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Pendahuluan 

Segala puji hanya bagi Allah Swt, Shalawat dan salam semoga selalu 
tercurah kepada Nabi terakhir, Muhammad Saw beserta segenap keluarga 
dan sahabat beliau. 

Salah satu hal yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam adalah 
keyakinan bahwa Allah Swt akan selalu menjaga hamba-hamba-Nya yang 
saleh dan akan menyelamatkan mereka dari segala kesulitan dan 
kehancuran. Dia juga akan menghindarkan mereka dari bahaya dan akan 
mengeluarkan mereka dari segala fitnah menuju keselamatan, 
kemenangan, kesukariaan, dan kegembiraan. 

Seperti ketika Rasulullah Saw berhijrah dari negerinya, dengan hanya 
ditemani oleh sahabat beliau, Abu Bakar As-Shiddiq. Ketika musuh-musuh 
Rasul mengetahui hal itu, mereka mengejar dengan mengikuti jejak beliau 
sampai ke sebuah gua. Pada saat itulah, dengan kekuasaan-Nya, Allah Swt 
membelokkan para pengejar Rasulullah dan melindungi beliau dari 
kejahatan, sehingga mereka gagal mencelakai Rasulullah Saw dan pulang 
dengan tangan hampa. 

ω Î) çνρ ãÝÁΖs? ô‰s)sù çν t|Á tΡ ª!$# øŒÎ) çµ y_ t÷z r& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρãxŸ2 š†ÎΤ$ rO È⎦ ÷⎫oΨ øO $# øŒÎ) 

$ yϑ èδ † Îû Í‘$ tóø9$# øŒÎ) ãΑθ à)tƒ ⎯Ïµ Î7Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷β t“ øt rB χ Î) ©!$# $ oΨ yètΒ ( tΑt“Ρr'sù ª!$# 

…çµ tG t⊥‹ Å6y™ Ïµ ø‹n= tã …çν y‰−ƒ r&uρ 7Šθ ãΨàf Î/ öΝ©9 $ yδ ÷ρ ts? Ÿ≅ yèy_ uρ sπ yϑ Î= Ÿ2 š⎥⎪ Ï%©!$# 

(#ρ ãxŸ2 4’ n?ø¡9$# 3 èπ yϑÎ= Ÿ2 uρ «!$# š† Ïφ $ u‹ù= ãè ø9$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã íΟŠ Å3ym ∩⊆⊃∪     

"Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah 
telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin 
Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang 
dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia 
berkata kepada temannya, ‘Janganlah berduka cita, sesungguhya 
Allah bersama kita.’ Maka Allah menurunkan ketenangan kepada 
(Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak 
melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah 
yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah [9]: 40) 

Begitu pula dengan kisah Ibrahim a.s. Ketika Ibrahim menyeru 
kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan mengingatkan 
mereka bahwa berhala-berhala itu tidak dapat memberi manfaat atau 
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mudarat, hanya Allah Swt Raja Yang Menguasai alam semesta. Namun, 
kaumnya mengingkari dan mendustai seruan Ibrahim. Bahkan, mereka 
bersepakat untuk membunuh beliau. 

Kaum Ibrahim kemudian membuat api yang sangat besar dan 
melemparkan Ibrahim ke dalamnya, tetapi Allah Swt menyelamatkan beliau 
dengan menjadikan api itu dingin, sebagaimana firman-Nya, 

ô‰s)s9uρ !$ oΨ÷ s?# u™ tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) …çν y‰ô© â‘ ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% $ ¨Ζä.uρ ⎯Ïµ Î/ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ tã ∩∈⊇∪   øŒÎ) tΑ$ s% ÏµŠ Î/L{ 

⎯Ïµ ÏΒ öθ s% uρ $ tΒ Íν É‹≈ yδ ã≅Š ÏO$ yϑ −G9$# û© ÉL ©9$# óΟçFΡr& $ oλm; tβθ àÅ3≈ tã ∩∈⊄∪   (#θ ä9$ s% !$ tΡô‰y ùρ 

$ tΡu™!$ t/# u™ $ oλm; š⎥⎪ Ï‰Î7≈ tã ∩∈⊂∪   tΑ$ s% ô‰s)s9 óΟçFΖä. óΟçFΡ r& öΝà2 äτ !$ t/# u™uρ ’Îû 9≅≈n= |Ê 

&⎦⎫Î7•Β ∩∈⊆∪   (#þθ ä9$ s% $ uΖoK÷∞Å_ r& Èd,pt ø: $$ Î/ ôΘr& |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎫Î7Ïè≈ ¯=9$# ∩∈∈∪   tΑ$ s% ≅ t/ ö/ä3š/§‘ 

> u‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ “ Ï% ©!$#  ∅ èδ tsÜsù O$ tΡr&uρ 4’n?tã /ä3Ï9≡sŒ z⎯ÏiΒ 

š⎥⎪ Ï‰Îγ≈¤±9$# ∩∈∉∪   «!$$ s?uρ ¨β y‰‹Å2 V{ /ä3yϑ≈ uΖô¹ r& y‰÷è t/ β r& (#θ —9uθ è? t⎦⎪ ÌÎ/ô‰ãΒ 

∩∈∠∪   óΟßγ n= yè yf sù #¸Œ≡x‹ã` ω Î) #ZÎ7Ÿ2 öΝçλ°; óΟßγ ¯= yè s9 Ïµ ø‹s9Î) šχθ ãè Å_ ötƒ ∩∈∇∪   (#θ ä9$ s% 

⎯tΒ Ÿ≅ yè sù #x‹≈ yδ !$ oΨÏG yγ Ï9$ t↔ Î/ …çµ ¯ΡÎ) z⎯Ïϑ s9 š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ∩∈®∪   (#θ ä9$ s% $ oΨ ÷èÏϑ y™ © \L sù 

öΝèδ ãä.õ‹tƒ ãΑ$ s)ãƒ ÿ…ã& s! ãΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) ∩∉⊃∪   (#θ ä9$ s% (#θè?ù'sù ⎯Ïµ Î/ #’n?tã È⎦ ã⎫ôã r& Ä¨$ ¨Ζ9$# öΝßγ ¯= yè s9 

šχρ ß‰yγ ô±o„ ∩∉⊇∪   (#þθ ä9$ s% |MΡr&u™ |M ù= yèsù #x‹≈ yδ $ uΖÏG oλÎ;$ t↔ Î/ ÞΟŠ Ïδ≡tö/Î* ¯≈ tƒ ∩∉⊄∪   tΑ$ s% 

ö≅ t/ …ã& s#yè sù öΝèδ çÎ7Ÿ2 #x‹≈ yδ öΝèδθ è= t↔ó¡sù βÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθà)ÏÜΖtƒ ∩∉⊂∪   

(#þθ ãè y_ tsù #’n< Î) óΟÎγ Å¡àΡr& (#þθ ä9$ s)sù öΝä3¯ΡÎ) ÞΟçFΡr& tβθ ßϑ Î=≈©à9$# ∩∉⊆∪   §ΝèO (#θ Ý¡Å3çΡ 4’ n?tã 

óΟÎγ Å™ρ â™â‘ ô‰s)s9 |M ôϑ Î= tã $ tΒ Ï™Iω àσ¯≈ yδ šχθà)ÏÜΖtƒ ∩∉∈∪   tΑ$ s% šχρ ß‰ç7÷è tG sùr& ⎯ÏΒ 

Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝà6ãè xΖtƒ $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ öΝä.•ÛØtƒ ∩∉∉∪   7e∃é& ö/ä3©9 $ yϑ Ï9uρ 

šχρ ß‰ç7÷è s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ( Ÿξ sùr& šχθ è=É)÷è s? ∩∉∠∪   (#θ ä9$ s% çνθè% Ìhym (#ÿρ çÝÇΡ$#uρ 
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öΝä3tG yγ Ï9#u™ β Î) ÷Λä⎢Ζà2 š⎥⎫Î= Ïè≈sù ∩∉∇∪   $ uΖù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ÎΤθ ä. #YŠöt/ $ ¸ϑ≈ n= y™ uρ #’ n?tã 

zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ∩∉®∪   (#ρßŠ# u‘ r&uρ ⎯Ïµ Î/ #Y‰øŠx. ãΝßγ≈ oΨù= yè yf sù š⎥⎪ Îy£÷z F{$# ∩∠⊃∪   çµ≈ oΨø‹¯gwΥuρ 

$ »Ûθ ä9uρ ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# © ÉL©9$# $ uΖø.t≈ t/ $ pκ Ïù š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ï9 ∩∠⊇∪     

"Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim 
hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun), dan adalah Kami 
mengetahui (keadaan)nya. (Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada 
bapaknya dan kaumnya, ‘Patung-patung apakah ini yang kamu 
tekun beribadah kepadanya?’ Mereka menjawab, ‘Kami mendapati 
bapak-bapak kami menyembahnya.’ Ibrahim berkata, ‘Sesungguhnya 
kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata.’ 
Mereka menjawab, ‘Apakah kamu datang kepada kami dengan 
sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang 
bermain-main.’ Ibrahim berkata, ‘Sesungguhnya Tuhan kamu ialah 
Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya; dan aku 
termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang 
demikian itu. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu 
daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi 
meninggalkannya.’ Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu 
hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar (induk) dari 
patung-patung yang lain; agar mereka kembali (untuk bertanya) 
kepadanya. Mereka berkata, ‘Siapakah yang melakukan perbuatan 
ini terhadap ilah-ilah kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang 
yang zalim.’ Mereka berkata, ‘Kami dengar ada seorang pemuda 
yang bernama Ibrahim mencela berhala-berhala ini.’ Mereka 
berkata, ‘(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat 
dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan.’ Mereka bertanya, 
‘Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap ilah-ilah 
kami, hai Ibrahim?’ Ibrahim menjawab, ‘Sebenarnya patung yang 
besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, 
jika mereka dapat berbicara.’ Maka mereka telah kembali kepada 
kesadaran mereka dan lalu berkata, ‘Sesungguhnya kamu sekalian 
adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri),’ kemudian 
kepala mereka jadi tertunduk (lalu berkata), ‘Sesungguhnya kamu 
(hai Ibrahim) telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak 
dapat berbicara.’ Ibrahim berkata, ‘Maka, mengapakah kamu 
menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfa'at 
sedikitpun dan tidak (pula) memberi mudharat kepada kamu.’ Ah 
(celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka 
apakah kamu tidak memahami. Mereka berkata, ‘Bakarlah dia dan 
bantulah ilah-ilah kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak.’ 
Kami berfirman, ‘Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi 
keselamatanlah bagi Ibrahim,’ mereka hendak berbuat makar 
terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang 
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yang paling merugi. Dan Kami selamatkan Ibrahim dan Luth ke 
sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya untuk sekalian 
manusia." (Al-Anbiya [9]: 51-71) 

Allah Swt menyelamatkan Ibrahim a.s karena beliau berani menghadapi 
dan mengingkari kaum kafir tanpa ditolong oleh siapa pun. Oleh sebab itu, 
Allah Swt menyebut Ibrahim sebagai "satu umat,"  

¨β Î) zΟŠ Ïδ≡tö/Î) šχ% x. Zπ ¨Βé&  ∩⊇⊄⊃∪     

“Sesungguhnya Ibrahim adalah satu Ummah." (An-Nahl [16]: 120) 

Allah Swt menjaga Ibrahim a.s karena beliau menjaga hukum-hukum 
Rabbnya dan sama sekali tidak takut celaan orang lain. Para ahli sirah 
menyatakan, "Setelah Al-Khalil (Ibrahim) menghancurkan berhala, orang-
orang membawanya kepada Namrud. Namrud pun memerintahkan agar 
Ibrahim dibunuh, lalu seseorang mengusulkan agar Ibrahim dibakar.” 

Syuaib Al-Jabbani berkata, "Bumi kemudian menelan orang yang 
memerintahkan Ibrahim untuk dibakar, dan ia terkubur di dalamnya 
sampai hari kiamat." 

Nabi Ibrahim kemudian dilemparkan ke dalam api. Pada saat itu 
usianya baru 16 tahun. 

Para ahli sirah menjelaskan bahwa setelah Namrud menangkap 
Ibrahim, ia membangun tembok di sekeliling sebuah bukit yang tingginya 
mencapai 60 hasta. Juru bicara Namrud berseru, "Wahai sekalian manusia, 
siapkan kayu bakar untuk Ibrahim."  

Masyarakat berkumpul -anak-anak dan orang dewasa-, tak ada yang 
menentang perintah itu, karena siapa yang berani melawan akan 
dilemparkan ke dalam api. 

Selama 40 hari kaum Ibrahim mengumpulkan kayu. Ada seorang 
perempuan berkata, "Kalau aku berhasil mendapat ini dan itu, maka aku 
akan ikut mengumpulkan kayu untuk membakar Ibrahim." 

Setelah kayu terkumpul setinggi tembok yang dibuat Namrud, 
masyarakat menyulutnya. Api berkobar sangat tinggi, hingga burung yang 
melintas di atasnya dapat terbakar. Mereka membangun menara yang pada 
puncaknya diletakkan ketapel untuk melemparkan Ibrahim ke dalam api. 

Saat itu Ibrahim menengadah ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, 
Engkau yang Maha Esa di langit, sesungguhnya di bumi sudah tidak ada 
lagi yang mau menyembah-Mu selain aku. Cukuplah bagiku Allah karena 
Dia sebaik-baik tempat berserah diri." Ibrahim dilemparkan ke dalam 
kobaran api.  

Pada saat itu seluruh makhluk memanjatkan doa kepada Allah Swt 
memohon agar Dia menyelamatkan Ibrahim a.s. 
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Allah menjawab, "Ibrahim adalah kekasih-Ku, dan dialah satu-satunya 
kekasih-Ku di bumi, Akulah Rabbnya dan dia tidak memiliki Rabb selain 
Aku. Maka jika dia meminta pertolongan kalian, maka tolonglah dia, tetapi 
jika tidak maka tinggalkanlah dia.” 

Ketika Ibrahim dilempar ke api, beliau berdoa kepada Rabbnya. Allah 
Swt menjawab dengan firman-Nya,  

$ uΖù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ÎΤθ ä. #YŠöt/ $ ¸ϑ≈n= y™ uρ #’ n?tã zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ∩∉®∪     

"Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi 
Ibrahim" (Al-Anbiya [21]: 69)  

Pada saat itu api menjadi dingin bagi seluruh penghuni timur dan 
barat, kulit Ibrahim sama sekali tidak melepuh! 

Ibnu Abbas r.a berkata, "Pada saat itu seluruh api di bumi menjadi 
padam, karena semua api mengira bahwa Allah memberikan perintah 
kepada mereka semua. Seandainya saat itu Allah tidak melanjutkan 
perintah-Nya kepada api agar menjadi dingin dengan kata-kata "menjadi 
keselamatanlah," maka Ibrahim a.s pasti akan mati kedinginan.1 

Demikian pula dengan kisah Musa a.s. Musa dilindungi Allah Swt dari 
kejahatan Fir'aun. Ketika para penyihir berkata kepada Fir'aun bahwa akan 
lahir seorang anak Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. 
Fir'aun memerintahkan agar menyembelih anak yang baru lahir, sampai 
seorang pembantu Fir'aun berkata, "Jika engkau terus membunuh anak-
anak Bani Israel, kita akan kehabisan orang yang akan melayani kita." 
Maka, Fir'aun mengatur penyembelihan anak Israel hanya pada tahun 
tertentu. 

Pada saat itu, jumlah anak yang telah dibunuh mencapai 70.000 anak. 
Nabi Harun a.s kebetulan lahir pada tahun ketika Fir'aun tidak 
memerintahkan pembunuhan terhadap anak laki-laki, sedangkan Nabi 
Musa a.s lahir pada tahun ketika Fir'aun memerintahkan pembunuhan. 
Oleh sebab itu, ibunda Nabi Musa merahasiakan saat kelahiran Musa a.s, 
sampai ketika pasukan Fir'aun memasuki rumahnya, ibunda Musa 
meletakkan Musa kecil di dalam tungku sehingga Musa selamat. Khawatir 
akan keselamatan masa depan Musa, ibunya meletakkan Musa di dalam 
peti dan dihanyutkan di sungai. 

Air menghanyutkan Musa menuju istana Fir'aun. Ketika Fir'aun 
membuka peti yang ditemukannya, dia melihat bayi mungil di dalamnya, 
dia berkata, "Orang-orang Ibrani adalah musuh kita! Bagaimana bocah ini 
lolos dari pembunuhan?"  

Namun, pada saat itu Asiah istri Fir'aun berkata, "Biarkan bayi itu, 
semoga dia dapat menjadi buah hati bagiku dan bagimu."  

                                                      
1 Dalam "At-Tabshirah" karya Ibnu Al-Jauzi jilid 1 hal. 114-115. 
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Fir'aun mengabulkan permintaan Asiah karena dia tidak mempunyai 
anak laki-laki. 

Allah Swt telah menyelamatkan Musa a.s dari kejahatan Fir'aun. Fir'aun 
justru membesarkan bocah yang akan menumbangkan kekuasaannya di 
dalam istananya. Allah berfirman,  

!$ uΖø‹ym ÷ρ r&uρ 4’n< Î) #© y›θãΒ ÷βr& Îó r& ü“ ÏŠ$ t6 ÏèÎ/ /ä3¯ΡÎ) tβθãè t7−F•Β ∩∈⊄∪   Ÿ≅y™ ö‘ r'sù ãβ öθ tãöÏù ’ Îû 

È⎦ É⎩!#y‰yϑ ø9$# t⎦⎪ ÎÅ³≈ ym ∩∈⊂∪   ¨β Î) Ï™Iω àσ¯≈ yδ ×π tΒ ÏŒ÷Å³s9 tβθè=‹Î= s% ∩∈⊆∪   öΝåκ̈ΞÎ)uρ $ uΖs9 

tβθ ÝàÍ← !$ tós9 ∩∈∈∪   $ ¯ΡÎ)uρ ìì‹Ïϑ pgm: tβρâ‘ É‹≈ ym ∩∈∉∪   Νßγ≈oΨ ô_ t÷z r'sù ⎯ÏiΒ ;M≈̈Ζy_ 

5βθãŠãã uρ ∩∈∠∪   :—θ ãΖä.uρ 5Θ$ s)tΒ uρ 5Οƒ Ìx. ∩∈∇∪   y7 Ï9≡x‹x. $ yγ≈ oΨ øO u‘ ÷ρ r&uρ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) 

∩∈®∪   Νèδθ ãèt6 ø?r'sù š⎥⎫Ï% Îô³•Β ∩∉⊃∪   $ £ϑ n= sù #u™ℜ ts? Èβ$yè ôϑ yf ø9$# tΑ$ s% Ü=≈ ys ô¹ r& 

#© y›θãΒ $ ¯ΡÎ) tβθ ä.u‘ ô‰ßϑ s9 ∩∉⊇∪   tΑ$ s% Hξ x. ( ¨βÎ) z© Éë tΒ ’ În1u‘ È⎦⎪Ï‰öκu y™ ∩∉⊄∪   !$ oΨ øŠym ÷ρ r'sù 

4’ n< Î) #© y›θãΒ Èβ r& > ÎôÑ$# x8$ |Á yèÎn/ tós t7ø9$# ( t,n= xΡ$$ sù tβ% s3sù ‘≅ ä. 5−öÏù ÏŠöθ ©Ü9$% x. 

ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∉⊂∪   $ oΨ øs9ø— r&uρ §ΝrO t⎦⎪ Ìyz Fψ$# ∩∉⊆∪   $ uΖøŠpgΥr&uρ 4© y›θãΒ ⎯tΒ uρ ÿ…çµ yè ¨Β t⎦⎫Ïè uΗød r& 

∩∉∈∪   ¢ΟèO $ oΨ ø% tøî r& t⎦⎪ Ìyz Fψ$# ∩∉∉∪   ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ ( $ tΒ uρ tβ% x. ΝèδçsYø.r& 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∉∠∪     

"Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa, ‘Pergilah di 
malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), 
karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.’ Kemudian 
Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke 
kota-kota. (Fir'aun berkata), ‘Sesungguhnya mereka (Bani Israil) 
benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat 
hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita 
benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.’ Maka Kami 
keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan 
(dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia, demikianlah 
halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil. 
Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu 
matahari terbit. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, 
berkatalah pengikut-pengikut Musa, ‘Sesungguhnya kita benar-
benar akan tersusul.’ Musa menjawab, ‘Sekali-kali tidak akan 
tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi 
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petunjuk kepadaku.’ Lalu Kami wahyukan kepada Musa, ‘Pukullah 
lautan itu dengan tongkatmu.’ Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-
tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan di sanalah Kami 
dekatkan golongan yang lain. Dan Kami selamatkan Musa dan 
orang-orang yang besertanya semuanya. Dan Kami tenggelamkan 
golongan yang itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat) dan tetapi 
adalah kebanyakan mereka tidak beriman." (Asy-Syu'ara [26]: 52-
67) 

Allah Swt juga telah mengabarkan tentang orang-orang selain para 
Nabi yang telah diselamatkan dan dilindungi-Nya dari kejahatan musuh 
mereka, karena mereka berpegang teguh pada kebenaran, dan karena 
mereka tidak sudi menanggalkan kebenaran meskipun mereka dikepung 
oleh penindasan dan siksaan. Allah Swt berfirman,  

t⎦⎪ Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$̈Ζ9$# ¨β Î) }¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θ ãèuΚ y_ öΝä3s9 öΝèδ öθt±÷z $$ sù öΝèδ yŠ# t“ sù 

$ YΖ≈ yϑƒ Î) (#θ ä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ym ª!$# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2 uθø9$# ∩⊇∠⊂∪   (#θ ç7n= s)Ρ $$ sù 7π yϑ ÷èÏΖÎ/ z⎯ÏiΒ «!$# 

9≅ ôÒsùuρ öΝ©9 öΝæη ó¡|¡ôϑ tƒ Ö™þθ ß™ (#θ ãèt7¨?$#uρ tβ≡uθ ôÊ Í‘ «!$# 3 ª!$#uρ ρ èŒ @≅ ôÒsù AΟŠ Ïàtã ∩⊇∠⊆∪     

"(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul), kepada mereka 
ada orang-orang yang mengatakan, ‘Sesungguhnya manusia telah 
mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu 
takutlah kepada mereka,’ maka perkataan itu menambah keimanan 
mereka dan mereka menjawab, ‘Cukuplah Allah menjadi Penolong 
kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.’ Maka mereka kembali 
dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak 
mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan 
Allah mempunyai karunia yang besar." (Ali Imran [3]: 173-174) 

Allah Swt juga mengabarkan bahwa perlindungan dan keselamatan 
akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa.  

Firman-Nya berbunyi,  

$ oΨ ø‹¯gwΥuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ çΡ% x.uρ tβθà)−G tƒ ∩⊇∇∪     

"Dan orang-orang yang beriman kami selamatkan dan mereka 
adalah orang-orang yang bertakwa." (Fushilat [41]: 18) 

Firman-Nya,  

‘Édf uΖãƒ uρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#öθ s)¨?$# óΟÎγ Ï?y—$ xyϑ Î/ Ÿω ãΝßγ ¡yϑ tƒ â™þθ ¡9$# Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s†     
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"Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena 
kemenangan mereka, mereka tidak akan disentuh oleh azab (neraka 
dan tidak pula) mereka berduka cita." (Az-Zumar [39]: 61) 

Firman-Nya,  

¢ΟèO © Édf uΖçΡ $ oΨn= ß™ â‘ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ 4 y7Ï9≡x‹x. $ ˆ)ym $ uΖøŠn= tã ÆkΨçΡ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊂∪     

"Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan orang-orang yang 
beriman, demikianlah menjadi kewajiban atas Kami menyelamatkan 
orang-orang yang beriman." (Yunus [10]: 103) 

Firman-Nya,  

$ £ϑ n= sù (#θÝ¡nΣ $ tΒ (#ρãÅe2 èŒ ÿ⎯Ïµ Î/ $ uΖøŠpgΥr& t⎦⎪ Ï%©!$# šχöθ pκ÷]tƒ Ç⎯tã Ï™þθ ¡9$# $ tΡõ‹s{r&uρ 

š⎥⎪ Ï%©!$# (#θßϑ n= sß ¥># x‹yè Î/ ¤§ŠÏ↔ t/ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ à)Ý¡øtƒ ∩⊇∉∈∪     

"Maka, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada 
mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari 
perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim 
siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik." (Al-
A'raf [7]: 165) 
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Jagalah Allah, Maka Dia Akan 
Menjagamu 

Dalam salah satu wasiatnya kepada Ibnu Abbas r.a, Rasulullah 
bersabda, 

ِاْحفَِظ اَهللا َيْحفَظَْك، ِاْحفَِظ اَهللا َتجِْدُه ُتَجاَهَك، إِذَا َسأَلَْت فَاْسأَلِ اَهللا 
َواْعلَْم أَنَّ اُْألمَّةَ لَْو ِاْجَتَمَعْت َعلَى أَنْ . َوإِذَا اْسَتَعْنَت فَاْسَتِعْن بِاِهللا

ُه اُهللا لََك، َولَْو ِاْجَتَمُعْوا َيْنفَُعْوَك بَِشْيٍء لَْم َيْنفَُعْوَك إِالَّ بَِشْيٍئ قَْد كََتَب
َعلَى أَنْ َيُضرُّْوَك بَِشْيٍء لَْم َيُضرُّْوَك إِالَّ بَِشْيٍئ قَْد كََتَبُه اُهللا َعلَْيَك 

  ُرِفَعِت اَْألقْالَُم َوَجفَِّت الصُُّحُف
"Jagalah perintah Allah maka Dia akan menjagamu, jagalah perintah 
Allah maka Dia akan selalu di dekatmu. Jika kamu meminta sesuatu, 
maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan, 
maka mintalah pertolongan kepada Allah Swt. Ketahuilah bahwa 
seandainya suatu kaum bersepakat untuk menolongmu, maka 
mereka tidak dapat menolongmu kecuali jika Allah Swt memang 
telah menetapkan demikian. Dan jika mereka bersepakat untuk 
mencelakaimu, maka mereka tidak dapat mencelakaimu kecuali jika 
Allah memang telah menetapkan seperti itu. Takdir telah ditetapkan 
dan buku catatan telah diangkat." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi. 
Dishahihkan oleh Albani) 

Ibnu Rajab berkata bahwa maksud dari sabda Rasulullah Saw, “Jagalah 
Allah, maka Dia akan menjagamu” adalah agar kamu menjaga seluruh 
hukum, hak, perintah dan larangan Allah Swt. 

Maksud perintah "menjaga" adalah dengan mengimplementasikan 
seluruh perintah Allah Swt, menjauhi semua larangan-Nya, tidak 
melanggar batas-batas hal yang telah digariskan-Nya dengan melakukan 
hal-hal yang dilarang-Nya. 

Termasuk pula di dalamnya kepatuhan untuk melaksanakan seluruh 
kewajiban dan meninggalkan seluruh hal yang diharamkan. Itulah yang 
dimaksud dengan "menjaga hukum-hukum Allah Swt," seperti firman-Nya,  

"Dan orang-orang yang memelihara hukum-hukum (hudud) Allah." 
(At-Taubah [9]: 112) 
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Adapun perintah Allah yang paling harus dijaga dengan baik adalah 
shalat lima waktu. Sebagaimana firman-Nya,  

(#θ ÝàÏ≈ ym ’ n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9$# Íο 4θn= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9$# (#θ ãΒθè% uρ ¬! t⎦⎫ÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪     

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. 
Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." (Al-
Baqarah [2]: 238) 

Dan firman-Nya,  

t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ öΛèε 4’ n?tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ ÝàÏù$ pt ä† ∩⊂⊆∪     

"Dan orang-orang yang memelihara shalatnya." (Al-Ma'arij [70]: 34) 

Begitu pula halnya thaharah. Thaharah merupakan kunci pelaksanaan 
shalat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw,  

الَ ُيَحاِفظُ َعلَى الُْوُضْوِء إِالَّ ُمْؤِمن  
"Tidak ada orang yang menjaga wudhu, kecuali dia adalah orang 
yang beriman." (HR Ahmad) 

Terkadang, seorang hamba batal dari thaharahnya, dan itu hanya 
diketahui oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, orang yang menjaga kesuciannya 
untuk shalat mengindikasikan keteguhan iman di dalam hatinya. 

Hal lain yang diperintahkan Allah Swt untuk dijaga adalah janji, seperti 
dalam firman-Nya tentang kifarat pelanggaran janji (kafaratul aiman),  

y7 Ï9≡sŒ äο t≈ ¤x. öΝä3ÏΨ≈yϑ ÷ƒ r& #sŒÎ) óΟçFøn= ym 4 (#þθ Ýàxôm $#uρ öΝä3oΨ≈ yϑ÷ƒ r& ∩∇®∪     

"Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu 
bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu." (Al-
Maidah [5]: 89) 

Hal lain yang perlu dijaga oleh setiap mukmin adalah "kepala" dan 
"perut"nya. Sebagaimana sebuah hadits marfu' dari Ibnu Mas'ud yang 
berbunyi,  

أَنْ َيْحفَظَ الرَّأَْس َوَما َوَعى َوَيْحفَظَ : اَلْإِْسِتْحَياُء ِمَن اِهللا َحقَّ الَْحَياِء
  الَْبطَْن َوَما َحَوى

"Sebenar-benar rasa malu adalah malu kepada Allah Swt. Hendaklah 
setiap orang menjaga kepalanya beserta apa yang terlintas di 
dalamnya dan menjaga perutnya beserta apa yang mengisinya." (HR. 
Ahmad dan At-Tirmidzi) 
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Menjaga kepala beserta segala yang terlintas di dalamnya, mencakup 
pula kewajiban untuk menjaga pendengaran, penglihatan, dan ucapan dari 
hal-hal yang diharamkan. Menjaga perut beserta isinya mencakup  
kewajiban untuk menjaga hati dari perbuatan haram. Allah menghimpun 
larangannya akan hal ini dalam firman-Nya,  

"Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggunganjawaban." (Al-Isra [17]: 36) 

Tercakup pula dalam upaya menjaga perut dan isinya adalah menjaga 
perut dari masuknya segala makanan dan minuman haram. 

Di antara larangan Allah Swt yang harus dijaga adalah menjaga lisan 
dan kemaluan.  

Imam Bukhari telah mentakhrij sebuah hadits dari Sahl bin Sa'd, dari 
Nabi Saw, bahwasannya beliau bersabda,  

  َمْن َيْضَمْن ِلي َما َبْيَن لَْحَيْيِه َوَما َبْيَن رِْجلَْيِه أَْضَمْن لَُه الَْجنَّةَ
"Barang siapa yang menjaga apa yang berada di antara dua kumisnya 
(lidah) dan yang berada di antara dua kakinya (kemaluan) maka aku 
menjamin surga baginya." (HR. Bukhari) 

Secara khusus, Allah Swt telah memerintahkan kita untuk menjaga 
kemaluan, serta memuji orang-orang yang dapat menjaganya. 
Sebagaimana firman-Nya,  

≅ è% š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Òäó tƒ ô⎯ÏΒ ôΜÏδ Ì≈ |Á ö/r& (#θ Ýàxøt s† uρ óΟßγ y_ρ ãèù 4 ∩⊂⊃∪     

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya.’" (AN-Nur 
[24]: 30) 

Dan firman Allah,  

"Laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya." (Al-
Ahzab [33]: 35) 

Diriwayatkan dari Abu Idris Al-Khullani bahwa wasiat pertama dari 
Allah Swt untuk Adam a.s ketika diturunkan pertama kali ke bumi adalah 
agar Adam a.s menjaga kemaluannya, dan jangan sampai ia meletakkannya 
kecuali pada tempat yang dihalalkan Allah Swt. 
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Maksud Sabda Nabi Saw, "Dia  
Akan Menjagamu." 

Siapa saja yang menjaga hukum-hukum Allah Swt, maka Allah akan 
menjaganya. Karena balasan suatu kebaikan adalah sesuatu yang 
sejenisnya. Sebagaimana firman-Nya,  

(#θ èù÷ρ r&uρ ü“ Ï‰öκyé Î/ Å∃ρ é& öΝä.Ï‰ôγ yè Î/ }‘≈ −ƒ Î)uρ Èβθ ç7yδ ö‘$$ sù ∩⊆⊃∪     

"Dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku 
kepadamu." (Al-Baqarah [2]: 40)  

Firman-Nya,  

þ’ ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr& (#ρ ãà6ô© $#uρ ’Í< Ÿω uρ Èβρãàõ3s? ∩⊇∈⊄∪     

"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) 
kepadamu." (Al-Baqarah  [2]: 152)  

Firman-Nya,  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ βÎ) (#ρ çÝÇΖs? ©!$# öΝä.÷ÝÇΖtƒ ôMÎm6 s[ãƒ uρ ö/ä3tΒ#y‰ø% r& ∩∠∪     

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, 
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." 
(Muhammad [47]: 7) 

Perlindungan Allah Swt untuk hamba-Nya meliputi dua hal: 

Pertama, perlindungan Allah kepada hamba-Nya dalam maslahat 
dunia. Seperti perlindungan Allah Swt untuk badan, anak, keluarga dan 
harta si hamba. 

Termaktub di dalam hadits Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw tidak 
pernah meninggalkan doa berikut di waktu petang dan pagi hari,  

اَللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الَْعاِفَيةَ ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة، اَللَُّهمَّ اْسُتْر َعْوَراِتي 
َوآِمْن َرْوَعاِتي َواْحفَظْنِي ِمْن َبْيَن َيَديَّ َوِمْن َخلِْفي، َوَعْن َيِمْينِي َوَعْن 

   ِمْن َتْحِتيِشَماِلي َوِمْن فَْوقَِي َوأَُعْوذُ بَِعظََمِتَك أَنْ أُغَْتالَ
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‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon darimu ampunan dan 
keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku 
memohon darimu ampunan dan keselamatan agamaku, duniaku, 
keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aibku, jagalah orang-
orang yang aku tanggung, lindungilah aku dari depan, belakang, 
kanan, kiri dan dari atas. Demi keagungan-Mu aku berlindung dari 
tipu daya yang datang dari bawahku." (HR. Ahmad dan Abu Daud. 
Ditashih oleh Al-Hakim) 

Doa ini bersumber dari firman Allah Swt,  

…çµ s9 ×M≈ t7Ée)yèãΒ .⎯ÏiΒ È⎦ ÷⎫t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ÏΒ uρ ⎯Ïµ Ïù= yz …çµ tΡθ Ýàxøt s† ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& «!$# 3   

"Bagi manusia ada mu'aqqibat (malaikat-malaikat) yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya." (Ar-Ra'd 
[13]: 11) 

Ibnu Abbas pernah berkata bahwa arti kata "mu'aqqibat" adalah 
malaikat-malaikat yang menjaga seseorang atas perintah Allah Swt sampai 
datang ketetapan Allah. 

Ali r.a pernah berkata, "Sesungguhnya setiap orang didampingi dua 
orang malaikat yang akan menjaga selama belum datang ketetapan Allah. 
Jika datang ketetapan Allah, mereka pergi. Sesungguhnya ajal manusia 
adalah seperti perisai yang melingkupi seorang manusia." 

Mujahid berkata, "Tidak ada seorang hamba pun kecuali baginya ada 
malaikat yang menjaganya, baik di saat tidur maupun ketika terjaga, dari 
gangguan jin, manusia dan bisikan-bisikan. Maka, tidak ada sesuatu yang 
mendatangi seorang hamba lalu berkata ‘belakangmu,’ kecuali sesuatu itu 
telah diberi izin oleh Allah Swt, sehingga tertimpalah si hamba oleh sesuatu 
itu.” 

Kedua, perlindungan Allah kepada hamba-Nya dalam kesehatan badan, 
kekuatan, akal, dan harta hamba-Nya.  

Sebagian ulama salaf berkata, "Orang yang berilmu tidak akan rusak 
akalnya." 

Sebagian mereka juga berkata, "Siapa yang menghafal al-Qur'an akan 
dipelihara akalnya." 

Pendapat itu mereka ambil dari ta'wil ayat,  

¢ΟèO çµ≈tΡ÷ŠyŠu‘ Ÿ≅ xó™ r& t⎦,Î#Ï≈ y™ ∩∈∪   ω Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θ è=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# óΟßγ n= sù 

íô_ r& çöxî 5βθãΨ øÿ xΕ ∩∉∪     

"Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-
rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan 
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mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-
putusnya." (At-Tin [95]: 6) 

Ketika Abu At-Thayyib At-Thabari mencapai umur 100 tahun, dia tetap 
tajam pikirannya dan badannya masih kuat. Pernah suatu ketika dia 
meloncat dari kapal yang tinggi. Ketika dia diperingatkan untuk tidak 
melakukannya, dia berkata, "Anggota badanku ini telah aku jaga dari 
maksiat ketika muda, maka Allah Swt menjaganya ketika aku tua." 

Sebaliknya, Al-Junaid pernah melihat seorang tua yang meminta-minta 
kepada orang lain, maka dia berkata, "Dia telah menyia-nyiakan hukum 
Allah Swt ketika muda, maka Allah menyia-nyiakannya ketika tua." 
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Jagalah Anak-Anakmu! 

Terkadang, Allah Swt melindungi seorang hamba dengan menjadikan 
anak dan cucunya orang yang saleh, seperti dalam firman-Nya, "Sedang 
ayah keduanya adalah seorang yang saleh." (Al-Kahfi [18]: 82)  

Dalam kisah ini, kedua anak yatim itu dilindungi Allah berkat 
kesalehan orang tua mereka. 

Muhammad bin Al-Munkadir pernah berkata, "Sesungguhnya Allah 
Swt akan melindungi anak cucu orang yang saleh, berikut kampung dan 
lingkungan orang saleh itu tinggal. Semua itu terus mendapatkan 
pelindungan dan penjagaan dari Allah Swt." 

Ibnu Al-Musayyib pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, 
sungguh aku memperbanyak shalatku dengan harapan semoga Allah 
melindungimu." Dia membacakan ayat, "Sedang ayah keduanya adalah 
seorang yang saleh." (Al-Kahfi [18]: 82) 

Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Tidaklah seorang mukmin wafat 
kecuali Allah akan melindungi keturunan dan anak cucunya."2 

Dia juga berkata, "Dan di antara jenis perlindungan Allah Swt bagi 
orang yang menjaga hukum-hukum-Nya adalah bahwasannya Dia akan 
melindungi orang itu dari kejahatan jin dan manusia.  

Sebagaimana firman Allah,  

⎯tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪     

"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan ke luar." (At-Thalaq [65]: 2)  

Menurut Aisyah r.a, maksud ayat ini adalah Allah akan menghapuskan 
kesedihan dan kesulitannya di dunia. Sedangkan Ar-Rabi' bin 
Khutsaim menerangkan bahwa maksud ayat ini adalah Allah akan memberi 
jalan keluar baginya dari segala hal yang menyempitkan. 

Aisyah pernah menyurati Mu'awiyah, "Jika kamu bertakwa kepada 
Allah, maka manusia akan tunduk kepadamu, tetapi jika kamu takut 
kepada manusia, maka mereka sama sekali tidak akan menyelamatkanmu 
dari azab Allah Swt." 

