena."556

Barangsiapa yang ingin melihat kebenaran adanya
kesaksian palsu silakan cek ke pengadilan.

741. Banyaknya Pengikut Nasrani

s55 Hadis ini dhiungratkan oleh Ahrnad (l/4O71.
Al Haitsami (Majma' Az-Zaua'id, 7/29) berkata, "Hadits ini diriwaSntkan

oleh Ahmad dan Al Bazzar. sedangkan para periuayat Ahmad adalah periwapt
.4sh-Slnhih."
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Rasulullah S bersabda,

$f'nt rrlSt i'k '^;tlt 'irX Y
,u

c7
'*'\r

TidaHah kianat datang ampi iunlah bangsa Romawi

menjadi mayoiks."ss7

Kita sekarang berada di bagian p€rtama dari abad ke dua

puluh safu dimana jumlah kaum nasrani mencapai sepertiga

penduduk bumi, jumlah mereka mencapai dua milyar dari seluruh

penduduk bumi yang men@pai tuiuh mibnr, dan tidak ada satu

umat yang bisa menandingi jumlah bangsa Romawi.

Sementara jumlah umat Islam mencapai safu mil5nr dan

sepertiga, artinya bahwa jumlah umat Islam hanlp seperlima dari

seluruh penduduk bumi.

742. Teror Terhadap Para Pengrnsa

Diriwayatkan dari Huzaifah bin Al Yaman &, ia berkatat

Rasulullah $ bersabda, "Tidaldah Hari Kiamat datang ampai

katian membunuh imam-imam lalian, pdang kalian,

dan orang-orangiahat diantam kalian mwarisi dunia kal;an."558

s57 Hadits ini shahih.

Hadits ini diriwaptkan oleh Muslim (no. 2898)-
558 g.6i1r ini dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh AtrTirmftlzi 0ru hn Ibnu Majah (no. 4O43)- Di

dalam sanad hadits ini terdapat periwayat berrnrrn Abdullah bm Abdunahrnan Al

Asyhani yang dinilai maihul (idenfrtasmsa fidak dik€tahri).
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743. Bulan Tampak Besar

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ig, ia berkata:
Rasulullah r$ bersabda,

'Diantara tanda datangnya Hari Kiamat adalah bulan sabit
tampak jelas dan dikatakan dua malam, dan masjidmasjid menjadi
tempat lalu lalang, dan muncullah kematian 5nng *"nduduk.'559

744. Menyantap Makanan Tanpa Membaca Basmalah
Diriwayatkan dari Abdullah bin Bisr;&, ia berkata: Suatu

ketika Rasulullah $ menerima hadiah daging kambing dan
makanan yang sedikit, lalu beliau bersabda kepada isterinya,
"MasaHah daqn7 dan makanan ini menjadi bubur."

Rasulullah ,s memiliki sebuah nampan yang bemama Al
Gharra yang dibawa oleh empat orang. Pada pagi harinya,
nampan tersebut didatangkan lalu mereka duduk mengelilinginya,
dan ketika jumlah mereka banyak Rasulullah $ duduk berlutut,

lalu seorang badui berkata, "Duduk apakah ini?"

Beliau bersabda, "sesunggwhnya Atlah g telah
menjadikanku seorang hamba wng mulia dan tidak menjadikanku
seorang yang sombong dan keras kepala, silakan makan dari sisi-
sisinjm dan biarl<an bagian atasn5n niscaya ia akan diberkati."

Kemudian beliau bersabda, "silakan ambil dan makanlah,
demi Dzat Yang jiwa Muhammad berada dalam tangan-N5m, ketak
kalian akan berhasil mengalahkan Persia dan Romawi sehingga

559 Hadits lnt dt a'itl
Hadits ini diriunyatkan oleh Ad-Dailami (no. 6001) dan Ath-Thabarani dalam

Ash-Shagha seperti yang dikutip dalam Majma' Az-hwa' id (3 / 1491.
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makanan meniadi banyak, lalu frdak menyebut nana Allah &
absnya."560

Ini telah terjadi di zaman sekarang, khususrrya orang-orang

kaya, dimana konsumsi makanan tidak lagi mengikuti syariat

Allah &.

745. Aneka Model Pakaian dan Menu Makanan

Diriwayatkan dari Thalhah bin Amr Al Basri &, ia berkata:

Dirinya pemah datang ke Madinah kepada Rasulullah $, saat

beliau sedang shalat lalu tiba-tiba ada seorang laki{aki datang dan

berkata, "Wahai Rasulullah, kurma telah membakar perut kami."

Kemudian Rasulullah $ memuji-muji Allah dan

mengagungkannya kemudian bersaMa, "Sungguh aku mendapati

dinku dan seorang sahabatku dimana kami frdak memiliki

makanan kecuali hanya kurma barbar, hingga kami datang kepada

saudara-saudara kami orang Anshar, lalu mereka memberilan

makanan kepada kami dan malanan merel<a adalah kwma tamr-

Demi Dzat yang tidak tuhan selain Dia, jika aku merniliki roti dan

kurma nisa5n akan aku suguhkan unfuk l<alian. Kelak akan datang

kepada kalian atau siapa dianAn kalian tnng mendapting
dimana mereka memakai pakaian seperti kiswah l{a'bah dan

kalian disuguhi makanan dengan mangkok yang b&r."

Ia berkata, "Wahai Rasulullah, mana !/ang lebih baih

kondisi kami sekarang atau wakhr ihr?"

560 gu6its ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sulrpinrnn (pernbahasan:

Makanan, bab: Makan sambil bersandar, no.3263 s@ara ringkas) dan Al Baihaqi

dalam Dala' il An-Nubuwuah (6 / 3341.

1000 Mukjizat Rasulullah $ 661



Beliau menjawab, "Jusbtt kondisi kalian sekarang ini lebih
baik, sekarang kalian bersaudara, dan wakfu ifu sebagian kalian
membunuh sebagian yang lain."

746- Banyaknya Para Penuntut llmu
Diriwayatkan bahwa Rasulullah ,$ bersabda,

o)o)*oiz

rlj r_lJ r5u
:
O/o l.fz

-Pts

tjtr 7ti'*:;
).to)24.
ilrl drs*y

" Kelak al<an datang suafu kaum trurg mencari ilmu, dan jika
kalian bertemu mereka maka sampaikan kepda mereka: Selamat

dabng kepada wasiat Rasulullah dan minblah fatwa dari
*"t ku."561

747 - Munculnya Harta Kanrn

Termasuk diantaranya adalah ditemukannya sejumlah

kilang minyak di bertagai belahan bumi khususnya di Barat daya

Asia, Asia tengah dan Afrika Utara.

Salah seorang pakar pemah mengatakan kepada saya

bahwa di Arab Saudi terdapat dua gunung emas. Sejumlah negara

lainnya juga telah ditemukan barang-barang tambang lainnya.

56r Hadits ini hasan.

Hadits ini diriuayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Sa'id. Hadits ini dinilai
lnsan oleh AI Albani dalam Shahih Al Jami' ,4sh-Shaghir(no.3545).
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748. Munculnya Para Tukang GosiP

Fenomena ini telah kita saksikan di jaman ini, dimana

gossip dan adu domba menjadi aktifitas yang biasa dilakukan oleh

banyak orang.

749- Menyebar Luaskan Rahasia

Yaitu dengan banyaknya bicara dan lemahnya iman serta

hilangnya amanat.

750. Mihrab-Mihrab yang Penuh Hiasan

Fenomena ini telah kita saksikan di bertagai masjid

khususnya masjid-masjid agung dan masjid-masjid kuno, dimana

omamen dan hiasannya membutuhkan dana milyaran dolar,

sementara para fakir miskin masih banyak yang membutuhkan

makanan dan minuman.

75L. Setiap Wilayah Penuh dengan Orang{rang
Munafik

Nifak adalah penyakit jir,va yang bansnk menjangkit

kalangan politik.

752. Pasar Penuh dengan Orang0rang Jahat

Fenomena ini pun telah teriadi di tengah-tengah

masyarakat.

I

II
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753. Hancurnya Kemakmur.rn Bumi

754. Makmumya Kehancuran Bumi
Diriwayatkan dari Al Hasan .$, ia berkata: Aku berangkat

menuntut ilmu dan pergi ke Kufah, lalu bertemu dengan Abdullah
bin Mas'ud, Ialu aku berkata, "Wahai Abu AMurrahman, apakah
engkau mengetahui tanda-tanda Hari Kiamat?"

Ia menjawab, "Aku pemah bertanya kepada
Rasulullah $ tentang hal itu, dan beliau bersabda, 'sesungguhnya

dianbm bnda Hari Kiamat adalah anak menjadi sasaran

hujan menjadi sedikit rahasia disebar luaskan,
pendush dibenarkan dan oftng jujur dtdustakan, pengkhianat
dipercayai dan onng terpercaSm dikhianati, setiap kabilah dipenuhi
dengan orang-oftng munafrk, dan setia pasar dipenuhi dengan
orang-oftng jahat, mihrab-mihrab dipenuhi dengan hksan,
sementara hati-hati pn manusia ntsak, kaum laki-laki cinta
kepada s6ama lelaki dan kaum perempuan cinta kepada s6ama
perempuan, kemakmuran dunia dirusak dan kerusakan dunia
dimakrnurkan, muncul berbagai fihah, memakan hasil riba,
muncul alat-alat musik, dan muncul barang-barang tambang,
minum minuman keras, banSnk musibah dan bencana, dan muncul
pra fukang gostp dan pengadu 4o-6u'."562

755. Munculnya Fitnah, Gempa Bumi dan Pembunuhan
Sebagai Adzab atas Umat Islam

Diriwayatkan dari Rasulullah #f, beliau bersabda,

562 Al Baihaqi berkata seperti }nng dinukil dalam N Fihn karya Ibnu Katsir
(7/2321, "sanad hadits ini dha'id hanlra saja hampir semua redarrsinyra
diriwayatkan dengan sanad lain lnng berteda."
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eUrurALA,Z;';Zl zy;i
.',flilts'J:'l}rs jdt 6fur eW:*4?\l
u(lmatku ini adalah umat yang dinhmati, ketak di akhint

mereka tidak akan ditimpa adzab sdangkan adabn5n di dunia

adalah fihah, gempa bumi dan pemb*u11un."563

Apabila kita perhatikan bahwa trmat Islam sekarang sedang

tenggelam dalam berbagai macam fihah intemal dan eksternal dan

pembunuhan oleh kaum muslimin sendiri dan oleh kaum Yahudi

dan Nasrani, sebagaimana bencana alam seperti gempa bumi terus

terjadi dimana-mana.

756. Zuhud Tinggal Cerita

757 . Wara Hanya Sandiwara

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud &, ia berkata, "Tidaklah

758. Tidak Ditemukan Lagi Seorang Sahabat

Diriwayatkan dari Ali &, ia berkata,

Rasulullah $ bersabda,

s63 Hadits ni shahih.

Hadits ini diriwap&an oleh Abu Daud (pernbahasan' Fitnah, bab' Apa yang

diharapkan dalam pembunuhan, 4/1691-

Al Albani menilai hadits ini shahih meskipun Aslrq/a'bi menyimak hadits ini

dari Abu Mr.rsa.
s5a Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalun Hilnh Al AulUn'.
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.L;),t;iAtfii K ,s.*i
"Hari Kiarnat b'dak akan terjadi hingga tidak ditemukan lagi

seorang sahabatku seperti hahya hewan tersaat yang 4i"uri.',555

759. Mengikuti Hawa Nafsu

760. Orang Ka3n Dmuliakan

761. Kebenaran Diingkari

762. Para Budak Menjadi Ahli Muqlawarah

763- Kaum Perempuan Berkuasa

764. Anak-Anak Keci! Naik Mimbar

765- Banyaknya Barisan dalam Shalat

766. Hati yang Saling Mendengki

767. Lisan yang Berselisih

768. Hawa Nafsu Berkuasa

769. Seorang Mukmin Dihinakan

77O- HatinSn Mencair dalam Dirinya Seperti Garam
yang Mencair dalam Air
771- Anak Laki-Laki Dicemburui Seperti Anak perawan

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas;S,, ia berkata:
Rasulullah $ melaksanakan haji Wada' kemudian beliau

memegang gantungan pintu Ka'bah lalu bersabda, " Wahai sekalian

s65 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al Musnad(l/g3).
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manusia, sudikah kalian aku beitahukan tentang tanda-tanda Hari

Kiamat?'

lalu Salman berdiri kepadanya dan berkata, "Tolong

beritahu kami wahai Rasulullah."

L-alu Rasulullah @ bersabda, uDiantan tanda Hari Kiamat

adalah shalat diabaikan, mengikuti hawa nafsu dan orang kaSn

dimuliakan."

Salman berkata, "Apakah ini akan terjadi wahai

Rasulullah?"

Rasulullah $ menjawab, " I3/a, dan demi Dzat Snng iiunku
benda dalam tangan-N3n, ketika ifu unhai &lman harta zal<at

menjadi rebutan dan harta rampasan meniadi santapan, pendusta

dibenarkan dan orang juiur didustakan, pengl<hianat diperca3n dan

orang terpercaya dikhianati dan ruwaibidhah angkat suara."

Mereka (para sahabat) bertanya, "Siapakah yang dimaksud

dengan ruwaibidhahitu wahai Rasulullah?"

Rasulullah $ menjawab, " Orang bodoh yang tiba-tiba

angkat bicara dan sembilan persepuluh dari mereka mengingkari

kebenaran, lalu Islam hilang dan hanya tinggal nananya dan Al
Qur'an hanya tinggal fulisannya, mushaf-mushaf penuh hiasan,

kaum lakilaki dari umatku gemuk-gemuk badannya, para budak

menjadi ahli musyawarah, anak-anak kecil ampil diatas mimbar,

kaum perempuan berkuasa, ketika ifu masjid penuh dengan hiasan

seperti gereta dan mimbar-mimbar difinggikan, baisan shalat

menjadi banyak semenbra hafi manusia saling mendengki dan

lisan mereka saling berselisih serta hawa nafsu menglJasai."

Salman berkata, "Apakah ifu akan terjadi wahai

Rasulullah?"
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Rasulullah$ menjawab, "15n, dan demi Dzat yang jium
Muhammad berada dalam tangan-N?m, kefika ifu q,ahai saLnan
seoftrng muknin diantan mereka lebih hina dari suafu umat,
hatinSn mencair dalam dirinya seputi gann Jnng menair dakm
aa karena melihat kem dan ia tidak mampu mentbahnSm,
lakilaki hanya butuh lakilaki dan perempuan hanya butuh
perenpuan, anak laki-laki dicemburui sepertT anak perawan, dan
ketika ifu wahai salman para penguan adatah orang-omng fasiq,
pat? menteri adatah orang-orang jahat dan para pejabat adatah
onngarang yang berkhianat, merel<a mengabaikan shalat dan
memperfurutkan hawa nafsunya, jika kalian mendapati mereka
maka kerjakanlah shalat kalian pada unktun5n. Ketika itu wahai
salman datanglah tavanan dan Timur dan dari Barat fisik mereka
adalah manusia tebpi hati mereka adatah syetan, mereka tidak
belas kasihan terhadap anak-anak kecil dan fidak menghormafi
oftrng-orang fua. Ketika itu wahai salman oftng-orang benngkat
menunaikan haji ke baitullah ini, pra wngaafrntn menunaikan
haji karena fujuan main-main dan rekrasi, dan oftng,orang
la5nn5n menunaikan hafi karena fujuan berdagang, dan omng-
oftng miskinnya menunaikan haji karena fujuan mengemis, dan
ren qan"nya menunaikan haji karena mencari popularitas serb
paner."

Salman berkata, "Apakah itu terjadi urahai Rasulullah?"

Rasulullah S menjawab, "Iym, dan demi Dat yang jiwaku
bemda dalam tangan-N5m, kefika ifu ulahai &tman kebohongan
merata, dan muncullah bnang berekor, dan kautn perempuirn
menbanfu suaminya dan pasar-psar berdekahn.,,

Salman bertanya, "Bagaimanakah berdekatannya?,'

i
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Rasulullah $ menjawab, "Kisis dan tidak banyak

keuntungannya, ketika itu wahai Salman Allah mengirimkan angin

yang membawa ular kuning lalu ia mematok kepala para ulama

karena mereka melihat kemungkaran namun tidak mau

mentbahnjn."

Salman berkata, "Apakah ihr terjadi wahai Rasulullah?"

Rasulullah $ menjavrab , " 15n, demi Dzat Yang Mengufus

Muhammad dengan k&enann-"#5

772. Perang dengan Tentara Sewaan

7 7 3. Amanat Dipermainkan

774. Sedekah Dlarang

Diriwayatkan dari AMullah bin Zainab Al Jundi rg, ia

berkata: Rasulullah $ bersabda, "Jika engkau melihat sdekah

disembunyikan dan penng dengan tenbra sewaan, kemakmuran

dihancurkan, kehanannn dimakmurkan, dan mendapati seseonng

mempeffn6nkan amanat t^ng diembannya seperti unta yang

bermain-main dengan sebuah pohon maka ifulah tanda dekahg

Hai Kiamat sdekat dua iari fui-"ss7

Perang dengan tentara sewaan ada di zaman ini seperti

misalnya tentara penjaga perdamaian di Sinai Mesir yang terdiri

dari tentara gabungan dari seluruh tentara di benua Afrika. Juga

seperti yang dilakukan oleh Amerika atas Afghanistan dengan

mengerahkan ribuan tentara dari berbagai macam negara.

566 gu611r ini diriwarratkan oleh lbnu Mardawaih-
567 gu6i1s ini diriwaptkan oleh AMunazzaq dah.m Al Muslmnnaf'
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775. Membicara Urusan Dunia di Masjid

Dirir,r4latkan dari Al Hasan Al Basri 4b, ia berkata:
Rasulullah $ bersaMa, "Kelak abn dabng suafu masa alas

manusia dimana merel<a mqtbiaml<an un$ern dunia di masiid,

maka janganlah l<alian ikuti mqd<a l@@a Allah tidak butuh
*oa1ru."568

Fenomena ini sudah banyak t€ridi khususnya oleh para
pengelola masjid, dimana masjid dialihfungsikan sebagai tempat
membicarakan urusan dunia, unsan makaran dan minuman.

776. Kelangkaan Imam Maqiid

Diriwayatkan dari Salamah bin Al Hurr rg6, bahwa
Rasulullah $ bersaMa,

us;7'l a'u-, o;;Lf:,/61 
"f" ,iSI. ,e661'ff''I '

"Kelak akan datang suafu masz, abs umatku dimana
mereka hendak melahtkan shalat ramun b'dak menemukan
seoftrng pun tlang enggap menjadi iman-'ffi9

Hal ifu terjadi karena banyakrya kebodohan dan meluasn5ra

kerusakan.

s68 Hadits ini diriwayatkan ol€h Al Bailrai dalam gtbb At Iman dari Al
Hasan secara musL

569 Hadis ini diriuayatkan oleh Abu Dard, Ahrnad, Ibnu Majah, Al Baihaqi
dan Ibnu Sa'd dalam TlnfuatAl Ktbn.
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777 . Dalam suatu Masyarakat Hanya Ada seorang Ahli

Fikih

778. Hilangnya Kedudukan Ulama dan Fuqaha

Diriwayatkan dari Abu Umamah rS,, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "saungguhn5m agama ini terkadang

diminati dan terkadang diiauhi. Diantara tanda diminafinya adalah

safu kabilah semuanln belajar ilmu agana sehingga tidak tersis

padanSn kecuali satu atau dua orang fasiq lnng hna iika befiicam

kduanya memaks dan mqekan. Sdangl<an dianAn bnda

dijauhinya adatah satu l<abilah semuanya hampa (ilmu agama)

sehingga tidak ada padanya kecuali hanta safu atau dua omng

faqih yang hina, iika berbicam kduan5n memaksa dan menelan-

Generasi terakhir dai umat ini akan melaknat genensi

pertamanya, atas merekalah laknat ditimpakan, dimana merela

meminum khamer secara terang-tenngan, dan ada seoftng

perempuan Wng berialan melewati sekelompk orang lafu salah

seorang mereka menghanpirinya lalu mengangl<at ekomSn seperti

ia mengangkat ekor kambing, lalu salah seorang mereka berkab

pada wakfu ifu, 'ndakkah sepantasnya engkau

memperlakukanryn dibalik dinding?!'Ketika itu ia diantara mereka

seperti Abu Bakar dan (Jmar diantara kalian, maka barangsiap

yang berani melakukan amar makruf nahi mungkar pada waktu

itu, ia dibeikan pahala seperti pahala lima pufuh orang (sahabat)

yang pemah melihatku, beriman kepadaku, dan bat kepadalnt

serta memhaia[1il-"570

77g. Muncul Generasi l,ang HanF Memperhatikan

Pakaian dan Makanan

570 gu6ilr ini diriwaptkan oleh Ath-Thabarani-
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Diriwayatkan dari

Rasulullah $ bersabda,

Bakar bin Sawadah rg, ia berkata:

c4) tr:.;r rilt
d o;Tfi- cL=)

. .:. al t..
Ult GyI ,t-*

,- ) oz

,7t1Ht otr)l'&
.faii'

Gt:il):
Ito-

fJr oul.,

" Generasi brturuk umatku Wng terlahir dalam kondisi
penuh kenikmabn, anbisi merd<a hanjn aneka makanan dan
beragam pakaian, merel<a bertican dengan penuh ga9p."57l

Ini adalah zarnan kita sekarang ini, dan tidak ada daya dan
upaya kecuali hanya milik Allah, mereka yang dimaksud adalah
anak-anak kita. Tidak diragukan lagi, coba Anda lihat mereka naik
kendaraan yang manrah di jalan-jalan, lalu makan makanan yang
paling lezat dan memakai pakaian yang paling indah, satu pakaian

mereka memiliki sepuluh wanna, mereka bicara dengan sikap
angkuh dan mencampur antara bahasa Arab dan inggris.

78O. Memelihara Kelinci Lebih Baik daripada
Memelihara Anak

781. Pada Akhir Taman Orang yang Paling Baik
Adalah Penjilat

Diriwayatkan dari Abu Dzar ift,, ia berkata:
Rasulullah $ bersabda, "Jika masi, saling berdekatan, maka
meneliham kelinci l&ih baik dari mernelihara anak sendiri, oftng

s71 6u611r ini diriwaptkan oleh Ibnu Al Mubarak doJarn,42-fuhdu(l/2121.
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tua tidak lagi dihormati, dan anak kecil fidak kgi disayangi, dan

ban5nk anak-anak hasil peninaan, sampai-sampai seorang laki-laki

berani melakukan seks dengan seorang perempuan di jalanan

umum, mereka memakai pkaian dari kulit domba dan hati

mereka adalah hati serigala, yang paling baik diantara mereka

adalah penjilat"572

Fenomena ini pasti akan terjadi.

782. Interaksi Buruk Manusia

Diriwayatkan dari Abu Umamah rS,, ia berkata:

Rasulullah,gpbersabda, "sesungguhnya manusia adalah pohon

yang berbuah dan ketak akan kembali meniadi pohon yang

berduri; jika engkau membuat mereka lai mal<a mereka akan lari

darimu, jika engkau mereka mal<a mereka akan

meninggakanmu, dan iika engkau melarikan diri dad mereka

maka mereka akan mencarimu."

Ia berkata, "Lalu bagaimana jalan keluamya wahai

Rasulullah?"

Beliau menjawab, "Hindarilah mereka dari kehormatanmu

unfuk hari susahmr."S73

783. Bersaudara secara Zhahir dan Bermusuhan Secara

Batin

572 gu611s ini diriwayratkan oleh Al Hakim dalan, N lufi.stadnk
s73 gu6115 ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan di dalam sanadnya ada

sisi kelemahan.
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Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabar rg, ia berkata:
Rasulullah $ bersaMa, nKelak di al<hir arnan ada suafu kaum
Sang zhahimya bersaudan tetapi btinnSa bermusuhan.,,

Para sahabat bertanya, "Bagaimana hal itu terjadi wahai
Rasulullah?"

Beliau bersabda, "Karena sebagian mereka senang kepada
sebagian gng lain dan sebagian mereka takut kepada sebagian
lnng 1217."574

784- seorang l^ald-Laki Mati di Tangan Keluarga dan
Kerabatnya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah rg, ia berkata:
Rasulullah $ bersaMa, "Kelak akan dabng suafu masa dimana
orang tnng bengama tidak dapt me,yelarnatkan aganznya
kecuali orang tnng membawa lari agarnanya dari jurang ke jurang
dan dari lubang ke lubang. pada mae itu kenikmatan dunia tidak
dapat diperoleh kecuali dengan kemurkaan Altah. Jika tetah terjadi
demikian maka seonng laki4aki mati di bngan isteri dan analm5n,
jika tidak memiliki isteri dan anak ia mati di kngan kdua orang
tuanya, dan jika frdak memiliki dua onng tua maka ia mati di
tangan kerabat dan tebngganya.',

Mereka berkata, "Bagaimana hal itu terjadi wahai
Rasulullah?"

Rasulullah $ bersaMa, ,Merel<a manacinjn karena
kqulibn ekonomi, mal<a kefika ifu ia merelakan dirinya melahtkan

yang men celal<al<an din'ng,2." 57 5

s74 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazar dan Ath-Thabarani. D dalam
sanadryl'a ada sisi kelenrahan-
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785. Munculnya Perilaku Kaum Luth (Homoseks)

Diriwayatkan dari

Rasulullah $ bersabda,

Jabir r$, ia berkata:

.Y"i ii,P G;l ;"i-bcl 6 r?i o\

" sesungguhryn iang plns aku khauntirlan abs umatku

adalah peilaku kaum futh (homoselcs)."fl6

786. Memilih Antara Lernah $nhunt Atau Berana

Diriunyatkan dari Abu Hurairah d*, ia berkata: Aku pemah

mendengar Rasrrhrllah #r b€Eabda'

,r:11')t U; 'I):)\l ';" ,rrL}t,
.);3t 

"b

?At G. ,y'St P.)?1 LV:W
c

P
,is

"Kelak akan datang suafu masa dimana 'J"o'*n disuruh

memilih antara lemah syahwat atau berzina, maka barangsiap

diantara t<atian mendapti masa tetsebut ia sebaiknya memilih

lemah sghw,nt daripada betzhn.",77

s7s gu6i1r ini diriwaSntkan oleh Al Baihaqi dahm,4z-Zuhdu-
s76 Hadits ini diriwaptkan oleh At-Tirmidzi dalElm Sunan At-Tilnndd

(pembahasan: Had liwath, 4/58)dan Al Hakim dahm Al Musbdnk (pembahasan:

Hudud, 4/3971dan dia menilai hadits ini shahih-

s77 Hadits ini diriwaptkan oleh Ahmad, Al Hakirn, Abu Ya'la dan Al

Baihaqi.
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787. Akan Datang Suafu Masa, Barangsiapa Dapat
Melakukan Sepuluh Perkara lnng Diperintahkan Maka
Ia Akan Selamat

Diriwayatkan dari Abu Hurairah rS, ia berkata:
Rasulullah S bersaMa,

y);f 6 .4'e J-". ulc: JS'V':rsk

"saunggwhnya katian benda pada satu masa dimana
barangsiapa yang. meninggalk4n sepuluh perkara yang
diperintahkan maka ia binasa, kemudian dabng suafu masa
dimana barangsiapa wng mengerjakan sepuluh perkara Snng
diperin tahkan maka i2 ss/an.7-';57 8

788- Curang dalam Timbangan

789- Hilangnya Hak AUah dalam Harta Benda

79O- t^aki-t-aki Memakai Sutera

79L. Perjudian

792. Kulit Binatang Buas Menjadi Kasur

793- BanyaknSp Tukang l(hutbah

794- Ulama Tunduk kepada penguasa

578 gu611t ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam .gaan Abnmtdd, Ath-
Thabarani dalam Al Mu'jant Al lkbir dm At Mu'jan Ash-shaghia serta Abu
Nu'aim dalam Hilwh Al Auliya'.

,i
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7g5. Memberikan Fatwa Mengikuti Hawa Nafsu

796. Al Qur'an Meniadi Barang Komoditi

797 . Dosa-Dosa Besar Meniadi Kebiasaan

798. BanyaknYa Tindak AniaYa

7gg- Kaum Laki-Lnk Menyempai Kaum Perempuan

800. Kaum Perempuan Menyerupai Kaum Laki-Laki

801. Harta Benda di Tangan Para Peniahat

802. Bersumpah dengan Selain Altah

803. Kekuasaan Meniadi Warisan

804. Pelanggaran Perianiian

S05. Mengendarai Bara&in

806. Perceraian Mudah Diahrhkan

807. Jalan-Jalan Menjadi SemPit

808. Hati Menjadi Rusak

809- Hitungan Bulan Berkurang Entah Karena

Hilangnya Keberkahan atau Karena Hihfirgannya Tidak

Bergantung Pada Penglihatan

Diriwayatkan dari Ali &, ia berkata, "Diantara tanda Hari

Kiamat adalah jika kalian lihat orang-orang melalaikan shalat,

mengabaikan amanat, melakukan dosa besar, memakan riba'

memakan suap, meninggikan bangunan, memperhrrutkan hawa

nafsu, menjual agama dengari dunia, menjadikan Al Qur'an

sebagai nyanyian, menjadikan kulit binatang buas sebagai

hamparan, menjadikan masjid sebagai jalanan, menjadikan sutem

sebagai pakaian, melakukan bertagai macaln perbuatan aniaya,

perzinaan merajalela, menganggap remeh perceraian, pengkhianat
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dipercayai dan orcrng jujur dikhianati, hujan berkurang, anak
menjadi sasaran kemarahan, munorl para penguasa yang jahat,
para menteri yang pendusta, dan orang-orang yang diberi amanat
berkhianat, pdh peramal yang zhalim, jumlah ulama berkurang,
jumlah qari bertambah banSnk, jumlah fuqaha berkurang, mushaf
dicari, masjid dihias dan mimbar ditinggikan, alat musik dihalalkan,
menenggak minuman keras, hukum-hukum Allah ditinggalkan,
hifungan bulan berkurang, perjanjian dilanggar, isteri membantu
suami dalam berdagang, manusia mengendarai baradzin, kaum
perempuan menyerupai kaum laki-laki dan kaum laki-laki
menyempai kaum perempuan, bersumpah dengan selain Allah,
seseorang menjadi saksi palsu, harta zakat dianggap memgikan,
amanat dianggap mengunfungkan, suami funduk kepada isterinya
dan durhaka kepada ibunla, akrab dengan temannya tetapi jauh
dengan bapaknla, kelmasaan menjadi barang warisan, generasi
terakhir umat ini akan mencela generasi pertamanya, orang yang
paling baik adalah lnng dihindari keburukannya, banyak terjadi
pembunuhan, omng-oftrng bodoh naik mimbar, laki-laki memakai
pakaian sutera, ialan-jalan menjadi sempit, bangunan megah, laki-
Iaki senang dengan lah-laki dan perempuan senang dengan
perempuan, banSnk tukang khutbah, para ulama tunduk kepada
penguasa, lalu merrghalalkan sesuahr yang haram karena mereka
dan mengharamkan ses.rahr !,ang halal karena mereka, dan
memberi fatvrn menunrti keinginan mereka, para ulama menunfut
ilmu demi mendapatkan harta benda, menjadikan Al eur.an
sebagai barang komodiu, mengabaikan hak Allah dalam harta,
harta menjadi milik ormg'or-mg iahat, memufuskan silafurrahim,
meminum minuman kelas di tempat-tempat perkumpulan,
bermain judi, berrnain musik, melarang orang miskin dari
mengambil hasil zakat dan menganggapnya sebagai kerugian,
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membunuh orang yang tidak bersalah sehingga membuat

masyarakat marah, hawa nafsu kalian berselisih, pemberian hanya

kepada para budak, curang dalam timbangan, menyerahkan

jabatan kepada orang-orang 6o6o1l. "579

810. Mengambil Harta lpng Bukan Miliknya

811. Mengadukan Kerabat

8L2. Pengemis Berkeliling Tidak Memperoleh Hasil

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud i$, ia berkata:

Rasulullah $ bersaMa, "Dianbra tanda-bnda Hari Kiamat adalah

terpufusnya tali silaturnhim, mengambil harA tnng bukan

mililmSn, teriadi perfumphan damh, seorang kenbat

mengadukan kerabahgm l<arena tidak ada hasilryn, dan seorang

pengemis berkeliling namun frdak memperoleh hasil-"S$

Semua fenomena ini telah terjadi-

813-814. Yang MempunSni Anak Bersedih

815-816- Putusan Hulrum Didasarkan atas Praduga dan

Hawa Nafsu

8L7 . Para Tukang Khutbah Berbohong di atas Mimbar

818. Bangunan Istana Ditinggikan

819. Muncul Permusuhan di antara Manusia

82O. Berbagai Masalah Manusia Bercampur

57e gu6i15 ini diriwaptkan oleh Abu q/aikh dan Ad-Dailami. Sanad hadits

ini sangat dha'ifnamrxrada beberapa hadits pendukung untuknya.
s80 HadiS ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Slpibah.
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82L- Muncul Perzinaan dan Kedengkian

822- Berkurangnya Umur Manusia

823-824. BanSTak Hujan Tapi Sedildt Buah-Buahan
Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari rg, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Tidaklah kiamat datang sebelum
Kitabullah dijadikan sebagai bahan celaan, Isram dianggap aneh,
muncullah permusuhan diantara manusia, dan diangkatlah ilmu,
masa berdekatan, urnur manusia bukurang, tahun berkurang dan
buah-buahan berkurang, pengkhianat dipercaya dan onng lujur
dil<hianati, pendusta dan onng jujur didustakan, teqbdi
barynk pembunuhan, bangunan isbna ditinggikan, oftng Wng
mempunyai anak bercedih, Jnng frdak mempun5mi anak
bercenang, muncullah perzinaan, kdengkian, dan kerrikinn,
binasalah manusia, banyak kebohongan dan sdikit kej,ujunn,
sehingga ban5nk terjadi perselisihan diantam manusia, haum nafsu
diperfurutkan, pufusan hukum didasart<an atas pnduga, banSak
hujan tapi sedikit buah-buahan, ihnu menyempit dan kebdohan
merajalela, anak menjadi sasaran hujan janng fiurun,
para tukang l<hutbah banyak berbohong, klu hakku dibenkan
kepada umatku yang buruk, mal<a, barangsiapa ,nng per@ya
dengan mereka dan rela maka ia tidak al<an mencium aroma
surg2."58l

825- Memuji orang Karena Ingin Mengambil Hartanla

s81 Hadits ini diriwa5ratkan oteh Ath-Thabarani. Daram At Huliah(hlm. ggl)
Ath-Thabarani berkata, "Sanad trr&tsini jalyid

Menurutku, penilaian ini sangat jauh.
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Diriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash &, ia berkata:

Rasaulullah S bersabda,

;lt sru K W\trtrv;;L#
''r"'\l 'l

"Akan muncul suafu kaum yang makan dengan lidahnp

hersilat tidah) seperti sapi Snng makan dengan lidahnyl."5az

Maksudnya, adalah memuji orang lain dengan kemunafikan

karena hendak mengambil harta bendanya, dan ini telah terjadi di

zaman ini.