Terdapat sebuah syair berbunyi, 

"Dengan ketakwaan kepada Tuhan selamatlah orang yang selamat 

                                                      
2 Diringkas dari "Nur Al-Iqtibas" karya Ibnu Rajab, hal. 36-44. 
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Dia akan menang dan mendapatkan apa yang dia inginkan 

Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan membuat 
baginya 

Segala jalan keluar dalam urusannya." 

Seorang ulama salaf pernah menyurati saudaranya, "Amma ba'du, 
barang siapa bertakwa kepada Allah Swt maka dia telah melindungi 
dirinya. Barang siapa yang menghilangkan ketakwaannya maka dia telah 
menghilangkan jiwanya, dan Allah tidak membutuhkannya."3 

Pembaca yang budiman! 

Berikut ini penulis akan mengetengahkan beberapa kisah tentang 
perlindungan Allah Swt bagi hamba-Nya di saat-saat sulit dan malapetaka. 
Mereka memohon  perlindungan Allah dan tetap teguh untuk berpegang 
pada agama Allah. Dengan harapan, semoga kita semua dapat mengambil 
hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah tersebut.  Tetap teguh menjaga 
hukum-hukum Allah, selalu berada dalam tanggungan, perlindungan, dan 
pertolongan Allah sebagaimana yang diperoleh oleh tokoh-tokoh dalam 
kisah-kisah ini. 

Kita mengharap semoga Allah melindungi kita dan seluruh hamba-Nya 
yang saleh dari segala yang dibenci dan keburukan. Penutup doa kita 
adalah segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. 

                                                      
3 Ibid hal. 46. 
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Perlindungan Allah Kepada Tiga 
Orang yang Terjebak di Gua 

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a berkata 
bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Suatu ketika ada tiga orang kehujanan di 
tengah perjalanan, mereka pun berteduh di sebuah gua di suatu gunung. 
Tiba-tiba sebongkah batu gunung yang besar jatuh dan menutup lubang 
gua tempat mereka berteduh sehingga mereka terjebak di dalamnya. Salah 
seorang berkata, ‘Pilihlah suatu amal saleh yang pernah kalian perbuat 
semata-mata karena Allah untuk menjadi wasilah doa kalian kepada Allah, 
semoga saja dengan perbuatan itu Allah mengabulkan doa kita.’ Lalu 
seorang yang lain berkata, ‘Ya Allah, aku memiliki tanggungan dua orang 
tuaku yang sudah sangat tua, istri dan anak-anak yang masih kecil. Setiap 
kali aku pulang menggembala aku memerah susu, dan aku selalu 
memberikan susu kepada kedua orang tuaku terlebih dulu, agar mereka 
minum sebelum anakku. Suatu saat aku menggembala terlalu jauh dan 
pulang kemalaman. Sesampainya di rumah kedua orang tuaku telah tidur. 
Aku pun memerah susu seperti biasanya, lalu aku berdiri di dekat kepala 
kedua orang tuaku untuk memberi mereka susu, sementara anakku 
bergelayut di kakiku. Aku terus menunggu orang tuaku bangun sampai 
akhirnya terbit fajar! 

Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui bahwa aku berbuat seperti itu 
karena hanya mengharap ridha-Mu, maka bukakanlah untuk kami pintu 
gua ini sehingga kami dapat melihat langit.’ Maka, Allah menggeser pintu 
gua itu sedikit sehingga mereka dapat melihat langit. 

Seorang lagi berdoa, ‘Ya Allah, aku memiliki seorang kemenakan gadis 
yang aku sangat mencintainya, selayaknya cinta laki-laki kepada seorang 
perempuan. Aku pernah merayunya, tetapi dia menolak sampai aku 
sanggup memberinya 100 dinar. Maka sekuat tenaga aku kumpulkan 100 
dinar lalu mendatanginya. Ketika tubuhku telah berada di atas tubuhnya, 
gadis itu berkata, ‘Wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah, janganlah 
sekali-kali kamu buka segel kecuali dengan jalan yang benar. Maka akupun 
menjauh darinya. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku 
mengerjakan itu karena mengharap ridha-Mu, maka bebaskanlah kami 
dari sini.’ Pintu gua pun bergeser lagi sedikit. 

Orang ketiga berdoa, ‘Ya Allah, aku pernah mempekerjakan orang 
dengan upah tiga sha' padi. Seusai bekerja dia pun meminta upahnya. Aku 
pun menunjukkan tiga sha' padi itu tapi dia menolaknya. Aku kemudian 
menanam padi-padi itu dan terus berkembang sampai akhirnya aku dapat 
membeli seekor sapi dari hasil padi yang kutanam itu. Pada suatu saat 
datanglah orang yang bekerja padaku dulu dan berkata kepadaku, 
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‘Takutlah kepada Allah dan jangan zalimi aku.’ Aku menjawab, ‘Dekati sapi 
itu dan ambillah.’ Setengah terkejut dia berkata lagi, ‘Takutlah kepada Allah 
dan jangan kau olok-olok diriku.’ Aku berkata, ‘Aku tidak sedang 
mengolok-olokmu, ambillah sapi itu.’ Lalu dia pun mengambilnya. 

‘Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu karena 
hanya mengharap ridha-Mu, maka selamatkan kami.’’ 

Allah menggerakkan batu itu sehingga mereka dapat keluar." (HR 
Bukhari dan Muslim) 
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Perlindungan Allah Kepada 
Jenazah 'Ashim bin Tsabit 

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a kisah berikut. 

Suatu ketika, Rasulullah Saw mengutus sepuluh orang mata-mata di 
bawah pimpinan 'Ashim bin Tsabit al-Anshari, kakek dari 'Ashim bin Umar 
bin Al-Khaththab. Sesampainya mereka di Al-Huddah, sebuah tempat 
antara 'Usfan dan Mekah, di sebuah dusun di kawasan Hudzail yang 
disebut Banu Lahyan, mereka dikejar oleh seratus orang anggota pasukan 
panah. Pasukan ini terus mengikuti jejak kelompok 'Ashim dan berhasil 
menemukan lokasi yang digunakan oleh pasukan 'Ashim untuk beristirahat 
dan makan korma di sebuah rumah. "Ini bekas kurma dari Yatsrib," ujar 
para pengejar yang terus menguntit pasukan 'Ashim. Ketika 'Ashim dan 
kelompoknya mengetahui bahwa mereka diikuti, mereka pun berlindung di 
suatu tempat sampai para pengejar itu berhasil mengepung mereka.  

Pasukan yang mengepung mereka berkata, "Turun dan menyerahlah, 
mari kita buat perjanjian agar kami tidak membunuh seorang pun dari 
kalian."  

'Ashim bin Tsabit menjawab, "Wahai para pengepung, aku tidak sudi 
tunduk kepada orang kafir. Ya Allah, sampaikanlah berita tentang kami 
kepada Nabi-Mu Saw." Para pengepung pun memanah 'Ashim dan 
syahidlah dia. 

Selanjutnya, dari kelompok 'Ashim turun tiga orang untuk melakukan 
perjanjian. Mereka adalah Khubaib, Zaid bin Ad-Datsinah dan seorang 
laki-laki lagi. Ketika ketiganya mendekat, para pengepung segera melepas 
tali busur mereka untuk mengikat ketiga orang itu. Orang ketiga yang 
diikat berkata, "Ini adalah pengkhianatan pertama, aku tidak mau ditawan 
bersama kalian dan aku tidak mau mati." Ia kemudian ditarik dan diobati. 

Pasukan itu kemudian membawa Khubaib dan Zaid bin Ad-Datsnah. 
Keduanya dijual setelah peristiwa Badar. Khubaib dibeli oleh Bani Al-Harits 
bin 'Amir bin Naufal, karena Khubaiblah yang membunuh Al-Harits bin 
'Amir pada perang Badar. Mereka menjadikan Khubaib tawanan dan telah 
diputuskan untuk dibunuh. Suatu ketika dalam tahanan, Khubaib 
meminjam pisau kepada seorang perempuan Al-Harits untuk bercukur, 
perempuan ini pun meminjamkannya. Tanpa sepengetahuan perempuan 
itu, anaknya yang masih kecil mendekat kepada Khubaib dan duduk di 
pangkuan Khubaib yang sedang memegang pisau. Mengetahui hal ini, 
perempuan itu takut bukan main kalau-kalau Khubaib akan mencelakakan 
anaknya. Khubaib yang mengetahui ketakutan si perempuan segera 
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berkata, "Apakah kamu takut kalau aku akan membunuh anak ini? 
Percayalah, aku tidak akan melakukan hal seperti itu."  

Perempuan ini kemudian berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah 
menemukan seorang tawanan yang lebih baik dari Khubaib. Demi Allah, 
suatu hari aku pernah melihatnya makan anggur, padahal saat itu di 
Mekah tidak ada buah-buahan. Anggur itu tentu adalah rejeki yang 
diterima Khubaib langsung dari Allah Swt.” 

Setelah bulan haram lewat, tibalah waktu pelaksanaan hukuman mati 
atas Khubaib. Menjelang eksekusi, Khubaib berkata, "Aku mohon waktu 
untuk shalat dua rakaat." Para eksekutor mengabulkan permohonannya. 

Seusai shalat Khubaib berkata, "Demi Allah, kalau bukan karena 
kekhawatiranku atas prasangka kalian bahwa aku takut mati, niscaya aku 
akan shalat lagi," dia berdoa, "Ya Allah hitunglah jumlah mereka, 
hancurkan mereka sampai tak seorang pun tersisa," dia 
mengumandangkan syair, 

“Aku tidak peduli apa-apa asalkan aku gugur dalam Islam 

bagaimanapun aku terhempas, aku tetap menuju Allah  

Yaitu menuju Dzat Ilah, yang jika Dia Berkehendak 

Dia akan memberkahi tubuhku yang terkoyak.” 

Abu Sarwa'ah 'Uqbah bin Al-Harits berdiri dan mengeksekusi Khubaib. 
Khubaib memulai tradisi bagi setiap muslim yang akan dihukum mati 
untuk shalat. 

Ketika mengetahui bahwa 'Ashim bin Tsabit telah terbunuh, kafir 
Quraisy segera mengirim utusan yang akan memotong sebagian dari 
jasadnya sebagai bukti bahwa dia memang benar-benar telah gugur. 
Namun, Allah mengirimkan sekawanan lebah yang menghalangi orang-
orang Quraisy melaksanakan niat mereka. 

Ibnu Qudamah menulis dalam kitab "Ar-Riqah," "Ketika Hudzail 
mendekati jasad 'Ashim untuk memenggal kepalanya yang akan dia jual 
kepada Sulafah binti Sa'id bin Suhail, yang pernah bernazar ketika anak-
anaknya terbunuh dalam perang Uhud bahwa dia akan menggunakan 
tengkorak 'Ashim untuk tempat minum arak karena 'Ashim membunuh dua 
di antara mereka. Namun, niat Hudzail itu dihalangi oleh kawanan lebah 
tadi. Sampai akhirnya salah seorang Quraisy berkata, "Biarkan mayat 
'Ashim tergeletak di situ, nanti sore sepertinya lebah-lebah itu akan 
menyingkir."  

Semasa hidupnya 'Ashim pernah berjanji kepada Allah agar badannya 
jangan sampai disentuh orang musyrik, dan jangan sampai dia menyentuh 
tubuh orang musyrik yang najis. Ketika mengetahui berita ini Umar bin 
Khaththab berkata, "Allah akan selalu menjaga hamba-Nya yang beriman. 
Sewaktu masih hidup 'Ashim pernah bersumpah agar tubuhnya tidak 
disentuh oleh orang musyrik, dan dia tidak akan pernah menyentuh tubuh 
orang musyrik, maka kini Allah mencegah orang musyrik menyentuh 
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tubuhnya, sebagaimana dulu semasa hidupnya 'Ashim tidak pernah sudi 
menyentuh tubuh orang musyrik.” 

Sedangkan Zaid bin Ad-Datsnah dibawa oleh Shafwan bin Umayyah 
bersama seorang budaknya Lahk Nasthas ke Tan'im, untuk dibunuh setelah 
bulan haram berlalu. Maka, berkumpullah beberapa tokoh Quraisy. Di 
antara mereka terdapat Abu Sufyan bin Harb. Sesaat sebelum Zaid 
dieksekusi, Abu Sufyan berkata kepada Zaid, "Demi Tuhan aku bertanya 
padamu, apakah kamu suka jika Muhammad menggantikan dirimu di sini 
untuk kami bunuh, dan kamu kembali ke keluargamu?"  

Zaid menjawab, "Demi Allah, bahkan di saat seperti ini aku tidak rela 
jika Muhammad tertusuk duri di tempatnya sekarang, sementara aku 
kembali ke tengah keluargaku."  

Abu Sufyan berkata, "Aku tidak pernah menemukan seseorang yang 
mencintai orang lain seperti cinta para shahabat Muhammad kepada 
dirinya.”4 

                                                      
4 Lihat "Ar-Riqah" karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, hal. 114. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  25

Perlindungan Allah Kepada 
Abdullah bin Hudzafah 

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Rafi' sebuah kisah. Ketika Umar bin 
Khaththab r.a mengirim pasukan ke Romawi, di antara mereka terdapat 
salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah. Dia tertawan 
oleh pasukan Romawi dan dibawa ke hadapan raja mereka. 

Pasukan Romawi berkata, "orang ini adalah salah seorang sahabat 
Muhammad Saw."  

Raja berkata kepada Abdullah, "Maukah kamu memeluk Nasrani, kalau 
kamu mau maka aku akan membagi wilayah kekuasaanku."  

Abdullah menjawab, "Jika engkau menyerahkan seluruh milikmu 
kepadaku, ditambah dengan semua yang dimiliki orang Arab agar aku 
keluar sesaat saja dari agama Muhammad Saw, maka aku tak akan sudi 
melakukannya."  

Si raja kemudian berkata, "Kalau begitu aku akan membunuhmu."  

Abdullah menjawab, "Bunuhlah aku." 

Raja kemudian memerintahkan agar Abdullah disalib, lalu 
memerintahkan regu pemanah memanah Abdullah pada  tangan dan 
kakinya untuk memaksanya masuk Nasrani, tetapi Abdullah tetap menolak. 
Raja kemudian memerintahkan  Abdullah diturunkan dan memerintahkan 
disiapkan sebuah bejana berisi air yang di bawahnya dinyalakan api 
sehingga air itu mendidih.  

Raja memanggil para tawanan muslim dan memerintahkan salah 
seorang tawanan muslim untuk dimasukkan ke dalam bejana tersebut agar 
Abdullah mau masuk Nasrani, tetapi Abdullah tetap menolak. Raja 
memerintahkan agar Abdullah diceburkan ke dalam air mendidih tadi. 
Ketika Abdullah dibawa ke arah bejana, dia menangis. Serdadu Romawi 
yang menyeretnya berkata kepada raja, "Wahai raja, dia menangis.”  

Saat itu raja mengira bahwa Abdullah akan merubah pendiriannya.  

Raja berkata, "Bawa dia ke sini," raja kembali memaksanya untuk 
masuk Nasrani, dan Abdullah tetap menolak. Raja kemudian bertanya 
kepada Abdullah, "Lalu, apa yang membuatmu menangis?"  

Abdullah menjawab, "Aku menangis karena terbersit dalam benakku 
bahwa yang akan diceburkan ke dalam air mendidih saat ini hanyalah satu 
nyawaku, seandainya saja setiap rambut di tubuhku ini masing-masing 
memiliki satu nyawa, aku ingin semuanya mati dengan cara seperti ini di 
jalan Allah.”  
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Raja berkata, "Maukah kamu mencium kepalaku untuk kebebasanmu?"  

Abdullah menjawab, "Bebaskanlah pula seluruh tawanan muslim."  

Raja menjawab, "Baik, akan kubebaskan pula seluruh tawanan muslim." 

Di dalam hatinya, Abdullah bergumam, "Aku harus mencium kepala 
salah seorang musuh Allah agar aku dan seluruh tawanan muslim 
dibebaskan? Tak apalah!"  

Raja lalu menundukkan kepalanya untuk dicium oleh Abdullah, 
Abdullah mencium kepala itu dan bebaslah seluruh tawanan muslim. 
Selanjutnya, Abdullah memimpin para tawanan yang telah bebas itu 
menghadap Umar bin Khathtahb r.a dan menceritakan semua yang 
dialaminya. 

Seusai mendengar penuturan Abdullah, Umar r.a berkata, "Patutlah 
bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, kumulai 
dari diriku." Umar r.a lalu berdiri dan mencium kepala Abdullah.5 

                                                      
5 Syi'bul Iman, Jilid 4, hal. 268-270. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  27

Setelah Disiksa, Allah 
Mengembalikan Penglihatannya 

Zanirah Ar-Rumiyah adalah salah seorang perempuan yang pertama 
masuk Islam. Dia masuk Islam di masa awal Islam. Orang-orang musyrik 
pernah menyiksanya. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah maula 
(budak) Bani Makhzum dan pernah disiksa oleh Abu Jahal. Ada pula yang 
mengatakan bahwa dia adalah maula Bani Abd Ad-Dar.  

Sesaat setelah masuk Islam, Zanirah tiba-tiba buta. Orang-orang 
musyrik berkata bahwa Zanirah telah dibutakan oleh Lata dan Uzza, 
karena dia telah mengingkari sesembahan mereka. Menanggapi pernyataan 
mereka, Zanirah menjawab dengan berkata, "Lata dan Uzza tidak tahu 
siapa yang menyembah mereka, kebutaanku datang dari langit, maka 
Rabbku sangat sanggup untuk mengembalikan penglihatanku."  

Ketika Zanirah bangun tidur keesokan harinya, Allah Swt telah 
mengembalikan penglihatannya. Namun, kafir Quraisy menanggapi 
kejadian ini dengan berkata bahwa kesembuhan Zanirah adalah salah satu 
sihir Muhammad.  

Sampai suatu saat, ketika Abu Bakar r.a melihat Zanirah disiksa, Ash-
Shiddiq menebusnya dan memerdekakan Zanirah. Zanirah adalah salah 
seorang dari tujuh orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar r.a. 
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Allah Melindunginya Karena 
Kebaikannya 

Marwan bin Abu Hafshah mengisahkan bahwa pada suatu ketika Al-
Mansur memerintahkan untuk menangkap Mu'in bin Zaidah Asy-Syaibani, 
dan menyediakan hadiah bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya. 

Saat itu Mu'in telah mencapai kawasan Yaman. Dirinya sangat 
menderita disebabkan perburuan itu. Mu'in harus mengarungi padang 
pasir di tengah panas matahari sampai wajahnya memerah. Dia juga 
menipiskan alis dan jenggotnya serta mengenakan baju wol yang tebal. 
Mu'in terus menyusuri kawasan terpencil bersama untanya sampai ketika 
akhirnya ia tiba di Al-Harb, Ibnu Hubairah menyambutnya dengan baik. 
Ketika berita itu sampai ke telinga Al-Mansur, ia murka dan 
memerintahkan untuk mengintensifkan upaya penangkapan Mu'in. 

Ketika keluar dari Harb, Mu'in berkata, "Aswad mengejarku dengan 
pedang terhunus, sampai ketika tak ada lagi yang menjagaku. Aswad 
berhasil menangkap tali kekang untaku dan menariknya, akupun 
tertangkap." 

Terjadilah dialog antara Mu'in dan Aswad. Mu’in bertanya, "Ada perlu 
apa?" 

Aswad menjawab, "Kau buronan Amirul Mukminin." 

Mu’in berkata, "Siapalah aku ini, sampai-sampai Amirul Mukminin 
memburuku?" 

Aswad berkata, "Kau adalah Mu'in bin Zaidah." 

Mu’in berkata, "Takutlah kepada Allah, bagaimana mungkin aku adalah 
Mu'in bin Zaidah?" 

Aswad berkata, "Sudahlah, Demi Allah, aku lebih tahu tentang kau 
dibandingkan dirimu sendiri." 

Mu’in berkata, "Jika ucapanmu benar, maka ambillah permata milikku 
ini, harganya lebih mahal dibandingkan hadiah yang dijanjikan Al-Mansur 
tapi jangan bunuh aku." 

Aswad bertanya, "Mana permata itu?" 

Mu'in mengeluarkan sebuah permata. Aswad melihat sepintas dan 
berkata, "Benar apa yang kamu katakan, tetapi aku tidak akan menerima 
permata itu sampai kamu jawab pertanyaanku, jika kamu jujur, maka aku 
akan membebaskanmu." 

Mu’in berkata, "Katakanlah!" 
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Aswad berkata, "Banyak orang berkata bahwa kamu adalah orang yang 
sangat dermawan. Pertanyaanku adalah apakah kamu pernah 
menyedekahkan seluruh hartamu?" 

Mu’in berkata, "Tidak." 

Aswad bertanya, "Separuhnya?" 

Mu’in berkata, "Tidak." 

Aswad bertanya, "Sepertiganya?" 

Mu’in berkata, "Tidak." 

Aswad terus melanjutkan pertanyaannya hingga mencapai jumlah 
sepersepuluh.  

Mu'in merasa malu dan berkata, "Apakah orang-orang mengira bahwa 
aku pernah mengerjakan yang seperti itu?" 

Aswad berkata, "Aku tidak melihat kamu mengerjakan hal itu, dan demi 
Allah aku adalah seorang serdadu yang dibayar oleh Abu Ja'far 20 Dirham, 
sedangkan permata ini harganya ribuan Dinar, tetapi aku akan 
mengembalikanya kepadamu dan kubebaskan dirimu karena 
kedermawananmu yang dikenal orang. Kamu tahu bahwa di dunia ada 
orang yang lebih dermawan dibandingkan dirimu. Ini agar kamu tidak 
berlaku ujub pada dirimu sendiri sehingga kamu menghina segala sesuatu 
dan kamu tidak akan mencapai kemuliaan."  

Aswad kemudian melemparkan permata milik Mu'in, melepas tali 
kekang untanya dan pergi begitu saja. 

Mu'in berteriak, "Hai, ambillah ini, demi Allah kamu telah 
merendahkan martabatku, jika kamu membunuhku, maka itu terasa lebih 
ringan dibanding perbuatanmu ini, ambillah pembayaranku ini, karena 
aku tidak membutuhkannya." 

Aswad hanya tertawa seraya berkata, "Kamu hanya ingin 
membohongiku. Demi Allah, aku tidak akan mengambilnya, dan selamanya 
aku tidak akan pernah meminta bayaran atas sebuah perbuatan baik." Lalu 
dia pergi meninggalkan Mu'in. 

Demi Allah, setelah keadaan aman, Mu'in mencari Aswad dan dia akan 
memberi apa saja bagi siapapun yang berhasil membawa orang itu 
kepadanya, tapi tetap tidak ada berita tentang Aswad, ia seolah telah lenyap 
ditelan bumi.6 

                                                      
6 "Al-Farj ba'da Asy-Syiddah," jilid 4, hal. 51-53. 
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Kebaikan Tidak Akan Sia-Sia 

Lelaki itu sedang sibuk mengumpulkan apa saja yang ringan tetapi 
berharga, kemudian dijejalkan ke dalam mobilnya bersama ibu, istri, dan 
anak-anaknya. Sesaat kemudian ia tancap gas meluncur ke arah perbatasan 
selatan negeri. Di sana banyak orang yang menderita dan sebagian besar 
dicekam oleh rasa takut atas ancaman kehilangan kehormatan dan nyawa. 

Sesampainya di kota Al-Wafrah, sebuah kota di kawasan perbatasan 
Kuwait, lelaki itu melihat seorang serdadu Irak bersejata lengkap. Anehnya, 
serdadu itu diam saja melihat mobil lewat, malah menunjukkan jalan ke 
arah perbatasan Arab Saudi. 

Sebelum mencapai perbatasan, tiba-tiba ibunya berkata, "Wahai 
anakku, untuk apa makanan yang kita bawa ini, sementara kita dalam 
keadaan baik-baik saja. Bagaimana jika kita kembali ke arah serdadu Irak 
yang miskin dan kita berikan makanan ini kepadanya?" 

Mendengar usul ibunya itu, lelaki tersebut marah, "Untuk apa kita 
memberinya makanan, bu? Sedangkan dia termasuk orang yang datang 
untuk membunuh, menghancurkan kehormatan, dan membuat kita 
ketakutan?" 

Namun, sang ibu tetap bersikukuh agar mereka kembali untuk 
memberikan makanan kepada serdadu Irak tadi, sementara seisi mobil yang 
lain tidak ada yang menyetujui usul sang ibu. Mengetahui usulnya 
ditentang, sang ibu justru semakin bersikukuh untuk kembali. Karena 
melihat keteguhan hati ibunya, akhirnya lelaki itu memutar mobilnya ke 
arah serdadu tadi. 

Sesampainya di sana, lelaki itu berkata kepada si serdadu bahwa ibunya 
memintanya untuk memberikan makanan kepadanya. 

Takut jika dirinya akan diracun, si serdadu meminta para anggota 
rombongan untuk memakan makanan yang akan mereka berikan, mereka 
pun memakannya sesuai permintaan si serdadu. 

Setelah merasa aman, serdadu itupun mengambil makanan yang 
diberikan kepadanya dan mengucapkan terima kasih, lalu tiba-tiba dia 
berkata, "Karena kalian telah berbuat baik kepadaku, maka nanti 
tempuhlah jalan selain dari yang aku tunjukkan tadi, karena jalan tadi akan 
menuju kawasan beranjau."  

Mendengar ucapan serdadu Irak itu, seluruh anggota rombongan 
terkejut karena ternyata Allah telah melindungi mereka disebabkan 
perbuatan baik yang telah mereka lakukan. 

Seperti itulah sunnatullah berlaku. Dia akan melindungi hamba-
hambanya yang saleh dikarenakan amal yang telah mereka perbuat, 
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sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Kahfi tentang 
perlindungan yang Dia berikan kepada orang tua saleh dari kejahatan 
anaknya dengan memerintahkan Khidir untuk membunuhnya, dan 
perlidungan Allah untuk dua orang anak yatim, disebabkan kesalehan 
mereka, dengan memberi tahu keduanya tentang warisan orang tua 
mereka.7 

                                                      
7 "Qashas min Al-Waqi'," hal. 60-61. 
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Allah Melindungi Abu Muslim      
Al-Khulani dari Siksa Neraka 

Syurahbil Al-Khulani mengisahkan bahwa ketika Al-Aswad bin Qais 
bin Dzil Himar Al-'Anasi berada di Yaman, ia meminta Abu Muslim untuk 
menghadap.  

Al-'Anasi berkata, "Apakah kamu bersaksi bahwasannya Muhammad 
adalah utusan Allah?"  

Abu Muslim menjawab, "Ya."  

Al-'Anasi berkata, "Maka, kaum bersaksi pula bahwa aku adalah utusan 
Allah?"  

Tetapi, Abu Muslim menjawab, "Aku tidak dengar." 

Al-'Anasi kemudian menyiapkan api dan memerintahkan supaya Abu 
Muslim dibakar, ternyata Abu Muslim tidak terluka.  

Para penduduk negeri itu berkata kepada Al-'Anasi, "Jika kamu 
membiarkan dia tinggal di sini, maka ia akan menghancurkanmu." Maka, 
ia memerintahkan agar Abu Muslim diusir.  

Abu Muslim pergi ke Madinah. Sesampainya di sana, Rasulullah Saw 
telah wafat dan Abu Bakar telah menjadi khalifah. Ia mengikat untanya di 
pintu masjid lalu mendekati salah satu pilar masjid untuk shalat.  

Umar bin Khaththab r.a melihatnya dan berkata, "Dari mana asalmu?"  

Dia menjawab, "Dari Yaman."  

Umar bertanya lagi, "Apa yang dilakukan para musuh Allah kepada 
saudara kami yang tidak mempan dibakar?"  

Dia menjawab, "Inilah Abdullah bin Tsaub."  

Umar bertanya lagi, "Demi Allah, kamukah orang itu?" Abu Muslim 
menjawab, "Ya." 

Umar mengecup kening Abu Muslim dan mengajaknya menghadap 
Abu Bakar, dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak mencabut 
nyawaku sampai Dia mempertemukanku dengan seorang pengikut 
Muhammad Saw yang telah dianugerahi sesuatu yang pernah Dia 
anugerahkan kepada Al-Khalil Ibrahim a.s.” 

 Al-Huti menuturkan bahwa Ismail berkata, "Aku bertemu banyak 
orang yang datang dari Yaman berkata kepada orang-orang yang berasal 
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dari 'Anas, ‘Temanmulah yang pernah membakar teman kami, tetapi tidak 
berhasil.’"8 

                                                      
8 "AL-Hilyah," jilid 2, hal. 128-129. 
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Perlindungan Allah Kepada     
Imam Ja'far Shadiq 

Al-Fadhl bin Rabi' meriwayatkan kisah dari ayahnya. Al-Mansur 
memanggilku lalu berkata kepadaku, "Ja'far bin Muhammad telah 
menentang kekuasaanku, Allah akan membinasakanku jika dia tidak aku 
bunuh."  

Maka akupun mendatangi Imam Ja'far dan berkata, "Penuhilah 
panggilan Amirul Mukminin."  

Ja'far kemudian bersuci dan mengenakan pakaiannya, kudengar dia 
berkata, "Jidadan." Kami menuju istana Al-Mansur dan memohon izin 
menghadap.  

Al-Mansur berkata, "Bawalah Ja'far masuk, sungguh Allah akan 
membinasakanku jika dia tidak aku bunuh." 

Ketika Ja'far masuk, terjadi sebuah keajaiban. Al-Mansur berdiri dari 
tempat duduknya untuk menyambut Ja'far seraya berkata, "Wahai 
saudaraku dan saudara pamanku, selamat datang di tempat terbaik yang 
bersih dari tipu muslihat dan pengkhianatan."  

Al-Mansur meminta Ja'far duduk di sampingnya, lalu ia mencium 
wajah Ja'far dan bertanya tentang keadaannya, "Pintalah padaku apa saja 
yang kamu butuhkan."  

Ja'far menjawab, "Orang-orang Mekah sering terlambat memberikan 
bantuan, maka perintahkanlah mereka untuk tidak berbuat demikian."  

Al-Mansur berkata, "Baik."  

Al-Mansur berseru, "Hai pelayan, ambilkan bingkisan."  

Pelayan kemudian membawakan sebuah wadah dari kaca berkilau yang 
dipenuhi berbagai barang berharga dan diberikan kepada Ja'far. Ja'far 
mengambilnya lalu pergi.  Sementara itu, aku mengikuti beliau dan 
bertanya, "Wahai cucu Rasulullah Saw, ketika aku datang bersamamu tadi, 
aku yakin bahwa kamu akan dibunuh oleh Al-Mansur, tetapi yang terjadi 
ternyata di luar dugaanku. Dan aku melihatmu mengucapkan sesuatu 
ketika masuk tadi, apakah gerangan yang kamu ucapkan?" 

Iman Ja'far Ash-Shadiq kemudian mengucapkan doa, "Ya Allah, jagalah 
aku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur, dan lindungi aku dengan 
kekuatan-Mu yang tidak terhingga, dan lindungi aku dengan kuasa-Mu 
atas diriku, dan jangan hancurkan aku padahal Kaulah harapanku. Wahai 
Tuhanku, berapa banyak nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku 
sedangkan syukurku sangat sedikit, dan berapa banyak cobaan yang 
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Engkau timpakan padaku sedangkan aku tidak sabar atasnya. Duhai Dzat 
yang syukurku kepada nikmat-Nya sedikit, tetapi tidak berhenti memberiku 
nikmat. Duhai Dzat yang kesabaranku terhadap cobaan-Nya sedikit tetapi 
tidak menghinakanku. Duhai Dzat yang selalu melihatku ketika aku 
berbuat maksiat tetapi tidak pernah membuka aibku. Wahai Dzat yang 
nikmat-Nya tidak terhitung. Wahai Dzat yang kebaikan-Nya tidak terputus, 
tolonglah agamaku dengan duniaku, tolonglah akhiratku dengan takwaku, 
lindungilah aku dari apa yang tidak aku ketahui, janganlah Engkau 
timpakan sesuatu yang membahayakanku. Wahai Dzat yang tidak 
tersentuh dosa, dan tidak berkurang disebabkan ampunan-Nya. Ampunilah 
aku dari apa yang tidak dapat menyentuh-Mu (dosa), dan anugerahi aku 
sesuatu yang tidak membuat-Mu kekurangan (ampunan). Wahai Dzat 
yang Maha Memberi, aku memohon kepada-Mu jalan keluar yang cepat, 
kesabaran yang baik, keselamatan dari segala bala', dan rasa syukur atas 
keselamatan diriku."9 

                                                      
9 "Sair Al-A'lam An-Nubala'," jilid 6, hal. 266. 
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Allah Memberinya Minum           
dari Langit 

Orang memanggilnya Umm Syarik atau Ghaziyah binti Jabir bin Hakim 
Ad-Dausiyah. Dia adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada 
Rasullah Saw, meskipun masih diperselisihkan apakah Rasulullah Saw 
menerimanya atau tidak. 

Mengenai ini ada dua pendapat: 

Pendapat pertama menyatakan bahwa Nabi Saw menerimanya dan 
memperistrinya. 

Pendapat kedua menyatakan bahwa Nabi Saw tidak menerimanya, dan 
Umm Syarik tidak menikah sampai akhir hayatnya. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya ia berkata bahwa Islam 
menyentuh hati Umm Syarik dan masuk Islam ketika masih tinggal di 
Mekah. Saat itu, dia adalah istri Abu Al-Akir Ad-Dausi. Diam-diam dia 
bergaul dengan para perempuan Quraisy yang mengajak dan 
menjadikannya seorang muslimah. Ketika hal itu diketahui penduduk 
Mekah, mereka menangkapnya.  

Mereka berkata, “Jika bukan karena kaummu, pasti kamu akan kami 
perlakukan sekehendak hati kami, tetapi kami akan mengembalikan kamu." 

Umm Syarik berkata, "Mereka menaikkanku ke atas onta tanpa bekal 
apapun, lalu meninggalkanku di bawah kawalan dua orang pengawal 
tanpa makanan dan minuman. Jika kami menemukan tempat berteduh, aku 
dibiarkan terjemur matahari, sementara kedua pengawalku berteduh tanpa 
memberiku makanan dan minuman. Sampai suatu saat, ketika mereka 
berteduh di suatu tempat dan membiarkanku terjemur matahari, tiba-tiba 
aku merasakan ada sesuatu yang dingin menyentuh dadaku, setelah kulihat 
ternyata ada seember air didekatku. Ketika aku baru minum sedikit, ember 
itu terangkat, kembali turun dan kuminum, terangkat lagi, turun dan 
kuminum, terangkat agak lama, kembali turun dan aku meminumnya 
sampai rasa hausku hilang dan kusiramkan sisanya ke tubuh dan pakaian. 
Ketika orang-orang yang mengawalku bangun, mereka melihat bekas-
bekas air dan keadaanku yang segar.”  

Mereka berkata, “Apakah kamu telah mengambil air yang kami bawa 
dan meminumnya?”  

Umm Syarik menjawab, “Demi Allah, tidak. Yang terjadi adalah begini 
dan begitu.”  
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Mereka berkata, “Jika kamu berkata benar, maka pasti agamamu lebih 
baik dari agama kami."  

Setelah mereka melihat tempat air mereka tetap seperti adanya, para 
pengawal itu langsung memeluk Islam.  

Umm Syarik kemudian menghadap Rasulullah Saw, dan menyerahkan 
dirinya kepada beliau tanpa mahar, Rasulullah Saw menerimanya dan 
memperistrinya.10 

                                                      
10 "200 Qishah min Hayat As-Shalihin," hal. 19-20 dan sebuah Khabar dalam "Al-Munatazam," 

karya Al-Jauzi jilid 5, hal. 19. 
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Dia Mewalikan Dirinya pada  
Orang-Orang Saleh 

Kisah ini dituturkan oleh Dr. Khalid Al-Jabir dalam salah satu 
kuliahnya.11 

Ada seorang temanku di akademi militer yang paling taat dalam 
beribadah kepada Allah Swt, paling baik pekertinya, bagus prestasi 
akademisnya, dan pandai bergaul. Dia tidak pernah meninggalkan tahajjud 
dan shalat Fajar serta suka berbuat baik. 

Ketika sedang merayakan kelulusannya dari AKMIL bersama teman-
temanku yang lain, tiba-tiba dia terkena penyakit Influenza. Penyakitnya 
bertambah parah sampai menyerang tulang belakangnya dan 
menyebabkan tubuhnya lumpuh total. Dokter yang merawatnya 
menyampaikan kepadaku bahwa demi melihat kondisinya saat ini, 
kemungkinannya untuk sembuh sudah tidak ada. Peluang keberhasilan 
pengobatan penyakitnyapun hanya tinggal sekitar 10% saja.  

Aku berkata, "Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan."  

Aku tetap mendoakan kesembuhannya, karena Allah sanggup berbuat 
apa saja. 

Aku mengunjunginya di rumah sakit ketika dia terbaring di atas tempat 
tidurnya, untuk menghibur, mengingatkan akan Allah dan mendoakannya. 
Namun, yang terjadi kemudian adalah justru dia yang mengingatkanku 
kepada Allah dan dia yang menghiburku! Karena aku melihat wajahnya 
bercahaya dipenuhi aura keimanan dan hanya Allah yang tahu 
perhitungan amalnya. 

Aku berkata padanya, "Segala puji bagi Allah atas keselamatan, aku 
berharap semoga Allah memberikan kesembuhan padamu dalam waktu 
dekat. Insya Allah." 

Dia berterima kasih dan mendoakanku, lalu mengatakan suatu hal yang 
sungguh sangat mengagetkanku. Kata-kata yang sampai saat ini masih 
terngiang di telingaku, merasuk dalam lubuk hatiku dan masih kuingat 
dengan baik. 

Ketika dia berkata sambil tersenyum, "Wahai saudaraku, sepertinya 
Allah mengetahui kekuranganku dalam hafalan al-Qur'an, maka dia 
menjadikanku lumpuh agar aku dapat memperbaiki hafalanku itu."  

                                                      
11 Dr. Khalid Al-Jabir adalah seorang dokter ahli bedah jantung di Prince Sultan Heart Center pada 

RS. Angkatan Bersenjata di Riyadh. 
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Subhanallah! Ini adalah nikmat Allah! Bagaimana bisa dia berkata 
seperti itu? Dari mana dia mendapatkannya? Bagaimana mungkin dia 
begitu mudah membalikkan duka menjadi karunia? 

Dengan kehendak dan taufik Allah, keimanan memang selalu 
memunculkan keajaiban. Maha Benar Allah ketika Dia menerangkan 
tentang balasan atas kesabaran dan sikap istirja' ketika datang musibah, 
karena istirja' (inna lillahi wa inna ilaihi rajiun) memiliki tiga balasan.  