826- Menikah dengan Perempuan lpng Bemasab Hina

Karena Ingin Mendapatlran HartanSTa

Diriwayatkan dari Abu Umamah r$, ia berkata:

Rasulullah,S bersabda,

6, z z .42 , J cz 6z

,f) Lrhl7 IJ'>J ,?
,lz

, .A)
\J

G's* aLSt it,ylSr

Yi;rUt
//

$J-i*-*c/ / -/ J^s

W'*it;c''-, !7-:
;'

" Tidaklah Hari Kiamat teriadi sehingga kalian pulang dakn

kondisi berperang dan hingga seseoftrng menemui seoft,ng

s82 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad da]21m Al Musnad (7/L751 dan

Abdurrazzaq dalam Mushannaf Abdwraruq (17 / 4591 -
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perempuan nibtgryah lalu dinikahnSa dangan bia3nnya serta

meninggalkan putei pamann5n tanp mqtoleh kepadany,s."583

Maksudnya, seseorang lebih memilih perempuan yang hina
nasabnya karena ingin mendapatkan harta bendanya dan enggan

menikah dengan puteri pamannya sendiri karena miskin serta tidak
memiliki harta benda. Ini telah terjadi di zaman kita, dimana
banyak pemuda yang menikah dengan para artis dan dancer.

827. Lewat Masjid Tapi fidak Shalat Tahi57atul Masjid

Diriwayatkan dari hnu Mas'ud &, ia berkata, "Diantara

tanda Hari Kiamat adalah seseormg berlalu lalang di masjid

narnun enggan melakukan shalat tahi!,afuI masjid."S&l

Fenomena ini sudah sering hta hhat, dimana seseorang

masuk masjid hanya ingin buang air kecil atau buang air besar atau

karena ingin mencari seseorang, nafltun ia enggan mengerjakan

shalat tahiyatul masjid.

828. Lima Puluh Orang Shalat Tapi Tidak Seorang Pun
dari Mereka yang Diterima Shalatn5Ta

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud &, ia berkata, "Diantara

tanda Hari Kiamat yaifu ada lima puluh oremg mengerjakan shalat

narnun tidak seorang pun diantara mereka yang diterima
shalatrya."585

s83 Hadib ini dirir.rayatkan oleh Ath-Thabarani dalan Al Mu'km At lhbir
(8/2M1. Di dalam sanadnya ada kelemahan.

584 Hadits ini diriuayatkan oleh Abu Daud-
58s Hadis ini diriwayatkan oleh Abu qpil*L
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Berikut ini beberapa karamah para wali yang juga

merupakan mukjizat bagi Nabi $

829. Hancumya Kamar Heraclius di Romawi

Al Hakim meriwayatkan dari Hiqnm bin Al Ash Al

Umawi i&, ia berkata: Aku dan seorang pria Quraisy pemah

diufus menemui raja Heraclius untuk mengajaknya memeluk Islam-

Ketika itu kami berangkat lalu sampai di Ghuthah, yaitu

Damaskus. Kemudian singgah di sana di tempat tinggal Jabalah

bin Al Aiham Al Ghassani. Ketika kami menemuinya, dia sedang

berada di atas ranjangnya, Ialu dia mengirim seorang delegasi

menemui kami untuk diajak berdiskusi. saat itu kami berkata,
.Demi Allah, kami tidak akan berbicara dengan utusan, karena

kami dikirim untuk menemui sang raja. Kalau sang raja memberi

reshr kepada kami, maka akan berbicara dengannya, namun jika

tidak, rnaka kami tidak akan berbicara dengan ufusan tersebut."

Maka, sang utusan itu pun pulang kemudian

menyampaikan hal itu kepada sang raja-

t_
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Setelah sang raja memberi izin kepada kami unfuk
berbicara dengann5n, dan kami pun datang menemuinya- Ketika
berada di hadapannya, dia pun berkata, *Berbicaralah!,,

Tanpa menunggu lama His!/am bin AI Ash pun
mengutarakan tuiuan kedatangannla dan mengajaknya unfuk
memeluk Islam, dan temyata ia sedang mengenakan baju
berwama hitam, lalu Hisyam bin Al Ash bertanya kepadanya,
"Apa yang engkau kenakan ifu?"

Dia menjaurab, "Aku mengenakan baju hitam ini dan
bersumpah udak akan melepaskarurgra sampai aku mengeluarkan
kalian dari SSram-"

Mendengar ifu kami berkata, 'Majelismu ini pasti akan
kami sabotase dan kami akan renggut kekuasaanmu yang besar ini
insya Allah. Hal ini seperti yang disampaikan Nabi kita
Muhammad $."

Dia berkata, "Kalian tidak sama seperti mereka. Mereka
adalah kelompok masyarakat lrang puasa di siang hari dan shalat
di malam hari, lalu bagaimana puasa kalian?"

Kemudian kami mengrampaikan cara puasa kami, hingga
membuat rona wajahnya berubah menjadi gelap, lalu berkata,
"Berdirilah!" setelah ifu ia mengirimkan seonilng utusan bersama
kami menemui raja Heraclius.

Kami kernudian keluar hingga sampai di dekat ibukota
kerajaan, pria png berangkat bersama kami berkata kepada kami,
"Kendaraan kalian ini tdak boleh masuk ke dalam ibukota
kerajaan. Kalau mau, kami akan mernbaura kalian dengan kuda
Turki dan @lnL

r

l
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Kami menjawab, "Demi Allah, kami tidak akan masuk

menemuinya kecuali dengan kendaraan ini."

Setelah itu mereka mengirim utusan menemui raja

menyampaikan bahwa Hisyam dan sahabatnya enggan melahukan

perintahnya. Kemudian raja Heraclius memerintahkan agar kami

datang menemuinya dengan kendaraan kami. Kami pun masuk

menemuinya dengan pedang terikat hingga kami pun berhenti di

depan mangan sang raja. Lalu menambatkan kendaraan kami

sambil diperhatikan olehnya, lantas kami berkata, "Tidak ada

tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar."

Tak lama kemudian nrangan sang raja pun riuh hingga

terlihat seperti pohon kurma yang diterpa angin kencang. [-alu

sang raja mengirim uhrsan unttrk memberitahukan kami agar tidak

memperlihatkan agama kami kepada mereka dan mempersilakan

kami masuk. Maka kami pun masuk saat sang raja berada di atas

ranjangnya ditemani oleh seorang ahli strategi perang dari

Romawi. Segala sesuafu yang ada di tempat peristirahatannya

berwama merah, sedangkan sang raja mengenakan pakaian

berwama merah. Lantas kami datang mendekatinya lalu ia pun

tertawa dan berkata, "Silakan saja jika kalian mau memberi salam

penghormatan kepadaku dengan cara yang biasa digunakan

sesarna kalian!"

Di samping sang raja ada seorang pria yang mahir

berbahasa Arab dan banyak omong. Kemudian kami berkata,

"Salam penghormatan yang berlakr sesama kami tidak halal

bagimu dan salam penghormatan yang engkau gUnakan tdak halal

bagi kami unhrk menggunakannYa."

Sang raja bertanya, "seperti apa salam penghormatan

sesarna kalian itu?"

t
1000 Mukiizat Rasulullah $ 585



Kami menjawab, "Assalaamu alaika (salam sejahtera
untukmu)."

Sang raja berkata, "Lalu bagaimana kalian memberi salam
penghormatan kepada raja kalian?"

Kami menjawab, "Ya dengan salam tersebut."

Sang raja bertanya lagi, 'I alu bagaimana ia membalas
salam penghormatan kalian?"

Kami menjawab, "Dengan ucapan salam yang sama."

Sang raja berkata, "sungguh agung perkataan kalian ini."

Kami berkata, "Tiada fuhan Snng berhak disembah kecuali
AIIah dan Allah Maha Besar."

Ketika kami sedang berbicara dengannya, tiba-tiba ruangan
bergetar sampai-sampai sang raja mengangkat kepalanya unfuk
melihatnya. Sang raja bertanya, "Apakah setiap kali kalian
mengucapkan kalimat seperti ini di tempat tinggal kalian
menyebabkan ruangan bergetar?"

Kami menjawab, 'Tidak! Kami tidak pemah melihat
kejadian seperti ini kecuali ketika bersamamu."

Sang raja berkata, "Aku ingin sekiranya setiap kali kalian
mengucapkan kalimat tersebut segala sesuatu yang ada menjadi
bergetar dan aku telah keluar dari separuh kekuasaanku."

Kami bertanya balik, "Kenapa itu bisa terjadi?"

Sang raja menjawab, "Karena ifulah yang paling mudah
dan pantas agar itu tidak menjadi bagian dari perkara kenabian,
tetapi ifu bagian dari tipudaya atau rekayasa manusia."

Setelah itu sang raja bertanya kepada kami segala hal yang
ingin diketahuinya, lalu kami memberikan jawaban yang
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memuaskan dirinya hingga dia berkata, "Bagaiamana cara kalian

shalat dan puasa?"

Kami lantas menjawabnya lalu dia berkata, "Bangkitlah!"

Setelah itu dia memerintahkan anak buahnya untuk

menyediakan tempat peristirahatan terbaik dan segudang makanan

untu]< kami.

Kami pun tinggal di sana selama tiga hari. Setelah ihr sang

raja mengirim seorang utusan menemui kami, lalu kami pun

datang menemuinya. Perkataan kami yang dulu sempat

dilontarkan kembali temlang ketika berbicara bersama sang raja.

Kemudian sang raja meminta sesuatu seperti benfuk wadah

persegi empat berukuran besar, di dalamnya ada rumah-rumah

kecil yang memiliki beberapa pinhr. Tak lama kemudian sang raja

membuka sebuah pinhr rumah dan gemboknya, lalu dia

mengeluarkan sutra berwama hitam, lantas dia menggelamya.

Temyata di dalamnya terdapat gambar berwama merah yang

berwujud seorang pria dengan bola mata besar, dan kedua

pinggangnya besar. Aku tidak pemah melihat orang Srang memiliki

leher sepanjang pria tersebut. Di wajahnya tidak ditemukan

jenggot namun ada dua jalinan rambut di kepalanya. selanjutnya

sang raja bertanya, "Apakah kalian tahu siapa gerangan pria ini?"

Kami menjawab, "Kami tidak tahu."

Ia berkata, "lni adalah Adam S." TemSata Adam adalah

manusia dengan banyak bulu di sekujur tubuhnya-

Setelah ifu ia membuka lagi pintu lainnSra kemudian

mengeluarkan sepotong kain sutl.a berwama hitam, temyata di

dalamnya terdapat gambar sosok yang sangat putih, kedua bola

matanya indah, dahinya licin, janggutrya putih terlihat seperti
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orang yang sedang tertawa. Kemudian ia bertanya, "Apakah kalian

tahu siapa orang ini?"

Kami menjawab, "Tidak."

Ia menjawab, "lni adalah Ibrahim &."
Selanjutrya ia membuka pintu lainnya, dan temyata di

dalamnya ada gambar berwama putih dan sosok itu tak lain adalah

Rasulullah S. Lalu ia bertanya, "Apakah kalian mengenal orang

mlr

Kami menjawab, "Ya ini adalah Muhammad
Rasulullah $."

Kami pun menangis lalu dia berkata, "Allah tahu bahwa

ada orang yang berdiri lantas duduk lagi."

Sang raja berkata, "Demi Allah, ifu adalah gurauan."

Kami menjawab, "Ya, ifu adalah gurauan sepertinya engkau

melihat ke arahnya."

Maka, sang raja pun melihat sesuatu ke arah gambar

tersebut, lalu berkata, "lni sebenamya bukan gambar yang

terakhir, tetapi gambar ini sengaja aku munculkan terlebih dahulu

unfuk kalian agar aku mengetahui reaksi kalian."

Setelah itu sang raja membuka pintu lainnya, kemudian

mengeluarkan sepotong kain suba berwama hitam, temyata di
dalamnya terdapat gambar berr,vama coklat tua kehitam-hitaman,

berambut keriting, bermata juling, tatapannya tajam, mukanya

terlihat masam, gginya menumpuk satu sama lain, bibimya lebar

terlihat seperti sedang marah. Kemudian sang raja bertanya,
"Apakah kalian tahu siapa pria ini?"

Kami menjawab, "Tidak- "
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Sang raja berkata, "Dia adalah Musa S."

Di samping gambar tersebut ada gambar pria lain dengan

rambut berminyak, dahinya lebar, matanya agak sedikit juling. L-alu

sang raja bertanya, "Apakah kalian tahu pria ini?"

Dia berkata, "Dia adalah Harun bin Imran S"'

Setelah itu sang raja membuka lagi pintu lainnya, kemudian

dia mengeluarkan sepotong kain sutra putih yang di dalamnya

terdapat gambar pria berkulit gelap, berperawakan sedang dan

terlihat seperti orang yang sedang marah. [-alu sang raja bertanya,

"Apakah kalian tahu siaPa Pria ini?"

Kami menjawab, "Tidak tahu."

Dia berkata, "Dia adalah Luth &."

Setelah itu sang raja membuka lagi pinfu lainnya, kemudian

mengeluarkan sepotong kain sut.a berwama putih, dan temyata di

dalamnya ada gambar seorang pria berkulit putih, berkulit merah,

berhidung mancung, berjambang halus, dan berwajah tampan.

Sang raja lalu bertanya, "Apakah kalian tahu siapa pria ini?"

Kami menjawab, "Tidak tahu."

Dia berkata, "[ni adalah Ishaq &."

Setelah itu sang raja membuka pinhr lainnya, kemudian

mengeluarkan sepotong kain sutra berwama putih, yang temyata

di dalamnya ada gambar seorang pria yang mirip dengan Ishaq,

hanya saja ada sedikit cacat pada bibimp. Sang raja lantas

bertanya, "Apakah kalian tahu siapa pria ini?'

Kami menjawab, "Tidak tahu."

Dia berkata, "[ni adalah Ya'qub *L-"
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Kemudian sang raja membuka lagi pintu lainnya lalu

mengeluarkan sepotong kain sutra berwarna hitam, dan temyata di
dalamnya ada gambar seorang pria berkulit putih, berwajah

tampan, berhidung mancung, berpostur ideal, wajahqn terlihat
bercahaya, terlihat tanda kekhtrs!ruan di urajahnya. lantas sang

raja bertanya, "Apakah kalian tahu siapa pria ini?"

Kami menjawab, 'Tidak tahu."

Dia berkata, "lni adalah Ismail & kakek Nabi kalian $."
Setelah ifu sang raja membuka lagr pintu lainqa kemudian

mengeluarkan sepotong kain sutra lpng di dalamqn ada gambar

yang mirip dengan wajah Adam dan uajahnp terlihat seperti

matahari. Lalu sang raja bertanya, "Apakah kalian tahu siapa pria

lrur

Kami menjawab, "Tidak tahu."

Dia berkata, "Dia adalah Yusuf S."
Kemudian sang raja membuka lagi pintu lainnya, lalu

mengeluarkan sepotong kain sutra berrrama putih, dan temyata di
dalamnya ada gambar seorang pria berkulit merah, kedua betisnya

kecil, matanya sipit, pemtnya besar, berperawakan sedang, dan

menenteng pedang. l.antas sang raja bertanya, "Apakah kalian

tahu siapa pria ini?"

Kami menjawab, "Tidak tahu."

Dia berkata, "Dia adalah Daud S."
Setelah itu sang raja membuka lagi pintu lainnya lantas

mengeluarkan sepotong kain sufua yang berwama putih, dan

temyata di dalamnya ada gambar seorang pria dengan kedua
pinggul yang besar, kakinya panjang sambil mengendarai kuda.

lalu sang raja bertanya, "Apakah kalian tahu siapa pria ini?"
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Kami menjawab, "Tidak tahu."

Dia berkata, "Dia adalah Sulaiman bin Daud &."

Selanjuhrya sang raja membuka pintu lainnya kemudian

mengeluarkan sepotong kain sutra berwama hitam, dan temyata di

dalamnya terdapat gambar seorang pria muda berjenggot hitam,

berambut lebat, bermata indah, dan wajahnya mpawan. l-antas

sang raja bertanya, "Apakah kalian mengenal pria ini?"

Kami menjawab, "Tidak tahu."

Dia berkata, "Dia adalah Isa putra Maryam &-"

Setelah itu kami bertanya kepada sang raja, "Darimana

engkau memperoleh semua gambar-gambar tersebut, karena yang

kami tahu para nabi tidak boleh digambarkan dalam sebuah wujud

dan kami pun melihat gambar Nabi kami seperti itu juga?"

Sang raja menjawab, 'Dulu, Adam @ sempat meminta

kepada Tuhannya agar memperlihatkan sosok para nabi dari garis

keturunannya, kemudian Allah menurunkan gambar-gambar

mereka kepadanya. Lalu gambar-gambar tersebut disimpan di

dalam lemari Adam di Maghiribisy-syams, lantas Dzul Qamain

menemukannya dari Maghiribisy-syams, kemudian dia

menyerahkannya kepada Danial."

Setelah itu sang raja berkata, "Demi Allah, hatiku merasa

nyaman untuk meninggalkan kekuasaanku dan aku kembali

menjadi seorang hamba hingga ajal datang menjemputku, lalu

Allah membalas perbuatan baik kita lalu balasan kami diterima

dengan baik dan kami pun merasa tentram."

Kemudian kami menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq rS, lalu

menceritakan perihal yang diperlihatkan dan diucapkan sang raja

kepada kami serta balasan yang diberikan olehnya. Mendengar itu
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Abu Bakar pun menangis, lalu berkata, "Sungguh miskin dia!

Andai saja Allah menghendaki kebaikan untuknya niscaya itu telah

Dia lakukan."

Setelah itu Abu Bakar berkata lagi, "Rasulullah $ telah

menyampaikan kepada kami bahwa sebenamya orcmg-orang

Nashrani dan Yahudi telah menemukan ciri-ciri Muhammad # di

dalam kitab suci mereka."

Seperti ini pula cerita yang dibaunkan oleh Al Hafizh Abu
Bakar Al Baihaqi dalam Dala'il 4,r-1yu6r**u1'r586 dari Al Hakim
secara ijazah ... kemudian dia menyebutkan cerita tersebut dan

sanadnya la ba'sa bih. Begifu pula cerita yang dinukil oleh hnu
Katsir dalam Tafsir Al Qur'an At Azhim.ffi7 Sehin itu, hnu Katsir
pun menyebutkan cerita tersebut dalam Al Kanfs dari Al Baihaqi

dengan redaksi yang lengkap. Setelah itu dia berkata, "lbnu Katsir

berkata, 'Sanad hadits ini jaryid sedangkan para periwayatrya

biqall."

Lebih jauh, Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam Dala'il
gr-1yr6r**u1rs89 dari Musa bin Uqbah. Setelah itu dia

menyebutkan kisah yang sama. Dalam hadits Hisyam bin Al Ash

tidak disebutkan Abu Bakar dalam gambar tersebut, tetapi

disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqiseo

dari Jubair bin Muth'im & seperti yang dinukil dalam Al Bidayah

cn An-Nhajah.s9r

s86 I-;h. Dala'il An-Nubuuntah fub: Gambar wajah Nabi Muhammad$
yang ditemukan, l/386-390)

s87 Uh. Tafsa Al Qw'an Al Azhim (2/25t1.
588 Lih. IknzAl Ummal(no. 30309, 1l/@4{fl91.
58e Uh. Dala'il An-Nubuwwh(13/50-55).
seo Uh. Dala' il An-Nubuwnh (1/3S4-385).
ser Uh. Al Bidawh va An-NilnSah(6/361.
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Di dalam At Bidayah disebutkan bahwa mereka lantas

berkata kepadaku, "Lihatlah apakah engkau melihat gambamya?"

Kemudian Aku melihabrya, temyata aku menemukan ciri

Rasulullah # d* gambamya. Aku juga menemukan ciri Abu

Bakar dan gambamya yang sedang menyentuh bagian belakang

kaki Rasulullah #. lantas mereka berkata kepadaku, "Apakah

engkau melihat ciri-cirinYa?"

Aku menjawab, "Ya."

Mereka berkata, "lni dia!"

Mereka kemudian memberi isyarat kepada ciri

Rasulullah #. Lul,, aku berkata, "Memang benar. Ya Allah, aku

bersaksi bahwa itu adalah beliau-"

Mereka berkata, "Apakah engkau mengenal pria yang

menyentuh bagian belakang kaki beliau?"

Alar menjawab, "Ya."

Mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa ini adalah sahabat

kalian dan ini adalah khalifah setelah beliau meninggal dunia?"

Al Bukhari pun meriwayatkan hadits tersebut secara

ringkas. Begitu pula Ath-Thabarani dalam Al Kabir dan N
A,sath.592

Di dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan bahwa aku berkata,

"Siapa pria yang sedang berdiri di samping beliau?"

Dia berkata, "sesungguhnya tidak ada lagi nabi lain yang

diutus oleh Allah setelah Nabi ini (Muhammad #) dan setelah

beliau wafat, pria ini adalah khalifah pengganti beliau." Temyata

pria itu adalah Abu Bakar r$,.

se2 Uh. Al Mu,jam Al lGba(no. L537,2/1251.
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Al Haitsami berkata, "Di dalam sanadnya ada periwayat

Yang tidak aku ksnal."593

Selain itu, Abu Nu'aim pun meriwayatkan hadits yang sama
dengan riwayat Al Baihaqi dalam Dala'il An-Nubuowtah.

830. Gema Takbir Menggemparkan Kota Homsh

831. Hancumya Kota Homsh Beserta Penduduknya

hnu Jarir menyebutkan dalam kitab Taril<bnyas94 6uri
sejumlah syaikh dari Ghassan dan Balqin, mereka berkata, "Allah
telah memberikan balasan bagi umat Islam atas kesabaran mereka
dalam perang Homsh, dimana penduduk Homsh digoncangkan.
Hal itu bermula ketika umat Islam mengepung mereka lalu
bertakbir serempak sehingga membuat penduduk Romawi
bergoncang dan dindingdinding mntuh, kemudian mereka lari
ketakutan mencari penguasa dan pemimpin mereka unfuk
menuntut agar dilakukan perdamaian, namun mereka enggan
memenuhi permintaan mereka.

Setelah ihr umat Islam bertakbir lagi untuk kedua kalinya
sehingga menyebabkan sejumlah rumah nrntuh, lalu mereka
berhamburan kepada penguasa dan pemimpin mereka, seraya
berkata, "Tidakkah kalian lihat siksa Allah menimpa kami?"

Lalu mereka menjawab ....

832- Suara Umar Bin Khaththab di Madinah Terdengar
oleh Pasukannya yang Sedang Perang

5e3 Uh- Majma',42-Zwa' id (8/2341.
s% I-ih. Tadkh Ath-Thahri (3/600l.
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Al Baihaqi dan Al-l.alikai dalam Syarah As-Sunnah

menyebutkan dari hnu Umar r$, ia berkata: Umar bin

Khaththab rS mengirim pasukan yang dipimpin oleh seorang laki-

laki bemama Sariyah. Ketika Umar;$ sedang berkhutbah, tiba-

tiba ia berteriak dan berkata, "Wahai Sariyah berlindunglah ke

gunung!" -sebanyak tiga kali-

Kemudian uhrsan pasukan tersebut datang, lalu Umar

bertanya kepadanya, lalu ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin,

semula kami kalah, lalu tiba-tiba kami mendengar suara

menyerukan, 'Wahai Sariyah berlindunglah ke gunung -sebanyak
tiga kali- maka kami pun berlindung ke gunung, lalu mereka

dikalahkan oleh Allah &."

hnu Umar berkata: lalu dikatakan kepada Umar,

"Engkaulah yang meneriakkan kalimat itu."

Demikian disebutkan oleh Harmalah dalam

penggabungannya atas hadits hnu Wahab, dan sanadnya hasan.

Sementara hnu Mardawaih meriwayatkan dari hnu Umar

dari bapaknya &, ia berkata: Umar r$ sedang khutbah Jum'at,

lalu tiba-tiba ditengah khutbah ia berkata, "Wahai Sariyah,

berlindunglah ke gururng, barangsiapa memelihara serigala ia

aniaya."

Kemudian orang-orang pun saling menoleh sebagian

mereka kepada sebagian yang lain, lalu Ali 4g berkata kepada

mereka, "Nanti ia pasti akan mengabarkan apa yang

dikatakannya."

Selesai khutbah mereka pun bertanya kepadanya, lalu ia

menjawab, "Terdetik dalam hatiku bahwa kaum musyrikin berhasil

mengalahkan saudara-saudara kita dan mereka melevvati sebuah

gunung. Jika mereka bertalik kepadanya, mereka dapat

II
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memerangi dari satu arah, dan jika mereka melewatinya, maka
mereka akan binasa, lalu keluarlah dari mulutku kalimat seperti
yang kalian ceritakan itu."

Sebulan kemudian datanglah ufusan dari pasukan tersebut
menyampaikan bahwa mereka mendengar suara Umar pada hari
itu, lalu kami langsung berlindung ke gunung dan Allah pun
memberikan kemenangan kepada kami. Demikian disebutkan

dalam 4l t"hubuli.ses

Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dalam Ad-Dala'il,59e
Abu Abdurrahman As-Sulami dalam kitab Al Arba'in, N Khatib
dalam kitab para perawi Malik, dan hnu Asakir dari Ibnu Umar
seperti dalam N Muntakhaf9T serta dalam riwayat keduanya,
bahwa setelah itu orang-orang berkata kepada Ali &, "Tidakkah

engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Umar?"

Ia berkata, 'Wahai Sariyah, berlindunglah ke gunung,
padahal ia sedang berkhutbah?"

Ali berkata, "Celakalah kalian! Biarkan Umar, karena tidak
ada sesuafu padanya kecuali pasti ada sebabnya."

hnu Katsir dalam Al Bidayah wa An-Nihayah berkata:
tentang status keabsahannya dari hadits Malik ada koreksi dalam
hal ini.

Abu Nu'aim dalam kitab Ad-Dala iF98 meriwayatkan dari
jalur Nashr bin Tharif dan dalam riwayatnya: Lalu Umar rS,

berkata, "Sesungguhnya terdetik dalam hatiku bahwa ia diserang

5e5 95. Al Isbabh fi Tantyiz,4sh-Shahabah(3/gl.
se6 Uh. Data' il An-Nubuvvwah (no. 526 dan SZ9l.
se7 ljh. Muntakhab l{anz At Ummal (4/3861.
se8 l'.ih. hla 'il An-Nubuwurah (no. 521 dan 580).
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musuh ke gunung, siapa tahu ada salah seorang hamba Allah

menyampaikan suaraku kepada mereka-"

Diriwayatkan Abu Nu'aim599 dari jalur Amr bin Al Harits

dan dalam riwayakrya: [-alu Abdurrahman bin Auf ;ig masuk

menemuinya, dan ia tenang kepadanya, lalu ia berkata, 'iYang

sangat aku cerca dari mereka atasmu adalah bahwa engkau

mengatakan kepada mereka suatu perkataan ketika engkau sedang

berkhutbah; wahai Sariyah berlindunglah ke 9unm9, apa itu?"

Umar menjawab, "sungguh aku sendiri tidak sadar, aku

lihat mereka sedang berperang di sebuah gunung, mereka diserang

dari depan dan belakang, maka aku pun berkata, 'Wahai Sariyah,

berlindunglah ke gunung agar mereka berlindung ke gunung'. Tak

lama kemudian datanglah ufusan pasukan membawa surat yang

isinya: Kami berhadapan dengan musuh pada hari Jum'at, lalu

kami perangi mereka sejak selesai shalat Subuh sampai tiba waktu

shalat Jum'at, lantas tiba-tiba kami mendengar suara menyenrkan,

'Wahai Sariyah, berlindunglah ke gunung!' sebanyak dua kali,

maka kami pun langsung menuju ke gunung, dan kami terus

memberikan perlawanan hingga akhimya mereka kalah."

Setelah ifu orang-orang yang tadi mencela Umar berkata,

"Biarkan Umar, sesungguhnya ia mendapatkan karamah dari

Allah &."

Al Waqidi meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dan Ya'qub

bin Zaid seperti dalam N BidaSnh wa An-Niha7nlf0o, dan dalam

riwayat keduanya: lalu dikatakan kepada Umar bin Khaththab &,,
"Apakah maksud u@panmu?"

see Ulr. Dala'il tuz-Nubuvtmh (no. 528 dan 580).
600 96. N BidaSnh w An-Nihagh? /L371.
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Lalu Umar menjawab, "Sungguh aku mengucapkannya

tanpa kesadaran."

hnu Katsir berkata, "Jalur-jalur ini saling menguatkan.