Allah berfirman, 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝÍκö n= tæ ÔN≡uθ n= |¹ ⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×π yϑôm u‘ uρ ( š Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβρ ß‰tG ôγ ßϑø9$# ∩⊇∈∠∪     

"Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan 
rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang 
mendapat petunjuk." (Al-Baqarah [2]: 157)  

Benar, ketiga hal itu adalah rahmat Allah berupa pujian dari-Nya, 
hidayah jalan yang lurus dan keteguhan untuk berpegang pada ajaran-Nya 
yang benar. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Shahih Muslim pada 
sebuah hadits marfu' dari Shuhaib,  

َعَجًبا ِلأَْمرِ الُْمْؤِمنِ إِنَّ أَْمَرُه كُلَُّه َخْير، َولَْيَس ذَِلَك ِلأََحٍد إِالَّ ِللُْمْؤِمنِ 
إِنْ أََصاَبْتُه َسرَّاُء َشكََر فَكَانَ َخْيًرا لَُه، َوإِنْ أََصاَبْتُه َضرَّاُء َصَبَر فَكَانَ 

 َخْيًرا لَُه
"Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin, karena segala hal 
tentang dia menjadi baik bagi dirinya, sesuatu yang tidak akan terjadi 
pada mereka yang tidak beriman; yaitu syukurnya ketika 
mendapatkan kemudahan, yang itu menjadi kebaikan baginya, dan 
kesabarannya ketika mendapatkan kesulitan, yang itu juga menjadi 
kebaikan bagi dirinya." (HR. Muslim) 

Betapa indah kata-kata temanku itu. Demi Allah, kata-katanya melebihi 
kualitas puluhan teori, karena peristiwa-peristiwa keimanan akan 
mengajarkan dan mendidik banyak hal yang seluruhnya baik. 

Aku benar-benar takjub dengan mentalitas, keimanan, kesabaran, dan 
keteguhannya dalam menghadapi penyakit dan kelumpuhannya. Bahkan, 
meskipun dia harus mengalami semua itu hanya enam bulan sejak lulus 
dari Akmil, sebelum dia sempat menikmati kedudukan, gaji, dan pekerjaan 
barunya. Demi Allah, aku sangat mengagumi keimanannya. Berulang-
ulang kupuji Allah karena selalu saja ada orang seperti dia di tengah umat 
ini, umat Nabi Muhammad Saw yang selalu dianugerahi kebaikan. 
Terpujilah Allah Swt atas itu semua. 

Beberapa waktu kemudian, aku kembali mengunjunginya. Dia sedang 
dijenguk oleh karib kerabatnya. Aku ucapkan salam padanya lalu 
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kudoakan dia. Tiba-tiba aku melihat suatu hal yang mengejutkan. Aku 
mendengar dari mulutnya kata-kata yang sekali lagi membuatku takjub. 
Setiap  menjenguknya, keimananku terus bertambah disebabkan kondisi 
keimanan temanku ini yang luar biasa. 

Salah seorang sepupunya berkata padanya, "Cobalah untuk 
menggerakkan kakimu, angkat tinggi-tinggi."  

Namun, dia berkata, "Sungguh aku malu kepada Allah untuk 
menyegerakan kesembuhanku, jika Dia menakdirkan kesembuhan diriku 
maka terpujilah Dia, tetapi jika dia menakdirkan yang sebaliknya, maka 
segala puji tetap bagi-Nya, karena Allah mengetahui apa yang terbaik 
untukku sebab terkadang kesembuhan justru mendatangkan sesuatu yang 
tidak baik. Aku telah menggunakan kedua kakiku ini untuk berjalan ke 
tempat yang haram, tetapi aku meminta supaya Allah menakdirkan hal-hal 
baik untukku. Sungguh, Dialah Dzat yang Maha Mengetahui dan Maha 
Bijaksana." Kata-katanya terus meluncur mengalirkan hikmah dan 
kebaikan. 

Allah berfirman,  
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"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk 
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Al-
Baqarah [2]: 216) 

Beberapa saat kemudian aku pergi untuk melanjutkan studi, dan baru 
kembali tiga bulan kemudian. Aku yakin bahwa temanku telah berada di 
rumahnya, karena aku tidak percaya bahwa dia bisa sembuh. Dalam 
bayanganku, dia akan terus berada di rumah, di atas tempat tidurnya lalu 
dibopong kemana-mana. 

Aku bertanya kepada teman-temanku di rumah sakit tentang kabarnya. 
Apakah dia sudah keluar atau belum? Serta bagaimana kondisinya 
sekarang? Dan, bagaimana keadaannya?  

Mereka menjawab, "Temanmu itu sungguh ajaib, ia memiliki tekad 
yang kokoh dan semangat yang tinggi, wajahnya pun selalu dihiasi 
senyuman, kerelaannya terhadap ketetapan Allah sangat luar biasa. 
Kondisinya terus membaik, sampai akhirnya dia dipindahkan untuk 
menjalani rehabilitasi dengan terapi natural." 

Akupun pergi ke pusat rehabilitasi dan kulihat dia di sana sedang 
duduk di atas kursi. Aku gembira dan aku katakan padanya, "Segala puji 
bagi Allah atas keselamatan, segala puji bagi Allah karena kini kamu dapat 
bergerak jauh lebih baik dari sebelumnya." 

Dia memotong ucapanku dengan perkataannya, "Segala puji bagi Allah, 
aku beritahu kamu bahwa aku telah selesai menghafalkan al-Qur'an!" 
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Kontan aku berkata, "Subhanallah! sungguh ajaib orang ini," setiap aku 
mengunjunginya, ada saja manfaat keimanan yang kudapatkan. Aku 
doakan dirinya dan memohon agar Allah melimpahkan karunia untuknya. 

Aku kembali pergi dan tidak dapat menjenguknya selama empat bulan. 
Ketika aku kembali, aku melihat kejadian yang tidak pernah terlintas dalan 
pikiranku yang lemah dan kerdil, tetapi tidak aneh bagi kekuasaan Allah 
yang menghidupkan tulang-belulang. 

Tahukah Anda apa yang aku lihat? 

Ketika itu aku sedang shalat di masjid rumah sakit, tiba-tiba seorang 
laki-laki memanggilku, "Wahai Abu Muhammad." Tahukah kalian siapa 
yang memanggilku itu? Ternyata dia temanku. Benar, ia temanku yang 
mengalami lumpuh total, kini dia memanggilku sambil berjalan dalam 
keadaan segar bugar. 

Itulah salah satu tanda kekuasaan Allah sebagai bukti bahwa keimanan 
selalu memunculkan mukjizat.  

Allah berfirman,  
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"Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman." (Al-Baqarah 
[2]: 257)  

Itulah bukti ketakwaan.  

Firman-Nya,  
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"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan ke luar." (Ath-Thalaq [65]: 2)  

Itulah bukti pertolongan dan keselataman yang diberikan Allah Swt 
kepada orang-orang yang beriman.  

Firman-Nya,  
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"Dan demikanlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman." (Al-
Anbiya [21]: 88) 

Ya, temanku ini menghampiriku dengan berjalan. Aku  ucapkan salam 
dan kupeluk ia sambil menangis. Aku  menangis dua kali disebabkan dua 
hal, pertama karena kegembiraanku atas kesembuhannya, 

“Kegembiraan merasukiku, sampai-sampai 
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Karena kegembiraan itu aku menangis.” 

Sedangkan yang kedua adalah kesedihan akan diriku yang malang dan 
merugi. 

Berapa banyak nikmat dan kebaikan yang tidak pernah kita syukuri. 
Kita juga tak kunjung bersungguh-sungguh menghafal al-Qur'an atau 
mengerjakan amal saleh, kita terus menganggap ringan dan menunda-
nunda kebaikan. Mari kita memohon maaf dan ampunan dari Allah.  

Bukan itu saja, Allah telah menganugerahkan temanku ini banyak hal, 
di antaranya izin dari para pejabat bagi dirinya untuk melakukan 
penelitian intern di Universitas King Saud di Riyadh guna melanjutkan 
studinya. 

Penelitian ini juga memiliki cerita tersendiri. Ia telah mengejar 
kesempatan ini semenjak kelulusannya, tetapi permohonannya tidak 
kunjung dijawab. Setelah dia sembuh dari sakitnya, datanglah persetujuan 
atas permohonannya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya, 
segala kebaikan dapat terealisasi. 

Dia berkata kepadaku, "Wahai dokter Khalid, sesungguhnya segala 
karunia yang aku terima dapat menjadi alasan untuk mengazabku jika aku 
tidak pandai bersyukur."  

Akupun menjawab, "Ya benar, dan bagi siapa saja." 

Cerita tidak berhenti sampai di sini. 

Tujuh tahun kemudian temanku ini mengunjungiku ketika dia sedang 
mengunjungi kakeknya yang sakit jantung. 

Apa yang aku lihat? Aku melihat seorang pemuda yang berseri-seri. 
Allah telah menganugerahinya peningkatan karir yang luar biasa sehingga 
kini dia sudah menjadi seorang komandan pasukan. 

Aku memohon agar Allah menjadikan dia juga sebagai komandan 
dalam perbuatan baik, bermanfaat, kesalehan dan semoga Dia 
memperbaiki keadaan kita semua, sesungguhnya Dia Maha Mendengar 
dan Maha Menjawab permohonan.12 

                                                      
12 "Wa Akhiran Jaa Al-Faraj," hal. 18-23. 
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Perlindungan Allah untuk      
Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani 

Abdul Qadir berkata, "Aku pernah tercekik kesulitan akibat mahalnya 
harga-harga di Baghdad, sampai aku tidak makan berhari-hari, sehingga 
aku terpaksa makan makanan sisa. Saking laparnya, aku pergi ke pinggiran 
kota untuk mencari kalau-kalau ada kembang kol atau sayuran, atau apa 
saja yang dapat aku makan. Namun, aku selalu didahului oleh orang lain. 
Jikalaupun aku menemukan makanan, maka kulihat banyak orang fakir 
yang mengerumuninya, maka dengan suka rela akupun meninggalkannya. 
Aku kembali menyusuri jalan, namun tetap saja, selalu ada orang lain yang 
mendahuluiku menemukan makanan. 

Akhirnya, aku sampai di masjid Ya Sin di pasar Ar-Rayyahin di 
Baghdad. Saat itu, tubuhku sudah lemah sekali, bahkan untuk berpegangan 
saja aku sulit. Kumasuki masjid lalu duduk di salah satu sudutnya, saat itu 
aku merasa hampir mati. 

Tiba-tiba masuklah seorang pemuda sambil membawa roti tawar dan 
daging bakar. Pemuda itu kemudian duduk untuk makan, sementara aku, 
saking laparnya, ikut membuka mulutku setiap kali kulihat dia 
memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Sampai akhirnya aku 
bergumam dalam hati, "Ada apa ini?" kujawab pertanyaanku sendiri, 
"Bukankah yang sekarang ini terjadi adalah ketetapan Allah, bahkan jika 
aku mati sekalipun."  

Tiba-tiba pemuda itu menoleh kepadaku dan berkata, "Wahai 
sauadarku, dengan nama Allah,” aku tak acuh ketika dia memberikan 
sebagian makanannya padaku, aku menolak, tetapi dia bersikeras sampai 
akhirnya aku terima dan kumakan sedikit-sedikit.  

Dia bertanya kepadaku, "Apa pekerjaanmu, dari mana asalmu, dan 
dengan nama apa kamu dikenal?"  

Aku menjawab, "Aku seorang ahli fikih dari Jailan."  

Pemuda itu berkata, "Akupun dari Jailan, kenalkah kamu dengan 
seorang pemuda Jailan bernama Abdul Qadir, dikenal pula sebagai cucu 
dari Abu Abdullah Ash-Shaumai Az-Zahid?"  

Aku menjawab, "Akulah orangnya."  

Pemuda itu terkejut dengan raut muka yang berubah, ia berkata, "Demi 
Allah, aku telah sampai di Baghdad dan bekalku telah habis. Aku telah 
bertanya kesana-kemari tentang kau, tetapi tak seorang pun 
memberitahuku sampai bekalku habis. Selama tiga hari aku hanya 
mendapatkan makanan yang tadi kita makan, bahkan bangkaipun sudah 
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halal bagiku. Aku bahkan mengambil barang milikmu yang ada padaku 
berupa roti dan daging bakar ini. Kini, makanlah karena semua ini 
milikmu, aku kini menjadi tamumu setelah tadi kamu menjadi tamuku." 

Abdul Qadir berkata, "Bagaimana bisa begitu?"  

Pemuda itu menjawab, "Ibumu menitipkan kepadaku delapan dinar, 
tapi karena terpaksa, aku membelanjakan sebagian uangmu, maafkanlah 
aku."  

Aku kemudian menenangkan dia dan menyerahkan kepadanya sisa 
makanan dan beberapa potong emas sebagai infak. Pemuda itu 
menerimanya lalu pergi."13 

                                                      
13 "Wa Huwa Yatawalla Ash-Shalihin," hal. 180-181 dan "Thabaqat Al-Hanabilah," jilid 1, h. 298. 
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Allah Melindunginya Karena     
Sifat Amanah dan Wara'nya 

Hakim Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad Al-
Bazzaz Al-Anshari mengisahkan. 

Aku tinggal dekat Mekah Al-Mukarramah. Suatu hari aku kelaparan, 
tidak ada sepotong makanan yang dapat  mengganjal perutku, sampai 
akhirnya kutemukan sebuah kantong sutra berhias rumbai-rumbai sutra. 
Aku mengambil dan membawa pulang kantong itu. Setelah aku buka, 
ternyata isinya adalah seuntai kalung mutiara yang sangat indah tiada tara. 

Ketika keluar dari rumah, aku mendengar ada seorang tua yang 
membawa-bawa kantong berisi uang 500 dinar berseru, "Akan kuberikan 
uang ini bagi siapa saja yang mengembalikan kepadaku kantong yang 
berisi kalung mutiara."  

Mendengar itu aku bergumam, "Aku sedang kekurangan dan 
kelaparan, akan kuambil dinar emas itu dan akan kukembalikan kantong 
miliknya." 

Aku kemudian berkata kepada orang tua itu, "Kemari, kek!" Aku 
mengajaknya ke rumah, lalu dia menyampaikan padaku semua ciri-ciri 
kantong, rumbai-rumbai, dan kalung mutiara lengkap dengan jenis benang 
yang digunakan untuk merangkainya. Aku mengeluarkan kantong itu dan 
memberikannya. Sesuai janjinya, dia kemudian memberikan lima ratus 
dinar, tapi aku tolak, "Aku harus mengembalikan kantong itu kepada Anda 
tanpa meminta balas jasa sepeserpun."  

Namun, dia berkata, "Kamu harus mengambilnya," ia terus 
mendesakku, tapi tetap aku tolak, sampai dia pergi meninggalkanku. 

Tak lama berselang, aku meninggalkan Mekah dengan menaiki sebuah 
kapal. Di tengah pelayaran, kapal yang kutumpangi bocor dan tenggelam. 
Banyak penumpang dan harta bawaan yang tenggelam, sedangkan aku 
selamat dengan berpegangan pada sebuah potongan kayu kapal. Arus laut 
menghanyutkanku entah kemana. 

Singkat cerita, aku terdampar di sebuah pulau yang ditinggali oleh 
sekelompok orang. Tak tahu harus kemana, aku masuk ke sebuah masjid 
dan membaca al-Qur'an. Ternyata, banyak orang yang mendengar 
bacaanku. Mereka berkumpul di sekelilingku dan berkata, "Ajarkan kami 
al-Quran."  

Sejak saat itu aku mengajarkan al-Qur'an kepada mereka sampai aku 
berhasil mengumpulkan banyak uang sebagai hasil jerih payahku 
mengajarkan al-Qur'an. 
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Waktu berlalu, sampai suatu saat ketika aku sedang membaca lembaran 
mushaf Qur’an di masjid, beberapa orang bertanya kepadaku, "Apakah 
kamu dapat menulis?"  

"Ya," jawabku.  

"Tolong ajari kami tulis menulis," kata mereka.  

Tak lama berselang, mereka kembali bersama anak-anak dan para 
pemuda untuk kuajari tulis-menulis. Sekali lagi aku berhasil mendapatkan 
uang banyak sebagai hasil jerih payahku mengajar mereka tulis-menulis. 

Waktu berlalu, ketika pada suatu hari orang-orang datang kepadaku 
menyampaikan sesuatu, "Ada seorang gadis yatim yang kaya tinggal di sini, 
kami memintamu untuk menikahinya," ujar mereka.  

Aku terkejut mendengar permintaan mereka. aku menolaknya, tetapi 
mereka terus mendesakku, sampai aku tak kuasa menolak permintaan 
mereka. 

Ketika dipertemukan dengan gadis yatim itu, aku terkejut, karena gadis 
itu mengenakan kalung yang dulu pernah kutemukan dan telah 
kukembalikan kepada pemiliknya. Mataku tak berkedip melihat kalung di 
lehernya itu, sampai orang-orang di sekelilingku berkata, "Wahai Syaikh, 
mengapa kau hancurkan hati gadis itu dengan lebih memperhatikan 
kalung di lehernya dan mengabaikannya."  

Aku ceritakan kisahku dan kalung itu dari awal. 

Selesai mendengar ceritaku, tiba-tiba mereka menyerukan takbir dan 
tahlil, sampai hampir seluruh penduduk pulau itu mengetahui apa yang 
terjadi.  

Dengan heran aku bertanya, "Apa gerangan yang terjadi?"  

Salah seorang dari mereka berkata, "Kakek tua yang menerima 
kalungnya darimu adalah ayah gadis ini. Dulu, dia pernah berdoa, ‘Aku 
tidak pernah menemukan seorang muslim seperti pemuda yang 
mengembalikan kalungku ini. Oleh karena itu, ya Allah, pertemukan aku 
dengannya untuk aku jodohkan dengan anakku.’" 

Kini, aku telah menikah dengan gadis yatim itu sampai kami dikaruniai 
dua orang anak. Beberapa saat kemudian, istriku wafat, meninggalkan 
kalung mutiara dan dua orang anak. 

Setelah anakku meninggal, tinggallah aku dengan kalung bersejarah 
itu. Kalung itu lalu kujual seharga 1000 dinar dan kulanjutkan hidupku 
dengan hartaku itu.14 

                                                      
14 "Al-Mukhtar min Faraid An-Nuqul wa Al-Akhbar," jilid 3, hal. 63-67 dan "Thabaqat Al-

Hanabilah," jilid 1, hal. 196. 
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Nyaris Hancur, Tetapi Allah 
Menolongnya 

Dalam kitab Nur Al-Iqtibas, Al-Hafidz bin Rajab Al-Hambali 
menuturkan. 

Syahdan, pada suatu hari pergilah seorang lelaki untuk berhaji dengan 
membawa ikat pinggang berisi keping dinar dan permata yang nilai 
seluruhnya mencapai 3000 Dinar, ikat pinggang itu terbuat dari sutera 
hitam. 

Di tengah perjalanan dia berhenti untuk buang air kecil. Tanpa 
sepengetahuannya, ikat pinggang yang dikenakannya tanggal dan terjatuh. 
Dia baru sadar bahwa dia kehilangan ikat pinggangnya setelah berjalan 
beberapa farsakh.15 

Sementara di tempatnya berhenti tadi, sampailah seorang pemuda yang 
ingin buang air kecil di tempat yang tadi disinggahi si lelaki. Pemuda itu 
melihat ikat pinggang dan mengambilnya. Karena dia adalah pemuda yang 
saleh, ikat pinggang yang ditemukannya itu disimpannya. 

Ketika mengetahui ikat pinggangnya hilang, lelaki pemilik ikat 
pinggang tadi hanya berkata, "Hilangnya ikat pinggangku tidak 
berpengaruh apa-apa padaku, toh hartaku masih banyak, semuanya 
kuserahkan kepada Allah dan akan kulupakan kejadian ini."  