Hanya saja jalur hnu Wahab dinilai paling baik oleh Ibnu Katsir

dan Ibnu Hajar."

833. [-ampu-[-ampu yang Tumn Dari Langit

Diriwayatkan dari Usaid bin Hudhair -seorang qari' yang

paling merdu suaranya- ig, ia berkata: Suahr malam aku

membaca surah Al Baqarah, dan ketika itu kudaku sedang terikat

dan anakku yang bemama Yahya sedang berbaring disampingku.

Tiba-tiba kudaku berlari lalu aku berdiri, tidak ada khawatiran apa

pun kecuali pada anakku Yuhyu, lalu kudaku terdiam. Kemudian

aku membaca lagi, lalu kudaku berlarian lagi, lalu aku berdiri, udak

ada kecuali pada anakku Yahya. Setelah itu aku melanjutkan

bacaanku, lalu tiba-tiba kudaku berlarian, maka aku pun

mengangkat kepalaku dan temyata ada seperti naungan yang

menyala furun dari langit dan membuatku takut lalu aku pun diam.

Pada pagi harinya aku pergi menghadap Rasulullah $, lalu

aku menceritakannya. Maka Rasulullah $ bersabda, 'Bacalah

wahai Abu YahJm."

[-alu aku meniawab, "Aku telah membacanya, lalu kudaku

berlarian lantas aku berdiri, tidak ada kekhawatiran kecuali pada

anakku Yahya."

Rasulullah $ bersabda, "Bacalah umhai Abu Yahtn."

Aku menjawab, "Aku telah membacanya, kernudian kudaku

berlarian lalu aku berdiri dan tidak ada kekhawatiran kecuali pada

anakku Yahya."
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Rasulullah $ bersaMa,"Baalah wahai lbnu Hudhair."

[-alu aku menjawab, 'Aku telah membacanya wahai

Rasulullah, kemudian aku mengangkat kepalaku dan temyata ada

seperti naungan yang bercahaln lalu aku pun takut kepadanya-"

Setelah itu Rasululluh S bersaMa, "Itu adalah malaikat,

mereka mendekat karena ingin mendangar bacaanmu yang merdu,

dan seandainin engkau terus membacantn sampai pagi niscaya

orang-orang akan dapa t melihabtya-" 60l

834. Tongkat Menyala

Diriwayatkan dari Anas i$, ia berkata: Usaid bin

Hudhair &602 dan Abbad bin BisyruS,6o3 keduanya berada disisi

Rasulullah $ pada suatu malam yang gelap- Ketika keduanya

keluar dari sisi Rasulullah #, "uluh 
sahr tongkat mereka menyala

hingga menjadi lampu penerang baE keduanya, dan ketika

keduanya berpisah, maka tongkat yang safun1n pun menyala-@

501 Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari (no. 3045 dan 5018) dan Muslim

(no. 796).
602 grui6 bin Hudhair adalah Abu Yahya, salah satu sahabat png berbaiat

kepada Nabi $ di malam Aqabah, dan salah sahr dari dga belas naqib. Dia wafat

pada tahun 20 Hijriyah. uh. Al Isfr'ab wa lbnu Abdil Ban, usud Al Ghabh

karya hnu Al Atsir, At Ishafuh ti Tanyiz Ash-Slnlabh karya Ibnu Hajar, dan

Thabaqat lbnu &'dl,arya hnu Sa'd (3/606'[
603 Dia adalah Abbad bin Bis'lrr adalah bin Waqry- Dia memeluk Islam saat

berada di Madinah melalui tangan Mush'ab bin Umair dan ikut dalam semua

peperangan bersama Rasulullah *- Dia wafat dalam p€rang Yarnamah. Ljh. Al
Isti'ab, usud Al Ghabah, Al tshabh fr Tamyiz Ash-slalmbh, dan Thabqat lbnu

e'd(3606).
604 guditr ini diriwayatkan oleh Al Bul*Eri (no- 3805) s@ara mu'allaq-
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835. Hudzaifah Melihat Malaikat

Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al Yaman &, ia berkata:

Rasulullah $ melaksanakan shalat Isya kemudian keluar dan aku

mengikutinya, tiba-tiba ada seseorang yang menghadang beliau,

lalu beliau bersabda kepadaku, " Wahai Hudzaifah, apakah engkau

melihat saeorang tnng m enghadangku ?'

Aku menjawab, "lya wahai Rasulullah."

Lalu beliau bersabda, " Ifu adalah salah safu malaikat yang
meminta izin kepada Tuhannya unfuk menguapkan sa/am

dan memberiku kabar gembira bahun Al Hasan dan Al
Husen adalah pemimpin para pemuda di surga, sedangkan

Fatimah adalah pemimpin wanita di surga."6o5

836. Malaikat Mengucapkan Salam Kepada Imran Bin
Hushain rg

Mutharrif bin Abdullah Asy-Syikhkhir rS, berkata: Suatu

ketika Imran bin Hushain berkata kepadaku, "Besok pagi

datanglah kemari."

Pada pagi hari pun aku berangkat kepadanya, lalu ia
berkata kepadaku, "Apa fujuan kedatanganmu?"

Aku menjawab, "Karena janji."

Imran berkata, "Aku ingin menceritakan kepadamu dua

hadits, yang pertama tolong rahasiakan dan yang kedua silakan

kalau engkau mau menceritakannya. Adapun yang harus engkau

rahasiakan, bahwa yang terputus telah kembali. Sedangkan yang

605 gu611r ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadnk(3/381).
Adz-Dzahabi berkomentar, "Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al Baihaqi

dalatn Dala' il An-Nubuwnah (7 /7 81."
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kedua, kami melakukan haji tamathr' bersama Rasulullah, ia

berkata: Ada orang yang suka mengungkapkan pendapatnp-"m6

Makna hadits ini, bahwa [mran bin Hushain pemah

mengalami sakit wasir, dan ia mampu bersabar- Malaikat pun

pemah mengucapkan salam kepadanya, lalu ia berobat dengan

terapi kay (terapi besi panas) sehingga malaikat pgn bertrenti

mengucapkan salam kepadanya. Kemudian ia meninggalkan

pengobatan tersebut dan malaikat pun kembali merrgucapkan

salam kepadanya.

837 . AMullah Bin Abbas rg Melihat Malaikat Jibril e
Diriwayatkan dari hnu Abbas 4&, ia berkata: Suafu kefika

aku bersama bapakku disisi Rasr.rlullah *, saat sedang bercakap

cakap dengan seorang laki-laki, dan ia seperti orang lpng
berpaling dariku. Ketika kami keluar ia berkata, 'Wahai anakku,

tidakkah engkau lihat bahwa anak pamarunu seperti orang lnng
berpaling dariku, -dari bapaknya dari Abu Farak--"

Lalu aku berkata, "Wahai bapakku, karena beliau sdang

bercakap-cakap dengan seorang laki-laki. "

Setelah ih.r ia kembali menemui Rasulullah $ lalu berkata,
,,wahai Rasulullah, aku berkata, 'Engkau b€rkata kepada harnba

Allah demikian dan demikian'. lalu ia berkata, 'Karena ada

seorang laki-laki yang sedang bercakapcakap denganmr.r" apakah

disisimu ada orang lain?"

Rasulullah $ bersaMa, "Apakah engl<au melilnnSa uahai

Abdullah?'

606 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pernbafrasan: Haii bab: Boletrnga

melakukan haji tamattu', ).
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Ia menjawab, "lya wahai Rasulullah."

Lalu beliau bersabda, "Ia adalah Jibril, yang membuatku
sibuk sampai lupa denganmu."6o7

838- Anas Bin Malik rg, Melihat Malaikat Jibrit di Bani
Quraizhah

Diriwayatkan dari Anas iSg, ia berkata, "Aku pemah
melihat seperti debu yang terang dalam rombongan Jibril & ketika
berjalan ke bani Quraizhah di jalan bani Ghanam, dan itu terjadi
pada masa perang bani Quraizhah tahun 5 Hijriyah."

839- Haritsah Bin Nu'man r& Melihat Malaikat Jibril e
Diriwayatkan dari Haritsah bin Nu'man &, ia berkata: Aku

melewati Rasulullah # yung sedang duduk bersama Jibril &, lalu
aku mengucapkan salam kepadanya dan aku ler,vat. Ketika kami
kembali, Rasulullah bangkit dan bersabda kepadaku, *Apakah

engkau melihat onng Jnng bersamaku?'

Aku menjawab, "lya."

Beliau bersabda, " Ia adalah Jibil, dan ia telah menjaw,mb

*1u-rnu."608

607 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi daram Dala'il An-Nubuwwah
OnSl dan Al Haitsami dalam Majma'Az-Zatn'id(9/2761.

setelah itu Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwaptkan oleh Ahmad dan
Ath-Thabrani dengan berbagai sanad dan para periwapt keduanya adalah
periwagrat Ash-Shahih."

608 g.6i1s ini diriunyatkan oleh Ahmad dahm At Musnad dan Al Baihaqi
dalam Dala' il An-Nubuovut:ah 0 n 4).
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840. Malaikat Jibril Berharap Muhammad Bin
Maslamah Mengucapkan Salam kepadanya

Diriwayatkan dari Muhammad bin Maslamah i$, ia

berkata: Suafu ketika ah sedang lewat, dan mendapati

Rasulullah $ sedang duduk diatas bukit Shafa sambil meletakkan

pipinya diatas pipi seseorang.

Muhammad bin Masalah berkata: Setelah itu aku pergi, dan

tidak lama kemudian Rasulullah $ memanggilku lalu aku

menghampiri beliau lalu beliau bersaMa, " Wahai Muhammad,

kenapa englau tidak mengaapkan salam?'

Muhammad bin Maslamah menjawab, "Aku melihat

baginda sedang asyik berbincang-bincang dengan seseorang, dan

aku tidak ingin mengganggu perbincangan baginda, memang siapa

ia wahai Rasulullah?"

Rasulullah $ menjawab, " Ia adalah Jibril."

Jibril berkata, "Muhammad bin Maslamah udak mau

mengucapkan salam, seandainya ia mau mengucapkan salam

niscaya kami akan membalas salamnya."

Ia berkata, "Apakah yang dikatakan olehnya kepadamu

wahai Rasulullah?"

Rasulullah $ menjawab,

'$i* &riq H;,}->'Jt)G
,!l . {'. .t tf,.a'l)v G-fU-z e
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"Masih aja Jibril menasihatiku agar betbuat baik dengan
tetangga sampai-sanpi alu mengin beliau al<an merladikan hak
waris baginy2."6o9

84L- Orang yang Mengrakiti Utsrnan Lumpuh Kakin5Ta

Diriwayatkan dari sulaiman bin yasar rg bahwa Jahjah AI
Ghifari mengambil tongkat utsman yang digunakan sebagai
pegangan olehnya lalu mernatahkannya diatas lufufuiya, maka ia
pun menjadi lumpuh kakiny".5ro

842- Jika Bersumpah atas Nama Atlah Niscagn Akan
Dipenuhinya

Diriwayatkan dari Anas bin Malik 16, ia berkata:
Rasulullah @ bersaMa,

.. o-1 o7 olo - | ,- -, .';;I "_) J"b p l12l 
"bib'u rf

. #y, ; it ;t fir,;:r3' 
"F.) ? a',J,

" Berapa ban5ak oftng lemah Snng daemehkan ; hanln
memiliki dua helai pl<aian jil<a barunph abs nama AIah Azza
on Jalla ia pasti dikabunan, dianbn mqel<a adalah Al hra' bin
Malik;'

509 Hadis ini diriu,ayadian oleh At Baihaqi &la$t hta'it An-Nubu+aah
0nn.

610 Puu periwayatnya eatl
Hadits ini diriu,alratkan oleh lbnu Abn eeibalr dalan Taikh N Madhnh(no.

LlI.2l, Ath-Thabrani datam rariklrnw (4ffin, dan Allalika'i drl}um furh
Ahulussunnah (9/L3ll.
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Al Ba'ra'611 berhadapan dengan pasukan musuh, lalu

orang-orang kafir mencibimya dan berkata, "Wahai Al Barra',

sesungguhnya Rasulullah s pernah bersabda bahwa jika engkau

bersumpah akan dikabulkan oleh Allah, maka bersumpahlah atas

narna Allah."

I-alu Al Barra' berkata, "Aku bersumpah dengan nama-Mu

wahai Tuhan agar kiranya engkau berikan pundak-pundak mereka

kepada kami."

Mereka pun berhasil mengalahkan kaum musyrikin'

Kemudian mereka bertemu di jembatan Sus, lalu mereka mencibir

kaum mgslimin dan berkata, "Bersumpahlah engkau wahai Barra'

kepada Tuhanmu!"

[-alu Al Barra' berkata, "Aku bersumpah dengan nama-Mu

wahai Tuhanku agar kiranya engkau berikan pundak-pundak

mereka kepada kami dan pertemukan aku dengan Nabi 6S' "

[-alu mereka pun berhasil mengalahkan kaum musyrikin

dan Al Barra' pun gugur sebagai syahid.612

6u 6l Barra' adalah sahabat Nabi,S yang bemama lengkap Al Barra' bin

Malik Al Anshari, saudara sekandung Anas bin Malik. Dia ikut bersama Nabi $
dalam sernua peperangan kecLlali perang Badar. Dia dikenal memiliki

keistimeuraan doa yang mustajab dan pembemni. Dia mati terbunuh dalam masa

pernerintahan Urnar bin Khaththab $ pada tahun 23 Hijrilah'

lih. HilJnh N Auli?.(1,/350), Shifah Ash-Shatwah|1/362), dan A] Ishafuh

fi Tamy? Ash-Shahabah l1 /2351.
612 Hadits int slnhih.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam .4/ Mustadrak (3/2921, Abu

Nu'aim dalarn lliltnh At Autiw'$n), Al Baihaqi dalam Dala'il An-Nubuwmh

(6/368l,dan At-Tirmidzi secar€r makrn dalam Sunan At-Tbmidzilno. 3854).

At-Tirrnidd menilai hadits ini hasan. sedangkan Al Hakim menilai bahwa

sanad hadits ittr shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.

Pendapatnp ini dbett{ui oleh Adz-Dzahabi-
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843. Doa Aist ah 6, atas Orang yang Membunuh
Untanya

Diriwayatkan dari Mughirah g, bahwa Aiman
Sha'sha'ah adalah orang yang membunuh unta Aisyah 6,
Aisyah ,g berkata, 'Ya Allah, bukalah rahasianya.,,

Kemudian ia pun diangkat sebagai gubemur Bashrah di
masa khalifah Ali l&, lalu ia datang ke Bashrah, sementara Jarilah
bin Qudamah As-Sa'adi adalah gubemumya, lalu dikatakan
kepadanya agar istana dikosongkan. Ia berkata, "pada pagi
harinya ia sampai di sebuah rumah raru singgah didalamnya, Ialu
pada suafu malam ia bangun unhrk buang air kecil, narnun naas ia
jatuh dari jamban lalu meninggal dan mereka mendapatinya mati
dalam keadaan telanjang. "513

8M- Doa Tainab Binti J.hsy lrang Mustajab
Diriwagratkan dari Barzah binf Rafi'€, ia berkata: Ketika

datang pemberian, (Jmar rg mengufus seseorang kepada Zainab
binti Jahsy untuk mengantarkan Ketika ia masuk
menemui zainab ia berkata, "semoga Allah mengampuni umar,
saudari-saudariku yang lain lebih kuat darilu untuk membagikan
lnl.

Mereka berkata, "lni semua adalah unfukmu.',

Zainab berkata,'subhanallah! "

Kemudian ia pun bersembunyi dibarik pakaian dan berkata,
"Tuangkan dan fufupilah ia dengan pakaian.,,

613 Hadits ini dinukil oleh Ath-Thabari (4/533), Al-lalika.i da},n garh
ushul Ahlussunnah lg/L74 dan 175), dan Ibnu tGtsr'r dalam At Bida5ah wa An-
Niha5nh(7/2451.

bin

lalu
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[-alu ia berkata kepadaku, "Masukkan tanganmu dan

ambillah segenggam darinya lalu berikan kepada si fulan dan si

fulan anaknya dan kerabatnYa-"

Maka aku pun membagikannya dan ia masih tersisa, lalu

Barzah berkata kepadanya, "semoga Allah mengampunimu,

sungguh kami mempunyai hak disini-"

Ia berkata, "silakan ambil semua yang ada di bawah

pakaian ini."

Kemudian kami pun mengangkat pakaian tersebut dan

mendapati ada lima belas dirham, lantas ia mengangkat tangannya

dan berkata, "Ya Allah, janganlah aku mendapatkan bagian dari

umar setelah ini." Tak lama kemudian Zainab pun meninggal

dunia.514

845- Para Musuh Ketakutan Melihat Kaum Muslimin

dan Berkata: SYetan SYetan

Para sahabat Rasulullah $ sampai di Diilah, lalu salah

seorang mereka menyeberangi sungai dengan kudanya, kemudian

ada yang berkata namanya adalah: Hajar bin Adi, dan ada yang

mengatakan dia adalah orang lain. Ketika ia menyeberang maka

yang lain pun ikut menyeberang. Ketika para musuh melihat

mereka, mereka berkata, "syetan syetan!" lalu mereka pun

melarikan diri.

614 Sanad hadits ini la b'sa brrlr(fidak apa-apa).

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu sa'id dahm Thabqat lbnu sa'd l8/Logl,

hnu Abi Ad-Dunya ddam Muiab Ad-Da',wah(hlm. 80), Abu Nu'aim dalam llibph

Al Autitn' (2/541, dan hnu Hajar dalam N Ishahh fi Tanyiz Ash-shahabah
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Setelah itu kami sampai kepada mereka dan masuk ke
barisan mereka dan mendapati harta rampasan berupa emas dan
perak- Kemudian seseorang berkata, "siapakah yang mau
menukar emas dengan perak."

Diriwayatkan dari Al A'masy dari sebagian sahabat, ia
berkata: Aku sampai di Dijlah, dimana orang-orang asing
dibelakangnya, lalu salah seorang muslim berkata, "Bismillah!,'

Kemudian ia menyerang dengan kudanya dan berjalan
diatas air lalu yang lain mengikutinya dan berjalan diatas air. Ketika
para musuh melihat mereka, mereka berkata, "syetan syetan!"

Kemudian mereka melarikan diri. Tidak ada sesuatu pun
dari mereka yang hilang kecuali gawng yang menempel di pelana
kuda mereka. Ketika keluar mereka mendapatkan harta rampasan
yang sangat banyak dan berhasil menaklukkannya. I alu seseorang
bertata, "Siapa yang mau menukar emas dengan perak.,,Gls

846- sa'id Bin AI Musayyib dan Doanya yang Mustajab
Abdullah bin Katsir berkata: Ada seorang pemimpin

Madinah datang. Kemudian ia didatangi oleh Ali bin Al Husen, Al
Qasim bin Muhammad dan salim bin Abdullah dan sejumlah orang
Quraisy, lalu ia berkata, "siapakah diantara kalian yang bemama
Said bin Al Musa5yib?"

Lalu Ali bin Al Husein berkata, "sesungguhnya Sa'id lebih
senang duduk di masjid dan tidak senang dengan para penguasa.,,

Ia berkata, "Engkau saja mau datang kepadaku
maksudnya Ali bin Al Husen bin Ali bin Abi Thalib, dan Al easim

615 Hadits ini diriwalratkan oreh Ath-Thabari dalam Taritrh Ak-Thahri(4/g
dan 16) dan Al-lalika'i dalam sSarh ushul Ahlussunnah(g/16+].6sl.
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bin Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq dan salim bin Abdullah

bin Umar bin Khaththab- kenapa ia tidak mau datang kepadaku?

Demi Allah, aku akan memenggal lehemya, kemudian demi Allah

aku akan memenggal lehemya, kemudian demi Allah aku akan

memenggal lehemya-"

Setelah itu Ali bin Al Husain berkata: L-alu kami pun

merasa tidak nyaman dalam majelis tersebut, hingga akhimya kami

berdiri dan pergi mendatangi said bin Al Musalryib, lalu aku duduk

mendekatinya dan menceritakan apa yang dikatakannya, dan aku

berkata, "Maukah engkau pergl umrah?"

Ia menjawab, "Aku belum bemiat dan pekerjaan yang

paling aku senangi adalah yang aku niati."

lalu aku berkata, "Kalau begitu tingga[ah di rumah salah

seorang saudaramu!"

Ia berkata, "Lalu apa yang aku lakukan dengan panggilan

shalat lima wakhr?! Demi Allah, Udaklah aku mendengar panggilan

shalat kecuali aku akan mendatangrnya."

Aku berkata, "Kalau begitu pindahlah dari majelismu ke

masjid ini, karena engkau akan dicari di majelismu!"

Ia berkata, "Lalu kenapa aku tinggalkan majelisku yang

menjadi ladang kebajikan bagiku?!"

Aku berkata, "Wahai saudaraku, Udakkah engkau merasa

takut?!"

Ia berkata, "Adapun apa yang engkau sebutkan wahai

saudaraku, sesungguhnya Allah & tahu bahwa aku tidak takut

terhadap sesuatupun selain-Nya, akan tetapi yang pertama dan

yang terakhir aku ucapkan adalah segala puji bagi Allah. Semoga
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shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah $, dan aku
bermohon kepada Allah agar ia dilupakan dari mengingatku."

setelah ihr pemimpin tersebut pun tinssal beberapa lama di
Madinah dan dia tidak pemah menyebut namanya karena lupa.

Pada suatu hari ketika ia berada di sebuah rumah di
Madinah dan secara pelayan sedang melayaninya berwudhu, tiba-
tiba ia berkata kepada pelayannya, "sungguh aku telah bersumpah
di hadapan Ali bin Al Husain, dan Al easim bin Muhammad dan
salim bahwa aku akan membunuh sa'id bin Musayyib namun baru
sekarang aku mengingatrya. "

Lalu pelayannya berkata kepadanya, ..Wahai fuan, apa
yang dikehendaki Allah lebih baik bagimu dari apa yang engkau
Ln1r"n6uLi."616

847 - Bisr Bin Sa'id dan Doanya yang Mustajab
Diriwa5ratkan dari shafwan bin Abi yazid&, ia berkata:

Ada seorang laki{aki mengadukan Bisr bin sa'id kepada Al walid
bin Abdul Malik bahwa ia mencera seorang pemimpin dan Bani
Marwan. Lalu Al walid memanggil Bisr dan laki-laki tersebut ada
disisinya. Maka ia pun dihadapkan kepada Al walid dan ditanya
tentang hal itu narnun Bisr mengingkarinSra, maka ia berkata, ,,Apa

yang engkau lakukan?"

[-alu AI walid menoleh kepada laki-laki tersebut dan
berkata, "Wahai Bisr, orang ini menjadi saksi atasmu.,'

Bisr menoleh kepadanya dan berkata, .,Benarkah?,,

516 gu61t ini diriwayatkan oleh Al-Lalika'i dalam Stnnh Ushul Ahlussunnah
(9/tu-185).
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Ia berkata, "lya."

Kemudian Bisr menundukkan kepalanya kemudian

mengangkatnya kembali lalu berkata, "Ya Allah, sesungguhnya ia

telah bersaksi atas apa yang Udak aku katakan, ya Allah jika aku

benar, maka tunjukkan kepadaku sahr bukti atasnya'"

Maka laki-laki tersebut pun tersungkur dan berguling-guling

hinsga akhimya meregang nyawa.517

848. Abu Muslim Al I(haulani yang Dilindungi Allah &

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Al Mughirah rS, bahwa

seorang budak perempuan Abu Muslim berkata kepadanya,

"wahai Abu Muslim, masih saja aku meletakkan racun di

makananmu sejak demikian dan demikian nalnun ia Udak

membahayakanmu?"

Ia berkata, "Kenapa hal itu engkau lakukan?"

Ia menjawab, "Karena aku adalah budak perempuan muda,

engkau tidak mau menggaulila,r dan tidak juga menjualku'"

Ia berkata, "sesungguhnya jika aku hendak makan aku

mengucapkao: Bismillah sebaik-baik narna, yang dengan nama-

Nya tidak ada penyakit yang berbahaya, Tuhan Pemilik langit dan

bumi."

Dalam riwayat lain ia berkata, "Pergilah, engkau

merdel.a."618

617 Hadits iri dln'if.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Lalika'i dalan Srarh Ushul Ahfussunmh

(g/1861dan lbnu Abi Ad-Dunya da]Elm Muiab Ad-Da'qDh hlm. 118) namun di

dalam sanadnya terdapat Qudamah bin Muhammad Al Khasyrami'
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849- Abu Muslim Al Khaulani dan Doanya yang
Mustajab

Diriwayatkan dari Bilal bin Ka'ab Al Ka'ki d&, ia berkata,
"Ada anak-anak kecil berkata kepada Abu Muslim Al Khaulani
ketika ada seekor kijang lewat, 'Doakan agar kami dapat
menangkap kijang ini!' lalu ia pun berdoa sehingga kijang tersebut
dapat ditangkap."5ls

850. Abu Muslim Tidak Terbakar Api
Diriwayatkan dari Syurahbil bin Muslim i{p, bahwa Al

Aswad bin Qais bin Dzil Khaimar mengaku sebagai nabi di Yaman,
lalu ia mengirim utusan kepada Abu Muslim Al Khaulan1.520 6u6L.
datang kepadanya ia berkata, 'Apakah engkau bersaksi bahr,va aku
adalah utusan Allah?"

Ia menjawab, 'Aku tidak mendengar-"

Ia berkata, "Apakah engkau bersaksi bahr,va Muhammad
adalah utusan Allah?"

Ia menjawab, 'lya."

618 gu611" ini diriunptkan oleh Al-l-alika'i dalam Sgrh Ushul Ahtussunmh
(e/205-2061.

519 Hadits ini diriurayrad<an oleh lbnu Abi Ad-Dunya dalan Mujafu 46
Da'wah (trlm. 112), Abu Nu'aim dalam llil5ah Al Auhfr' (2/l2gl, Al-talika'i
dalam I'tiqad Ahlussumh(9/206-2071. dan lbrrul Jaui dalam shilah,ash-Shafiah
(4/4111.

620 Dia adalah Abu Muslim Al Khaulani Abdullah bin Tsaub. Dia serrpat
bertemu dengan Abu Bakar dan umar. Dia u,afat pada masa penrerintahan
Khalifah Yazid bin Muawiyah. Uh. Thabaqat lbnu e'dQ/aAg1, f{ifuh Al Autiw'
(2 / 1221, dan Shifah Ash-Shafinh (4 / 2081.
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Bemlang-ulang

memerintahkan agar

selamat.

memaksanya hingga akhimYa ia

Muslim dibakar, namun temYata ia

Setelah ihr dikatakan kepadanya, "Usirlah ia darimu, karena

jika tidak, maka pengikutmu akan bermasalah"'

Abu Muslim pun dipersilakan pergi lalu ia pergr ke

Madinah. Ketika itu Rasulullah $ telah wafat dimana yang

menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Abu Muslim mengikat untanp

di pintu masjid kemudian masuk masjid lalu melaksanakan shalat,

dan terlihat oleh umar bin Khaththab rg maka ia pun

mendekatinSn lalu bertanya, 'Dari manalmh engkau?"

Ia menjawab, "Dari Yaman."

Umar bertanya, "Apa yang dilalnrkan oleh orang yang

dibakar si nabi palsu di Yaman."

Ia berkata, "la adalah Abdullah bin Tsaub'"

Umar berkata, "Serius, apakah ia adalah engkau?"

Ia menjawab, "Benar-"

L-alu Umar pun memeluknya kemudian ia menangis

kemudian pergl membawanya dan mendudukkannya antara dirinp

dengan Abu Bakar.

Setelah itu ia berkata, "segala puii bagi Allah yang tidak

mematikanku lalu memperlihatkan kepadaku diantara umat

Muhammad omng yang tidak mempan dibakar api seperti nabi

hrahim khalilurmhman."

Ibnu A56rasy berkata: Periwapt dari SyarahbiL "Aku

mendapati sejumlah orang dari l(haulan Yaman mengatakan, 'Si

ia

Abu
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nabi palsu rnembakar teman kami narnun itu tidak
membahayakanngra'.'

851. Seorang Wanita Menjadi Buta setelah Didoakan
oleh Abu Muslim Al Khaulani

Diriwayatkan dari Utsman bin Atha'&, ia berkata: Abu
Muslim Al Khaulani jika masuk rumah ia mengucapkan salam, dan
jika sampai di tengah rumah ia bertakbir lalu isterinya
mengikutinya bertakbir, dan jika telah sampai di dalam rumah ia
bertakbir lalu isteriryra mengikutinya bertakbir. Kemudian ia masuk
rumah lalu melepas selendang dan sandalnya lalu disuguhi makan
dan ia memakannlra-

Suatu malam ia bertakbir namun sang isteri Udak
rnenyambufurya, kemudian ia bertakbir lagi dan mengucapkan
salam lalu bertakbir lagi namun sang isteri tidak menjawabnya, dan
di rumah tidak ada lampu, dan temyata sang isteri sedang duduk
sambil memegang sepotong kayu yang digunakan unfuk mengorek
tanah, lalu Abu Muslim bertanya, "Ada apa denganmu?"

Ia menjaurab, "Semua orang sejahtera, sementara engkau
wahai Abu Muslim, Udakkah sebaiknya engkau datang ke
Muawiyah, siapa tahu ia mau memberi kita pembanhr dan
makanan?"

lalu ia berkata, "Ya Allah, siapa yang mempengaruhi
isteriku semoga buta matanya."

Ia berkata: Ada seorang perempuan datang kepada
isterinya dan berkata, "Engkau adalah isteri Abu Muslim, kenapa
tidak bilang kepada suamimu agar ia minta pembanfu dan banhran
kepada Muawiyrah."
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Ketika perempuan tersebut sedang berada di rumahnya -
dan lampu bersinar- tiba-tiba matanya tidak bisa melihat, lalu ia

berkata, "Apakah lampu kalian mati?"

Mereka menjawab, "Tidak."

Ia berkata, "lnnalillah, mataku telah buta'"

Kemudian ia pergi ke Abu Muslim dan meminta maaf atas

kesalahannya. Lalu Abu Muslim berdoa, sehingga matanya pun

kembali normal.621

852. Berialan di Atas Air
Diriwayatkan dari sulaiman bin Al Mughirah &, ia berkata:

Abu Muslim Al Khaulani smpai di Dulah dan ia dilempari dengan

kayr, lalu ia berialan diatas air, kemudian menoleh kepada para

sahabatrya dan berkata, "Apakah kalian kehilangan sesuahr?"

Maka kita berdoa kepada Allah &-622

853. Menyeberang sungai dengan Menunggangi unta

Diriwayatkan dari Muhammad bin ziyad Al Alhani dari Abu

Muslim Al Khaulani, bahwa jika orang-orang Islam memerangi

pasukan Romawi, mereka pun melarikan diri dari pasukan

tersebut. Kemudian Abu Muslim Al Khaulani berkata, "Letruatlah

dengan membaca bismillah." Maka ia pun ler,r,rat di depan mereka,

521 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dun1n dalam Muiitb Ad-Da'wah

(112), Al-Lalika'i dalam I'tiqad Ahhssunnah (9/207-2081, dan Abu Nu'aim dalam

HiLEh Al Auliw' 12/1291.
622 Hadits ini diriwayatkan oleh lbnu Abi Ad-Dunr dalam MujabAd-Da'tnh

(113), Al Baihaqi dalam Dala'il An-Nubuwonh (5/541, dan Abu Nu'aim dahm

Hillnh Al Aulie' $/120I
Al Baihaqi berkomentar, "Sarnd hadits ini shahih'"
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lalu mereka meler'r,rati sebuah sungai yang penuh air. Sungai itu
mungkin tidak bisa diler rati oleh binatang. Ketika mereka telah
lev,rat ia berkata kepada orang-orang, "Apakah ada sesuafu yang
hilang dari kalian? Barangsiapa yang kehilangan sesuatu maka aku
jarnin ketemu."

Lalu salah seorang mereka sengaja melempar
keranjangnya. Ketika mereka lewat lah-lah tersebut berkata,
"Keranjangku jafuh di sungai."

[-alu Abu Musl'm berkata kepadanlp, "lkuti aku!"

Ternyata keranjangnya tersangkut di salah safu tiang
sungai. Lalu Abu Muslim Al l(haulani berkata kepadanya,
"Atnbillahl"623

854. Berdoa Hingga Allah Membangunlan Orang
fidur

Diriwayatkan dari Tsabit Al Bunani r{g, ia berkata:

ubaidillah bin Ziyad menangkap anak saudara shafwan bin Muhriz
lalu memasukkannya ke dalam penjara. Shafiuan pun meminta
tolong kepada sejumlah orang terpandang di Bashrah namun tidak
berhasil. Maka ia pun duduk bersedih di ternpat shalakrya.

Pada suafu malam ia bermimpi didatangi oleh seseorang,

lalu berkata, "Wahai Shafir,ran, mintalah apa yang engkau
buhrhkan!" -

Kemudian ia pun tertangun dari tidump lalu mengambil
air wudhu dan shalat kemudian berdoa, akhimya Ubaidillah bin

623 Hadits ini diriuayatkan oteh Al-Lalika'i dalam ggrh rfrqad Ahrussnnah
(9/211-2121, Abu Nu'aim datan ffifuh Al mfrs'(5/211, dan hnul Jauzi dalam
Slrifah Ash-Slpfiuah (4/2l0l.

716 1000 Mukjizat Rasulullah g



ziyad pun melembut dan berkata, "Aku akan mengeluarkan anak

saudara Shafwan."

Tak lama kemudian datanglah pengawal dan membawa

obor lalu pintu besi pun dibuka di tengah malam, lalu dikatakan,

"Mana anak saudara Shafi,van? Keluarkan karena aku tidak bisa

tidur memikirkannya."

Kemudian ia dihadapkan kepada Ibnu Ziyad, ia
mengajaknya bicara kemudian ia pergl tanpa ada halangan.

Sementara Shafi,van tidak sadar sama sekali, hingga ia terkejut

ketika seseorang mengetuk pintunya. Shafwan bertanya, "Siapa

yang mengefuk pintu?"

Ia menjawab, "Aku si fulan-"

Ia berkata, "Jam berapa ini?" [-alu ia menceritakan

kejadiannya.624

855. Mendapatkan Makanan dari Sisi Allah

Diriwayatkan dari Shilah bin Asyim d&, ia berkata: Suatu

ketika aku dalam perjalanan, aku merasa sangat lapar namun tidak

mendapati seorang pun yang menjual makanan, sementara aku

tidak ingin mendapatkan ulumn tangan dari orang yang ada di

jalanan. Ketika aku sedang berialan, aku berdoa kepada Allah agar

diberikan makanan, tiba-tiba aku mendengar makanan

dibelakangku, dan aku lihat ada baju atau sapu tangan didalamnya

ada wadah penuh berisi kurma. Aku pun mengambilnya dan naik

624 Para periwayat hadits ini biqah ke-qnfr,lbnu Abi Ad-Durya dan At-

Tinnidzi.
Hadits ini diriwaSratkan oleh Abu Nu'aim dalarrl Hilph Al Aubn' 12/2141

dan lbnul Jauzi dalam Shifah Ash-Shafi4rah(3/2281.
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unta lalu memakannya sampai kenyang hingga sore hari. Setelah

itu aku singgah di salah seorang pendeta di gereja, lalu

menceritakan kejadian yang aku alami, lantas ia minta bagian dari

lnrma tersebut dan akupun memberikan kepadanya beberapa

butir kurma.

Setelah beberapa lama aku mele',r,rati si pendeta tersebut,

temyata ada sejumlah pohon kurma yang indah dan bagus.

Ia adalah dari biji kurma yang engkau berikan kepadaku

dahulu. Ia membawa baju tersebut kepada isterinya, lalu isterin5ra

memperlihatkannya kepada orang-oran 9.625

856. Seekor Burung Menziarahi Makam Sufuan Ats-
Tsauri Setiap Hari

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ahmad bin Hafsh &, ia

berkata: Suatu ketika aku berada di Basrah, tepatnya di majelis

fuim bin Al Fadhl dan bersama kita ada Ahmad bin Syibar,rnih Al
Marwazi, lalu Ahmad bin Syibawaih berkata kepadaku, "Maukah

engkau aku beritahu tentang suafu kabar yang

menyenangkanmu?"

Aku menjawab, 'lya."

[.alu ia datang kepada Arim dan berkata, "Wahai Abu
Nu'man, bagaimana sebenamya cerita tentang burung dan Suflpn
Tsauri?"

6% Paraperiwayatuiya &ah.
Hadits ini diriwaSatkan oleh hnu Abi Ad-Duryn dalan Mufieb Ad-Da'tmh

(hlm. 9O), hnul Mubarak dalam Az-Zuhdu (hlm. 297), dan Abu Nu'aim dalam

Hiltnh Al Aub' 12/2391.
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Ia menjawab, "lyd iya." Ia pun mengangguk dengan

kepalanya.

Abu AMullah Ahmad bin Hafsh mengangguklon

kepalanya, dan Ali bin Al Hasan menganggukkan kepalanln,

sedangkan Ahmad bin Sahal iuga menganggukkan kepalanya, lalu

berkata: Sufyan bin Tsauri datang ke Basrah ini melarikan diri dari

kaumnya lalu bersembunyi di sebuah rumah salah seorang teman

kami, dan si pemilik rumah memiliki seekor burung yang dibuat

mainan. Suafu ketika Sufuan berkata kepadanya, "Aku ada

keperluan denganmu?"

Ia menjawab, "APa kePerluanmu?"

Ia menjawab, "Aku ingin engkau meminta burung ifu dari

bapakmu lalu memberikannya kepadaku- "

Ia berkata, "Baiklah."

Ia pun meminta burung tersebut kepada bapaknya dan

memberikannya kepada Sufuan, lalu sufuan menangkapnya lalu

melepaskannya dan burung itu pun terbang dan keluar dari

sangkamya. Begitulah burung tersebut setiap hari, ia pergi lalu

kembali pada sore harinya dan hinggap di sisi rumah, dan ketika

Sufuan Ats-Tsauri meninggal dunia, burung tersebut mengiringi

jenazahnya dan membuat kegaduhan di kuburan. Kemudian

burung itu terbang dan pergi. Hal itu kemudian menjadi kebiasaan

burung tersebut setiap hari hingga bumng itu mati, lalu pemiliknya

menguburkan jenazah burung tersebut di samping kuburan Sufi7an

Ats-Tsauri dan seorang syaikh pun memberi isyarat dengan

anggukan kepalanya.625

626 6u6i1, ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalarrl Hillnh Al Aulitn' (7/581

dan Al-Lalika'i dalam Slanh Ushul Ahlussunnah(9/227 dan228I

1000 Mul$izat Rasulullah # 719



857 - Kisah Seorang Budak Hitam di Makkah
Diriwayatkan dari Abdullah bin Al Mubarak &, ia berkata:

Aku pemah berada di Makkah, saat bencana kekeringan melanda
mereka, lalu penduduknya pergi ke masjid melakukan shalat
istisqa' namun hujan tidak juga turun. saat itu di sampingku ada
seorang budak hitam, ia berkata, "Ya Allah ya Allah, mereka telah
berdoa kepada-Mu namun tidak Engkau kabulkan, dan aku
bersumpah atas nama-Mu mohon kimnya turunkan hujan atas
kami!"

Abdullah bin Al Mubarak berkata, "Demi Allah, tidak lama
kemudian hujan pun funrn."

Abdullah bin AI Mubarak berkata: I alu si budak hitam
tersebut pergi dan aku tems mengikutinya hingga ia masuk rumah,
dan aku telah mengetahui rumahnya. Keesokan harinya aku
mengambil uang dan pergi ke rumah tersebut, dan mendapati
seorang laki-laki berdiri di pintu mmah, lalu aku berkata, "Aku
ingin bertemu dengan pemilik rumah ini."

Ia menjawab, "Aku sendiri."

Aku berkata, 'Aku ingin membeli budakmu."

L-alu ia berkata, "Aku memiliki empat belas budak, mana
yrang engkau pilih."

Abdullah bin Al Mubarak berkata, Namun si budak tersebut
tidak ada diantara mereka.

Lalu aku berkata, "Apakah masih ada budak yang tersisa?,'

Ia menjawab, rlln ada safu lagi sedang sakit."

[-alu ia pun dibawa keluar dan temyata ia yang aku
makzud.
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Setelah itu aku berkata, "Juallah budak ini kepadaku-"

Ia berkata, "la unfukmu wahai Abu Abdurrahman-"

lalu aku memberikan empat belas dinar kepadanya, dan

aku mengambil si budak hitam tersebut. Ketika kami sampai di

suafu jalan, ia berkata, "Wahai tuan, apa yang akan engkau

perbuat denganku yang sedang sakit."

Aku berkata, "Karena apa yang telah aku lihat sore

kemarin."

Abdullah bin Al Mubarak berkata: Kemudian ia bersandar

ke sebuah dinding lalu berkata, "Ya Allah janganlah engkau

jadikan diriku masyhur dan wafatkanlah aku."

Abdullah bin Al Mubarak berkata: Seketika itu ia pun jatuh

dan meninggal dunia. Maka penduduk Makkah pun berkerumun

atasnya.627

858. Klsah Sulaiman At-Taimi

Diriwa5ratkan dari Ismail bin lbrahim r$, ia berkata:

sulaiman AbTaimi pemah meminjam baiu kepada seorang laki-

laki lalu mengembalikannya.

Si pemilik baju berkata, 'Aku masih saja mendapati aroma

minyak kesfuri pada pakaianku yang bekas dipakainya."

Suatu ketika terjadi persengketaan antara Sulaiman dengan

seseorang, lalu orang tersebut menarik perut Sulaiman dengan

tangannya dan tiba-tiba tangann5ra lumpu[-528

627 Hadits ini diriwa!,atkan oleh Al-l-alika'i dalam Stnrh Ushul Ahlussunnah

(9/202 dan 203).

L
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859. Kisah Sulaiman At-Taimi yang Sembuh dari
Penyakitnyra

Diriwayatkan dari Sari bin Yahya &, ia berkata: Sulaiman

At-Taimi cekung matanya, lalu dokter menasihatkan agar tidak
terkena air. Kemudian ia menyenfuh kemaluannya. Menurutnya
menyentuh kemaluan termasuk membatalkan wudhu, maka ia pun
berwudhu. Lalu ia melepas kapas seperti biasa. Kemudian dokter
datang dan melihatrya dan mendapatinya baik-baik saja. Ia
berkata, "Coba lihat adakah sesuafu?"

Dokter ifu berkata, "Tidak ada apa-apa."

Ia berkata, "Karena aku habis wudhu."

Ia berkata, "Sesungguhnya Allah telah
menyembuhkanmu. "529

Menurutku, ini adalah karamah bagi seorang wali, dan kita
tetap harus mengikuti nasihat dokter muslim yang terpercaya.

860. Kisah Mutharrif Bin AMullah Bin Syikhkhir
Diriwayatkan dari Humaid bin Hilal rg, ia berkata: Ada

masalah antara Mutharrif dengan seseorang, lalu ia berbohong
atas Mutharrif, maka Mutharrif berkata kepadanya, "Jika engkau

berbohong semoga engkau cepat mati-"

628 gu4i1r ini diriwayatkan oleh hnu Abi Ad-Dunya ddam Mujab Ad-Da'onh
(hlm. 103), Al-lalika'i (9/247-242). dan Abu Nu'aim dalam Hilnh Al Auti5n'
(3/3r).

Pentahqiq kitab Al-t-alika'i menyatakan bahwa para periwayntnSra biqah.
629 Pam periwayatnya tsiqah seperti yang dikemukakan oleh pentahqiq Al-

talika'i.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Lalika'i dalam Sjarh Ushul I'tiqad

Ahlusunnah (9/2431 dan Ibnul Jauzi dalam Slrifah Ash-Shafwah (3/299).
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Seketika laki-laki tersebut pun meninggal di tempat. Lalu

keluarganya menuntut balas kepada Ziyad atas Mutharrif, lalu

Ziyad berkata kepada mereka, "Apakah ia memukulnya? Apakah

ia menyenfuhnya dengan tangannSla?"

Mereka menjawab, "Tidak."

Lalu ia berkata, "Doa orang shalih, ia telah terkena

doanya." Maka ia pun tidak menunfut balas apa pun atasnya-53o

861. Doa Mutharrif yang Mustajab

Diriwayatkan dari Ghailan bin Jarir 4$,, ia berkata: Suatu

ketika Al Hajjaj menahan Muwarriq. Kemudian kami mencarinya

sampai lelah, lalu kami bertemu Muthanif lalu ia berkata, "Apa

yang kalian lakukan atas teman kalian?"

Kami menjawab, "Kami tidak berbuat apa-apa."

Mutharrif berkata, "Kemarilah, mari kita berdoa."

[-alu Mutharrif berdoa dan kami mengamininya- Pada

keesokan harinya, Al Hajjaj mempertolehkan orang-orang unfuk

masuk dan masuklah Abu Mrnruardq bersama mereka. Ketika Al

Hajjaj melihahya ia berkata kepada para penjaganya, "Pergilah

bersama sang syaikh ke penjara, dan serahkan anaknya

kepadan5a."631

630 Sanad hadits ini hasn.
Hadits ini diriwayatkan oleh lbnu Abi AdDuqn dalam Muiab Ad'Da'wah

(hlm. 114), Al-Lalika'i dalam $arh Ushul I'tipd Ahlusunnah (9/237-2381, dan

Abu Nu'aim dalam Hi$ph Al AulU;a'(2/rc61.
631 Sanad hadits ini hasan.

Hadits ini diriwaptkan oleh lbnu Abi M-Durya dalam Muiab Ad-Da'mh
(krlm. 115), Al-Lalika'i dalam Sprh Ushul f@ad Ahfusunnah (9/2391, dan Abu

Nu'aim dalam Hilah Al Auliga'e/2O61.
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862. l-angit Menumnkan Belalang l^antaran Doa Abu
1q*6.632

Diriwa5atkan dari Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik rg,
ia berkata: Suafu ketika Madinah mengalami kekeringan sehingga

membuat penduduk Madinah kesulitan. Ketika aku berjalan di
pasar makanan dan tidak ada sebutir gandum pun yang dijual. Lalu
aku bertemu dengan Abu Nashr sedang duduk sambil

menundukkan kepalanya.

Kemudian aku berkata kepadanya, "Wahai Abu Nashr,
fidakkah engkau melihat kondisi penduduk Madinah yang sedang

kesulitan?"

Ia menjawab, "lya benar-"

Aku berkata, "Tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar
mereka diberikan jalan keluar."

Ia menjawab, "lya-"

Lalu ia menghadapkan wajahnya ke arah qiblat dan
berkata, "Duduklah disisi kananku!"

Aku pun duduk disisi kanannya. Lalu ia bersujud hingga

wajahnla berdebu kemudian mengangkat kepalanya dan berkata,
"Wahai Dzat Yang Memberikan kemudahan, melenyapkan

kesusahan, memenuhi permintaan orang-orang yang kesusahan,

Maha Pengasih dan Maha Penyayang di dunia dan di akhirat,

sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga

Muhammad, hilangkan kesusahan yang menimpa penduduk kota
Nabi-Mu ini!"

62 Abu l{astr Al Madani salah sahr orang cerdas png dianggap gila. Lih.
Ililtph Al AulSp' $0/3471 dan Shifah ,Ash-Shafimh (2/1991.
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Kemudian Abu Nashr pergi dan aku pun bangkit dari

sisinya. Demi Allah, belum lagi keluar dari pasar aku melihat ada

sesuatu yang menufupi pasar, lalu aku mengangkat kepalaku ke

atas dan temyata ada belalang hitam di udara dan terus berjatuhan

disampingku, alar melihatnya sambil berdiri di tempat hlngga

Madinah penuh dengannya. Kemudian orang-orang merasa cukup

dengan apa yang ada di rumahnya, lalu mereka memasaknya-

Setelah itu kondisi harga barang di Madinah pun kembali normal

dan bahkan lebih baik.

Setelah itu aku pergl mendatangi Abu Nashr di masjid

Rasulullah S, lalu aku berkata, 'Wahai Abu Nashr, tidakkah

engkau lihat keberkahan doamu?"

Ia berkata, "Tidak ada fuhan selain Allah, ini adalah rahmat

Allah yang meliputi segala sesuatu."533

863- Al Hajiaj Menunaikan Ibadah Haji Berkat Doa

Dzar Al Hamdlri634
Diriwayatkan dari Al Mukhtar bin Fulful &,635 ia berkata:

Kami keluar ingin berangkat menunaikan ibadah haji pada masa Al

Hajjaj, lalu kami mendatangi penguasa Salihin, lantas ia berkata,

"Kami tidak akan membiarkan seot?ng pun kecuali dengan lzhn."

633 Hadits ini diriwayatkan oteh Al-I-alika'i dalam $ath Ushul I'fiqad

Ahl uss u nn a h (9 / 79 6-197 l.
634 Dia adalah Dzar bin Abdullah bin Zltrarah Al Mufiibi AI Hamadani Abu

Umar Al Kuft- Dia dikenal sebagai salah seorang ahli ibadah Kufah, niunun dituduh

menganut paham Mu{iah dan para ularna menilanya biqah dalam membawakan

riwayat. Dia juga termasuk generasi tua tabi' tabiin. Lih. Iutian Al I'bdal(2/321 dan

At-Tahdz'b(3/2L81.
635 pia adalah Al Mukhtar bin Fulful Al Makhzumi maula Amr bin Harits dari

generasi tabiin. Lih. At-Tahddb (70 /@l -
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Mendengar itu Dzar berkata kepada kami, "Ambillah air

wudhu dan shalatlah kalian kemudian berdoalah kepada Allah agar

dimudahkan jalan kalian. "

Setelah itu kami berwudhu dan berdoa kepada Allah,
kemudian mendatangi penguasa Salihin, lalu kami berkata,
"Bukakan pintu unfuk kami."

Kemudian ia bercakapcakap dengan temannya yang ada

diatasnya, lalu ia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang

hendak berangkat haji."

Kemudian ia pun duduk setelah sebelumnya berdiri, lalu

menepukkan kedua tangannya dan berkata, "Demi Allah, jika Al
Hajjaj menduga bahwa aku menahan jamaah haji niscaya buruklah

dugaannya, lepaskan mereka."

[-alu ia pun melepaskan mereka dan tidak melakukan hal

ifu atas seorang pun sebelum kami dan sesudah [2*i.535

864. Gunung Bergetar karena Fudhail Bin lyadh

Suatu ketika kami bersama Fudhail bin lyadh53z di Abi

Qrbui.oss hh ia berkata, "Andai saja sikap tawakkal lakilaki ini

memang jujur kepada Allah." Kemudian ia berkata, "Niscaya

gunung ini berguncang." Tak lama kemudian gunung itu pun

berguncang.

636 Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Abi Ad-Dungra dalam Mujab Ad-Da'wah
(hlm. 105-106).

637 Dia adalah Al Fudhail bin lyadh Abu Ali At-Tamimi. Dia dilahirkan di

Khurasan dan datang ke Kufah saat zudah tua. Kemudian dia menyimak hadits,

lalu folnrs beribadah dan pindah ke Makkah. Dia wafat pada tahun 287 Hijriyah.
l.jh. Hiltnh Al Aulitla' (8/481 dan Shifah kh-Shafrrrah (2/2371.

638 Abu Qubab adalah nama guntrng.
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Ia berkata, "Demi Allah, aku telah melihat gunung ini

berguncang dan bergetar. "

Lalu Fudhail berkata, "Wahai gunung, sesungguhnya aku

tidak membantumu semoga Allah merahmatimu." Lalu gunung itu

pun kembali tenang.639

865. Keledai Fudhail Bin Iyadh yang Kembali setelah

Menghilang

Diriwayatkan dari Harun bin Sawwar &, ia berkata: Suafu

ketika keledai Fudhail bin Iyadh hilang, dan ia digunakan untuk

mengambil air. Lalu dikatakan kepadanya, "Keledainya hilang!"

Maka Fudhail datang dan duduk di mihrab. Kemudian ia berkata,

"Kami telah mengambilnya di ujung jalan." Lalu keledai pun

datang dan berdiri di depan pintu masjid-54o

866. Kisah Yazid Bin Al Qa'qa' Al Qari'5ar

Diriwayatkan dari Nafi' bin Abi Nu'aim i$b, ia berkata:

Ketika Abu Ja'far Yazidbin Al Qa'qa' Al Qari' dimandikan setelah

ia meninggal dunia, mereka melihat antara dada dan hatinya

seperti lembaran mushaf. Tidak seorang pun yang

63e 6u611s ini diriwayatkan oleh Al-lalika'i dalam Sprh Ushul I'tiqad

Ahlussunnah(g/z}Ol dan Abu Nu'aim dalam Hifuh Al Aulitn' (8/Ll2l.
640 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-lalika'i dalam Syarh Ushul I'frSad

Ahlussunrnh19/24\.
641 yaad bin Al Qa'qa' maulaAbdullah bin Abbas, adalah seorang lrnam dari

penduduk Madinah dalam masalah Qira'ah. oleh karena itu, orang-orang

menyebut4n Al Qari'. Ularna berMa pendapat ddam masalah unkhr urafahrya,

yaitu kisaran tahun 127 atau 137 Hiiriyah.
r-jh. At Jarh ora AtTadit 19/2851, Mian Al I'tidal 14/511), dan At-Tahddb

(12/581.
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menyaksikannya saat itu merasa ragu bahwa itu adalah cahaya Al
Qur'an.e+z

867. Pria Buta yang Bisa Melihat Kembali saat Akan
Membaca Al Qur'an

Diriwayatkan dari Abu Hamzah Nashir bin Al Faraj Al
Aslami -ia adalah pelayan Abu Muawiyah Al Aswad-643 i&,, ia
berkata: Abu Muawiyah Al Aswad adalah pria yang tidak bisa
melihat, namun jika hendak membaca Al Qw'an telah dibuka,
maka penglihatannya kembali normal lagi lalu ia pun membaca Al
Qur'an, dan jika Al Qur'an telah ditutup, maka penglihatannya
pun kembali seperti semula.@

868. Doa Imam Ahmad Bin Hanbal
Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal rg, bahwa ada

seorang laki-laki hendak keluar ke Tharsus. Ia berkata, "[Jcapkan,

wahai penunjuk jalan bagi orang-orang tersasat, tunjukkan
kepadaku jalan orang-orang yang jujur dan jadikan aku termasuk
hamba-Mu yang shalih."

Lalu laki{aki tersebut pun berangkat dan di tengah jalan

mengalami kesulitan sehingga terpisah dari rombongannya.
Kemudian ia berdoa dengan doa tersebut sehingga ia pun bertemu
kembali dengan rombongannya.

642 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-lalika'i dalam Syarh Ushul I'tiqad
Ahlussunnah (9/L951.

643 Abu Muawiyah Al Asr,vad termasuk ulama Snng zuhud dan ahli ibadah.
l.jh. rilleh Al Aulit/a' (8/27 Ll -

64a Hadits ini diriwayatkan oleh Al-lalika'i dalam Syarh Ushul ftiqad
Ahlussunnah (9/2371.

Pentatqiq S5arh Ushul ftiqad ,4hlussunnah berkata, "Para periwayatannln
biqah."

l
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Setelah ifu ia mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal dan

menyampaikan hal itu kepadanya, maka Imam Ahmad berkata,

"Tolong rahasiakan hal ini unhikku."&S

869. Jarum Abu Raihanah Al Bashn6a6 Teriatuh ke

Dalam [-aut kemudian Allah Kembalikan kepadanya

setelah Ia Berdoa

Diriwayatkan dari Faruah pelayan Sa'ad bin Abi Umayyah

Al Muqri' &, ia berkata: Suatu ketika Abu Raihanah naik kapal

menyeberangi laut, dan ketika ia sedang menjahit pakaiannya di

kapal tiba-tiba jarumnya jatuh ke laut, lalu ia berkata, "Wahai

Tuhan, aku hanya berserah kepada-Mu tolong kembalikan

jarumku!"

Seketika jarum tersebut pun muncrrl kembali dan ia
langsung mengambilnya. Suatu ketika terjadi ombak yang sangat

besar, lalu ia berkata, "Wahai laut, diamlah karena engkau

hanyalah hamba sahaya." Seketika laut pun menjadi tenang seperti

minyak.@7

87O.Ia Mendoakannya, Lalu Sakit

871- Ia Mendoakannya, L-alu Sembuh

645 Hadis ini diriungntkan oleh Al-lalika'i dalam $prh Ushul I'tiqad

Ahlussunmh(9/2711.
645 Dia adalah Abdullah bin Mathar Abu Raihanah Al Bashri, dari generasi

tabiin png pemah bertemu dengan beberapa orang sahabat. Ljh- Al Jarh vn At-
Ta dill5/L681, Mian Al I'frdal(2/5061, dan At-Tahdz'b(6/341-

547 Hadie ini diriwa5ntkan oleh lbnu Abi Ad-Dungra dabm Mujab Ad'Da'w:ah

(trlm. 132) dan Al-Lalika'i dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunmh(9/2641-
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Diriwayatkan dari Muslim bin hrahim bahwa ada seorang

laki-laki datang kepada Habib Abu Muhu-,ru6548 lalu berkata,
"Sesungguhnya engkau memiliki utang padaku tiga ratus dirham."

Habib Abu Muhammad berkata, "Sejak kapan aku memiliki
hutang padamu?"

Ia berkata, "Sesungguhnya engkau memiliki hutang padaku

tiga ratus dirham."

Habib Abu Muhammad berkata, "Baiklah, silakan datang

kepadaku esok hari."

Keesokan harinya, Habib Abu Muhammad mengambil air
wudhu lalu mengerjakan shalat dan berdoa, "Ya Allah, jika ia
benar, maka bayarlah dan jika ia bohong, maka lumpuhkan
tangannya."

Setelah itu laki-laki tersebut pun dihadirkan di hadapan
Habib Abu Muhammad keesokan harinSra dalam kondisi lumpuh
sebelah. [-alu ia berkata, "Ada apa denganmu?"

Pria ifu menjawab, "Aku adalah orang 5nng kemarin datang
kepadamu, aku mengatakan demikian kepadamu dengan harapan
engkau merasa malu kepada orang-orang lalu memberiku."

Lalu Habib berkata, "Apakah engkau akan mengulanginya

lagi?"

Pria itu menjawab, "Tidak."

[-alu Habib berkata, "Ya Allah, jika ia benar, maka
kembalikan kesehatannya. "

6'18 Dia adalah Abu Muhammad Habib bin Muharnmad Al Ajmi, salah
seorang Bashrah 5rang terkenal anhud dan tersohor.

l.jh. At-Tahddb (2/7891, Hiltnh N Aulitn' (6/1491, dan Shifah Ash-
shafinh(3/3151.

730 1000 Mukjizat Rasulullah g



Maka laki-laki tersebut pun berdiri dan normal kembali

seperti tidak pemah mengalami sakit salna sekali.il9

87?. Diselamatkan Oleh Allah & dari Upaya

Pembunuhan

Diriwayatkan dari Muhammad bin Yazid bin Abi Ziyad Ats-

Tsaqafi &, ia berkata: Aku pemah menemani Qais bin Kharsyah

dan Ka'ab, hingga ketika sampai di Shiffin ia berhenti kemudian

melihat sejenak kemudian berkata, "Telah ditumpahkan ditempat

ini darah kaum muslimin yang belum pemah ditumpahkan

sebelumnya di tempat yang lain."

[-alu Qais marah dan berkata, "Apa yang engkau ketahui

tentang hal ini wahai Abu Ishaq? Sesungguhnya hal ini adalah

termasuk sesuatu yang dirahasiakan Allah."

L-alu Ka'ab berkata, "Tidak ada sejengkal tanah kecuali

telah termaktub dalam Taurat yang diturunkan kepada Musa, apa

yang terjadi dan apa yang keluar darinya sampai Hari Kiamat."

Lalu ia berkata kepada Muhammad bin Yazid, "Siapakah

Qais bin Kharsyah itu?"

Ia menjawab, "seorang laki-laki dari Qais, apakah engkau

tidak mengenalnya padahal ia sekampung denganmu?"

Ia menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengenalnya-

Ia berkata, "sesungguhnya Qais bin Kharsyah pemah

datang kepada Rasulullah $ lalu berkata, 'Aku membaiatnu atas

apa yang datang dari Allah dan mengatakan yang benar'-

549 Hadits ini diriwaptkan oleh lbnu Abi Ad-Dunya dalam Mujab Ad-Da'vnh

(hlm. 138) dan Al-lalika'i dalam Swrh ushul I'tiqad Ahlussunnah(9/257-2581-
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L^alu Rasulullah ,$ bersabda, 'Wahai eais, barangkati
engkau akan hidup sesudahku menghadapi orang yang berkuasa
dimana engkau b'dak mampu mengatakan kebenaran terhadap
mereka'.

Qais berkata, 'Demi Allah aku tidak membaiatmu atas
sesuafu kecuali aku akan menepatinya'.

Lalu Rasulullah $ bersabda,'Jika demihan maka tidak ada
bahag yang akan menimpamu'."

Qais pemah mencela Ziyad bin Abi Sufyan dan puteranya
ubaidillah bin Ziyad, lalu hal itu sampai ke telinga Ubaidillah, maka
ia pun memanggilnya lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau
berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya?"

Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi jika engkau mau akan aku
kabarkan kepadamu siapa orang yang berdusta atas nama Allah
dan Rasul-Nya, yaitu orang yang tidak mengikuti ajaran Al eur'an
dan Sunnah Rasulullah 6$. "

Ia berkata, "Siapakah ia?"

Ia menjawab, "Engkau dan bapakmu dan orang yang
menyuruh kalian berdua."

Qais berkata, "Apakah kedustaan yang aku perbuat atas
nama Rasulullah?"

Ia berkata, "Engkau mengklaim bahwa tidak ada sesuafu
pun yang dapat membahayakanmu."

Ia menjawab, "Ifu benar-"

Ia berkata, "sekarang engkau akan tahu bahwa engkau
telah berdusta. Panggil kemari fukang siksa agar menyiksanya.,'
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Lalu Qais pun berpaling dan

dunia-650

itu ia meninggal

873. Allah & Memutuskan L-angkahnya Karena
Rasulullah @

Diriwayatkan dari Ghazrvan r$, bahwa ia pemah singgah di

Tabuk lalu mendapati seorang laki{aki yang sakit fidak dapat

berjalan. Kemudian aku bertanya tentang masalahnya, lalu ia
menjawab, "Rasulullah I berada di Tabuk lalu berhenti di suatu

pohon dan mengerjakan shalat, lalu akrrr datang dan saat ifu aku

masih kecil, aku berlari{ari dan leurat dihadapan beliau, maka

beliau bersabda, 'Ia telah menghentikan shalat kib semoga Allah

menghentikan kngkahn5ni Sejak saat itu aku tdak dapat

melangkah sampai sekarang- "651

874- Terserang Penyakit setelah Didoakan

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir 16, ia berkata:

Rasulullah $ melihat Subai'ah Al Aslamiyah makan dengan

tangan kirinya lalu beliau bersabda, " Ia terserang pen5nkit

ghazzah." Ketika mele',r.rati ghazzah ia pun terserang penyakit lalu

meninggal dunia 6it*u.652

875- Tidak Dapat Menetap di Suatu Tempat setelah
Didoakan Rasulullah $

650 Hu611r ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalalrl. Dala'il AnNuhtpwah
(6/4764771dan Al Hafizh hnu Katsir dalam Al Bidalah wa A*Nihaph(6/2351.