Kebetulan, lelaki pemilik ikat pinggang tersebut adalah seorang 
pedagang besar. Selesai melaksanakan ibadah haji dia kembali ke 
negerinya.  

Pada suatu saat, lelaki kaya ini tertimpa musibah yang 
menyebabkannya pailit. Diapun pergi meninggalkan negerinya untuk 
mencari sedekah bersama istrinya yang tengah hamil tua. Beberapa desa 
mereka susuri sampai akhirnya tiba di sebuah penginapan yang telah 
kosong. Pada saat itu istrinya merasakan sakit luar biasa karena akan 
melahirkan, sementara dia hanya memiliki satu setengah daniq16 perak. Di 
luar hujan turun dengan derasnya. Istrinya melahirkan. 

Istrinya berkata, "Duhai suamiku, malang benar nasib kita, sepertinya 
aku akan segera mati. Keluarlah kau dan carilah sesuatu yang dapat 
menguatkan tubuhku." 

Dalam gelap malam si pedagang keluar, sementara hujan lebat tumpah 
dari langit. Singkat cerita, si pedagang sampai di rumah seorang penjual 

                                                      
15 1 farsakh sekitar 8 km. 
16 1 Daniq = 1/6 Dirham. 
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buah dan menceritakan semua yang dia alami. Penjual buah merasa iba 
padanya dan memberinya halabah17 dan minyak yang telah dimasak, 
pedagang itu juga meminjamkan periuk untuk membawa pemberiannya. Si 
pedagang segera menuju istrinya, sayang, saking terburu-burunya dia 
terjatuh dan pecahlah periuk yang dibawanya hingga isinya tumpah. 

Sungguh berat terasa nasib yang menimpanya, tidak pernah dia merasa 
sesengsara ini. Si pedagang yang telah miskin itu hanya bisa menangis 
sekuatnya sampai-sampai tangisannya terdengar oleh seseorang yang 
melongokkan kepalanya melalui sebuah jendela rumah. 

Orang itu berkata, "Apa yang terjadi, mengapa kamu menangis? 
Tangismu mengganggu tidur kami." Lalu si pedagang menceritakan kepada 
orang itu apa yang terjadi. 

Orang itu lalu berkata, "Jadi, kamu menangis seperti itu disebabkan 
sekeping daniq?"  

Mendengar ucapan itu, tangisnya semakin keras. 

Si pedagang berkata, "Demi Allah, aku tidak mendapatkan apa-apa dari 
tangisku, tapi setidaknya ia menjadi rahmat bagiku atas apa yang 
menimpaku, saat ini istri dan anakku tentu sudah mati kelaparan. Jika 
mereka belum mati, maka aku yang mati karena aku telah menanggung 
janji yang besar. Beberapa tahun lalu aku pernah naik haji. Saat itu aku 
masih memiliki harta yang banyak, sampai-sampai ketika ikat pinggangku 
yang berisi permata dan uang tiga ribu dinar hilang aku tidak 
memikirkannya. Tapi, lihatlah aku sekarang, menangis disebabkan uang 
satu setengah daniq perak, aku memohon semoga Allah memberikan 
keselamatan dan kedamaian padaku. Jangan kau hina aku dan jangan 
sampai kau tertimpa musibah seperti yang kualami." 

Orang itu lalu berkata, "Demi Allah, bagaimana ciri-ciri ikat 
pinggangmu yang hilang itu?" 

Si pedagang memukul kepalanya lalu berkata, "Apa perlunya kau 
berkata seperti itu? Teganya kau memperolok aku, padahal kau lihat 
keadaanku saat ini berlumuran tanah dan air hujan. Apakah ada gunanya 
bila kusampaikan padamu ciri-ciri ikat pinggangku, karena kejadian itu 
sudah lama berlalu." 

 Dari dalam rumah, orang tadi keluar dan meminta si pedagang 
untuk masuk ke rumahnya. Karena mengira akan diberi sedekah, ia pun 
memenuhi ajakan orang tersebut. 

Orang itu memegang tangan si pedagang dan berkata, "Bagaimana ciri-
ciri ikat pinggangmu?"  

Si pedagang menuturkan ciri-ciri ikat pinggangnya yang hilang dulu. 

"Masuklah," katanya. Si pedagang lalu masuk ke rumah orang itu. 

                                                      
17 Sejenis tanaman. 
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"Di mana istrimu?" tanya orang itu lagi.  

"Di sebuah penginapan tua," jawabnya. 

Lalu orang itu menyuruh beberapa pelayan untuk menjemput istri si 
pedagang. Sesampainya di rumah orang itu, istrinya segera dimasukkan 
kekamar untuk dirawat dan diberi makan. Begitu pula dengan si pedagang, 
ia diberi pakaian dan dipersilahkan mandi dan membersihkan diri sampai 
keadaannya membaik. 

"Tinggallah beberapa hari untuk menjadi tamuku," ujar orang itu 
kepadanya.  

Si pedagang memenuhi permintaan itu dan tinggal di rumah orang 
yang menolongnya itu selama sepuluh hari.  

Setiap hari ia menerima dua puluh dinar. Si pedagang terheran-heran 
dengan kebaikan penolongnya ini.  

Tiba-tiba orang yang menolongnya bertanya, "Apa usahamu?"  

"Aku seorang pedagang," jawabnya.  

"Kalau begitu, maukah kau menerima modal dariku untuk kau 
perdagangkan?" katanya lagi.  

"Baik!" jawab si pedagang.  

Si pedagang lalu menerima 200 dinar.  

"Perdagangkanlah!" ujar orang itu.  

Si pedagang menjawab, "Berdagang adalah hidupku, Allah pernah 
membuatku kaya dengan berdagang, maka kini tentu aku akan melakukan 
yang terbaik." 

Selang beberapa bulan kemudian, si pedagang mendapatkan untung 
besar dan berniat bertemu dengan orang yang telah menolongnya untuk 
memberikan sebagian keuntungan. 

Sesampainya di rumah orang yang menolongnya, si pedagang berkata, 
"Ambillah bagianmu."  

Si penolong menjawab, "Duduklah dulu." Si pedagang duduk. 

Si penolong kemudian mengeluarkan sebuah ikat pinggang yang hilang 
dari si pedagang seraya berkata, "Apakah kau mengenali benda ini?"  

Ketika si pedagang melihat ikat pinggang itu, tiba-tiba ia menjerit 
sampai pingsan. Setelah siuman si pedagang berkata, "Duhai, malaikat atau 
Nabikah engkau?"  

Si penolong berkata, "Bukan! Aku hanyalah seseorang yang diuji untuk 
menjaga ikat pinggangmu sejak beberapa tahun lalu. Sampai pada malam 
ketika kudengar tangisan dan ceritamu tentang ikat pinggangmu yang 
hilang ini, saat itu aku berniat untuk langsung mengembalikannya 
kepadamu, namun aku takut kegembiraanmu akan meledak, jadi kuberikan 
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kepadamu beberapa dinar yang kau kira itu adalah pemberianku untukmu, 
padahal semua itu kuambil dari ikat pinggangmu, adapun uang yang dua 
ratus dinar itu adalah pinjaman, kini ambillah ikat pinggangmu ini dan 
bebaskanlah aku." 

Si pedagang mengambil ikat pinggangnya dan mendoakan orang yang 
menolongnya. Lalu dia kembalikan uang pinjaman senilai 200 dinar dan 
kemudian pulang ke negerinya. Dia menjual seluruh permata yang dia 
miliki untuk ditukar dengan uang dinar sebagai modal baginya untuk 
berdagang. Tidak lama berselang, si pedagang kembali kaya, keadaannya 
membaik dan berada dalam limpahan berkah dari Allah Swt.18 

                                                      
18 "Wallahu Waliyyul Mu'minin," hal. 132-136. 
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Perlindungan Allah Kepada         
Al-Ashmu'i 

Al-Asmu'i menuturkan: 

Pada suatu saat, ketika aku sedang berada di daerah terpencil dan 
dalam perjalanan seorang diri, tiba-tiba aku dihadang seorang perampok 
yang menghunuskan pedangnya ke wajahku dan meminta uang yang 
kubawa,  

"Wahai orang kota, mengapa kamu pergi ke tempat ini?" ujar 
perampok. 

"Aku datang ke sini untuk mengajarkan al-Qur'an kepada orang-orang 
badui," jawabku. 

Perampok itu bertanya lagi, "Apa itu al-Qur'an?" 

"Firman Allah," jawabku. 

"Apakah Allah memiliki firman?" tanyanya penasaran. 

"Ya," jawabku. 

"Bacakanlah untukku sebagian," pintanya. 

Lalu kubacakan ayat,  

’ Îûuρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ö/ä3è% ø— Í‘ $ tΒ uρ tβρ ß‰tãθè? ∩⊄⊄∪     

"Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) 
apa yang dijanjikan kepadamu." (Adz-Dzariyat [51]: 22) 

Setelah mendengar ayat yang aku bacakan, si perampok tiba-tiba 
membuang pedangnya dan berkata, "Rezekiku berasal dari langit, mengapa 
aku mencarinya di bumi?" Lalu dia pergi meninggalkanku. 

Beberapa tahun kemudian, aku berjumpa dengannya pada saat musim 
haji. Mantan perampok itu sedang bertawaf di sekeliling ka'bah. 

"Bukankah Anda yang pernah membacakan firman Allah untukku?" 
tanyanya. 

"Benar," jawabku. 

"Bacakanlah lagi sebagian firman Allah," pintanya. 

Lalu kubacakan firman Allah,  
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Éb> u‘ uθ sù Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ …çµ ¯ΡÎ) A,ys s9 Ÿ≅ ÷WÏiΒ !$ tΒ öΝä3¯Ρr& tβθà)ÏÜΖs? ∩⊄⊂∪     

"Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan 
itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu 
ucapkan." (Adz-Dzariyat [51]: 23) 

Mendengar firman yang kubacakan, ia menangis sejadi-jadinya dan 
berseru, "Kepada siapa aku harus berlindung dari sumpah ini?" ia 
berulang-ulang terus mengucapkannya sampai pingsan!19 

                                                      
19 “200 Qishshah min Hayat Ash-Shalihin," hal. 118-119. 
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Singa Menunjukkan Jalan  

Kisah tentang Safinah, maula Rasulullah Saw, yang memiliki julukan 
Abu Abdurrahman. 

Dari Muhammad bin Al-Munkadir, tentang Safinah: 

Suatu saat safinah menaiki perahu. Di tengah perjalanan, perahu itu 
karam.  

Safinah berkata, "Aku berpegangan pada sepotong kayu sampai aku 
terdampar di sebuah pulau. Di situ aku berjumpa dengan seekor singa, aku 
berkata padanya, ‘Wahai Abu Al-Harits, aku adalah Safinah, maula 
Rasulullah Saw,’ singa itu menganggukkan kepalanya dan mendorongku 
dengan tubuhnya untuk menunjukkan jalan kepadaku. Sesampainya di 
jalan dia mengaum seolah mengatakan selamat tinggal kepadaku.”20 

                                                      
20 "Al-Maqamat Al-Aliyah," karya Ibnu Sayyid An-Nas, hal. 87. 
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Allah Melindunginya Karena Dia 
Menjaga Barang Temuan 

Dari Al-Hasan bin Muhammad Al-Anbari Al-Katib, ia berkata bahwa 
ketika tinggal di Arjan, aku memiliki tetangga seorang pedagang. Dia 
bernama Ja'far bin Muhammad. Kami berhubungan sangat baik.  

Dia berkata kepadaku, "Aku selalu melaksanakan ibadah haji di Mekah. 
Di sana aku bertemu seorang dari kalangan Alawi, ia seorang fakir dan 
tidak terkenal, aku selalu berlaku lembut kepadanya dan selalu mencarinya 
setiap musim haji. Sampai pada suatu ketika aku terlambat melakukan haji, 
ketika aku kembali bertemu dengannya, ternyata dia sudah kaya, senang 
aku mengetahui hal itu dan kutanyakan padanya bagaimana dia bisa kaya. 

Dia kemudian menceritakan bagaimana dia bisa menjadi kaya, ‘Setelah 
beberapa waktu berlalu, aku mulai memiliki uang banyak. Di tahun 
pertama aku berpikir untuk menikah, karena sebagaimana kamu ketahui, 
aku adalah seorang jejaka. Namun, kemudian aku sadar bahwa aku sudah 
wajib melaksanakan haji, maka aku memilih untuk lebih mendahulukan 
kewajiban haji, adapun mengenai jodoh, sepenuhnya hal itu aku serahkan 
kepada Allah Swt, dengan harapan semoga Dia mempertemukan aku 
dengan jodohku setelah haji. 

Ketika aku mulai haji dan melakukan tawaf pertama, aku tinggalkan 
tungganganku, sebab aku tahu di rumahku tidak ada penjahat. Pintu 
kututup, dan aku berangkat ke Mina. 

Sekembalinya aku dari Mina, aku mendapati rumahku dalam keadaan 
terbuka dan semua isinya telah kosong. Sungguh aku bingung dan sedih 
karena tidak pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Namun, 
hatiku berbisik, ‘Hal ini bukanlah musibah, akan tetapi peristiwa ini akan 
mendatangkan pahala yang besar. Aku memutuskan untuk menerima 
ketetapan Allah ini.’ Lalu aku duduk di rumahku. Diam. Jiwaku bergejolak 
memikirkan persoalan ini. Begitu berlangsung selama tiga hari, dan selama 
itu tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutku. 

Pada hari keempat, tubuhku mulai lemah. Aku takut terjadi apa-apa 
pada diriku dan aku teringat sabda Rasulullah,  

  َماُء َزْمَزَم ِلَما ُشرَِب لَُه
“Air zam zam khasiatnya sesuai dengan niat saat meminumnya.” 
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Aku keluar menuju sumur zam-zam untuk meminum airnya. 
Sekembalinya dari zam-zam, aku menuju pintu Ibrahim a.s untuk 
beristirahat. 

Ketika aku berjalan, tiba-tiba jari kakiku terantuk sesuatu, 
kubungkukkan badanku untuk mengambilnya. Ternyata benda itu adalah 
sebuah ikat pinggang besar berwarna merah yang terbuat dari kulit. 

Sambil menggenggam benda itu aku menyesal, karena benda itu adalah 
barang temuan di Masjidil haram. Saat itu aku berpikir, "Jika benda ini 
kutinggalkan, maka aku akan menghilangkannya, sepatutnya aku 
mengumumkan temuanku ini, semoga pemiliknya sudi memberiku hadiah 
jika benda ini kukembalikan kepadanya." Lalu aku pulang. 

Setibanya di rumah, kubuka ikat pinggang itu. Ternyata, isinya adalah 
keping uang dinar yang nilainya mencapai 2000 dinar. Aku letakkan uang 
itu di tempat aman, lalu aku pergi ke masjid. Di atas Hijir Ismail aku 
mengumumkan bahwa siapa saja yang merasa kehilangan sesuatu agar 
menghadap padaku, jika orang itu dapat menyebutkan ciri-ciri benda 
miliknya yang hilang dan ternyata sama dengan temuanku, maka akan 
kukembalikan temuanku kepadanya. Seharian penuh aku berteriak 
mengumumkan temuanku, tetapi tak seorang pun datang, sementara rasa 
lapar semakin mencekikku. Dengan perut kosong aku melewati malam itu. 

Keesokan harinya aku menuju bukit Shafa dan Marwah. Seharian aku 
di sana dan seperti hari sebelumnya, tak seorang pun datang mengaku 
sebagai pemilik benda yang kutemukan. Tenagaku sudah habis, aku takut 
sesuatu menimpaku maka sekuat tenaga aku menuju pintu Ibrahim a.s. 
Sebelum pergi, aku berkata kepada orang-orang, "Aku sudah tidak kuat lagi 
berteriak untuk mengumumkan temuanku, aku akan duduk di pintu 
Ibrahim a.s, jika ada seseorang yang mencari miliknya yang hilang 
mintalah ia untuk menemuiku." 

Menjelang maghrib, ketika aku masih berada di pintu Ibrahim a.s, aku 
melihat seseorang dari Khurasan mengatakan bahwa dia kehilangan 
sesuatu. Aku memanggilnya, "Seperti apa milikmu yang hilang itu?"  

Dia lalu menyebutkan ciri-ciri ikat pinggang yang persis sama dengan 
yang kutemukan, lengkap dengan berat dan jumlah dinar di dalamnya. 

Aku kemudian berkata padanya, "Jika aku dapat menunjukkan orang 
yang akan mengembalikan milikmu itu, maukah kamu memberiku seratus 
dinar." 

"Tidak," jawabnya. 

"Bagaimana kalau 50 dinar?" kataku. 

"Tidak," jawabnya lagi. 

"Bagaimana kalau 10 dinar?" kataku lagi. 

Lagi-lagi dia menjawab dengan kata, "Tidak."  
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Jawabannya tetap sama, meskipun permintaanku sudah jauh berkurang 
sampai hanya satu dinar saja. 

Dia berkata, "Tidak, jika ada orang yang menemukan milikku, maka 
hendaknyalah dia hanya mengharapkan keimanan dan perhitungan 
pahala, jika dia tidak mau, maka Allah lebih tahu."  

Orang itu berpaling dan meninggalkanku. 

Aku diam saja, aku takut kepada Allah. Aku khawatir kalau-kalau 
orang Khurasan itu terlanjur pergi, maka kupanggil dia, "Kembalilah ke 
sini."  

Aku keluarkan ikat pinggang temuanku dan kuserahkan kepadanya, dia 
mengambilnya dan pergi. Aku hanya duduk, aku sudah tak sanggup untuk 
berjalan ke rumahku. 

Tak lama kemudian, orang Khurasan itu kembali ke tempatku dan 
berkata, "Dari mana asalmu dan apa kebangsaanmu?" 

Menanggapi pertanyaannya aku amat marah, "Ada apa deganmu, apa 
pedulimu padaku?" 

Orang itu menjawab, "Tidak, tapi aku bertanya padamu karena Allah 
yang Agung, apa kebangsaanmu dan dari mana asalmu? Jawablah dan 
jangan marah-marah." 

"Aku berbangsa Arab, asalku dari Kufah," jawabku. 

"Terangkan dengan singkat dari kabilah manakah kamu?" dia kembali 
bertanya. 

"Aku adalah keturunan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib r.a." Jawabku. 

"Bagaimana keadaanmu dan apa yang kamu miliki?" tanyanya lagi. 

"Di dunia ini aku tidak punya apa-apa lagi," lalu kuceritakan padanya 
tentang musibah yang kualami, harapanku untuk mendapatkan sebagian 
dari isi ikat pinggang, dan betapa beratnya lapar yang kurasakan. 

Lalu dia berkata lagi, "Pertemukan aku dengan orang yang dapat 
memberitahuku kebenaran nasab dan keadaanmu, agar aku dapat 
mengetahui dengan jelas segalanya tentang dirimu." 

"Aku sudah tak kuat berjalan," jawabku, "Tapi datangilah orang-orang 
yang sedang tawaf, panggillah orang-orang yang berasal dari Kufah lalu 
katakan kepada mereka bahwa ada seseorang yang berasal dari negeri 
mereka (Kufah), dari kalangan Alawi, sedang berada di pintu Ibrahim a.s, 
meminta salah seorang dari mereka untuk menerangkan tentang 
keadaannya. Jika ada yang menghampirimu, ajaklah dia ke sini." 

Tak lama dia meninggalkanku dan kembali bersama beberapa orang 
asal Kufah yang mengaku mengetahui beberapa hal tentang aku. 