6s1 gu6i1r ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi.
652 gu6i1r ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baitraqi.

Doa
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Dirir,ragatkan dari Buraidah &, ia berkata: Rasulullah {$
bertanya tentang seorang laki-laki yang bemama Qais, lalu
bersabda, 'Ia tidak akan pemah menetap di suafu tempat" Maka,
setiap kali memasuki suafu wilafh ia pun langsung keluar
kemudian pergl meninggalkanny6.5ss

876- Seekor Keledai Mengerti Perkataan Rasulullah g
Diriwayatkan dari Syaibah bin Utsman;$, ia berkata:

Rasulullah,S bersabda kepada Al Abbas pada wakhr perang

Hunain, " Tolong ambilkan segenggam tanah!' Kemudian keledai
yang beliau funggangi mengerti perkataan beliau maka ia pun
menunduk hingga perutrya menyenfuh tanah lalu Rasulullah $
mengambil segenggam tanah lalu melemparkannya ke arah musuh
seraya bersabda, "htnhlah wajah-wajah ifu! Haa miim, mereka
tidak mendapatkan pertolongap." 6il

877 - Binatang Berhenti Menghormati Rasulullah g
Diriwayatkan dari Aisyah q,, ia berkata: Kami memiliki

binatang piaraan, jika Rasululluh # datang binatang tersebut pun
berhenti di tempat menghormati Rasululluh #, tidak bergeming di
tempatnya, dan setelah Rasulullah S keluar, maka ia pun pergi

6* L"Lrr".655

653 gu6i1r ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi.
654 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baghawi, Al Baihaqi, Abu Nu'aim, dan

Ibnu Asakir.
6s Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bnzzan
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Ini menunjukkan rafusan muklizat, karena setiap kali

Rasulullah i# datang, binatang tersebut berhenti di tempatnya dan

tidak bergeming. Ini terhitung satu mukjizat.

878. Dua Pohon Kurma Bergabung Meniadi Satuohtas

Perintih Rasulullah db

Diriwayatkan dari Ya'la bin Siyabah &, ia berkata: Suahr

ketika aku bersama Rasululluh # dalam suatu perjalanan, lalu

beliau memerintahkan kepada dua pohon kurma kecil agar

bergabung lalu keduanya pun bergabung.656

879. Pohon Terbelah Lalu Berjalan Men$hadap
Rasulullah S

Diriwayatkan dari Buraidah ig, ia berkata: Suafu ketika ada

seorang badui datang kepada Rasulullah $ lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, aku telah masuk Islam, tapi mohon perlihatkan

kepadaku suahr bukti sehingga menambah keyakinanku-"

Rasulullah $ bersabda,"Apa Wng engkau inginkan?'

Ia berkata, "Panggillah pohon ihr agar datang kepadamu-"

Rasulullah $ bersaMa, "Pergilah kepadan5a dan

panggillah ia;'

Lalu pria badui tersebut pun pergi mendatanginya dan

berkata, "Penuhilah panggilan Rasulullah $- "

655 gu6i1" ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Baihaqi, dan Ath-Thabrani

dengan sanad shahihseperti yang dikutip dalam Huifttullah alal Alamin (hlm. t143).
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Seketika pohon tersebut terbelah lalu bagian sebelahnya
pergr menghadap Rasulullah 6$ lalu berkata, "semoga

keselamatan terlimpahkan atasmu wahai Rasulullah.,,

Lalu pria badui itu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku
mencium kepala dan kakimu."

[-alu ia pun mencium beliau. Kernudian ia berkata, "lzinkan
aku untuk bersuiud kepadamu!"

Lalu Rasulullah $ bersabda, " Tidak dibenarkan bagl
seoftrng menusia unfuk bercujud kepada .urutiu."657

880- Pohon Menerobos Bumi dan Mendekat kepada
Rasulullah #
881. Pohon Bersalsi Bahwa Muhammad Adalah
Rasulullah #

Diriwa5ntkan dari hnu Umar.i$, ia berkata: Suafu ketika
kami bersama Rasulullah $ dalam suafu perjalanan, lalu ada
seorang badui datang dan mendekat. Kemudian Rasulullah $
bertanya, "Kemana engkau hendak pergi?'

Ia menjawab, "Aku ingin pulang ke rumahku."

Rasulullah $ bersabda, 'Maukah engkau mendapatkan
suafu kebaikan?'

Ia bertanya, "Apakah itu?"

Beliau bersabda, " Bersaksi bahwa tidak ada fuhan selain
Allah Yang Maha Bq tidak ada sekutu bagi-Njn dan Muhammad
adalah hamba dan ufusan-Np."

6s7 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalarn Hilan Ar Aurga' dan
hadits ini memiliki hadits pendukung lainnya.
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Pria badui itu berkata, "Siapa yang menjadi saksi atas

kebenaranmu?"

Rasulullah $ bersaMa, " Pohon ini."

Kemudian Rasulullah $ memanggil sebuah pohon yang

ada di tepi lembah, lalu ia datang menerobos bumi dan berhenti

dihadapan Rasulullah,{$ lantas beliau memerintahkan kepadanya

agar bersyahadat sebanyak tiga kali, maka ia pun bersyahadat

bahwa beliau adalah Rasulullah $. Kemudian ia kembali ke

tempat asalnya. Setelah itu kembalilah pria badui ifu. ke kampung

halamannya lalu berkata, "Jika mereka mau mengikutiku, maka

mereka akan aku bawa kepadamu dan jika tidak, maka aku akan

datang kepadamu dan ikut bersamamu."658

882. Pohon Berjalan dan Menerobos Bumi

Diriwayatkan dari Anas &,, ia berkata: Jibril datang kepada

Rasulullah $ ketika beliau keluar dari Makkah dengan berlumuran

darah. Lalu Jibril berkata, "Ada apa denganmu?"

Rasulullah $ menjawab, "Merel<a telah melunuriku

dengan danh dan memperlakukanku demikian dan demihan-"

Jibril berkata, "Maukah engkau aku tunjukkan sebuah bukti

kebenaranmu?"

Beliau menjawab, " It/a-"

Jibril Hata, "Panggillah pohon ihr!"

6s8 Hadis ini diriuryatkan oleh Ad-Darimi, Abu Y'da, A0FThabrani, Al

hmr, hnu Hibban, Al Bailraqi, dan Abu Nu'aim dengan sElnad slnhih seperti

Srang dikutip dalarn Huifttullah alal Alanin Qnm. 4461.
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Lalu Rasulullah S memanggilnya dan ia pun datang
dengan menerobos bumi hingga berdiri dihadapan Rasulullah $.

Jibril berkata, "Perintahkan kepadanya agar kembali."

Beliau bersabda, "Kembalilah ke tempat asalmu-" lalu
pohon tersebut pun kembali ke tempat asaln5ra.

Beliau bersabda, " Cukup! Cukupt'65s

883. Dua Buah Pohon Bergabung Menjadi Satu

884. Dua Buah Pohon yang Menempel Kembali ke
Tempatnya Masing-Masing

Diriwayatkan dari lbnu Mas'ud &, ia berkata: Suatu ketika
kami bersama Rasulullah $ dalam perang Khaibar, lalu beliau

hendak buang air besar, lalu bersaMa, " Wahai AMultah, coba lihat
adal<ah sesuafu."

hnu Mas'ud berkata: Kemudian aku lihat dan ada sebuah
pohon, Ialu aku menyampaikannya kepada beliau. Lalu beliau
bersabda, "Coba lihat adakah sesuafu."

Ibnu Mas'ud berkata: Kemudian aku lihat dan temyata ada
pohon yang lain yang berjauhan, lalu aku menyampaikannya
kepada beliau, lalu beliau bersabda, "Katakan kepada
bahwa Rasulullah fu memerinbhkan kepada kalian berdua agar
berga bung menjadi safu ."

Lalu aku katakan kepada keduanya dan keduanya pun
langsung bergabung menjadi satu. Kemudian beliau

6s9 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Ibnu Abi Slraibah, Abu ya'la,
Ad-Darirni, Ahmad dan Al Baihaqi.

t

738 1000 Mukjizat Rasulullah g



mendatanginya dan berlindung kepada keduanya, lantas berdiri,

lalu masing-masing pohon pun kembali ke tempat asalnya.55O

, 885. Seekor Kambing Memiliki Empat Pundak Lebih

Diriwayatkan dari Abu Hurairah rg, ia berkata: Suahr

ketika Rasulullah $ menyembelih seekor kambing, lalu bersaMa,

" Wahai anak muda tolong barn kemai pundakn5n " L-alu ia pun

membawanya.

Kemudian beliau bersaMa kepadanya, " Lagi!' Maka ia pun

, membawanYa.

Kemudian beliau bersaMa kepadanya, "Iagi!' Maka ia pun

membawanya.

Kemudian beliau bersaMa kepadanya, " Iagi!'

lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau

hanya menyembelih seekor kambing dan aku telah membawa tiga

pundaknya."

Rasulullah,$ bersaua, "Kalau engkau diam nisca5n

engkau akan membaum apa tnng 2klt nin7.-"661

I

886. Kurma sedikit Meniadi 47 Waaq Berkat Doa

Rasulullah #
Diriwayatkan dari Jabir bin AMullah r&, ia berkata:

Bapaknya gugur sebagai syahid dan meninggalkan hutang tiga

puluh wasaq pada seorang Yahudi, lalu Jabir meminta agar

ditangguhkan pembayarannya namun ia enggan. lalu Jabir datang

560 Hadirc ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalarn HW Al Aulig' '

61 Hadits ini diriwalratkan oleh Abu Nu'aim dalam tlilSah Al Aulita' -
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kepada Rasulullah $ meminta tolong kepada beriau agar meraw
si Yahudi tersebut, lantas Rasulullah # pu., pergi menemui si
Yahudi dan mengharap agar ia mau mengambil kurma dari kebun
yang dimilikinya. Namun si Yahudi tersebut enggan menerimanya.
Lalu Rasululluh # masuk ke dalam kebun dan berjalan kemudian
bersabda, " Wahai Jab4 befruat baiklah dan penuhilah
permintaannjn."

Jabir pun mengikuti saran Rasulullah $ dan membayamya
tiga puluh wasaq dan masih tersisa fujuh belas wasaq. lalu ia
menceritakan hal itu kepada Umar bin Khaththab, maka umar
berkata, "Aku sudah tahu bahwa kefika Rasulullah $ masuk dan
berjalan di dalamnya, maka Allah pun memberkatiny6.,,662

Mukjizat ini telah disebutkan pada awal kitab dengan kisah
yang lain. oleh karena ifu, Al Baihaqi berkata, "Kisah ini tdak
bertentangan dengan kisah sebelumnya, karena kisah ifu tentang
semua orang png berhutang yang datang kepada Rasulullah $
lalu Rasululluh # membayarkann5ra, sedangkan kisah ini tentang
orang Yahudi lrang datang setelah mereka dan menuntut
pelunasan hutangnya."

887 - Menyirami Kebun yang Tandus

888- serat,s Biji Kurma Dimakan fidak Berkurang
Sedikit pun

Diriwagratkan dari Abu RaF' S, ia berkata: Suatu ketika
Rasulullah $ keluar lalu masuk ke datam sebuah kebun milik
oftrng Anshar, dan mendapatinya sedang menyiram. Lalu

662 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari dan Muslim.
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Rasulullah $ bersabda, "Apakah upahn5n iika aku ikut menyiram

', k"hr*nr?'

Ia menjawab, "Aku sangat lelah menyiramnya dan tidak

mampu lagr."

Beliau bersabda, "Maukah engl<au metnberiku senfus

kuma jika aku menYinm kebunmu?'

Ia menjawab, "lYa."

[_alu Rasulullah $ mengambil sebuah geriba dan terus

menyiramnya sampai si anshar berkata, "Kebunku banjir'"

Kemudian Rasulullah $ mengambil seratus kurma lalu

memakannya bersama para sahabat sampai kenyang, lantas

mengembalikan kepadanya seratus biji kurma seperti yang

diarrrbilnya.653

S89. Dua Kurma Cukup Dimakan Satu Orang Selama

Sehari dan fidak Makan Apa pun Selainnya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r$,, ia berkata: Suatu

ketika aku keluar rumah menuju masjid karena lapar, lalu aku

bertemu dengan sejumlah orang, mereka berkata: Kami keluar

karena lapar, lalu kami masuk menemui Rasulullah 6$ dan

menyarnpaikan kondisi kami. Kemudian beliau minta diambilkan

sebr-rah piring berisi kurma, lalu beliau memberikan kepada setiap

orang dua butir lmrma, lalu bersa$a, "Makanlah dua kurma ini

dan minumlah air atasnya, kduanSn akan mencukupi kalian

selama safu hari ini."564

ffi Hadits ini diriwaFtkan oleh Ath{habrani, Abu Nu'aim, dan Ibnu Asaldr.

66a Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Sa'd dalam Ath-Tlnbqat
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890. Safu Keluarga Makan Pagr dengan Safu Kurma
dan Makan Malam dengan Safu Kurma

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa ii&,, ia berkata:
Suatu ketika kami berada disisi Rasulullah $, tiba-tiba datang
seoftmg anak kecil lalu berkata, "Detrni bapaklru wahai Rasulullah,
aku adalah anak yatim, memiliki saudari ptim dan ibu janda,
berilah kami makanan semoga Allah membalas kebaikanmu."

Lalu Rasulullah $ bersabda, "Petgilah ke rumah isteri kami
dan bawalah kemari apa trutg dibedbn oleh mereka."

Kemudian ia diberi dua puluh safu butir kurma, lalu ia
menyerahkannya kepada Rasulullah &. setelah itu Rasulullah $
mengisyaratkan dengan telapaknya ke mulutrya, dan kami lihat
beliau sedang mendoakannya, lantas beliau bersabda, " wahai anak
kecil tujuh butir unfulonu, tujuh buta untuk iburnu dan tujuh butir
lagi untuk saudarimu! Makanlah satu buta di q,aktu pagi dan atu
butir di sore hari.'665

Kurma-kurma tersebut menculnrpi mereka berkat doa
Rasulullah #.

891. Satu Nampan Bubur Cukup tXmakan Tiga Ribu
Orang Tanpa Berkurang Sedikit pun

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughits bin Abi Burdah Al
Anshari o&,, ia berkata: Ummu Amir Al Aq/haliyah mengirimkan
sebuah nampan berisi bubur kepada Rasr.rlullah &. Ketika ifu
beliau sedang berada di dalam larbahnSTa di rumah Ummu
Salamah. Kemudian ummu salamah makan sec,kupnlra
kemudian beliau membawa sisanla keluar, lalu seorang penyeru

55s gu61b ini diriwaptkan oleh Ahmad dan Al Ba:zrll,
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menyerukan agar makan malam, lantas seluruh penggali parit pun

makan sampai kenyang nalnun anehnya ia tidak berkurang sedikit

pun.656

892. Beberapa Butir Telur cukup Dimakan Dua Ribu

Orang Sahabat

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah d&, ia berkata: Ketika

Rasulullah $ hendak berangkat perang Dzat Ar-Riqa', datanglah

Aliyah bin Zaid Al Haritsi membawa tiga butir telur burung unta,

lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku menemukan telur ini di

tempat burung unta."

L-alu beliau $ bersaMa, "Ambillah telur ini wnhai Jabir dan

masaklah ia."

Jabir berkata: Aku pun memasaknya kemudian

menghidangkannya kepada Rasulullah $ dalam sebuah narnpan,

dan aku masih terus mencari roti narnun tidak menemukan.

Kemudian Rasulullah # d.tt para sahabatnya makan telur tersebut

tanpa roti sampai kenlnng, sementara telur tersebut tdak

berkurang sama sekali. Kemudian beliau berdiri dan datanglah

orang banyak lalu makan makanan tersebut sampai kenyang'657

893. Makanan yang Sedikit Cukup Dimakan Lima

Puluh Orang T.npa Berlurang Sedikit pun

ffi Hadits ini diriwayatkan oleh Al Wuqidi dan lbnu Asakir. Sanadnp

mutsl.
657 Hadits ini diriurayatkan oteh Al Waqidi dan Abu Nu'aim. Sanadnya

dha'if.
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Diriwayatkan dari Jabir i{g,, ia berkata: huku pemah
memasak safu makanan lalu berkata, "panggillah Rasulullah &
kemari."

[-alu aku pun pergr menjemput beliau dan membisiki beliau,
kemudian beliau bersaMa kepada para sahabahrya, "Ayo berdiri!,

Maka berangkatlah Rasulullah db diikufi oleh lima puluh
orang, lalu beliau bersaMa, "MasuHah sepuluh orang sepuluh
onng."

lalu mereka pun makan sampai kenyang narnun makanan
tersebut tetap ufuh seperti semula.568

894- satu Piri.g Makanan cukup Dimakan puluhan
Orang

895- Makanan Tidak Berkurang Sedikit pun
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ig, ia berkata: Suatu

ketika Rasulullah S memanggilku lalu bersabda, ,,pergilah ke
rumah dan minblah mal<anan yang ada pada mereka.,,

Lalu mereka memberikan safu piring bubur kurma dan aku
pun membawa kepada Rasulullah $. kemudian beliau bersabda
kepadaku, "Panggil onng,orang yang ada di masfl.,,

Aku lalu berkata dalam diriku, "Apa cukup makanan ifu
unfuk semua omng yang ada di masjid. Tapi celakalah aku jika
tidak menuruti perintah Rasulullah. "

Maka aku p,n berangkat ke masjid memanggil mereka lalu
mereka berkumpul. lalu Rasulullah $ meletakkan jari-jarin5a

668 Hadits ini diriuralatkan oleh Ath-Thabrani dalam At Ausak.
Penulis H ffuiiah\nm. 612) berkata, "Sanad hadis ini hasan."
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padanya dan menusuk sisi-sisinya dan bersabda, " Silakan makan

dengan bismillah."

Setelah itu mereka makan sampai kenyang dan aku pun

ikut makan sampai kenyang, lalu aku mengangkatnya dan ia masih

seperti semula hanya ada bekas jari-jari tangan Rasulullah g'66e

896. Kambing Datang secara Tiba-Tiba

897. Kambing Pergi dan Menghilang setelah Susunya

Diminum Oleh Para Sahabat

Diriwayatkan dari Sa'ad pelayan Abu Bakar i$, ia berkata:

Suatu ketika kami bersama Rasulullah $ dalam suatu perjalanan,

lalu kami singgah di suahr tempat, lalu beliau bersabda, " Wahai

Saad, perahlah susu kambing ifu."

Sepengetahuanku di tempat itu tdak ada kambing' L-alu

aku pun pergi dan temyata ada seekor kambing yang penuh berisi

susu, maka aku pun memerahnya berkali-kali dan menjaga

kambing tersebut, namun kami sibuk mempersiapkan diri unhrk

melanjutkan perjalanan dan temyata kambing tersebut hilang.

Setelah itu aku berkata, "Wahai Rasulullah, kambingn5ra

hilang."

Mendengar ifu beliau bersaMa, "Ia diambil kembali oleh

pemilikny6."67o

898. Unta Tua Mengeluarkan Air Susu

669 Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath'

Penulis At Huilzh(hlm. 613) bed{ata, "Sanad hadits ini hasan'"

670 gu6i15 ini diriwayatkan olehlbnu Adi danAl Baihaqi. s:ElrEldrya dhait
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Diriwayatkan dari Abul Aliyah +&, ia berkata: Rasulullah $
pemah mengufus seseorang unfuk menanyakan ke sembilan
rumah isterinya apakah ada makanan. Disisi beliau saat ifu ada
sejumlah orang sahabat. Namun tidak ditemukan makanan apa
pun- Kemudian beliau melihat seekor kambing di sebuah rumah
yang tidak bersusu sama sekali, lalu beliau memegangnya ambing
susunya, dan seketika ia pun penuh bersisi susu. setelah itu beliau
minta diambilkan sebuah bejana lalu beliau memerahnya lalu
mengirimkannya secara bergantian ke rumah-rumah isterinya,
kemudian memerah lagi dan mempersilakan para sahabat unfuk
meminumnya.6TL

899. Seekor Kambing Tidak Ada pemiliknya

Diriwayatkan dari Nafi' bin Al Harits bin Kildah rg bahwa
suatu ketika ia bersama Rasulullah $ bersama kurang lebih empat
ratus orang.

Kemudian beliau berhenti di s,atu tempat yang tidak ada
aimya, sehingga orang-orang pun merasa kesuritan. Tiba-tiba ada
seekor kambing datang kepada Rasulullah $ dengan tanduk yang
tajam, lalu Rasulullah # memerahnya dan mempersilakan para
pasukan unfuk meminumnya.

Kemudian Rasulullah $ bersabda, ,, 
Wahai Na{i, jagalah ia,

namun menurutku engkau tidak akan dapat menjaganjn.,,

Maka aku pun mengambil sebuah batang kayt, dan
menancapkannya di tanah lalu mengikat kambing tersebut kuat-
kuat- lalu Rasulullah # dun orang-orang tidur, dan aku pun ikut

671 gu6ii" ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan di dalam sanadnya terdapat
keterputusan sanad.
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tidur. Setelah itu aku bangun dan temyata kambing tersebut telah

pergi. [-alu aku menceritakannya kepada Rasulullah ,$b'

Maka Rasulullah'$ bersabda, "Bulankah sudah ku

beritahu bahwa engkau tidak akan dapat menjaganSn, ia diambil

kem bali oleh yang m ent baumnga." 67 2

900- unta Mengeluarlran susu setelah Diusap oleh
Rasulullah #

Diriwayatkan dari Qais bin Nu'man l&, ia berkata: Ketika

Rasulullah $ hijrah bersama Abu Bakar is, keduanya melewati

seorang penggembala kambing, lalu beliau minta air susunSn,

narnun ia berkata, 'Tidak ada kambing yang bisa diperah, tapi ada

satu ekor kambins yang baru hamil dan telah aku perah sehingga

tidak ada lagi susunln."

Setelah itu Rasulullah $ bersaMa, "Tolong bawa ia

kenari!'

Kemudian Rasulullah # mengikatr5n lalu mengusap

ambing susunya dan berdoa hingga keluarlah air susunya'

Setelah itu datanglah Abu Bakar membawa sebuah bejana,

lalu beliau memerahnla dan mempersilakan Abu Bakar unhrk

meminumnya. Kemudian memerah lagi dan mempersilakan sang

penggembala unfuk meminumnya, kemudian memerah laE dan

beliau meminumn5la.

[^alu sang penggembala berkata, "Demi Allah siapakah

engkau? Demi fuhan aku belum pemah melihat orang sepertimu."

672 ga6i15 ini diriwaptkan oleh lbnu Sa'd, Al Baihaqi, Abu Nu'aim, dan lbnu

As-Sakan.
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Rasulullah $ menjawab, *Maukah engkau berjanji
mqahasiakanku sebelun aku m em beritahtn u.,,

Ia menjawab, "Lra-'

Rasulullah $ bersaMa, " Aku adatah Muhammad ufusan
Alleh-"

Ia berkata, "Engkaukah yang difuduh euraisy murtad?,,

Beliau bersabda, "Begifulah kah mereka.,,

Ia berkata, "Kalau begitu maka aku bersaksi bahwa engkau
adalah nabi dan bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah
benar, dan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan seperti
apa yang telah engkau lakukan kecrrali seorang nabi dan aku siap
mengikutimu."

Beliau bersabda, "saat ini engkau belum bisa mengikuti
kami, tekpi nanfi jika engkau mendengar aku menang, maka
dabnglah kepda 2rni."67 3

901. Gunung Mengucapkan Salam Kepada
Rasulullah #

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib &, ia berkata: suatu
ketika kami keluar bersama Rasulullah # di sudut-sudut kota
Mal&ah, dan tidak ada pohon atau batu atau gunung yang
ditemuinya kecrrali mengucapkan salam kepada beliau dan
berkata, "Assalamu alaika ya Rasurullah (semoga keselamatan
terlimpahkan kepadamu urahai pu",r1u11u1r.,,674

673 Hadits ini diriwayatkan oleh AI Baihaqi dalam Dala.it An-Nubuwnnh
(2/224-2251.

67a g36i1t ini diriunyatkan oleh At-Tirmidd dan dinilai baik oleh Darimi dan
AI Haldm dan dinilai slnhiholeh Ath-Thabrani dan Abu Nu,aim.
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gO2. Allah Meniaga Rasulullah $ secara Langsung

Diriwayatkan dari Aisyah iso, ia berkata: Rasulullah $
selalu dijaga oleh para sahabat, sampai hrrunlah firman Allah,

"Dan Altah akan menjagamu dari manusia'" (Qs' AI Maa'idah [5]:

57) Lalu Rasulullah $ mengeluarkan kepalanya dari tenda dan

bersabda, " wahai oftng-orang sekalian pergilah kalian karena

Allah telah berjanii akan meniagaku-"675

903- Orang-Orang yang Hendak Menyakiti

Rasulullah $ Dibutakan Matanya Oleh Allah

go4. Mata Mereka Pulih Kembali setelah Didoakan

Rasulullah S
Diriwayatkan dari hnu Abbas &, ia berkata: Suatu ketika

Rasulullah $ membaca ayat-ayat Al Qur'an di masjid dengan

suara keras. Kemudian hal itu membuat orang-orang kafir Qumisy

merasa terganggU hingga mereka ingin menyakiti Rasulullah S,
namun tiba-tiba tangan mereka terikat di leher mereka dan mata

mereka menjadi buta sehingga tidak dapat melihat. l-alu mereka

datang kepada Rasulullah $ dan mengiba agar dibebaskan dari

hukuman tersebut. Akhimya Rasulullah $ berdoa dan mereka pun

normal kembali, lalu turunlah firman Allah &,

if @'d1'1s ;;rr @ r{-r$ acfi6 @ ;
-'-,1 I (#?z

57s gu6i1s ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim dan Al Baihaqi-

dii$"j$
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" Yaa siin. Demi Al Qw'an Jnng penuh htkmah,
kamu salah seorang dari rasul-rasul, (yang berada)

diatas jalan yang lurus, (sebagai wah5aj yang diturunkan oreh 5mng
Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." (Qs.Yaasiin t36], 1-5)

905- Diduga Bahwa Gunung fihamah Meletus Ketika
Mereka Hendak Menyakiti Rasulullah g
906- Mereka Pingsan Sampai Rasulullah g Kembali ke
Rumah

9O7 - Bukit Shafa dan Marwa Bersatu Menghalangi
Mereka dari Rencana Buruk Mereka Menyakiti
Rasulullah g

Diriwayatkan dari puteri Al Hakam 6, ia berkata: Al
Hakam berkata kepadaku, "wahai puteriku, aku ingin bercerita
kepadamu tentang sesuafu yang aku lihat langsung dengan mata
kepalaku; bahwa suatu ketika kami berencana untuk menyakiti
Rasulullah $, lalu kami datang kepadanya, tiba-tiba kami
mendengar suara seakan-akan gunung Tihamah meletus sehingga
kami pingsan dan tidak sadarkan diri kecuali setelah beliau selesai
shalat dan pulang ke rumahnya. Kemudian di malam berikutrya
kami berencana lagi unfuk menyakiti beliau, ketika beliau datang
maka kami pun bergegas mendekatinya, narnun tiba-tiba bukit
shafa dan marwa datang lalu meryrahr dan menghalangi kami.
demi Allah upaya-upaya itu tidak pemah berhasil hingga akhimyra
kami masuk 1r1u-.676

676 gu6ib ini diriunyatkan oleh Al waqidi dengan sanad munqathi'dan N
Waqidi adalah periuraSrat nnhtk
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908. seekor Unta Menghalangi Abu Jahal dari

Menyakiti Rasulullah $
g0g.KeduaTanganAbuJahalKeringdiatasBafu

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas &, ia berkata: Abu Jahal

pemah berkata, "wahai orang Quraisy sekalian, seperti yang

kalian tahu bahwa Muhammad datang mencela agama kita,

mencaci nenek moyang kita dan mengejek fuhan-fuhan kita. Aku

bersumpah besok akan aku timpa kepalanya dengan batu, dan

terserah apa yang akan dilakukan oleh bani Abdi Manaf."

Keesokan harinya, Abu Jahal mengambil bahr kemudian

duduk di dekat Rasulullah & y*g sedang mengerjakan shalat,

sementara orang-orang Quraisy duduk di tempat perkumpulan

mereka menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal'

Ketika Rasulullah $ sedang suiud, Abu Jahal pun mengangkat

batu dan berjalan menuju Rasulullah $, dan ketika telah mendekat

tiba-tiba raut wajahnya pucat penuh ketalartan dan keduanya

tangannya menjadi kaku sehingga batu tersebut jatuh dari

tangannya. Maka orang-orang Quraisy pun bergegas

mendatangrnya dan bertanya, "Ada apa denganmu?"

Abu Jahal menjawab, "Ketika aku mendekat kepadanya

tiba-tiba ada seekor unta jantan yang sangat besar dan bertaring

tajam menghalangiku dan hendak menerkamku'"

Rasulullah $ bersabda, 
,,Ia adalah Jibnl kalau saja ia

mendekat lagi niscap akan diterkamn5n'"677

910. Hendak Membunuh Nabi s fiba-Tiba KakinSTa

Terperosok ke Dalam Lubang Tanah

677 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Al Bail,qi dan Abu Nu'aim.
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Diriwayatkan dari hnu Abbas &, ia berkata: Ada seorang
laki-laki dari suku Mughirah berkata pada saat perang Ahzab,
"Sungguh aku akan membunuh Muhammad.,,

Setelah ifu ia pun memacrr kudanya di parit sehingga
terperosok dan lufutn5n patah. lalu mereka berkata, ,,wahai

Muhammad, serahkan ia kepada kami dan kami akan
menggantinya dengan diSnt kepadamu.,,

Maka Rasulullah $ bersaMa, *Silakan kalian ambil,
sesungguhnya ia busuk dan diyahya juga busuk.,,57a

911- Rasulullah $ Mengabarkan bahwa seseorang
Hendak Melukainya

912- Bumi Dilipat dan Didekatkan kepada Rasulullah g
Ribuan Kilometer

913. sebuah Kera.da JenazahDiangkat oleh Jibril Lalu
Rasulullah g Menshalatkannya

Diriwayatkan dari Al Ala' bin Muhammad Ats-Tsaqafi &,
ia berkata: Suafu ketika kami bersama Rasulullah # di Tabuk, lalu
matahari terbit dan bersinar sangat terang, tidak seperti biasanya.
lalu Jibril S datang kepada Rasulullah $, dan beliau pun
bertanya kepadanya, " wahai Jibnl ada ap gerangan, kenapa
matahari di pagi had hi terbit dan betsinar sangat terang tidak
seperti biasan5n?'

Jibril menjawab, "Hal itu disebabkan karena hari ini
Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi telah meninggal dunia di

678 H26i1s ini diri*raptkan oleh Abu Nu'aim dengan lxrnad dha,if,
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Madinah, dimana Allah & telah mengutus tuiuh puluh ribu

malaikat untuk menshalatkannYa.

Rasulullah $ bertanya, "Kenapa demikian?'

Jibril & menjawab, "Karena ia selalu membaca surah Al

Ikhlaash (qul huvnltaahu ahad, baik ketika siang maupun malam,

ketika duduk maupun berjalan. Sudikah engkau, bumi ini aku lipat

agar engkau dapat menshalatkannya?"

Rasulullah $ menjawab , " Ilm'" lalu beliau pun

menshalatkannSla,6T9

Diriwayatkan dari Anas bin Malik;$, ia berkata: Jibril

datang kepada Rasulullah $ lalu berkata, "Wahai Muhammad,

sesungguhnya Muawiyah bin Muawiyah Al Muzani telah meninggal

dunia, apakah engkau ingin menshalatkannSn?"

Rasulullah $ menjawab, " lYa'"

Kemudian Jibril membentangkan kedua sayapnya, sehingga

tidak ada pohon dan tumbuhan kecuali semuanya tumbang, lalu

diangkaflah kerandanya sehingga beliau melihatnya lalu

menshalatkannya, dan diikuti oleh dua barisan malaikat, dimana

setiap barisan terdiri dari tujuh puluh ribu malaikat'

Rasulullah $ bersabda, "Ialu aku bertanSm, 'Wahai Jibil'

apakah gemngan yang menyebabkannya memperoleh kdudukan

yang sedemikian tinggi?

Jibnt menjawab, 'Karena ia selalu membaca surah Al

Ikhlaash yaitu qul huowllahu ahad, baik dalam posisi duduk

maupun berdii, berialan maupun berhenti''"6&

679 Hadits ini diriwaptkan oleh lbnu Sa'ad dan Al Baihaqi'

680 gu4i1, ini diriwayatkan oleh lbnu Sa'ad dan Al Baihaqi dan Abu Ya'la.
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9L4- Masuk Islam setelah Mendengar Beberapa Kalimat
dari Rasulullah #i

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas &, ia berkata: Dhammad
seorang laki{aki dari suku Azd yang dikenal dapat menyembuhkan
penyakit dengan banfuan angin, mendengar orang-orang berkata,
"Sesungguhnln Muhammad adalah orang yang gila.',

[-alu ia berkata, 'Aku akan pergi mendatanginya, siapa
tahu aku dapat menyembuhkannya."

Kemudian aku pun pergi dan bertemu dengan Muhammad,
lalu aku berkata, "sesungguhnya aku dapat menyembuhkan
dengan bantuan angin, dan sesungguhnya Allah menyembuhkan
dengan tanganku siapa saja yang dikehendaki, maka kemarilah!"

Maka Rasulullah $ bersabda, ,,5*unggwhnya segala puji
bagi Allah. Kami metnuji-Nya, memohon pertolongan-Nya,
bertawakkal kepada-N5n dan berlindung kepada-Nya dari
kejahatan diri dan keburul<an perbuabn kami. Barangskpa yang
ditunjuki Allah maka frdak ada yang dapat meny*atkannya, dan
barangsiapa wng dismtkan, maka tidak ada petunjuk bagin5n.
Aku bersaksi bahwn b'dak ada tuhan selain Attah yang Maha Ba
b'dak ada sekutu bagi-Nya, dan aku juga bersaksi bahon
Muhammad adalah harnh dan ufusan-Nya."

Maka Dhammad berkata, "Tolong ularrgr kalimat ifu sekali
Iagi!"

Lalu Rasulullah * pr., mengulanginya. Mendengar ifu ia
berkata, "Demi Allah, aku telah mendengar perkataan para dukun,
tukang sihir dan para penyair, namun belum pemah aku
mendengar kalimat-kalimat 5ang seperti ifu, maknanya sungguh
sangat dalam, maka berikanlah tanganmu kepadaku agar aku
membaiafunu."
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[-alu ia pun membaiat Rasulullah # dan masuk Islam.681

Lelaki ini masuk Islam hanya dengan beberapa kalimat

yang diucapkan oleh Rasulullah #i, bagaimana jika ia mendengar

ayat-ayat Al Qur'an yang lebih panjang'

915. Rasulullah $ Memberitahu Seseorang Agar

Berhati-Hati atas Bahaya yang Mengancam, dan itu

Benar-Benar Teriadi

Diriwayatkan dari Amr bin Al Ghafwa' Al Khuza'i r$, ia

berkata: Rasulullah $ memanggilku untuk mengufusku kepada

Abu Sufuan memberikan sejumlah harta benda yang hendak

dibagi-bagikan kepada orang-orang Quraisy setelah penaklukan

kota Makkah, lalu beliau bersaMa, " Carilah seonng teman'"

[-alu datanglah Amr bin UmaSryah Adh-Dhamri kepadaku,

dan berkata, "Aku mendengar bahwa engkau hendak pergi, dan

aku siap menemanimu."

MakaakupunperglmenghadapRasulullah$unhrk
menyampaikan hal tersebut. Rasulullah $ bersabda, "Jika engkau

singgah di kampungnya, maka berhati-hatilah dengannya, karena

ia seorang pembunuh; saudaramu Al Bakn iangan engkau

perca5ni."

L-alu kami pun keluar, hingga ketika sampai di Abwa' ia

berkata, "Tunggu sebentar, aku ada keperluan dengan kaumku-"

Aku menjawab, "Baiklah semoga lancar'"

Ketika ia pergi, aku teringat sabda Rasulullah $, maka aku

pun bergegas mengikat untalu lalu keluar dan

681 gu411, ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahrnad dan Al Baihaqi'
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menyembunyikannlp, dan ketika aku sampai di Al Ashafir tiba-tiba
ia menghadangku bersama sejumlah orang. Namun aku berhasil
melarikan diri. Kefika kaumnya melihat kekuatanku mereka pun
pagi, lalu ia datang kepadaku dan berkata, "Aku ada keperluan
dengan kaumku."

Aku menjaurab, "lya."

kami pun tenrs be{alan sampai tiba di Maldoh.682

9L6- Hidup Seratus Tahun Seperti Diinformasikan Oteh
Rasulullah g
9t7 - Penyakit di Wajahnya
Diinformasikan Oleh Rasulullah g

Hilang Seperti

Diriwayatkan dari Abdullah bin Busr ig5, ia berkata:
Rasulullah $ meletakkan tangannya di atas kepalan5ra dan
bersaMa, "Anak hi akan hidup safu abad."

Benar saja, ia hidup serahrs tahun. Di wajahnya terdapat
ruatu penyakit, lalu Rasulullah # bersabda, "Anak ini fidak akan
meninggal dunia sanpi hilang penjmkit di unjahn5n " Ia pun bam
meninggal dunia setelah hilang.68s

918- Tidak Akan Selamat dari Wabah Madinah
Diriwayatkan dari hnu Ishaq.i&, ia berkata: Delegasi Thai'

datang ke kota Madinah dan masuk Islam, dan diantara mereka
adalah Taid Al Khail, lalu Rasulullah $ mengganti namanya

582 Hadits ini diriu4ptkan oleh Abu Nu'aim dalan At Ma'ifah dan hnu
*'ad Ath-Thafuqat

683 Hadits ini diriuralp*an oleh Al Hakim, Al Baihaqi dan Abu Nu'aim.
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dengan Zaid N Khair Vaid Vang baik). Kemudian ia kembali

kepada kaumnya. [-alu Rasulullah # bersabda, " Sesunggwhnga

hid frdak akan selamat dari wabah pen5nkit Madinah."

Ketika melewati kampung Najed dan sampai di salah satu

sumur air, ia terserang wabah lalu meninggal di tempat

tersebut.6&

9L9 - Rasulullah $ telah Mengabarkan Kedatangannya

Tiga Hari sebelumnya

Diriwayatkan dari Wail bin Hulr &, ia berkata: Ketika kami

mendengar diutusnya Rasulullah $, maka aku pun pergi

mendatangi beliau, lalu para sahabat mengatakan kepadaku bahwa

Rasulullah'$ telah mengabarkan kepada mereka perihal

kedatanganku tiga hari sebelumnya.58s

92O. Buta Seperti Diinformasikan oleh Rasulullah ,#

Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam rg, ia berkata:

Rasulullah $ datang menjenguknya ketika sedang sakit, lalu beliau

bersabda, "Sakitmu frdaklah membaha5nkarunu, akan tetapi

bagaimana pendapabnu jika engkau ununnu

sesudahku lalu engkau buta."

Ia menjawab, "Jika demikian maka aku pasrah dan

bersabar."

Rasulullah,$ bersabda, "Jika dqikian mal<a engkau akan

masuk surga tanpa hisab."

6&1 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihqi dari jalw hnu Ishaq.
ffi Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari dmilrelm At-Taril<hdan Al Baihaqi.
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Benar, setelah Rasulullah $ meninggal dunia ia pun buta,
kemudian Allah S mengembalikan penglihatannya kemudian ia
meninggal drr'riu.585

92].- Diruq5nh dengan Beberapa Ayat Al eur'an Lalu
Berdiri Sehat Wal afiyat

Diriwagratkan dari ubai bin Ka'ab;g, ia berkata: suafu
ketika aku berada disisi Nabi S, lalu datanglah seorang laki-laki
badui dan berkata, "wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki
saudara yang sakit."

Rasulullah $ bertanya, " Sakit apakah ia?,

Ia menjawab, "la gila. Lalu beliau bersabda, "Bawarah ia
kemari."

Kemudian ia pun dibawa menghadap Rasulullah 6$ dan
didudukkan dihadapan beliau, raru beliau memperlindungkannya
dengan membaca surah Al Faatihah, empat ayat pertama dari
surah Al Baqarah, dua ayat berikut ini, " wa ilahukum itahun
wahid', ayat kursi, tiga ayat terakhir dari surah AI Baqarah, safu
ayat dari surah Aali Imraan (syahidallahu annahu laa ilaha illa
huwa), safu ayat dari surah Al A'raaf (inna Rabbakum), akhir surah
Al Mukminuun (fata'alaltahul malikul haq), sat.t ayat dari surah Al
Jn (wa annahu bbta jaddu rabbina), sepuruh ayat dari awal surah
Ash-shaaffaat, tiga ayat dari akhir surah Ash-shaaffaat, tiga ayat
dari akhir surah Al Hasyr, surah Al lkhlas, dan Al Mubwwidzatain.
[-alu orang tersebut pun berdiri seperti tidak terkena apa-apa.587

586 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.
ffi7 Hadits ini diriwayatkan oleh Ar Hakim dan Abdullah bin Ahmad dalam

hvn'idAlMusnad.
An-Nabhani dalam Al fluiiah 0rlm. 430) menukilnya dengan sanad lmsan
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922- Rasutullah S Menginformasikan bahwa Ia Akan

Hidup Mulia dan Mati SFhid
Diriwayatkan dari Ashim bin Umar bin Qatadah &, ia

berkata: Suatu ketika Amrah binti Rawahah datang membawa

anaknya Nu'man bin Basyir dalam gendongan kepada

Rasulullah €&, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, doakan agar ia

memiliki harta dan anak yang banyak."

L-alu Rasulullah $ bersabda, " Tidakkah engkau rela iika ia

hidup seperti pamannya (Abdullah bin Raqnhah) hidup mulia, mati

syahid dan masuk surga."

Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair bahwa Basyir bin

Sa'ad datang kepada Nu'man bin Basyir kepada Rasulullah $ lalu

berkata, "Wahai Rasulullah, tolong doakan analdm ini."

Rasulullah S bersaMa, " Tidald<ah englau rela ia sampai

sepertimu, kemudian dabng ke Syam lalu dibunuh oleh orang

munafiq dan penduduk Syam."

Diriwayatkan dari Maslamah bin Muharib dan lainnya,

mereka berkata: Ketika Adh-Dhahhak bin Qais mati terbunuh

pada masa khalifah Mar',r,ran bin Al Hakarn, Nu'man bin Basyir

yang kala itu menjadi gubemw Himsh hendak melarikan diri, lalu

ia ditangkap oleh penduduk Himsh lalu mati dibunuh oleh

mereka.588

923. UmurnSa Sembilan Putuh Tahun Namun Gigtnya

Masih Utuh

688 Hadits ini diriwayatkan oleh lbnu Sa'ad dahm Ath'Tln@at
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Diriwayatkan dari AMullah bin Abi Bakar rg, bahwa

Rasulullah $ menguttrs Khalid bin Walid kepada Ukaidar

seorang laki-laki dari Kindah seorang raja Dumatul Jandal- ia

beragama Nasrani, lalu Rasulullah # bersabda, "hgkau akan

mendapatin5n sdang befturu sapi dengan tanduknya di pinfu
istana."

Lalu isterinln bertan3ra, "Apakah engkau pemah melihatrya
demikian?"

Beliau menjawab,' Tidak sarna sekali."

Ia berkata, 'Lalu siapakah yang meninggalkan seperti ini?"

Ia berkata, "Tidak seorang pun."

[-alu ia hrrun dan memerintahkan agar kudanya

dipersiapkan lalu ia pun berangkat bersama sejumlah keluarganya

lalu mengejar mereka lalu bertemu dengan pasukan Rasulullah 6$.

Maka, ia pun ditangkap, lalu seseorang dari Thai namanya Bujair

bin Bajarah berkata:
*Maha suci Dzat yang mengendalikan sapi-sapi- Sesungguhnya

aku melihatAllah memberilan petunjuk kepada orang yang

ditunjuki.

Maka barangskpa 5nng melepslan dari penguasa Tabuk, maka

kami diryinbhkan untuk berjihad. "

[-alu Rasulullah # bersaMa, " Semoga Nlah menjaga

mulubnu."

Berkat doa tersebut, ia telah berumur Sembilan puluh tahun

namun Sigrgrginya tetap utuh.689

689 Hadits ini diriwayadran oleh Al Baihaqi dan hnu Mandah
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924. Rasulullah $ Menginformasikan bahwa Khalid

Akan Melihat Amir Dumatul Jandal Sedang Berburu

925. Rasulullah $ Menginformasikan bahwa Ia Akan

Memegang Kunci Lalu Allah Memberikan Kemenangan
Atasnya

Diriwayatkan dari Urwah rg, ia berkata: Ketika

Rasulullah S kembali dari Tabuk menuju ke Madinah, beliau

mengutus Khalid bin Walid bersama empat mfus dua puluh orang

penunggang kuda ke Ukaidar Dumatul jandal. Lalu Khalid berkata,

"Wahai Rasulullah, bagaimana aku akan mememngi Dumahrl

Jandal sementara ada Ukaidar, dan kami mendatanginya dengan

pasukan Islam?"

Rasululluh g bersabda, "Semoga Allah

mempertemukanmu dengan Ukaidar ia menginbi lalu engkau

memegang kunci dan mengambiln5n lalu Allah memberikan

kemenangan kepadamu atas Durnah."

lalu berangkatlah Khalid, hingga ketika telah mendekat ia

singgah ditepinya mengikuti saMa Rasulullah $ siapa tahu

engkau mendapatinya sedang berburu. Ketika Khalid dan para

sahabatnya berada di tempat persinggahan mereka pada malam

hari tiba-tiba ada seekor sapi datang dan mengetuk pinfu benteng,

sementara Ukaidar sedang minum dan bemyanyi di bentengnya

diantam isteri-isterinya. Kemudian salah seorrng isteriqp melihat

seekor sapi mengefuk pinttr benteng, lalu ia berkata, "Belum

pemah aku melihat dagrng seperti malam ini."

Ukaidar berkata, "Memang ada apa?"

Ia berkata, "[h.r sapi sedang mengetuk pinhr."
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Kemudian ia langsung menunggang kudanya dan mengajak
para budaknya untuk bertemu dengan Khalid dan para
sahabatryn, lalu mereka menangkapnya begifu juga dengan
seluruh budaknya kemudian mereka mengikakrya. Setelah itu
Khalid menceritakan sabda Rasulullah $ kepadanya lalu ukaidar
berkata, "Sumpah baru malam ini aku melihat seekor sapi, dan
aku sembunyi-sembunyi ketika ingin menangkapnya lalu
mengejamya selama sehari dan dua 1-,uri.'590

926- Rasulullah g Menginformasikan bahwa Islam
Al<an Menang di Makkah dan di Seluruh Alam

Diriwayatkan dari Abu Ishaq As-Subai'i,i{9, ia berkata:
Suatu ketika Dzul Jausyan datang kepada Rasulullah $ lalu beliau

bersabda, "Kenapa engkau frdak mau masuk Islam?'

Ia menjawab, "Karena aku mendapati kaummu
mendustakanmu dan mengusirmu serta ingin membunuhmu, maka
jika engkau menang atas mereka aku akan beriman kepadamu,
narnun jika tidak maka aku tidak akan beriman kepadamu."

[-alu Rasulullah $ bersabda, " Wahai Dzul Jausyan, jika
engkau masih hidup sebentar lagi akan melihat kemenanganku
atas mereka-"

Ia berkata, "Demi Allah, aku berada di Badhriyah, tiba-tiba
datang seorang penunggang kuda dari arah Makkah, lalu kami
berkata: Ada berita apa?"

Ia menjawab, "Muhammad telah berhasil mengalahkan
penduduk Makkah."

690 Hadits ini diriwaptkan oleh Al Baihaqi.
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Maka DzulJausyan pun menyesal atas penolakannya ketika

diajak masuk Islam oleh Rasulullah #-6el

927 - Rasulullah ,$ Menginformasikan tentang Kisah

Orang-Orang yang Menyembelih Unta dan Tidak

Seorang pun Mengetahuin5Ta

Diriwayatkan dari Auf bin Malik Al Asyia'i &, ia berkata:

Suatu ketika aku ikut perang Dzahrssalasil, kemudian aku

menemani Abu Bakar dan Umar, lalu k-ami melewati suafu kaum

yang sedang menyembelih seekor unta namtrn mereka tidak bisa

memotong-motongnya. Saat ifu alil adalah tukang iagal, lalu aku

berkata kepada mereka, "Maukah aku bantu kalian memotong-

motongnya dengan syarat aku minta sepersepuluhnln?"

Mereka menjawab, "llra-'

Kemudian aku pun memotong-motongn5a dan mengambil

sepersepuluh bagian darinSra, lalu aku mernbawanya kepada

teman-temilh, lalu kami memakannln-

Abu Bakar dan Umar bertanSn, 'Darimana engkau

dapatkan daging ini wahai AuP"

Aku kemudian menceritakannla kepada mereka-

Mendengar itu keduanya berkata, "sungguh dagng ini tdak baik."

[.alu keduan5a berupa5n unhrk memuntahkannya- Ketika

orang-orang melanjutkan perialanan pulang, dan aku adalah orang

pertama yang sampai kepada Rasrlullah $, beliau langsung

bertanya, "Auf?'

Aku menjawab, "Benar unhai Rasrlullah-'

691 pu6i1r ini diriwayatkan oletr lbnu Sa'ad, dan dinihi l€nrah dan terPutus.
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[-alu beliau bersaMa, "Si tukangjagal?'

Beliau tidak mengatakan apa-apa lagi kepadaku selain

itu.692

928- Rasulullah,s Menginformasikan kepada Mereka
tentang Kedatangan Sebuah Delegasi

Diriwayatkan dari Mazidah Al Ghadhari rg6, ia berkata:

Ketika Rasulullah $ sedang menyampaikan hadits kepada para

sahabatrya, tiba-tiba beliau bersabda, " sebentar kgi akan datang
safu rombongan dai arah sini, mereka adalah sebaik-baik

rombongan dari Timur."

Kemudian Umar bangkit dan pergi ke arah mereka, lalu

bertemu dengan tiga belas orang. Umar bertanya, "siapakah

kalian?"

Mereka menjawab, "Kami adalah bani Abdul Qais."6gs

929- Rasulullah S Menginformasikan bahwa Tidak
Akan Terjadi Sesuatu yang Tidak Diinginkan pada
Tahun Itu

Diriwayatkan dari seorang laki{aki dari bani Salim, ia
berkata: Salah seorang kami bemama Qadar bin Ammar
berangkat menuju Rasulullah # di Madinah lalu masuk Islam dan

berjanji akan membawa seribu orang dari kaumnya menunggang

kuda. Kemudian ia pulang kepada kaumnya. lalu berangkat

592 p1u611" ini diriwa5ratkan oletr lbnu Ishaq dan Al Baihaqi.
693 gu6i1r ini diriuayratkan oleh Abu Ya'la dan Al Baihaqi.
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mengajak sembilan ratus orang dun meninggalkan serafus orang di

kampungnya.

Lalu Rasululluh & bertanlp, "Matn sia nia?

Ia menjawab, "Aku tinggalkan seratus orang di kampung

karena takut ada penyerangan dari bani Kinanah-"

Rasulullah$ bersaMa, *Aial<bh mqela kanari, karena

pada tahun ini tidak akan teriadi satatu t/ang tidak l<alian

inginkan."

lalu mereka menjemputnlra dan merrdatanginln di Hadah,

dan ketika mendengar suara kaki kuda mereka b€rkata, "Wahai

Rasulullah, kami datang! "

Rasulullah $ bersabda, *Justtt nifrk l<alian bukan abs

kalian, ini adatah Sulaim bin Manshur t&h dabng-"o9tl

930. Rasulullah # Menginformasikan seorang Badui

Masuk Surga

Diriwayatkan dari Kudair Adh-Dhabi 6, bahura ada

seorang badui datang kepada Rasulullah $ lalu ber*ata, "Tolong

beritahukan kepadaku tentang amal perlouatan !/ang dapat

memasukkanku ke dalam surga dan menglrindarkanlar dari

neraka."

Rasulullah $ bersaMa, "Elalabi$r dan ntau ffiagi"

Ia berkata, "sungguh al<tr fidak mernpu ffiata jujur setiap

saat dan tidak mamPu berbagi-'

Rasulullah$ bersaua, nl{alau @tu Mkan malanan

dan sebarkan filam."

594 gu6i1r ini diriwayatkan oleh lbnu Sa'ad dergan sd nwgthi'.
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Ia berkata, "[ni juga sulit."

Rasulullah $ bersabda,,,Apakah engkau memiliki unta?'

Ia menjawab, "[ya."

Rasulullah $ bersabda, " coba lihat untamu dan tempat air
minummu, lalu carilah sebuah keluarga tnng tidak memiliki air
minum kecuali sdikit lalu bentah mereka minum, insya Altah
engkau akan masuk surga sebelum unbmu mati dan tempat air
minummu ntsak-"

[-alu pria badui tersebut pun berangkat, dan ia pun gugur
sebagai syahid sebelum untanya mati dan tempat minumnya
*.u1.695

931- Rasulullah g Menginformasikan tentang Maksud
Kedatangan Mereka Berdua

Diriwayatkan dari Anas &, ia berkata: suatu ketika aku
sedang duduk disisi Rasulullah g di masjid Khaif. lalu datang
seorang Anshar dan seorang Tsaqif lalu berkata, "Kami datang
kepadamu wahai Rasulullah untuk menanyakan sesuatu-,,

Lalu Rasulullah $ bersabda, "Jika boleh, aku akan
memberibhukan kepadamu tentang apa yang ingin kalian
bnyakan, dan jika b'dak silakan katian bertanya.',

Lalu keduanya berkata, "Silakan sampaikan kepada kami
wahai Rasulullah agar iman kami semakin kokoh."

Kemudian Rasulullah $ bersabda kepada orang Tsaqif,
"Engkau datang ingin bertarym tentang shalat malammu, dan

69s pu6i1r ini diriwayatkan oleh hnu Khuzairnah, Al Baihaqi dan Ath-
Thabrani.
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tentang ruku' dan sujudmu, dan tenbng puaelnu dan tentang

mandi junubmu."

Beliau juga bersaMa kepada pria Anshar, *Adapun engl<au

datang ingin berknya tentang kebenngkabnrnu ke Baifullah, apa

pahalanya, dan tentang wkuf di Anfah, tenbng mencukur

rambut, tentang thawaf di Ka'hh dan tenbng melonbr Jumrah-"

Keduanya berkata, "Demi Dzat Yang mengufusmu dengan

benar, itulah memang yang ingin kami tanyakan-'6%

932. Rasulullah $ Menginformasikan kepada Al Harits

tentang Dua Unta yang Disembunyikan

Diriwayatkan dari AMullah bin Ziyad S, ia berkata:

Rasulullah $ berhasil menawan Juwairiyah binti Al Harits dalam

perang Bani Musthaliq, lalu bapaknya datang hendak menebusnya,

dan ketika berada di Aqiq ia melihat unta-untanga yang in$n

dijadikan sebagai tebusan unhrk puteringa, lalu ia

menyembunyikan dua unta yang paling disukainln di sebuah

perkampungan Aqiq, kemudian ia berangkat ke Rasulullah #i
dengan membawa semua untanya, lalu berkata, "Wahai

Muhammad, silakan ambil unta-untaku ini sebagai tebusan atas

puteriku."

[.alu Rasulullah db bersabda, " Mana dua unb tnng engkau

sembunyikan di Aqiq di pukamptngan ini dan itu?

Lalu Al Harits berkata, "Aku bercaksi bahura engkau adalah

Rasulullah, sungguh aku telah merryernbr,rnyikan keduanya dan

695 gu6i1r ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Abu Nu'aim. HadiS ini

diriwa5ntkan juga dari hnu Umar Radhi5allahuAnhu
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tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah." Lalu ia
pun masuk 1.1rr.597

933. Informasi tentang Rasulullah g Tidak Pemah
Didengarkan oleh Penduduh Maklmh hingga
Penaklukan Kota Makkah

Diriwayatkan dari hnu Abbas.{&, ia berkata: Rasulullah #f
singgah di Marr Adh-Dhahran pada unktu penaklukan kota
Makkah bersama sepuluh ribu pasukan dari kaum muslimin,
narnun berita kedatangan Rasulullah $ Udak terdengar oleh

penduduk Makkah dan mereka tidak mengetahui apa yang akan
dilakukan oleh Rasulullah #.6e8

934. Rasulullah # Menginformasikan bahwa Ia Akan
Meninggal di Ramlah Palestina

Diriwayatkan dari Al Aqra' bin SSnfi Al Akki &, ia berkata:
Suatu ketika Rasulullah $ menjenguldru ketika aku sedang sakit,

lalu aku berkata, "sepertinya aku akan meninggal karena sakit ini."

Lalu Rasulullah # bersabda, " Tidak, engkau akan masih
hidup dan hijrah ke Syam lalu meninggal dan dimakamkan di
Ram lah, Pu1* b,iru -n 

699

Benar saja, ia meninggal pada masa khalifah Umar di
Ramlah.

697 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir ruunun anadnya dhalf.
698 Hadib ini diriwaptkan oleh lbnu Ishaq,Ibnu Rahawaih, Al Hakim, dan Al

Baihaqi.
699 Hadits ini diriwaptkan oleh Ibnu Sakan,lbnu Mandah, dan hnu Asakir.
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935. Rasulullah $ Menginformasikan bahwa Ia Akan

Meninggal pada Tahun ltu

Diriwayatkan dari Abu Mulaikah & bahun Habib bin

Maslamah Al Fihri 4g datang kepada Rasulullah # di Madinah

untuk ikut berperang, lalu bapaknya merrgeiamSra ke Madinah,

maka Maslamah berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnp aku

tidak memiliki anak yang lain, dialah lnng merrgurusi harta dan

keluargaku."

Kemudian Rasulullah $ memerintahkan kepadanlp agar

kembali bersama bapaknp dan bersaMa,"Rtlanghh u/ahai Habib

bersama bapakmu, l<arqta bpkmu tahw ini mungkin alan

meninggal dunia."

Lalu Habib pun pulang bersama bapaknlra, dan benar pada

tahun ifu Maslamah meninggal dunia.Tm

Dalam riwayat Sang lain dis€butlon bahwa Habib datang

kepada Rasulullah # di Madinah, lalu dikejar oleh bapaknya, lalu

ia berkata, "Wahai Rasulullah, ia adalah fulang ptrnggunglnl"

Maka Rasulullah $ bersaMa, 'Kqnblihh fusrrantn
karena tidak lama lagr ia alan maningal dunia."

Pada tahun itu pun meninggal duni.-7ol

936. Rasulullah $ Menginformasikan bahwa Ia Akan

Ditaati oleh Kaumngra

700 gu6i1r ini diriwaptkan ol€h Abu tft'aton dan lbru Asaldr secilzr m-ral
701 gu6i1t ini diriwayatkan ol€h lbnu Sa'ad, Al Bag[rard, Abu I'Iu'aim, dan Al

Baihaqi.
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Diriwayatkan dari Mas'ud bin Adh-Dhahhak Al-Lakhmi:S,
ia berkata: Rasulullah $ memberinya nama Mutha' (yang ditaati)
dan bersabda kepadanya, "hgkau akan dibati oleh kaummu.,,

Beliau juga bersabda kepadanya, "Pergilah kepada para
sahabatnu, bamngsiap gng masuk dalam barisanmu, maka ia
aman."

Ia pun pulang kepada mereka, dan mereka benar-benar
funduk dan mentaatinya, lalu mereka datang bersamanya
menghadap Rasulullah &.7o2

937 - Unta Betina yang Diberkati
Diriwayatkan dari Al Muthalib bin Abdulluh &, ia berkata:

Aku berkata kepada bani Al Harits bin sawa', "Bapak kalian yang
enggan membaiat Rasulullah $. "

[-alu mereka berkata, "Jangan berkata demikian, karena
sesungguhnya Rasulullah $ telah memberinya seekor unta betina

dan bersabda, 'saungguhnSn Allah akan memberkatinya
untukmd."

Tidak ada unta yang kami giring kecuali lahir darinya.7o3

938. Nabi g Memberitahukan kepada Naufal Bin Al
Harits tentang Harta llang Disembunyikannya

Diriwayatkan dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal &, ia
berkata: Ketika Naufal bin Al Harits ditawan pada perang Badar,

702 Hadits ini diriuayatkan oleh Abu Nu'aim dahm Hfuh Al Autgn..
70s qudi1" ini diri*ayatkan oleh lbnu l"Iandah dan hnu Syahin. Ma sisi dharf

dalam hadits ini.
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Rasulullah 6$ bersabda kepadanya, " Tebuslah diimu wahai

Naufal."

Ia menjawab, "Aku tidak memiliki sesuafu pun unfuk

menebus diriku."

Rasulullah $ bersaMa, "Tebuslah diimu dengan harbmu

yang ada di Jeddah;'

Ia berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah."

[-alu ia menebus dirinya dengan harta tersebut-7u

939. Mu'adz Melihat Makam Rasulullah &
Diriwayatkan dari Ashim bin Humaid As-Sukuni r$ bahwa

Rasulullah $ mengutus Mu'a& bin Jabal ke Yaman, lalu beliau

menyampaikan wasiat dan bersabda, " Wahai Muadz, kemungkinan

setelah ini engkau tidak akan beryumpa lagi denganku, dan

kemungkinan engkau akan meleumti masiid dan makarnku-"

Mendengar ihr Muadz pun menangis.Tos

94O. Kisah Asma' yang Sembuh dari Penyakitnya
Berkat Doa Rasulullah #

Diriwayatkan dari Asma' binti Abi Bakar &, ia bercerita

bahwa suatu ketika ia terkena campak di kepala dan wajahnya,

lalu Rasulullah S meletakkan tangannya di bagian yang sakit

dengan alas kain, dan bersabda, "Bismilillah, hilangkan dariryn

penyakit dan gangguannry bqkat doa Nabi-Mu tnng baik,

diberkafi dan dikokohl<an."

70a gu6i1t ini diriwaSntkan oleh lbnu Sa'ad dan Al Baihaqt
70s 6u6i1r ini diriwaptkan oleh Ahrnad dan Al Baihaqi-
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Beliau melakukannya sebanyak tiga kali. Akhimya campak
tersebut pun hilang darinya.Tffi

941.. Kisah Seorang Sahabat yang Sembuh dari
PengnkitnSp Berkat Usapan Tangan Rasulullah S

Diriwa5ntkan dari Syarahbil Al Ja'fi &,, ia berkata: Aku
datang kepada Rasulullah # dun di tanganku ada benjolan, lalu
aku berkata, "wahai Rasulullah, benjolan ini telah menggangguku
memegang pedang dan memegang pelana unta."