"Wahai Syarif, apa yang kamu inginkan?" tanya mereka padaku. 
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Aku jawab, "Karena sesuatu hal, orang ini ingin mengetahui keadaanku 
yang sebenarnya berikut nasabku, beritahukan kepadanya apa yang kalian 
ketahui." 

Mereka memberitahu pada orang itu nasabku dengan sebenarnya, 
aliran yang kuanut dan kesengsaraan hidupku. 

Orang Khurasan itu kemudian pergi sebentar dan kembali dengan ikat 
pinggang yang kuserahkan padanya tadi dan berkata padaku, "Ambillah ini 
semuanya, semoga Allah melimpahkan berkah-Nya padamu." 

Mendengar itu aku berkata, "Ada apa lagi ini, tak cukupkah 
perbuatanmu padaku tadi, sehingga sekarang kamu hina aku lagi padahal 
aku sudah hampir mati." 

"Ma'adzallah, demi Allah ikat pinggang ini adalah milikmu," ujarnya. 

Di tengah kebingungan aku bertanya padanya, "Lalu, mengapa tadi 
kamu tidak sudi memberiku walau hanya satu dinar, dan sekarang kamu 
malah memberiku semuanya?" 

Dia menjawab, "Ikat pinggang ini bukan milikku, maka aku tidak dapat 
memberimu apapun darinya, sedikit atau banyak," jawabnya, lalu dia 
melanjutkan, "Benda itu adalah titipan dari salah seorang penduduk 
negeriku, dia memintaku untuk mencari seseorang keturunan Alawi yang 
miskin dan tidak terkenal di kawasan Irak atau Hijaz. Jika aku berhasil 
menemukan orang itu, maka dia akan membuatnya kaya dengan cara 
memberikan seluruh harta ini sebagai nikmat bagi orang itu. Terus terang, 
aku belum pernah menemukan seorang pun yang memiliki sifat seperti itu 
sampai aku berjumpa denganmu. Aku melihat sendiri kejujuran, 
kemiskinan, kesucian dan kesabaranmu ditambah lagi dengan ketepatan 
nasabmu, maka kuserahkan titipan ini kepadamu." 

Aku lalu berkata padanya, "Semoga Allah merahmatimu, jika kamu 
ingin menyempurnakan pahala yang kamu dapatkan, tukarkan satu dinar 
ini dengan pecahan dirham, belilah makanan dan bawakan kepadaku." 

"Tapi aku perlu sesuatu darimu," ujarnya. 

"Katakanlah," kataku. 

Lalu dia berkata, "Aku adalah seorang kaya, adapun harta yang 
kuberikan padamu, sebagaimana kamu tahu, bukanlah milikku, maka aku 
memohon padamu untuk bersedia ikut bersamaku ke Kufah sebagai 
tamuku, semoga dengan begitu hartamu akan bertambah banyak." 

"Tapi, aku sudah tidak sanggup bergerak lagi, terserah bagaimana 
caramu membawaku," jawabku. 

Dia meninggalkanku sebentar dan kembali bersama tunggangannya, 
aku dinaikkan ke atasnya dan diberinya makanan yang dia bawa. Keesokan 
harinya aku dibelikan baju dan dia sendiri yang melanyaniku, dalam 
perjalanan ke Kufah aku juga dipersilahkan naik di sekedupnya. 
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Sesampainya di Kufah, dia memberiku beberapa dinar. "Gunakanlah 
uang ini untuk membeli bekal," katanya padaku sebelum berpisah. 

Aku kembali pulang, aku panjatkan doa untuknya dan aku ucapkan 
terimakasih padanya. Ikat pinggang yang aku terima belum aku apa-
apakan. Uang yang diterima dari orang Khurasan itu, aku gunakan dengan 
hemat. Aku  menemukan sebidang tanah yang harganya murah dan aku 
membelinya dengan uang yang ada di ikat pinggangku. Tanah itu aku olah, 
berkembang dan mendatangkan hasil. Sungguh banyak nikmat dan 
kebaikan yang kuterima dari Allah. Segala puji bagi-Nya.21 

                                                      
21 "Al-Faraj ba'd Asy-Syiddah," jilid 3, hal. 287-292. 
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Allah Melindungi Hartanya dan  
Dia Menyedekahkannya 

Sa'd bin Sa'id menuturkan: 

Syahdan, seorang Majusi yang kaya raya bertetangga dengan Ma'ruf Al-
Karkhi. Pada suatu saat khalifah murka kepadanya dan memerintahkan 
penyitaan hartanya. Nilainya mencapai 1 juta dinar. Si Majusi itu langsung 
jatuh miskin, setelah kedudukannya yang mulia kini dia menjadi orang 
yang hina. Orang-orang yang memusuhi dan mendengkinya berkata 
kepada khalifah, "Jangan baginda kira dia sudah melarat sekarang, karena 
sebenarnya dia masih memiliki harta yang banyak."  

Maka, khalifah memerintahkan lagi penyitaan hartanya. Ketika si 
Majusi mendengar hal itu, dia segera menuju rumah ibadahnya untuk 
menghadap pada api yang disembahnya dan berdoa, "Jika kamu tidak 
menyelamatkanku, maka aku akan beriman kepada Tuhannya Ma'ruf," 
begitu katanya kepada api sembahannya.  

Tetapi, keadaan tetap hening, tak ada jawaban, ibadahnya pada api dan 
cahaya ternyata tidak memberi manfaat apa-apa. 

Ketika malam tiba, si Majusi mandi dan masuk ke masjid Ma'ruf Al-
Karkhi. Dia tidak menemukan Ma'ruf. Dia lalu mengangkat kepalanya dan 
berdoa, "Wahai Tuhannya Ibrahim, Isa dan Muhammad dan Tuhannya 
Ma'ruf. Wahai Dzat yang tiada Tuhan selain Dia, ku akui bahwa yang aku 
sembah selain Engkau adalah salah, tidak dapat mendatangkan bahaya atau 
manfaat padaku, maka saat ini aku menghadap kepada-Mu untuk 
bertaubat dari segala perbuatanku. Aku berlepas diri dari yang dulu aku 
sembah, dan melepaskan keyakinanku dulu, aku yakin pada-Mu dan 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Tuhannya orang-orang 
yang hidup di masa lalu dan yang akan datang. Engkaulah sesembahan 
yang paling benar dan dapat berbuat sekehendak-Mu, sesuatu tidak akan 
terjadi kecuali atas kehendak-Mu. Sesungguhnya Engkau dapat berbuat apa 
saja. Maka ampunilah aku atas segala dosa, kebodohan, dan perbuatanku 
yang melampaui batas, dan janganlah Engkau melihat perbuatan burukku 
dan maksiatku. Hindarkanlah diriku dari kejahatan khalifah, aku telah 
menghadapkan wajahku pada-Mu." Dia lalu menutup kata-katanya dengan 
syahadat, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian dia bersujud, 
memanjangkan sujudnya untuk bermunajat kepada Tuhannya dan 
menangis. 

Ma'ruf masuk ke masjid menuju mihrab dan melihat si mantan Majusi 
sedang bersujud. Ma'ruf tidak mengenalinya. Tiba-tiba masuklah salah 
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seorang pemuda yang dekat dengan khalifah ke masjid untuk bertanya 
tentang seorang Majusi, lengkap dengan nama dan nasabnya.  

Ma'ruf berkata, "Dia tinggal di tempat itu."  

Pemuda itu berkata, "Aku sudah ke sana tadi, tapi kata orang dia sedang 
berada di masjid Ma'ruf. Demi Allah, sebenarnya orang itu tidak bersalah, 
khalifah telah mengutusku kepadanya dengan surat yang akan 
menyenangkan hatinya, dan baginda menantinya untuk menjamin 
keamanannya serta mengembalikan harta yang disita darinya. Cukuplah 
Allah menjadi saksi perkataanku ini." 

Ma'ruf berkata, "Aku tidak melihat seorang pun dengan ciri-ciri seperti 
yang kamu sebutkan selain orang yang sedang bersujud dan bermunajat 
itu. Tunggulah sampai dia bangkit dari sujudnya." 

Pemuda teman khalifah kemudian berdiri di dekat kepala si mantan 
Majusi dan berkata, "Hai, angkat kepalamu dan jangan menangis, karena 
Amirul Mukminin telah mengabulkan permintaanmu, baginda mengutusku 
untuk menyampaikan surat kepadamu agar semua hartamu yang disita 
dikembalikan kepadamu." 

Si mantan Majusi itu mengangkat kepalanya, dia melihat Ma'ruf 
berdiri, ia pun berkata, "Wahai Ma'ruf, betapa mulia pintu masjid ini, 
betapa pengasih pemiliknya, dan betapa dekat dengan orang yang 
memohon pada-Nya," lalu dia berkata, "Wahai Ma'ruf ulurkan tanganmu, 
sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku rela mengakui 
bahwasannya Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, Muhammad 
adalah Nabi dan Rasulku, al-Qur'an adalah firman Allah yang disampaikan 
oleh Muhammad Saw dan aku beriman kepada semuanya." 

Lalu dia mengikuti utusan khalifah dengan diiringi Ma'ruf. 
Sesampainya di kediaman khalifah, baginda sudah berdiri di pintu untuk 
menyambut kedatangan Ma'ruf dan si mantan Majusi. Baginda 
mengucapkan salam, menjabat tangan, mengantar keduanya ke dalam dan 
mengajak keduanya untuk duduk di sampingnya. Baginda lalu 
menyampaikan permintaan maaf beliau atas apa yang terjadi dan 
memerintahkan agar harta yang disita dari si Majusi untuk dibawa ke 
hadapannya, lalu berkata, "Telitilah harta ini, bukankah ini hartamu yang 
disita?"  

Si mantan Majusi menjawab, "Benar."  

Baginda berkata lagi, "Kini, bawalah harta ini pulang, semoga Allah 
memberkahimu dan maafkan aku atas apa yang terjadi, serta mohonkanlah 
ampun kepada Allah untukku."  

Si Majusi menjawab, "Semoga Allah mengampunimu," lalu dia 
melanjutkan, "Wahai Amirul Mukminin, soal penyitaan hartaku olehmu 
sudah sepenuhnya kumaafkan setelah aku masuk Islam. Tetapi, 
sampaikanlah kepadaku gerangan apa yang telah membuatmu ingin 
berjumpa denganku saat ini dan mengembalikan hartaku?"  
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Baginda menjawab, "Baik. Semalam ketika tidur, aku didatangi oleh 
Rasullah Saw bersama barisan malaikat dan sahabat. Setelah 
menyampaikan salam kepadaku, beliau bersabda, ‘Sesungguhnya Allah Swt 
menyampaikan salam kepadamu dan berfirman bahwa hamba-Ku, si Fulan, 
yang beragama Majusi telah datang kepada-Ku untuk menyesali dan 
bertaubat atas perbuatannya yang lalu, dia kini berada di masjid Ma'ruf Al-
Karhi untuk memohon pada-Ku agar melindunginya dari kejahatanmu. 
Kini, titahkanlah orang untuk mencarinya dan kembalikan apa yang telah 
kamu ambil darinya dan jangan kamu putuskan hubungannya denganku.’ 
Akupun terbangun dalam keadaan takut, dan langsung kuperintahkan 
pencarianmu. Kini, hartamu telah aku kembalikan padamu." 

Mendengar jawaban itu, Si mantan Majusi langsung bersujud kepada 
Allah, setelah bangkit dari sujudnya dia menangis seraya berkata, "Duhai, 
betapa menyesal, bodoh dan buruknya aku! Mengapa aku tidak 
menyembah Dia yang Maha Pengasih lagi Penyayang, dan justru sibuk 
menyembah api, kusia-siakan saja umur dan waktuku," lalu dia 
melanjutkan, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak membutuhkan semua 
harta ini, ambillah semuanya."  

Khalifah menolak dengan berkata, "Tidak, aku tidak akan mengambil 
kembali sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhanku untuk 
dikembalikan pada pemiliknya." 

Si mantan Majusi kembali berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak 
membutuhkan harta ini, aku ingin kamu bersaksi bahwa aku telah 
menyedekahkannya untuk orang-orang muslim yang fakir, aku dan 
keluargaku tidak akan mengambil bagian dari harta ini." 

Khalifah berkata, "Wahai Ma'ruf, aku serahkan perkara ini kepadamu, 
bawalah semua harta ini dan sedekahkanlah kepada fakir miskin, para 
musafir, anak-anak yatim dan orang-orang yang kesusahan." 

Ma'ruf lalu mendoakan si mantan Majusi, menarik tangannya dan 
menaikkan hartanya ke atas seekor keledai. Amirul Mukminin menjabat 
tangan keduanya, dan sekali lagi meminta maaf kepadanya. Si mantan 
Majusi ini kemudian menemani Ma'ruf Al-Karkhi sampai ia wafat. Semoga 
Allah melimpahkan kasih sayang kepadanya!22 

                                                      
22 "Tsamarat Al-Auraq," karya 'Ali bin Muhammad Al-Hamwi, hal. 437-440. 
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Buah Tawakal Kepada Allah 

Seorang perempuan yang sedang sedih hatinya mengisahkan bahwa 
aku sedang menanti kelahiran bayiku, ketika tiba-tiba dunia terasa sempit 
karena suamiku dipenjara secara zalim. 

Ketika suamiku masih berada dalam penjara, Allah mengaruniaiku 
dengan seorang anak perempuan yang cantik. Aku bersyukur kepada-Nya. 

Hari berlalu, aku dan anakku yang masih kecil tinggal di rumah kami 
yang mungil. Tak ada seorang pun yang sudi bergaul dengan kami, seolah 
hukuman zalim yang ditimpakan atas suamiku turut menimpa kami 
sekeluarga. Sungguh tepat sabda Rasullullah Saw,  

  الدُّْنَيا ِسْجُن الُْمْؤِمنِ َوَجنَّةُ الْكَاِفرِ
‘Dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi 
orang kafir.’23 

Pada suatu malam, anakku menderita sakit keras, dia berteriak dan 
menangis karena sakit yang dideritanya, aku tidak dapat berbuat apa-apa. 
Aku hanya berdo'a, “Siapa yang aku miliki selain Engkau wahai Tuhanku, 
kepada siapa aku bertawakal selain kepada-Mu, dan selain Engkau kepada 
siapa aku dapat merasa cukup.” 

Aku terus memanjatkan doa dan memohon kepada Allah agar anakku 
sembuh, karena aku tidak memiliki apa-apa, tak ada harta, tak ada dokter, 
tak ada obat. Bahkan, selama ini aku sering tidur dengan perut kosong. 

Aku duduk di dekat anakku. Kesedihan dan deritaku menyatu dengan 
kelamnya malam dan rintihan hati. Mendung menggelayuti mataku, air 
mata mulai menetes, menjadi sungai di relung pipiku. 

Sampai menjelang pukul dua tengah malam yang gelap itu, dengan hati 
yang menjerit aku masih terus berdoa kepada Tuhanku. 

“Tok…, tok…, tok.” 

Tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Aku berlari ke arah pintu dan 
berseru, "Siapa?" 

"Dokter," terdengar jawaban dari luar. 

Aku langsung membuka pintu, aku lihat seorang dokter dengan tasnya 
berdiri di depan pintu. 

"Assalamu'alaikum," dokter itu mengucapkan salam. 
                                                      
23 HR. Muslim. 
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"Mana anak yang sakit?" tiba-tiba dia bertanya. 

Aku terkejut dengan pertanyaannya, dengan gugup aku jawab, "Ada di 
dalam." 

Dokter masuk, memeriksa anakku dan menuliskan resep. Setelah selesai 
dia berdiri di pintu rumah. 

"Ayo cepat," katanya padaku. 

"Apa yang kamu inginkan, dok?" tanyaku. 

"Apa yang aku inginkan? Aku inginkan bayaranku," jawabnya. 

"Tapi demi Allah, aku tidak punya apa-apa," jawabku. 

Mendengar jawabanku, dokter itu berkata, "Tidak malukah kamu, 
kamu bangunkan aku dan memaksaku pergi tengah malam seperti ini, dan 
sekarang kamu bilang bahwa kamu tidak punya apa-apa untuk 
membayarku?" 

"Demi Allah, aku tidak pernah membangunkanmu, aku juga tidak 
pernah menghubungimu. Tidak ada telepon di rumahku," aku menyergah. 

Dokter itu terkejut dan berkata, "Bukankah ini rumah Fulan bin Fulan?" 

"Bukan dok, rumah orang itu di seberang sana," jawabku. 

Air mata dokter itu meleleh, ia berkata, "Apa yang terjadi padamu 
wahai saudariku?" 

Aku kemudian menceritakan padanya apa yang aku alami. 

Dokter itu pergi dengan air mata menggenangi kedua matanya. 
Kemudian dia mengirimkan obat dan makan malam untukku dan 
mengirimkan uang bulanan untukku, begitu seterusnya sampai –dengan 
perkenan Allah- suamiku keluar dari penjara. 

Maha Suci Tuhan langit dan bumi. 

Maha Suci Dia yang tak pernah tidur. 

Tuhanku, beruntunglah orang yang menyeru-Mu, 

“Akan datang kebaikan padanya dan terkabul permohonannya 

Tuhanku, Engkau sudah bilang, ‘Mintalah pada-Ku, maka akan Aku 
beri.’" 

Ini hamba-Mu memohon padamu, duhai Dzat tempatku bertawakal.24 

 

 

                                                      
24 "Aniin Al-Qulub," hal. 20-23. 
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Allah Meninggikan Derajatnya 
Karena Dia Menghindari Hal-hal 

yang Haram 

Hakim At-Tanukhi menuturkan sebuah kisah yang dia dengar dari Abu 
Al-Hasan Muhammad bin Abd Al-Wahid Al-Hasyimi tentang seorang 
pedagang. 

Aku adalah seorang pedagang yang memiliki banyak piutang pada 
beberapa pemimpin di Baghdad. Namun, setiap kali ditagih, mereka terus 
menunda pembayarannya atau bahkan mengingkari dan meremehkannya. 
Aku memutuskan untuk mengadukan perkara ini kepada khalifah, karena 
meskipun sudah mengadu kepada menteri Ubaidillah bin Sulaiman, 
piutangku tetap sulit ditagih. 

 Sampai kemudian salah seorang temanku bersedia membantuku 
untuk mengambil hakku tanpa perlu mengadu kepada khalifah.  

"Ikutlah bersamaku," katanya.  

Aku pun mengikutinya pergi ke seorang penjahit yang biasa menjahit di 
pasar Tsulatsa. Setelah penjahit itu selesai membaca al-Qur'an di masjid, 
temanku menceritakan kepadanya tentang masalahku, kemudian kami 
bertiga melanjutkan perjalanan. 

Ketika sedang berjalan, aku agak mundur ke belakang dan berkata 
kepada temanku, "Aku telah peringatkan orang tua ini bahwa kita sangat 
dibenci."  

Kami tiba di pintu rumah seseorang dan dia menyambut  dengan 
tangan terbuka. Aku bingung, karena aku tahu para penghuni rumah ini 
tidak peduli kepada orang lain, bahkan mereka tidak patuh kepada 
perintah seorang menteri, bagaimana mungkin orang tua ini mendapat 
perhatian sedemikian besar?  

Si penjahit itu hanya tertawa dan berkata, "Sudahlah jangan banyak 
tanya, jalan saja terus."  

Sampailah kami di pintu rumah seorang pembesar. Ketika para 
pembantu pembesar itu mengetahui kedatangan si penjahit, mereka 
menunjukkan rasa ta'dzim dan berebut untuk mencium tangannya, tetapi si 
penjahit menolak.  