[-alu Rasulullah $ meniup telapak tanganku dan
meletakkan telapak tangannya diatas benjolan tersebut, dan beliau
terus menems mengusapnlra hirrggu akhimya hilang sama
,.L1.7o7

942- Kisah Wail Bin Hajar yang Harum Tangannya
setelah Bersalaman dengan Tangan Rasulullah $

Diriwayatkan dari Wail bin Hujr &, ia berkata: Suatu ketika
aku bersalaman dengan Rasulullah # dun tanganku menyentuh
tangan beliau. Selama tiga hari aroma tanganku masih tetap wangi
melebihi r,rnnginya minyak Lotr .i.7o8

943- Kisah Rafi' Bin Malik yang Sembuh dari Sakit
Mata

706 Hadits ini diriwayratkan oleh Al Baihaqi.
707 9u616 ini diriuayatkan oleh Al Elaihaqi, Ath-Thabrani, Ibnu sakan dan

Ibnu Mandah.
708 Hadits ini diriwaptkan oleh AI Baihaqi dan hnu Asakir.
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Diriwayatkan dari Mua& bin Rifa'ah bin Rafi' bin Malik dari

bapaknya, ia berkata: Ketika perang Badar aku terkena anak

panah di bagian mataku, lalu RasuMlah $ meludahinya dan

mendoakannya hingga sakit itu hilang salna sekah-709

9M. Kisah Mata Abu Dzar lpng Dludahi oleh
Rasulullah $

Diriwayatkan dari AMurrahman bin Al Harits bin Ubaidah,

dari kakeknya, ia berkata: Mata Abu Dzar terkena senjata pada

perang Uhud, lalu Rasulullah # meludahinln hingga ia sembuh

sarrra sekali.Tlo

945. Terbebas dari Wabah Demam di Khaibar

Diriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi dan Abu Qrlabah,

keduanya berkata: Ketika Rasulullah $ dabng di l(haibar larma

sedang hijau, kemudian orang-orang bergegas lalu terserang

wabah demam, lantas mereka mengadu kepada Rasulullah #i,
maka Rasulullah $ memerintahkan agar mereka mendinginkan air

kemudian menyiramkannya antara dua adzan Subuh dan

menyebut nama Allah. Setelah ifu mereka mengilnrtiryp sehingga

mereka sembuh.711

70e HadiS ini diriwaptkan oleh lbnu Abi qEibah Al l{akrn, Al Bailuqi, dan

Abu Nu'aim.
710 gu6i1r ini diriwaptkan oleh Abu Ya'la. Ada perlutafatya prg terputtts.
711 6u6ib ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan sanadnp flrusal, dan Abu

Nu'aim dengan redaksi yang berbeda.

1000 Mul$izat Rasulullah # Tl3



946. Kisah Isteri AMullah Bin unais yang Melahirkan
Anaknya

Diriwayatkan dari Abdullah bin Unais &, ia berkata: Aku
ikut perang Khaibar dan aku membawa isteriku yang sedang
hamil, lalu melahirkan di perjalanan, raru aku sampaikan kepada
Rasulullah $, maka beliau bersaMa, ,, Rendamkam kurma
unfukn5m, jika telah lembut suruh dia meminumn5a.,,

Maka aku pun menuruti nasihat Rasulullah #, d* benar
isteriku tidak mengalami kesulitan dalam persalinan.Tl2

947. Doa Rasulullah g untuk Ali Bin Abi Thalib .g
Sehingga Menang Atas Pahlawan euraisy Nomor Satu

Dirir,myatkan dari Al Waqidi rg bahwa Amr bin Abdu
wudd menantang siapa yang berani adu ketangkasan dengannya
pada waktu perang l(handaq. [-alu Ali bin Abi Thalib berkata,
"Aku akan menantangnya. "

Lalu Rasulullah # memberikan pedangnya kepadanya dan
berdoa, " Ya Allah, banfutah ia atasn3n."

Kemudian Ali pun menantangnya, dan salah safu mereka
mendekat kepada lainn5n lalu terjadilah pertengkaran diantara
keduanya lalu Ali berhasil membunuhnln, dan teman-temannya
pun melarikan diri.713

948- Doa Rasulullah g untuk Ali Bin Abi Thalib rg
Sehingga Teguh dalam Memberikan Keputusan

712 gu6ig ini diriwaptkan oleh Al waqidi dan Al Baihaqi. sarndnya dha,if.
713 p1u611r ini diriwayatkan oleh Ibnu sa'ad dalam Ath-Thabagat sanadryra

dha'iL

.:
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Diriwayatkan dari Ali &, ia berkata: Rasulullah $
menguhrsku ke Yaman, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah,

adakah baginda mengufusku menjadi hakim sementara usiaku

masih terlalu muda dan aku tidak mengerti tentang kehakiman."

L-alu Rasulullah $ menepuk dadaku dengan tangannya dan

bersabda, " Ya Allah, tuniukilah hatinya dan tquhkanlah lisann5a."

Ali berkata, "Demi Dzat Yang menurnbuhkan bi;ibilian,

tidak pemah sama sekali akr,r ragu dalam memberikan pufusan

antara dua orang yang bersengketa."714

949- Doa Rasulutlah $ untuk Abdullah Bin Ja'far &
Sehingga Diberikan Keberkahan dalam

Perdagangannya

Diriwayatkan dari Amr bin Huwairits r$ bahwa

Rasulullah,$ melewati Affiullah bin Ja'far ketika ia sedang

menjual sesuatu, lalu Rasulullah $ mendoakannSn dan bersabda,

" Ya Allah, berkafilah dagangannya."Tls

Berkah doa tersebut, Auullah bin Ja'far pun selalu untung

dalam perdagangannya.

950. Doa Rasulullah # untuk Al Haldm Bin Hizam

Sehingga Diberikan Keberkahan dalam

Perdagangannya

Diriwayatkan dari seorang Syaikh Madinah, ia berkata:

Rasulullah $ menyuruh Hakim bin Hizam unhrk membelikan

714 gu6i15 ini diriwayatkan oleh Al Haldm dan dinilai slnhiholeh Al Hakim.
715 guditr ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi SlEibah, Abu Ya'la, dan Al Baihaqi.
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binatang kurban dan memberinya uang satu dinar, kemudian ia
mernbeli dan membawanya lalu menjualnya seharga dua dinar, lalu
yang safu dinar dibelikan binatang kurban dan safu dinar lagi
dibawa pulang. setelah ifu Rasulullah $ mendoakannya berkah
dalam perdaganganny6.Tl6

Diriwayatkan oleh hnu sa'ad dari Hakim, bahwa apa pun
yang dijual oleh Hakim pasti laku dan memberikan keunfungan,
berkah doa Rasulullah $.

951. Doa Rasutullah & untuk Khabbab

Khabbab termasuk salah seorang 5rang sering disiksa oleh
orang-orang kafir Quraisy. Ia pemah menceritakan tentang dirinya
dan berkata: suafu ketika aku disiksa dengan api, mereka
meletakkannya diatas punggungku sampai punggungku merepuh.

semula ia adalah seorang pandai besi 5ang menjadi budak
pada masa jahiliyah lalu dibeli oleh seorang perempuan bemama
Ummu Anmar. Ketika masuk Islam ia pun disiksa oleh majikannya
dengan dicos pakai api di kepalanya.

Kemudian ia mengadukan periharnyra kepada Rasulunah $,
lalu beliau bersabda, " Ya Allah, menangkanlah l{habbab."

lalu majikan perempuannya mengeluhkan sakit kepara, raru
dikatakan kepadanya, "Obatilah dengan terapi kay!"

Kemudian ia memerintahkan kepada Khabbab agar
mengobati kepalanya dengan terapi t<ay.7lz

715 9"611r ini diriwayatkan oreh lbnu sa'ad dergan sanad dtn'if-
717 gu66 ini diriuayatkan oleh lbnu Ishaq.
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g52- Doa Rasulullah $ unhrk Muhammad Bin

Maslamah aP

Diriwayatkan dari Jabir bin AMullah rg, ia berkata:

Murahhab keluar dari benteng Khaibar, lalu berkata, "Siapa yang

berani maju adu ketangkasan?"

Maka Muhammad bin Maslamah berkata, "Aku'

Kemudian Rasulullah $ bersaua, " Bangkitlah kepadanya,

ya Atlah bantulah ia absn5n-"

L-alu ia pun menantangnSra dan berhasil membunuhnya'718

953. Doa Rasuhrllah # untuk Abi Umamah;&'

Diriwayatkan dari Abu Umamah rg, ia berkata:

Rasulullah $ mempersiapkan perang lalu al(tr mendatanginya, lalu

aku berkata, "Wahai Rasulullah, doakan akr,r mati syahid'"

I-alu Rasulullah s bersaua, "Ya Atlah, selamatkan mereka

dan berikan merela ftrmPasan Pemng-"

setelah ihr kami pun pulang dengan selamat dan

memperoleh rampasan perang yang banlpk'719

954. Doa Rasulullah & untuk Tsabit Bin Yazid rg

Tsabit bin Yazid ri* berkata, "wahai Rasulullah,

sesungguhnya kakiku pincang sebelah- "

[-alu Rasulullah # mendoakanlar sehingga kakiku pun

sembuh dan menjadi normal L*r6u5-720

71s p66iL ini diriwa!,adGn oleh Ibnu Ishaq, Al Hakim, dan Al Baihaqi.

719 Hadits ini diriwaptkan oleh Abu Ya'la dan Al Baihaqi'
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955. Doa Rasulullah & unhrk Ubai Bin Ka,ab rg
Diriwayatkan dari Sulaiman bin shard rg bahwa ubay bin

Ka'ab datang kepada Rasulullah $ mernbawa dua orang yang
bersengketa dalam bacaan AI eur'an. yang safu berkata, ,,Aku

diajari oleh Rasulullah #." yang safu lagi berkata, "Aku juga
dialari oleh Rasulullah $. "

Kemudian Rasulullah $ memerintahkan kepada keduanya
agar membacanya, lalu keduaqla pun membaca, lantas
Rasulullah 6ri$ bersabd a, " Bagus."

Setelah ifu ubai berkata, "Maka hatiku pun merasa ragu
melebihi keraguanku ketika jahiliyah."

Lalu Rasulullah $ menepuk dadaku dan bersabda, uya

Allah, lenyapkanlah syetan dari hafrrlp."72l

956. Doa Rasulullah g untuk Abu yusr Ka'ab Bin
Amr @,

Diriwayatkan dari Abu Yusr Ka'ab bin Amr &, ia berkata:
Sumpah, kami bersama Rasululluh * di Khaibar. pada suafu sore
tiba-tiba datang gerombolan kambing milik seorang yahudi yang
hendak masuk benteng, dan kami urakfu ifu sedang mengepung
mereka.

Lalu Rasulullah # bersabda, 'siap diantan kalian wng
dapat menangkap kambing ifu unfuk mala nan kami?,

Aku berkata, "Aku wahai Flasulullah."

720 5u611r ini diriuraptkan oleh Ath-Thabrani dalam Musnad $nmiyin dan
Ibnu Mandah.

721 6u611r ini diriuraptkan oleh Al Bailraqi-
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Beliau bersaMa, " Silakan!'

L-alu aku pun berangkat. Ketika Rasulullah €& mendapatiku

berangkat beliau berdoa, " Ya Allah, senangkanlah kani

dengannSa."

Setelah itu aku berhasil mengejar gerombolan kambing

tersebut, dan bagian deparurya sudah masuk ke benteng, lalu aku

menangkap dua ekor kambing yang ada di bagian belakang, lantas

menggendongnya dan membawanya ke hadapan Rasulullah &
lalu mereka menyembelih dan memakannya-

Abu Yusr orang paling terakhir yang meninggal dari para

sahabat Rasulullah $. Jika ia menceritakan kisah ini ia selalu

menangis, kemudian berkata, "Aku telah membuat mereka

senang, dan mereka senang denganku hingga aku pun menjadi

orang paling terakhir yang meninggal dunia dari para sahabat

Rasulullah &."722

957. Doa Rasulullah $ untuk Qatadah t&

Al Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah $ pemah

mendoakan Abu Qatadah dan bersabda, "Bentnfunglah wajahmu,

ya Nlah berkafilah rambut dan kulibtya-"

Abu Qatadah pun meninggal dunia dalam usia h-rjuh puluh

tahun, namun rambukrya tetap hitam dan kulitnya tetap mulus

seperti anak usia lima belas tahun.723

958. Doa Rasulullah $ untuk Abdullah Dz,ll Biiadain r&

72211u6i1" ini diriwaftkan oleh Ibnu Ishaq dengan sarnd png banyak tidak

dikenal.
723 p66i1r ini diriunptkan oleh Al Baihaqi.
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Diriwayatkan dari AI waqidi bahwa Abdullah Dzal Bijadain
berkata: Rasulullah $ berangkat ke Tabuk, lalu aku berkata,
"wahai Rasulullah, tolong doakan agar aku mati syahid.,'

[-alu Rasululluh # bersabda, "ya Arah saunggwhnya aku
telah menghararnkan darahnSa aras oning-orang ka/ir,
sesungguhnya jika engkau keluar unfuk berperang di jalan Alah
lalu engkau unbah dernarn dan meninggal dunia

maka engl<au mati syahid.,'

Ketika mereka sedang singgah di Tabuk beberapa hari,
meninggallah Abdullah Dzul Bijadain setelah terserang 6n *n.224

959- Doa Rasulutlah g untuk Malik Bin Rabi,ah As-
Saluli rg

Diriwayatkan dari Marik bin Rabi'ah As-saluli rg, ia
berkata: Rasulullah $ mendoakannya agar diberkahi anaknya,
maka ia pun memiliki delapan puluh anak laki-laki semuanya
berkah.725

96O-96L. Doa Rasutullah g untuk Bisyr Bin
Muawiyah rig

Diriwayatkan dari AI Ja'd bin Abdullah bin Amr Al Buka.,
dari bapaknya, ia berkata: Suatu ketika sebuah delegasi datang
kepada Rasulullah # d*i bani Al Buka' tahun sembilan Hijriyah.
Jumlah mereka tiga orang, yaifu: Muawiyah bin Tsaur dan
anaknya Bisyr dan Naji' bin AMuilah, dan bersama mereka ada
Abdu Amr. [-alu Muawiyah ber&ata, 'wahai Rasuluflah, aku

724 gu4i6 ini diriwagntkan oleh Abu Nu'aim dan Al Waqidi.
75 Hadits ini diriwayatkan oleh hnu l\,tandah dan hnu Asakir.

780 1000 Mukjizat Rasulullah g



bertabamrk agar kiranya engkau berkenan mengusap wajah

anakku Bis5r."

Maka beliau pun mengusap wajahnya dan memberin]/a

seekor kambing dan mendoakan keberkahan atasnya'

Al Ja'di berkata, "Paceklik mungkin menimpa bani Al

Buka' narntrn tidak menim pa mereka."726

962. Doa Rasulullah # untuk Dhamrah Bin Tsa'labah

Al Bahzi rg

Diriwayatkan dari Dhamrah bin Tsa'labah Al Bahzi r&,

bahwa ia pemah datang kepada Rasulullah S lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, doakan aku mati syahid."

Maka Rasulullah $ berdoa, " Ya Allah, sesungguh4n aku

menghanmkan darah Dhamnh bin Tsalabah atas orang:onng

mus5rik."

Ia pun berusia sangat paniang, dan jika hendak menemui

suatu kaum ia dipapah kepada mereka dan menerobos barisan

kemudian kembali.7z7

963. Doa Rasulullah $ untuk Anak-Anak Yazid Bin

Malik Al Ja'fi rg

Diriwayatkan dari Saburah r$ bahwa bapaknya datang

kepada Rasulullah $ lalu beliau mendoakan untuk anaknya dan

mereka pun menduduki kedudukan yang tinggi sampai hari ini.

726 g"6i1" ini diriwaptkan oleh lbnu Sa'ad dan Ibnu $phin'
7n Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani.
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Dalam l<rtab Usud Al Ghabah disebutkan: Nama bapaknya
Saburah adalah Yazid bin Malik Al Ja'ft. Ia datang kepada
Rasulullah S, lalu beliau bertanya, "Ap narna-nama anakmu?,

Ia menjawab, "Al Harits, Saburah dan AMul l.hza.,,

[-alu beliau mengganti Abdul lJzza dengan Abdurrahman
dan mendoakan unfuk anak-anaknya.728

964- Doa Rasulullah # untuk Kaum QuraiqT

Diriwayatkan dari hnu Abbas ii$, ia berkata: Rasulullah $
bersabda, " Ya Allah, sebagaimana engkau telah menimpakan
bencana atas orang-onng pertama Qtmisy, kini anugerahkan
kepada orang-orang terakhir merel<a harA kel<ajnan.,,

Semua kita tahu bagaimana zuku euraisy kini memperoleh
berbagai macarn harta dan kekayaan disamping kedudukan yang
mulia berkat doa Rasulullah g.zzs

965- Doa Rasulullah g Atas Kaum Quraisy
Diriwayatkan dari hnu Mas'ud ii$, ia berkata: Ketika suku

Quraisy durhaka kepada Rasulullah $, maka Rasuluilah $
berdoa, " Ya Allah banfulah aku af,s mereka dengan fujuh bhun
sebagaimana fujuh tahun Yusuf."

lalu mereka pun ditimpa paceklik dan kekeringan sampai-
sampai mereka makan bangkai, dan sampai-sampai salah seorang

728 11u61b ini diriwayatkan oleh lbnu Abdil Barr, tbnu Mandah, dan Abu
Nu'aim.

729 Hadits ini diriwayatkan oleh Al B,khari daran TariH>nya. Ibnu Abi
Usamah, dan Abu Ya'la.
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mereka melihat antara dirinya dengan langit seakan ada seperti

awan kemudian mereka berdoa,

'ord,uy4{ifi6 -1{ig,
" Wahai Tuhan kanti, terynpkanlah sil<a dai kami,

sesungguhnya kami akan beriman " (Qs' Ad-Drkhaan 1441:72)

Kemudian dikatakan kepada Rasulullah $, "Jika kami

angkat siksa atas mereka maka mereka akan kernbali berulah-"

Maka Rasulullah # prl mendendam atas mereka ketika

perang Badar. IhIah makna dari firman Allah &,73o

"sai;* # 9,L:""AA *i;-41t

65'$i?'bl

@tF-'iaL#v(fr
r(
2s,N

'\;16fi\f;'

E@'u5{;

@l;.$ uyJ;usr 6 Jr{iqj @ fi 4,:sri6
t,
ry \fii;e ii,3

WftT

6#uyr'r$1fi1 3;i
"." (Qs. Ad-Dukhaan f[4]: 10-16)

966-967. Doa Rasulullah $ atas Mudhar

730 gu611r ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan lvftrslim'
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah rg, ia berkata: Ketika
Rasulullah $ melakukan shalat lqla beliau membaca qunut pada
rakaat kedua dan berdoa,

:i;,f ',b,6itlr 4trlri-zza

" Ya Allah selamatkanrah A5iy;asy bin Abi Rabi'ah,
selamatkanlah salamah bin HisSnrn, selamatkanlah At walid bin Al
waftd, dan selamatkanlah oftng-oftng mt*min tnng ditindas. ya
Allah, binasakanlah suku Mudhar. ya Allah, frmpakan pcel<lik
atas mereka pacel<lik yusull,,

Maka mereka pun tertimpa pacekrik sehingga makan bulu
dengan darah. Beliau masih saja mendoakan oftmsro*mg yang
tertindas, hingga Allah menyelamatkan mereka, lalu kernudian
Rasulullah tidak berdoa dengannya lagi.zsr

968- Doa Rasulullah * untuk Bani Tsaqif
Diriwayatkan dari Un{/ah 49, bahwa Rasulullah $ bersaMa

ketika mengepung Thaif, "sampi sekanng betun diizinl<an af,s
kita, dan sepertinSa kib betun dapt menatrfukl<annla sel<anng."

731 p1"616 ini diriwayatkan oleh Al Ehrtrhari, Muslim, At Baihaqi, dan Abrr
Nu'aim dan ini adalah redalsi mereka-

4:r
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Lalu umar bin Khaththab berkata, 'Tidakkah sebaiknya

engkau doakan atas mereka dan bangkit kepada mereka siapa

tahu Allah memberikan kemenangan'"

Rasulullah $ bersaMa, u Kita belum diiznkan untuk

memerangi merel<a." Kemudian Rasulullah $ kembali, dan

bersabda ketika dalam perjalanan, " Ya Allah, tunjukikh mereka

dan sudahilah ulah mereka."

Maka delegasi mereka pun datang di bulan Ramadhan lalu

masuk Islam.732

969. Doa Rasulullah & ,t tuk Ummu Qais

Diriwayatkan dari Ummu Qais 6, ia berkata: Anakku

meninggal lalu aku meratap, kemudian al(Il berkata kepada orang

yang memandikannya, "Tolong jangan mandikan anakku dengan

air dingin nanti ia mati."

laluberangkatlahUkkasyahbinMihshankepada
Rasulullah dh memberitahukan perkataanngra kepada beliau, lalu

beliau tersen5lum kemudian bersaMa, "Semoga umumta

paniang."

Makaiapunsafu-safunyaperempuanyarrgberumursangat

pan;ang.733

g7O. Doa Rasulullah # ,rthrk Qailah Binti Makhramah

Diriwayatkan dari Qailah binu Maktramah &, ia berkata:

Aku mendatangi Rasulullah $ ketika beliau sedang duduk. Ketika

732 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Al Baihaqi dan Abu Nu'aim.

733 6u6i1, ini diriwayatkan oleh Al Bukhari d,.lam N A&b dan An-Nasa'i-
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aku melihat beliau duduk sangat khusyu tiba-tiba aku gemetar
ketakutan, lalu salah seorang sahabat yang sedang duduk bersama
beliau berkata, "Wahai Rasulullah, si miskinah gemetar.,,

L-alu Rasulullah S bersabda, " wahai miskinah tenanglah."

Ketika Rasulullah $ menyatakan demikian, maka ia pun
menjadi tenang ksrSal1.734

97L- Doa Rasulullah g untuk Kaum Muslimin pada
Perang Badar

Diriwayatkan dari hnu umar &, ia berkata; Rasulullah $$
berangkat ke Badar bersama tiga rafus lima belas orang seperti
halnya Thalut. [-alu Rasulullah $ mendoakan untuk mereka
seraya bersaMa,

it?"r*\ 4r,ilj^-d iA r*t e,t:r

"#:$LV|*L4r |fr*{6
" Ya Allah, mereka tidak bersandal, maka

banfulah, ya Allah mereka telanjang, maka beritah
pakaian, ya Allah mereka lupur maka beritah
makanan-"

[-alu mereka pun menang dalam perang Badar. Tidak
seorang pun dari mereka kembali kecuali membawa satu atau dua
ekor unta, berpakaian dan ken5rang.735

734 Hadit ini diriuraSratkan oleh lbnu Sa'ad.
73s Hadits ini diriwayatkan oleh lbnu sa'ad, Al Baihaqi, dan Abu Daud dari

Abdullah bin Amr bin At Ash Radhgnltahu Anhu.
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g72. Doa Rasulullah # pada Perang Badar

Diriwayatkan dari Ali &, ia berkata: Ketika perang Badar

sedang berkecamuk, aku berperang sebenhr kemudian kembali

kepada Rasulullah $ untuk melihat apa lang sedang beliau

lakukan, dan temyata beliau sedang bersujud dan berdoa, " Wahai

Dzat Yang Maha Hidup, wahai Dzat Yang Maha Kuasa, unhai

Dzat Yang Maha Hidup, wahai Dzat Yang Maha Kuasa-" Tidak

lebih dari itu.

Setelah ihr aku kembali ke medan perang, kemudian aku

kembali dan mendapati beliau masih bersujud sambil

mengucapkan kalimat tersebut, lalu aku kembali ke medan perang'

lantas aku kembali dan mendapati beliau masih bersujud sambil

mengucapkan kalimat tersebut. beliau berkata pada keempat

kalinya seperti itu hingga akhimya Allah memberikan

kemenangan.T35

g73. Doa Rasulullah $ untuk Kemenangan Kaum

Muslimin

Diriwayatkan dari sebagian orang yang masuk Islam bahwa

mereka datang kepada Rasulullah $ di Khaibar lalu berkata,

"Kami kesulitan dan tidak memiliki apa pun'"

[-alu Rasulullah # bersabda,

736 gu6i1, ini diriwayatkan oletr An-Nasa'i, Al Bailuqi dan Al Hakim.
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;:, i"dr 4e ';-:r?i:t:tfit
'&Li '#,'e$ ,tt)'npzi y €*..-J,

.kirret;yt^gf ,*A b
a,

uYa Allah, sesungguhnya engkau mengebhui kondisi
mereka dan mereka frdak memifiki kel<uatan dan aku tidak
memiliki sesuafu tnng dapat aku berikan kepada merel<a, maka
aHukkanlah benteng terbesar yang didalamnya terdapat harta
keka5nan dan makanan."

Lalu orang-orang pun maju dan berhasil menaklukkan
benteng sha'b bin Mu'adz, dan tidak ada benteng di Khaibar yang
paling banyak makanannya selain darinya.737

974- Doa Rasulullah g atas Kaumnya MuawiSnh Bin
Haidah

Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah &, ia berkata:
Aku datang kepada Rasulullah $, dan ketika aku mengadu
kepada beliau maka beliau bersabda, ,Sunggwh aku pemah
memohon kepada Allah agar menolongku af,s kalian dengan
paceHik Sang meliputi kalian dan na akut 5nng menyelimuti hati
kalian."

Aku berkata, "semuanya terjadi, sungguh aku telah
bersumpah demikian dan demikian untuk tidak beriman kepadamu

737 gu6i5 ini diriuaptkan oleh Al Baihaqi dari jalur hnu Ishaq.
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dan mengikutimu, dan masih saia paceklik menimpa kami dan rasa

takut menyelimuti kami hingga aku berdiri dihadapan6,r."738

g75- Doa Rasulullah # atas Naufal Bin Khuwailid

Diriwayatkan dari Zuh,ri rg, ia berkata: Rasulullah $
bersa$a pada waktr: perang badar, " Ya Allah, sudahilah Naufal

bin l{huvrailid dailil."

Kemudian beliau bertanya, "Siapa yang tahu tentang

Naufal?'

Lalu Ali menjawab, 'Aku telah membunuhnya wahai

Rasulullah."

Mendengar ifu beliau bertakbir dan bersabda, "segala puji

bagi Allah yang telah mengabulkan permohonanku terhadapnya-"

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika dua pasukan

saling bertemu pada perang badar, Naufal berteriak dengan suara

keras dan berkata, "wahai sekalian orang Quraisy, hari ini adalah

hari kemuliaan dan ketinggian-"

[-alu Rasulullah # bersabda, uYa Allah, sudahilah Naufal

bin l{huwailid 4ri1rr;'73e

976. Doa Rasulullah & atas Rombongan dari ukal dan

Urainah
Diriwayatkan dari Jabir bin Auullah & bahwa ada

serombongan omng dari Ukal dan Urainah datang kepada

Rasulullah #i di Madinah, dan berbicara tentang Islam, lalu mereka

738 gu611r ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.
739 gu6i15 ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.
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berkata, "Wahai Nabiy-rllah, sesungguhnya kami adalah warga
yang lemah dan bukan warga yang mampu."

Lalu Rasulullah & memerintahkan agar mereka diberikan

perbekalan dan diantarkan ke tempat unta-unta zakat yang sedang

digembalakan oleh seorang penggembala dan mempersilakan

mereka agar minum susu dan air kencingnya -unhrk obat- karena

mereka sedang sakit.

Setelah itu mereka pun berangkat, hingga ketika sampai di
pinggir kampung mereka murtad dan membunuh si penggembala

dan membawa semua unta-unta gembalaan.

Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah S, beliau

mengutus utusan unhlk mengejamya dan berdoa atas mereka dan

bersabda,

'&i"# td;\ eyt W"'e 4r
''P94'U
,

" Ya Allah, sesatkan jalan mereka dan jadikan jalan mereka
lebih sempit dari misk unta."

Maka mereka pun tersesat di jalan dan ditangkap kemudian
dihadapkan kepada Rasulullah $, lalu mereka dipotong tangan

dan kakinya serta dibuat cacat matanyr6.740

977 - Doa Rasulullah g atas Muhdlim Bin Jutsamah Al
Kinani Al-L-aitsi

7'10 Hadis ini diriurayatkan oleh Al Baihaqi.
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Diriwayatkan dari hnu Umar r$ bahwa Rasulullah #b telah

mendoakan buruk atas Muhallim bin Jutsamah Al Kinani Al-Laitsi,

lalu seminggu kemudian ia meregang nyawa- karena doa

Rasulullah $. Ketika dikuburkan, jasadnya dimuntahkan oleh

bumi, kemudian dikubr:rkan kembali namun lagi-lagi ia

dimuntahkan oleh bumi, hingga akhimya ia dibuang di sebuah

lembah dan ditumPuki bebatuan.

sebab Rasulullah $ mendoakannya bumk adalah karena

Rasulullah $ mengutusnya dalam sebuah pasukan yang dipimpin

oleh Amir bin Al Adhbath. Ketika mereka sampai di sebuah

lembah tiba-tiba Muhallim membunuh si Amir karena masalah

yang terjadi antara keduanYa-

Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah $ maka beliau

mendoakan buruk atasnya, dan ketika dikabari bahwa bumi

memuntahkan jasadnya, beliau bersabda, " sesungguhnya bumi

menerima orang 5nng lebih buruk dainya, akan tetapi Allah

hendak meniadikann5n sebagai pelajaran bagi kalian'"74l

741 gu6i1t ini diriwayatkan oleh lbnu Jarir dan Al Baihaqi'
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KEAJATBAN MMPI RASULULI.AH #& DAN
PAIil\ SAIflBAT

978- Mimpi Terbunuhnya Musailamah Al Kadzdzab dan
Al Aswad AI Unsi

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas rg, ia berkata:
Diceritakan kepadaku bahun Rasulullah $ bersaMa,

at o+)d
I

.g;'-,* u.tk r;#i'r? ,(rtbj
"Ketika sedang tidur, un O.r-i-pi melihat dua gelang

emas diletal*an di kngdnku, lalu aku memotong kduan5a dan
membencinya, lalu diizinlan kepdaku, aku meniup keduanya lalu

tefrang, mala aku bt<wilt<an bahwa akan datang dua
orang pendusb 5mng mangaku sebagai Nabi.,,

ke 6i tx
l/
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Dalam riwayat Abu Hurairah r$,, ia berkata: Rasulullah $
bersaMa, "Ketika sdang tidur tiba-tiba didatangkan kepdaku

harta simpanan bumi, lalu diletakkan di tanganku dua gelang

emas, kduanSm membentkanku hingga diwahytkan kepadaku

agar aku meniupn3m mala aku pun meniupnya, dan aku blwilkan

bahwn ada dua orang pendusta dimana aku berada diantan

keduan5n, 5nifu penguasa Shan'a dan penguasa Yamamah-"

Dia adalah Al As,vad Al Unsi yang dibunuh oleh Fairuz di

Yaman pada akhir masa hidup Rasulullah $ dimana malaikat

Jibril S turun kepada beliau mengabarkan hal itu sehari sebelum

beliau wafat. Kemudian datanglah berita terbunuhnya Al Asvad Al

Unsi dari Yaman setelah Rasulullah $ meninggal dunia. Begihr

juga dengan Musailamah Al Kadzdzab yang mati terbunuh pada

masa khilafah Abu Bakar 9.742

979. Mimpi Terbunuhnya Musailamah

Diriwayatkan dari hnu Abbas &, ia berkata: Musailamah

Al Kadzdzab datang ke Madinah bersama rombongan kaumnya,

sesampainya di Madinah ia berkata, "Jika Muhammad

menyerahkan umsan ini kepadaku sepeninggalnya, maka alar siap

mengikutinya."

Tak lama kemudian datanglah Rasulullah $ bersama

Tsabit bin Qais bin Syammas, dan di tangan Rasulullah $ ada

sepotong pelepah hingga beliau berdiri dihadapan Musailamah,

lalu bersaMa, "sepotong pelepah ini pun iika engkau merninbn5a

tidak akan aku berikan kepadamu, dan tidak mungkin pqinbh
Allah berpindah ke bnganmu. Jika engkau berpaling, mala Allah

742 g"6iL ini diriunyatkan oleh AI Bul.fiari.
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akan membinasakanmu. Saunggwhnya aku tetah bermimpi
tentang dirimu, dan ini adalah Tsabit bin Qais siap menjawab

u tentang aku."

hnu Abbas berkata: Aku bertanya tentang sabda
Rasulullah ,# yung menyatakan bahwa aku telah bermimpi tentang
dirimu, lalu Abu Hurairah berkata: Nabi S bersabda,

+)
,
,z I c
l:*ysJJ

€*.

-,tkjt '^1# ?-it, '"4t .z ) j z I
[^-6J>l OK

.yql'rnv
"Ketika sdang tidur aku bermimpi melihat dua buah gelang

emas di tanganku, lalu kduan5n membuatku gelisah, lalu
diwahyukan kepadaku dalam mimpi itu agar aku meniup

lalu kduanjn pun aku tiup hingga berterbangan, lalu
aku takwilkan bahwa akan datang dua orang
salah safunya adalah Al Unsi WrTguasa Shan'a dan Musailamah
penguasa Yamamah."T$

980. Mimpi Melihat Demam Berpindah dari Madinah
ke Juhfah

7'lit Hadits ini diriwayatkan oleh Al Brkhari dan Mr.rslim.

794 1000 Mukjizat Rasulullah #

o. .. 6 . .
cJ-ll-ty q'\-

,La)l
\

e
\>,

J o1. I .zs-lJ rju
(tq.'d

A
15.

9

ol

i

I

I

,1iA:rG rlbs



Diriwayatkan dari Ibnu Umar iS,, ia berkata: Nabi '$
bersaMa,

'u |-;? it'St i;i ir;'ii:;r U'6
'd'r6,;At'e3,& Liu & *Nl

*)At,L:)
"Aku bermimpi melihat seonng perempuan berkulit hiarn

dan rambuhjm beruban keluar dari kota Madinah hngga sampai di

Muhai'ah Juhfah, dan aku takwilkan bahwa ada wabah penyakit

tang dipindah kaana."7 M

981. Mimpi Hiirahnya Rasulullah & ke Yatsrib

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari r$, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

,-e'rl JL''6;'a'oGf Jt rat eU'L
,/z-/-

tiv';;")i it1trt6t JL b)"..^i ,|F r*.
olo

-,-, i a;t;lJt- . J- -u,

"Aku bermimpi melihat dinku hiirah dari Mal*ah ke sebuah

negeri tnng penuh dengan tanaman kurma, pikirl* ia adalah

7'14 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.

q\,y 6zI

dl

,rg
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nqeri Yamamah abu Hijr, rE mun temyata ia adalah Madinah
Yu6ri6."745

982- Mimpi Ummu Hiram
Diriuralatkan dari Anas Q, tentang bibinya Ummu Hiram

bint Milhan bahura suatu k€fika Rasulullah $ menginap di
rumahnlp kemudian beliau barEun dari tidur sambil tersenyum,
maka Ummu Hiram berkaA kepada beliau, "Apakah gerangan

Srang membuatmu tersenyum urahai Rasulullah?"

Beliau menjarrrab, uAlflr bermimpi melihat sekelompok
oftng dari umatku sdang manSfrerangi lautan seperti para raja

finng berkuasa) a tas kefuarga(nga)-"

Ummu Hiram berkata, 'Doakan agar aku termasuk dalam
kelompok mereka."

Setelah ifu beliau prln mendoakannya. Kemudian beliau
tidur lagi dan bermimpi sama seperti sebelumnya, lalu Ummu
Hiram bertanln, dan beliau menjawab sama seperti jawaban

sebelumngra- Kemudian Ummu Hiram berkata, "Doakan agar aku
termasuk dalam kelompok m€reka."

Maka Rasulullah $ bersabda, " hgkau termasuk kelompok

Snng pabma."

Pada masa khilafah Utsman, ia keluar bersama suaminya
Ubadah bin Shamit bersama kaum muslimin untuk berperang
bersama Muawlnh, lalu merelra menyeberangi lautan. Ketika
kernbali mereka mempersiapkan untuknya seekor unta untuk

7'15 Hadits ini diriurayatkan ol€h Al Brkhari.
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dikendarainya, namun kemudian ia terjafuh dari unta tersebut dan

mati syahid.T$

983. Mimpi Masuk Makkah

Diriwayatkan dari Mujahid r$, ia berkata: Rasulullah $
bermimpi ketika di Hudaibiyah bahwa beliau masuk Makkah

bersama para sahabatrya dengan penuh rasa aman sambil

menggunduli rambut mereka dan menankumya- Ketika beliau

menyembelih binatang di Hudaibiyah, PdE sahabat berkata,

"Manakah kebenaran mimpi ifu wahai Rasulullah?"

Maka turunlah firman Allah & membenarkan mimpi Rasul-

Nya:

'+::i "l# AU Uiti {'6':'r 4'-'i
'uiff) &i3'6# 34+( {rt 16 bLitFji

t?4t# 6ys # v163W { 6'#z;,G
..i

"sesunggwhn5n Allah akan membuktikan kepada Rasul-

Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnSm 6/atfu)

bahow saunggthnSa karnu pasti akan memasuki Masiidil Haram,

inqn Allah dalam kadaan ernetn, dengan mencukur ranbut
kepala dan menggwntingntm, sdang kamu tidak merasa Akut
Maka Allah mengebhui apa yang fiada kamu kebhui dan Dia

7't6 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Mr.rslim.
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memberikan sdefitn ifu kenenangan yang dekat" (Qs. Al Fath

l48l:271

Setelah itu mereka kembali dan berhasil menaklukkan
Khaibar, kemudian pada tahun berikutnya mimpi tersebut menjadi

, dimana Rasulullah # dun para sahabatnya berhasil

masuk Makkah dan melaksanakan umrah dengan rasa aman.747

9U- Mimpi Syrhada Uhud
DiriunSratkan dari Jabir bin

Rasulullah $ bersaMa,

tlt-. I c(r/ 
-. / otP t->_t1j c441> 7 1)

Abdullah rg, ia berkata:

;k ii?,A6.

?1 1r o1, ,^;-*"st Lt'ntli U:rG ,'p.i
"Aku bamimpi sakan-akan aku berada di dalam sebuah

benteng Wng angat kokoh, dan aku melihat ada sapi yang
disembelih, lafu aku bkwikan bahow yang dimaksud dengan
benteng gng kokoh adalah kob Madinah dan yang dimaksud
dengan api adalah sobekan."

Setelah itu gugurlah sejumlah sahabat sebagai syahid pada

perang Uhud.7€

985- Mimpi Masuk Islamngra Ihrimah Bin Abu Jahal

747 gu6i1r ini diriuayatkan oleh Al Baihaqi.
7€ Dirinuayatkan oleh Ahmad dan lainny'a dengan sanad yang shahih.
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Diriwayatkan dari Aisyah 4, ia berkata, Rasulullah $
bersabda, "Aku bermimpi melihat Abu Jahal datang kepdaku dan

membaiatku." r

Ketika lGalid bin Walid masuk lslam, maka orang-orang

berkata, "Mimpimu telah menjadi kenyataan wahai Rasulullah,

yaitu dengan masuknya Khalid bin Walid ke dalam Islarn."

Maka Rasulullah $ bersabda, "Masih akan ada yang lain-"

Hingga akhimya masuklah Ikrimah bin Abi Jahal ke dalam Islam

sebagai bukti atas kebenaran mimpi Rasulullah 9-749

986. Mimpi Rasulullah $ atas Abu Bakar dan Umar

Diriwayatkan dari Abu

Rasulullah $ bersabda,

o1. ..ol .u t /,j'W')'# ,*
a

Hurairah ri$, ia berkata:

xl,
d-') ctl 6 q.

,tiuj cl ;.1 t^bi'"i,hr ir;. t1 W iv-?
'z

ll'i ,b;Z y'; e) ,;;t,')f t1;t W L"
6iet ti'{tif Ut;;-J o tz I

LJ -P
j oz

-P-
Ao

;'# L'i Li;,/6t'o e-ft ''l e'7

74e gu6i1" ini diriwaptkan oleh Al Hakim dan dinilai slnhihol"hnrn-

t6nl

.J6. o6ra? & orLJr
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" Ketika sdang tidur aku bermimpi seakan-akan aku berada

di sebuah sumur yang diatasnya terdapt sebuah ember, lalu aku
menimba darinya sekehendak Allah, kemudian ia diambil oleh lbnu
Abi Quhafah lalu ia menimba dan'nya beberapa ember atau dua
ember dan ia tarnpak lemah ketika mangangkabtya, dan Allah
telah mengampuninya, kemudian beberapa geriba lalu
diambil oleh Umar bin l{haththab, dan belum pemah aku melihat
sosok pemimpin sehebat lbnul Khaththab, hingga orang-orang pun
menambat untanya di tempat tercebut"

Imam An-Nawawi berkata, "Mmpi ini adalah gambaran
tentang masa khilafah mereka sepeninggal Rasulullah $ dan

manfaat yang diperoleh oleh orang-orang banyak. Semua itu
diambil dari Rasululluh #, karena memang beliaulah pemangku

utama umsan ini, dimana beliau telah melaksanakannya dengan
sebaik-baiknya. Setelah itu digantikan oleh Abu Bakar, lalu ia
memerangi orang-orang yang murtad, dan digantikan oleh Umar
dimana Islam pada masa itu tersebar sangat luas.

Sabda beliau yang menyatakan bahwa Abu Bakar lemah
dalam mengangkat adalah informasi tentang masa khilafahnya
yang sebentar, dan dalam sabda beliau yang menyatakan bahwa
Allah telah mengampuninya fidak ada indikasi dosa dan
kekurangan. Sedangkan masa khilafah Umar dinyatakan demikian
karena pada masanya wilayah Islam meluas dengan adanya
penaklukan negeri-negeri lain dan dibuatrya kantor-kantor. "750

7s0 gu6i1r ini diriuayatkan oleh Al Bukhari.
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987. Mimpi Wafatnya Abu Bakar rg Dua Tahun
Setengah Sepeninggal Rasululah S

Dari hnu Syihab &, ia berkata: Rasulullah $ bermimpi

lalu menceritakannya kepada Abu Bakar dan bersabda, " Wahai

Abu Bakar, aku bermimpi sakan-akan aku dan englau berlomba

naik tangga dimana aku mendahuluimu dua langl<ah setengah."

I-alu Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, engkau akan

diwafatkan.oleh Allah terlebih dulu dan aku masih hidup dua tahun

setengah lagi."751

988. Mimpi Bani Umagnh Berkhutbah di Atas Mimbar
Rasulullah g

Diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali &, ia berkata:

Rasulullah $ bermimpi melihat bani Umagryah berkhutbah diatas

mimbamya seorang demi seorang, lalu hal ifu membuat beliau

tidak nyaman, lalu turunlah firman Allah &t

@ ;a i5 E) )* @';-*t -a4A -sy

xr,li;<)rc"
"Sesungguhnsn Kami telah memberikan kepdamu nikmat

yang baq/ak, maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan

berkorbanlah. Sesungguhnya oftng-orang tnng membenci kamu

dialah yang terputus." (Qs. Al Kautsar [1081, 1-3)

Selain itu, turun juga firman Allah &,

751 gudis ini diriwayatkan oleh lbnu Sa'ad dalam Ath-Thabqat

./,
=2!

1000 Mukjizat Rasulullah $ 801



@,,tr u c,!\.,i-r; @ r_fii )g c ;TJ-CL

e-c):(,'K43iif €) #41 G7
@,#( *#etu@ e ,!ery!i''y.

"Saungguhnya IGmi telah menurunkann5n (Al eur.an)
pada malam kemuliaan- Dan tahukah kamu apakah maram
kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu tebih baik dart seribu bulan.
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibrit dengan
izn Tuhannya unfuk mengafur segala urusan. Malam ifu (penuh)
kaejahteraan sampai terbit fajar." (Qs. Al eadar t97]: 1-5).

Al Qasim bin Al Fadhl berkata, "Cukuplah bagi kami masa
khilafah bani umaSTyah yaitu seribu bulan tidak lebih dan tidak
kurang."752

989- Mimpi AMullah Bin Sallam &
Dirirvayatkan dari Qais bin Ibad &, ia berkata: Suatu ketika

aku sedang berada di majelis sa'ad bin Abi waqqash dan Abdullah
bin umar, kemudian ler,vatlah Abdullah bin Sallam, laru orang-
orang berkata, "Disini ada seseorang calon penduduk surga.,,

[-alu aku berkata kepadanya, "Mereka telah mengatakan
demikian dan demikian."

Kemudian ia berkata, " Subhanallah, tidaklah pantas mereka
mengatakan sesuafu lnng tidak diketahuinya, aku hanya bermimpi
melihat sebuah tiang ditancapkan dalam sebuah taman yang hijau,

752 gu6iL ini diriuayatkan oleh At-Tirmidzi, Al Hakim, dan Al Baihaqi.

t./., ,. a

;-r.ill ig
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diatasnya terdapat pengikat dan dibawahnya terdapat seorang

pembantu, lalu ia berkata: Panjatlah. [-alu aku pun memanjafurya

dan mengambil tali pengikat tersebut."

[-alu mimpi itu aku ceritakan kepada Rasulullah $, maka

beliau bersabda,

\i;t U;;,siLyr t\:, 
^b's!)r 

:r),,

Jt1 \ ,,*;lt:;; ir'i,'*:r,tir)r \#
z )z 6z :.',>1X ,? eY-,)t,

"Taman ifu adatah bman Islam, 0", u*ni"o"Ur, adalah

tiang Islam, dan bli pengikat ifu adalah tali pengikat Snng kuat,

dan engkau akan meninggal dunia dakm kadaan susli-."753

990. Mimpi AMullah Bin Umar 16,

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar &, ia berkata: Ada

sejumlah sahabat di zaman Rasulullah I yutts bermimpi dalam

tidumya, lalu mimpi tersebut mereka ceritakan kepada beliau,

kemudian beliau menakwilkannya sekehendak Allah. Pada waktu

ihr aku masih kecil, dan rumahku adalah masjid sebelum aku

menikah, lalu aku berkata dalam diriku, "Jika engkau orang lrang

baik tenfu engkau akan bermimpi seperti mereka."

Pada suafu malam aku be6aring, lalu aku berkata, "Ya

Allah, jika engkau melihat ada kebaikan pada diriku maka berilah

aku mimpi."

753 g"6ib ini diriunyatkan oleh AI Bukhari.
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Benar saja, ketika sedang tidur aku bermimpi melihat dua
orang malaikat yang datang kepadaku, masing-masing memegang
palu dari besi, lalu keduanya membawaku ke neraka jahannam,

dan aku berada diantara keduanya sambil berdoa kepada Allah,
"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari neraka jahannam.,,

Kemudian aku melihat diriku dihampiri oleh seorang malaikat yang
memegang palu dari besi, lalu ia berkata kepadaku, "Jangan
peduli, engkau adalah sebaik-baik laki{aki jika tekun mengerjakan
shalat." [-alu mereka terus membawaku sampai di tepi neraka
jahannam, dan temyata ia berbenfuk lingkaran seperti sumur yang
memiliki tanduk seperti tanduk sumur, diantara setiap dua tanduk
ada seorang malaikat yang memegang palu dari besi. Aku juga

melihat sejumlah orang yang diganfung dengan rantai dengan
kepala dibawah, aku mengenali diantara mereka ada beberapa
orang Quraisy, lalu mereka membawaku ke sisi sebelah kanan.

Setelah itu mimpi tersebut aku ceritakan kepada Hafshah,
lalu Hafshah menceritakannya kepada Rasulullah $, maka
Rasulullah $ bersabda, "sesungguhn5m AMullah adalah seorang

laki-laki Snng shalih."M

99L. Mimpi Sebagian Sahabat rg

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub &, ia berkata: Ada
seorang laki{aki berkata, "wahai Rasulullah, aku bermimpi melihat
sebuah ember turun dari langit, kemudian Abu Bakar datang dan
memegang gagangnya lalu meminumnya sedikit, lantas datang
Umar lalu memegang gagangnya lalu meminumnya sampai
kenyang, kemudian datang Utsman lalu memegang gagangnya

7s4 Hadit ini diriuayatkan oleh Al Brkhari.
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lantas meminumnya sampai kenyang, kemudian datang Ali lalu ia

ditarik dan sedikit tumpah darinya."

Ini adalah isyarat tentang fimah yang terjadi pada masa

khilafah Ali, dimana omng-orang berkumpul untuk membaiatnya,

lalu Muawiyah di sSnm menolak kemudian ia keluar unfuk

memeranginya, tidak lama kemudian ia menang atas Mesir'755

992- Mimpi Zurarah Bin Amr r$

Diriwayatkan bahwa ketika delegasi An-Nakha' dari Yaman

yang berjumlah dua rafus orang datang kepada Rasulullah db pada

bulan Muharram tahun sepuluh hiiriyah, dimana semuanya

memeluk agama Islam. Ketika itu mereka dipimpin oleh Zurarah

bin Amr &, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku

telah melihat suatu keajaiban dalam perjalananku-"

Dalam riwayat yang lain disebutkan, *Aku bermimpi

melihat sesuahr lnng menalantkanku."

Rasulullah $ bertan5n , " Dan apkah mimpimu?'

Ia berkata, "Aku bermimpi melihat budak perempuan yang

aku tinggalkan di kampung melahirkan seorang anak berkulit

hitam kemerahan."

Maka Rasulullah $ bersaMa, "Apakah engkau

meninggalkan seoftng budak perempuan tang sdang hamil?'

Ia menjawab, "l!ra.'

Rasulullah $ bersaMa, "Ia telah melahirkan seonng bayi

gang menjadi anakmu."

7ss gu6i1r ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud.
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Ia berkata, "[.-alu kenapa kuritrya hitam kemerahan wahai
Rasulullah?"

Beliau bersaMa, " Coba engkau kemari.,'

Ia pun mendekat kepada Rasurullah #. Laru Rasurullah $
bersaMa, " Apal<ah engkau memiliki kusta Rng engkau fufupi?,

Ia menja*rab, "Demi yang mengufusmu dengan kebenaran,
tidak seorang pun mengetahuinya keruali engkau.,,

Beliau bersaMa, ',Ifu dia."

la berkata, "\A/ahai Rasulullah, dan aku bermimpi melihat
Nu'man bin Mundzir memakai dua anting-anting, dua gelang
tangan dan dua gelang kaki."

Rasulullah $ bersabda, " Ifu adarah raja Arab ,/ang
memakai pakaian dan perhiasan paling meuah.',

Ia berkata, "wahai Rasulullah, dan aku bermimpi melihat
seorang nenek fua yang rambuhrya beruban keluar dari bumi-,,

Rasulullah $ bersaMa, "ffu adatah sisa-sisa dunia.',

Ia berkata, "Aku juga bermimpi melihat api keluar dari
bumi lalu menghalangiku dari anaklar 5rang bemama Amr, api
tersebut berkata: Menyala, dapat melihat dan buta, berilah aku
makan niscaya akan aku makan karian, keluarga kalian dan harta
benda kalian."

Rasulullah #r bersabda, "Itu adarah fibah yang akan
terjadi."

Ia berkata, "Wahai Rasulullah, fihah apakah png akan
terjadi?"

Rasulullah $ menjawab, ', Omng-omng menyerang iman
mereka dan betsengketa, dimana onng jahat dianggap baik, dan
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damh seorang mukmin bagi mukmin yang lain meniadi minunan

yang lebih lezat daripada air dingin, iika anakmu meninggal dunia

maka engkau akan mendapat fibah tersebut, dan iika englau

meninggal dunia maka anakmu akan mendapafr fitlah tersebut"

Ia berkata, "Wahai Rasulullah, doakan agar aku tdak

mendapatinYa-"

Maka Rasulullah $ bersabda, "Ya Allah, ianganlah engkau

perlihatkan finah itu kepadang."

setelah itu ia pun meninggal dunia, sedangkan anaknya

tetap hidup dan termasuk salah seorang yang ikut menyerang

Utsman bin Affan 4P,.756

993- Mimpi Thalhah ,+

Diriwayatkan dari Thalhah bin ubaidillah i&, ia berkata:

Ada dua orang lelaki datang kepada Rasulullah $, dimana

keduanya masuk Islam secara bersamaan, salah safu mereka lebih

giat daripada yang lain dalam hal ibadah. Yang lebih giat ini

mengikuti peperangan dan gugur sebagai syahid dalam

peperangan tersebut, sementara yang sahr lagi masih ditakdirkan

hidup setahun berikutnya, setelah itu meninggal dunia'

Thalhah berkata: Ketika aku bermimpi sedang berada di

pinhr surga, tiba-tiba aku bertemu dengan keduanya, lalu ada

seseorang keluar dari surga dan mempersilakan orang ]/ang

meninggal belakangan, kemudian kembali dan mempersilakan

orang yang meninggal dengan syahid, lantas kembali kepadaku

dan berkata," Kembalilah, engkau tidak diizinkan masuk'"

756 Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Sa'ad dan lbnu $Bhin'

1000 Mul$izat Rasulullah *b 8O7



Lalu pada pagi harinya, Thalhah menceritakan mimpi
tersebut kepada orang-orang dan mereka pun heran, maka
Rasulullah $ bersabda,

i.1L*,,r trs J G * ;:i;.3K,$ -#l

.Ltbi G6r':)a)\i:)
"Bukankah ia masih hidup sebhun dimana ia

mengerjakan shaht ini dan ifu dan mendapati puasa Ramadhan
lalu ia pun betpuasa."757

994. Mimpi Juhaim Bin Ash-Shalt;g

Diriwayatkan dari hnu Syihab dan urwah bin zubair,
keduanya berkata: Ketika orang-orang kafir euraisy berangkat ke
Badar mereka singgah di Juhfah pada malam hari, diantara
mereka ada seorang laki-laki dari bani Muthalib bin Abdi Manaf,
namanya Juhaim bin Ash-shalt bin Makhramah. Kemudian
Juhaim tidur sekejap kemudian bangun dan terkejut, lalu berkata
kepada teman-temannya, "Apakah kalian melihat seorang
penunggang ktrda yang tadi berdiri dihadapanku?,,

Mereka menjawab, "Tidak, engkau gila.,,

Ia berkata, "Benar, aku tidak bohong, tadi ada seorang
penunggang kuda yang berdiri dihadapanku, ia berkata: Matilah
Abu Jahal, matilah utbah, matilah syaibah, matilah zam'ah,
matilah Abu AI Bakhtiri, matilah uma5yah bin Khalaf dan ia
sebutkan sejumlah nama-nama tokoh kafir euraisy,.

757 gu6i1r ini diriuia5ntkan oteh Al Baihaqi.
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Lalu teman-temannya berkata kepadaryra, 'Engkau telah

dipermainkan oleh sYetan'."

Akhimya berita tersebut pun disampaikan kepada Abu

Jahal, lalu ia berkata, "sesungguhnya kalian telah membuat

kebohongan bani Muthalib dan bani Haq,im, dan besok kalian

akan tahu siapa yang akan meninggal dunia-"

Temyata benar, bahwa orang-orang yang dikabarkan mati

olehnya benar-benar mati dalam perang Badar-7s

gg5. Mimpi Atikah Binti Abdul Muthalib Bibi
Rasulullah $

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas.i&, ia berkata: Atikah binti

Abdul Muthalib telah bermimpi tiga hari sebelum kedatangan

Dhamdham. [-alu ia mengutus seseorang untuk memanggil

saudaranya Al Abbas bin Abdul Muthalib, ia berkata kepadanya,

"wahai saudaraku, demi Allah tadi malam aku bermimpi melihat

sesuahr yang menakutkanku, jangan-jangan akan datang bencana

yang menimpa kaummu, maka rahasiakanlah mimpi yang akan

aku ceritakan kepadamu ini."

Al Abbas bertanya, "Mimpi apakah itu?"

Afikah berkata, "Aku bermimpi melihat seorang

pengendara unta yang datang lalu berhenti di Abthah kemudian

berteriak sekencang-kencangnya dan berkata,'Wahai penduduk

Makkah, berangkatlah kalian untuk berperang dalam tiga hari'.

[-alu aku melihat orang-orang berkumpul mengelilinginln,

kemudian ia masuk masjid dan orang-orang mengilnrtinlra. Ketika

mereka sedang mengelilinginya tiba-tiba untarSn disembelih diatas

7s8 Hadits ini diriwaptkan oleh Al Baihaqi-
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Ka'bah kemudian ia berteriak lagi, 'Wahai penduduk Makkah,
berangkatlah kalian untuk berperang dalam tiga hari!' Kemudian
untanya disembelih diatas gunung Abu Qubais lalu ia meneriakkan
hal yang sama, kemudian ia mengambil bafu dan melemparkannya
ke bawah hingga bafu tersebut hancur berantakan dan tidak ada

safu rumah pun kecuali terkena serpihannya."

Al Abbas berkata, "Demi Allah, ini adalah mimpi yang

benar, tolong rahasiakan dan jangan ceritakan kepada siapa pun."

Kemudian Al Abbas keluar untuk menemui Al Walid bin
Utbah bin Rabi'ah, salah seorang teman dekahya. [-alu ia
menceritakan mimpi tersebut kepadanya dan memintanya agar

mimpi tersebut dirahasiakan. Setelah ifu Al Walid menceritakannya

kepada bapaknya yaihr Utbah, hingga akhimya mimpi tersebut

pun tersiar ke seluruh pelosok Makkah dan menjadi bahan

pembicaraan orang-orang kafir Quraisy di setiap perkumpulan

mereka.

Al Abbas berkata: L-alu pada pagi harinya aku berangkat

melakukan thawaf, sementara Abu Jahal dan teman-temannya

sedang duduk berlmmpul membicarakan mimpi tersebut. Ketika

Abu Jahal melihatku, ia berkata, "Wahai Abu Al Fadhl, tolong

kemari setelah engkau selesai melakukan thawaf."

Setelah selesai thaunf aku pun menghampirinya, dan duduk

bersama mereka. Lalu Abu Jahal berkata kepadaku, "Wahai bani

Abdul Muthalib, sejak kapan kalian mempun5rai seorang peramal

perempuan!"

Al Abbas berkata: Lalu aku berkata, "Apakah ihr?"

Abu Jahal berkata, "Mimpi yang diceritakan oleh Atikah."

Lalu aku berkata, 'Mimpi apakah ia?"
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Abu Jahal berkata, "wahai bani Abdul Muthalib, tidakkah

ada laki-laki diantara kalian yang menjadi peramal sehingga

perempuan yang harus menjadi peramal diantara kalian? Atikah

mengklaim, bahwa ia telah bermimpi melihat seseorang yang

meneriakkan: Berangkatlah kalian dalam tiga hari ini

sesungguhnya tiga hari ini telah menunggu kalian!"

Mendengar ifu Abu Jahal berkata, "Jika mimpinya benar

apa pendapatmu, dan jika tidak terjadi apa-apa dalam tiga hari ini,

maka kami akan membuat pemyataan bahwa kalian adalah suku

yang paling pendusta diantara bangsa Arab."

Al Abbas berkata, "Demi Allah, aku fidak takut sedikit pun

kepadanya, aku hanya berupaya untuk menutupi mimpiriya'"

Al Abbas berkata: Kemudian kami pun berpencar. Ketika

memasuki sore hari, tidak ada seorang perempuan pun dari Abclul

Muthalib kecuali datang kepadaku, lalu berkata, "Pantaskah

engkau diamkan si-fasik yang busuk itu mencaci kalian dan

mencaci kaum perempuan kalian, dan sedikit pun engkau tidak

membalasnya?"

Al Abbas berkata: Aku berkata, "sungguh aku tidak takut

kepadanya sedikit pun, dan demi Allah jika ia berulah sekali lagi,

maka aku akan melindungimu darinya."

Al Abbas berkata: Pada hari ketiga aku menunggu

kebenaran mimpi Aukah, aku adalah seorang Snng gagah berani,

aku merasa telah dilecehkan olehnya. Maka aku pun masuk ke

dalam masjid, dan demi Allah aku telah melihatrya, aku pun

berjalan menuju kepadanya untuk menantangn5a, barang kali ia

berani mengulangi lagi perkataannya. Tempta telah taiadi

sesuatu padanya, ia tampak munrng sambil berjalan ke arah pinhr

masjid.
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Al Abbas berkata: Lalu aku berkata dalam diriku, ,,Ada 
apa

dengannya, mudah-mudahan Ailah telah melaknat:ya, apakah ia
hendak menghindar dariku agar tidak dicela?,,

Al Abbas berkata: Ternyata ia telah mendengar suara
Dhamdham bin Amr Ar Ghifari yang berteriak di tengah rembah
sambil berdiri diatas untanya, dimana untanya telah ia sembelih
dan pakaiannya ia robek-robek, ia berkata, "wahai orang-orang
Quraisy, celakalah celakalah, harta kalian yang dibawa oreh Abu
sufuan telah dirampas oleh Muhammad dan para sahabahrya,
maka tolonglah, tolonglah.,,

Al Abbas berkata: Aku pun rupa dengannya dan tercengang
dengan teriakan Dhamdham. Lalu orang-orang pun bersiapsiap
trntuk bemngkat memberikan pertolongan dan keluar dari Makkah,
dan terjadilah apa yang terjadi atas mereka daram peperangan
Radar'.759

996- Mimpi Saudah Ummul Mukminin rg
Diriwayatkan dari hnu Abbas &, ia berkata: saudah binti

zam'ah menjadi isteri As-salaan bin Amr saudara suhail bin Amr.
suafu ketika ia bermimpi seakan-akan Rasuluflah $ datang
kepadanya lalu menekan lehemya. Lalu sauduh pu., menceritakan
mimpin5ra ifu kepada suaminya, dan suaminya berkata, "Jika
mimpimu benar, maka sebentar ragi aku akan meninggal dunia
dan engkau akan dinikahi oleh Muhammad.,,

Kemudian pada maram berikutnya ia bermimpi ragi, seakan-
akan ia melihat bulan jafuh dari langit lalu menimpa tubuhnya, dan
kefika ihr ia sedang bertaring, lalu mimpi tersebut ia ceritakan

7se p66ig ini diriwalratkan oleh Al Hakim dan AI Baihaqi.
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kepada suaminya, maka sang suami berkata, "Jika mimpimu

benar, maka tidak lama lagi aku akan meninggal dunia dan engkau

akan menikah lagi sePeninggalku."

Pada hari itu juga As-Sakran iatuh sakit, tidak lama

kemudian ia meninggal dunia, lalu Rasulullah $ menikahi

Saudah.T60

gg7-g98. orang-orang Susah Berlimpah Harta Benda

dan Demikian Juga PelaYan

999. Mimpi Juwairiyah Ummul Mukminin g
Diriwayatkan dari Al Waqidi rg,, ia berkata: Hiram bin

Hisyam menceritakan kepadaku dari bapaknya ia berkata:

Juwairiyah berkata, "Tiga hari sebelum kedatangan Nabi $, akr,r

bermimpi seakan-akan melihat bulan berjalan dari Yatsrib, lalu

jahrh di pangkuanku. Mimpi tersebut pun aku rahasiakan dan tidak

aku ceritakan kepada siapa pun sampai Rasululluh # datang.

Ketika kami menjadi tawanan, aku pun berharap kiranya mimpi

tersebut menjadi kenyataan, dan benar bahwa beliau akhimla

memerdekakanku lalu menikahiku. " 751

L000. Mimpi Shafiyah Ummul Mukminin 4,

Diriwayatkan dari Ibnu Umar &, ia berkata: Rasulullah $
melihat kebiru-biruan di mata shafryah, lalu beliau bertanln,

" Apakah kebiru-biruan ifu?'

760 pu6i1r ini diriuayatkan oleh Ibnu Sa'ad-

761 6u6i1r ini diriwaptkan oleh Al Baihaqi.
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Ia menjauab, "Kepalaku berada di pangkuan hnu Abi
Haqiq -suami lamanya-, aku tertidur seakan-akan melihat bulan
jafuh di pangkuanku, mimpi tersebut aku ceritakan kepadanya,
tiba-tiba ia menamparku dan berkata, 'Apakah engkau
mendambakan si-raja Yatsrib' ?"752

762 gu6i1r ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi-
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