Para pemuda itu lalu berkata, "Wahai Syaikh, ada apa gerangan? Tuan 
kami sedang pergi, jika kamu ada keperluan yang dapat kami penuhi, 
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katakanlah segera. Tetapi jika tidak, maka silahkan masuk dan duduklah 
bersama kami sampai tuan kami datang."  

Aku memendam keherananku dan kami pun masuk lalu duduk. 

Tak lama berselang, si pembesar tiba. Ketika berjumpa dengan Syaikh, 
pembesar itu tampak sangat menghormatinya.  

Pembesar itu berkata, "Aku tidak melepas pakaianku atau engkau akan 
memintaku berbuat sesuatu."  

Si Penjahit lalu menyampaikan masalahku.  

Si Pembesar menjawab, "Tapi demi Allah, aku hanya memiliki 5000 
dirham dari jumlah yang kamu minta. Serahkanlah uang itu kepadanya 
sebagai jaminan, adapun sisa hutangku akan segera aku lunasi."  

Pembesar itu kemudian mengeluarkan uang dirham dan perhiasan 
yang senilai dengan sisa hutangnya dan memberikannya kepadaku. 
Kemudian aku memintanya dengan disaksikan temanku untuk membuat 
perjanjian bahwa jaminan ini berlaku sampai waktu tertentu. Jika sampai 
waktu yang ditentukan dia tidak dapat melunasi hutangnya, maka aku 
boleh menjual barang jaminan itu dan mengambil hasil penjualannya 
sebagai pembayaran hutangnya. Pembesar itu menyetujui permintaanku, 
kami pun keluar dan pulang. 

Sesampainya kami di masjid si penjahit, aku berkata padanya, "Allah 
telah mengembalikan harta ini kepadaku atas bantuanmu, maka kuharap 
kamu mau mengambil sebagian." 

Dia menjawab, "Betapa cepat kamu mengganti perbuatan baikku 
dengan perbuatan buruk, pergilah, semoga Allah memberkahimu dengan 
hartamu itu." 

"Tapi aku memerlukan sesuatu darimu," kataku. 

"Katakanlah," jawabnya. 

"Beritahu aku mengapa mereka begitu patuh kepadamu, padahal 
mereka selalu meremehkan para pejabat negeri ini," tanyaku. 

"Aku tahu maksudmu, tapi janganlah kamu ganggu pekerjaanku dan 
kehidupanku," demikian jawabnya.  

Namun, aku terus merajuk kepadanya. Akhirnya dia berkata, "Sejak 
dulu aku biasa shalat berjamaah dengan orang-orang di masjid ini, aku 
membaca al-Qur'an sejak empat puluh tahun lalu. Mata pencaharianku 
adalah dengan menjadi penjahit, sebab aku tidak dapat mengerjakan 
pekerjaan selain itu. Beberapa tahun yang lampau, ketika aku berjalan 
menuju masjid untuk shalat maghrib, aku melihat seorang Turki yang 
tinggal di sini sedang menarik perempuan yang sedang lewat dan 
memaksanya masuk ke rumahnya. Perempuan itu menolak dan meminta 
tolong, ‘Sesungguhnya suamiku akan menceraikanku, dan melarangku 
tidur di luar rumah, jika dia menjumpaiku seperti ini, dia akan 
merobohkan rumahku bersama perbuatan bejatmu itu.’ 
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Aku segera menolong perempuan itu dan meminta kepada si Turki 
untuk meninggalkannya, tetapi dia malah memukulku dengan menusuk 
benda tajam yang dia pegang, dia juga menikam dan memukuliku. Setelah 
aku tak berdaya, dia menyeret perempuan itu ke dalam rumahnya, 
sementara aku pulang untuk membersihkan darah di tubuhku. Lukaku 
dibalut dan aku istirahat sejenak. Ketika tiba waktu isya', aku kembali pergi 
untuk shalat. 

Seusai shalat aku berkata kepada orang-orang di masjid, ‘Ayo kita serbu 
musuh Allah, si Turki itu, jangan kita menyerah sampai kita berhasil 
mengeluarkan perempuan tadi dari dalam rumah itu.’ 

Mereka menuruti ajakanku, kami pun segera menggedor pintu 
rumahnya. Dari dalam keluar beberapa pemuda dan  kami segera saling 
baku hantam. Pemuda-pemuda itu terus mengincarku, sampai akhirnya 
salah seorang dari mereka berhasil memukulku dengan kuat sampai aku 
hampir mati karenanya. Seperti orang mati, aku dibawa para tetanggaku ke 
rumah. Keluargaku mengobati lukaku dan aku tidur beberapa saat. 

Tepat tengah malam aku terbangun, aku menjadi susah tidur 
disebabkan sakit yang kurasakan dan karena aku masih memikirkan 
kejadian tadi. Aku berpikir pastilah si Turki akan mabuk sepanjang malam 
dan tidak akan menyadari jam berapa sekarang. Jika saat ini aku 
mengumandangkan adzan, pasti dia akan menganggap bahwa hari telah 
fajar, dan dia akan membebaskan perempuan yang disekapnya, sehingga 
perempuan itu akan dapat kembali ke rumah sebelum fajar dengan 
selamat. 

Dengan susah payah aku berangkat ke masjid, aku menaiki menara 
masjid lalu kukumandangkan adzan. Setelah itu, aku duduk di atas menara 
untuk melihat kalau-kalau perempuan itu sudah dibebaskan, dan jika ia tak 
kunjung dibebaskan, aku akan berteriak mengumandangkan iqamah, 
supaya si Turki mengira bahwa hari telah benar-benar pagi dan segera 
membebaskan perempuan tadi.  

Beberapa saat berlalu, perempuan itu masih di dalam rumah si Turki. 
Tiba-tiba kulihat jalan dipenuhi orang-orang berkuda yang membawa 
obor. Mereka menanyakan tentang siapa yang berani mengumandangkan 
adzan di tengah malam seperti ini. Aku takut bukan kepalang dan beringsut 
tak berani berkata apa-apa. 

Tetapi, kemudian aku berpikir, kalau aku dapat meminta pertolongan 
mereka untuk membebaskan perempuan itu, maka aku berteriak dari atas 
menara, ‘Aku yang mengumandangkan adzan.’ 

Mereka berteriak kepadaku, ‘Apa yang kamu lakukan, turunlah, 
menghadaplah kepada Amirul Mukminin.’ 

Aku turun. Di bawah aku telah ditunggu Badar dan beberapa pemuda, 
mereka membawaku menghadap Amirul Mukminin. Ketika berhadapan 
dengan khalifah, aku merasa takut. Setelah menghormat padanya, baginda 
mempersilahkanku duduk. 
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Baginda berkata, ‘Mengapa kamu mengagetkan orang dengan 
mengumandangkan adzan sebelum waktunya? Sampai  orang keluar dari 
rumah lebih awal, orang-orang yang akan berpuasa memulai puasanya 
padahal waktu imsak belum tiba, dan para penjaga malam yang sedang 
meronda pun berhenti berkeliling.’ 

‘Apakah Amirul Mukminin akan mempercayaiku jika aku katakan yang 
sebenarnya?’ tanyaku pada baginda. 

‘Baik, aku akan percaya,’ ujarnya. 

Aku kemudian menceritakan tentang kelakuan si Turki dan tak lupa 
kutunjukkan pula bekas lukaku sebagai bukti. 

Seusai mendengar penuturanku, baginda berkata kepada Badar, ‘Wahai 
Badar, bawa orang itu dan perempuan yang disekapnya ke hadapanku.’ 

Aku bersembunyi di suatu tempat, lalu Badar datang membawa si Turki 
dan perempuan yang disekap. Khalifah lalu bertanya kepada perempuan 
tentang kebenaran ceritaku, perempuan itu lalu menuturkan hal yang sama 
dengan yang aku katakan. Khalifah kemudian berkata kepada Badar, 
‘Bawalah dia segera kepada suaminya, pastikan dia masuk rumahnya untuk 
menceritakan kepada suaminya kejadian yang dialaminya, sampaikan pada 
suaminya untuk tidak menceraikan perempuan ini dan katakan kepadanya 
untuk berbuat baik pada istrinya.’  

Khalifah memanggilku dan aku berdiri mendengarkan ketika baginda 
bertanya kepada di Turki, ‘Berapa banyak simpanan makananmu?’ ujar 
baginda. 

‘Sekian, sekian,’ jawab si Turki. 

‘Berapa banyak pemberianmu?’ ujar baginda lagi. 

‘Sekian, sekian,’ jawabnya. 

‘Berapa banyak koneksi?’ tanya baginda. 

‘Sekian, sekian,’ jawabnya. 

‘Berapa banyak budak perempuan yang kamu miliki?’ tanya baginda. 

Si Turki kemudian menyebutkan jumlahnya. 

‘Lalu, apakah dengan semua itu berikut segala nikmat yang kamu 
terima, kamu berani melakukan maksiat kepada Allah Swt dan merongrong 
wibawa Sultan? Kamu melanggar aturan yang ditetapkan oleh Dzat yang 
menyuruhmu untuk berbuat baik?’ ujar khalifah. 

Si Turki hanya diam seribu bahasa. 

Khalifah lalu berkata, ‘Kumpulkan Jaulaq (tumbuhan berduri) dan 
ambilkan alat penumbuk batu kapur, lalu  masukkan penjahat ini ke 
dalamnya.’  

Si Turki kemudian dimasukkan ke dalamnya, lalu baginda berkata 
kepada para Farasy, ‘Pukuli dia,’ mereka pun memukulinya.  
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Aku mendengar jeritan si Turki yang dipukuli di dalam Jaulaq sampai ia 
mati. Mayatnya kemudian dibuang di sungai Tigris. Khalifah lalu 
memerintahkan Badar untuk menyita semua barang yang ada di rumahnya. 

Khalifah kemudian berkata kepadaku, ‘Wahai syaikh, apapun bentuk 
kemungkaran yang kau temukan, besar atau kecil, atau apapun kesalahan 
seseorang yang terlihat olehmu lalu kamu memperingatkan pelakunya, tapi 
dia justru melawanmu, walaupun pelakunya adalah dia (Sultan menunjuk 
Badar) sekalipun, maka kumandangkanlah adzan seperti yang kau lakukan 
saat ini. Aku akan mendengar adzanmu dan akan aku hukum orang yang 
melawanmu seperti yang kulakukan terhadap si Turki tadi.’ 

Setelah berdoa untuk khalifah, aku pergi meninggalkan tempat itu. 

Tak perlu waktu lama, berita tentang titah khalifah sudah tersebar ke 
seluruh kalangan di seantero negeri. Dan sejak saat itu, tidak ada seorang 
pun yang melakukan suatu kesalahan berani membantah jika kutegur, 
karena mereka takut kepada khalifah, dan takut kalau aku akan 
mengumandangkan adzan seperti yang pernah kulakukan dahulu.25 

                                                      
25 “'Ajaib Al-Qashash,” hal. 34-38. 
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Allah Swt Menyembuhkannya    
dari Penyakit Gila 

Yahya bin Ismail bin Salmah bin Kuhail mengisahkan bahwa aku 
memiliki seorang kakak perempuan yang tinggal bersamaku. Pada suatu 
saat ia menjadi gila. Saat itu aku takut bukan main, sebab ia tinggal di 
kamar yang berada di ujung beranda rumah kami. Dia tidak pernah keluar 
dari kamarnya. Anehnya, meskipun kakakku itu gila, tetapi ia tetap 
menjaga kesucian dirinya dan tetap melakukan shalat. Begitu teguh ia 
menjaga dua hal itu sampai aku mengira bahwa ia akan tetap 
melakukannya sampai ajal menjemputnya. 

Sampai pada suatu malam, ketika aku sedang terlelap tidur. Tiba-tiba 
pintu rumahku diketuk orang. 

"Siapa?" kataku. 

"Bukhkhah" jawab suara di seberang pintu. 

"Saudariku?" kataku lagi. 

"Ya, benar." jawab suara itu lagi. 

"Baiklah, tunggu sebentar." Aku bangkit dan kubuka pintu. Masuklah 
Bukhkhah, saudariku, yang selama ini gila, setelah belasan tahun ia tidak 
pernah keluar dari kamarnya. 

"Apa kabar saudariku?" tanyaku. 

"Aku baik-baik saja. Malam ini aku bermimpi bertemu seseorang, ia 
berkata padaku, ‘Assalamu 'alaik,’ aku pun menjawab salam orang itu, lalu 
ia berkata kepadaku, ‘Sesungguhnya Allah Swt telah melindungi ayahmu, 
Ismail berkat amal kakekmu, Salmah bin Kuhail. Kini, Dia melindungimu 
berkat amal ayahmu, Ismail. Jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah 
agar kamu sembuh, atau kamu dapat pula tetap bersabar dengan penyakit 
gilamu itu dan Allah akan memberimu surga, karena Abu Bakar dan Umar 
bin Khaththab r.a telah memohon kepada Allah untuk melimpahkan syafaat 
kepadamu karena kecintaan ayah dan kakekmu kepada mereka berdua.’ 
Lalu aku pun menjawab, ‘Jika aku hanya dapat memilih salah satu dari 
kedua hal itu, maka aku lebih memilih untuk tetap gila seperti ini dan 
mendapatkan surga, tetapi aku tahu Allah Mahaluas Karunianya, maka 
tentu Dia sanggup memberikan kepadaku keduanya sekaligus.’ Lalu orang 
dalam mimpiku itu berkata padaku, ‘Allah telah memberikan keduanya 
kepadamu (kesembuhan dan surga) dan Dia telah ridha kepada ayah dan 
kakekmu disebabkan cinta keduanya kepada Abu Bakar dan Umar r.a, 
maka sekarang bangunlah.’”  
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Setelah bangun dari tidurnya itu, adikku kembali sembuh seperti sedia 
kala.26 

                                                      
26 “Shifat Ash-Shafwah,” jilid 2, hal. 765. 
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Wahai Dzat Yang Maha Penolong, 
Tolonglah Hamba! 

Anas r.a. meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat dari kalangan 
Anshar yang dijuluki Abu Mu'allaq. Ia adalah seorang pedagang yang 
memperdagangkan harta miliknya dan milik orang lain, ia juga dikenal 
sebagai orang yang banyak beribadah dan wara'.  

Suatu saat di tengah perjalanan, ia dihadang oleh perampok bersenjata. 

"Letakkan bawaanmu karena aku akan membunuhmu!" Hardik 
perampok itu. 

"Mengapa kamu ingin membunuhku, dan tidak menginginkan 
hartaku?" tanya Abu Mu'allaq. 

"Karena harta yang kamu bawa itu memang milikku, maka aku ingin 
membunuhmu," jawabnya. 

"Tetapi, sebelum kamu membunuhku, izinkan aku untuk shalat empat 
rakaat terlebih dulu," pinta Abu Mu'allaq. 

"Shalatlah," ujar perampok itu. 

Abu Mu'allaq kemudian berwudhu dan shalat empat rakaat. Pada saat 
sujud terakhir, ia berdoa, "Wahai Dzat yang Maha Kasih Pemilik Arasy 
yang agung, Wahai Dzat yang sanggup berbuat sekehendak-Nya, demi 
Keagungan dan Kekuasaa-Mu yang tak terbatas dan demi cahaya-Mu yang 
meliputi seluruh Arasy-Mu, aku memohon kepada-Mu untuk 
menghindarkan diriku dari kejahatan perampok ini. Wahai Dzat Yang 
Maha Penolong tolonglah hamba, wahai Dzat Yang Maha Penolong 
tolonglah hamba." Ia mengulang doa ini tiga kali. 

Tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda dengan sebilah belati 
terhunus di tangannya. Seketika sebelum perampok sempat berbuat 
banyak, si penunggang kuda telah menghujamkan belatinya ke tubuh 
perampok dan tewaslah perampok itu. 

Penunggang kuda itu mendekati Abu Mu'allaq dan berkata, 
"Bangunlah!"  

Abu Mu'allaq kemudian bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? 
Sungguh Allah telah menolongku dengan kedatanganmu." 

Si penunggang kuda itu menjawab, "Aku adalah malaikat dari langit 
keempat. Ketika kamu membacakan doa pada kali pertama maka terdengar 
suara gemerincing di seluruh pintu langit, lalu ketika kamu membaca doa 
kedua kali maka seluruh penghuni langit mendengar suara gaduh, dan 
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pada doamu yang ketiga, Allah berfirman kepadaku, ‘Duhai, betapa 
memilukan doa itu.’ Lalu aku memohon kepada Allah untuk diizinkan 
membunuh orang yang merampokmu itu.’”27 

                                                      
27 "Min Ajaib Ad-Du'a," hal. 49-50 dan dikutip oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam "Majani Ad-Du'a," 

hal. 27-29. 
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Allah Menyelamatkannya dan 
Memenjarakan Orang yang 

Menzaliminya 

Muhammad bin Al-Hasan Al-Katib mengisahkan bahwa aku dan 
ayahku pernah ditangkap oleh Abu Ja'far Muhammad bin Al-Qasim bin 
Ubaidillah ketika dia menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan Al-
Qahir Billah. Dengan tangan terbelenggu, kami dimasukkan ke dalam 
sebuah ruangan sempit berlantai tanah. Setiap hari ia mengeluarkan kami 
untuk merampas harta ayahku. Lalu di hadapan ayah, aku dipukuli. Hal itu 
terasa sangat berat bagi kami. 

Selang beberapa hari, ayahku berkata padaku, "Ada beberapa orang 
pengawal yang menaruh hormat kepada kita. Titipkanlah kepada mereka 
surat untuk Abu Bakar Ash-Shairafi –salah seorang teman ayahku- agar ia 
dapat menebus kita dengan 3.000 Dirham."  

Aku mematuhi permintaan ayahku dan kami pun bebas. 

Pada malam harinya aku berkata kepada para pengawal itu, "Kami 
berhutang budi pada kalian, maka ambillah uang dirham kami ini." Namun 
mereka menolaknya. 

"Mengapa kalian menolak?" tanyaku. 

Mereka tidak menjawab dan justru membalikkan badan. 

"Menghadaplah kemari dan beritahu kami penyebab penolakan kalian," 
Aku mendesak. 

Mereka akhirnya mau menjawab, "Sebenarnya, kami merasa iba kepada 
kalian, oleh sebab itu kami enggan mengatakannya," jawab mereka. 

Ayahku lalu berkata, "Katakan kepada anakku apa adanya." 

Mereka menjawab, "Kami merasa tidak pantas untuk menerima 
pemberian kalian karena menteri (Abu Ja'far) akan membunuh kalian 
malam ini." 

Rasa gundah menyergapku. Aku sembunyikan kegundahanku dan 
kutemui ayahku. 

"Ada apa?" tanyanya padaku. 

Aku pun memberitahukan padanya tentang keadaan yang sebenarnya.  

"Uang dirham itu akan kita apakan, yah?" tanyaku padanya. 
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"Kembalikan uang itu kepada Abu Bakar," jawab ayahku. 

Akupun mengembalikan uang dirham kepada Abu Bakar. 

Pada saat itu ayahku sedang berpuasa. Ketika matahari terbenam, ia 
segera berwudhu dan shalat maghrib bersamaku, lalu melanjutkan 
shalatnya dengan doa sampai tiba waktu isya'. Setelah itu ia memanggilku. 

"Kemari dan berlututlah di samping ayah, anakku," aku menghampiri 
dan melakukan apa yang dimintanya. 

Kemudian ayahku mengangkat kepalanya ke langit seraya berdoa, 
"Wahai Tuhanku, Muhammad bin Al-Qasim telah menzalimi diriku dan 
memenjarakanku, sementara nasibku ada di tangan-Mu dan telah 
kuserahkan diriku kepada-Mu, Engkaulah Hakim yang paling adil, maka 
adililah kami." Hanya itu bacaan doanya. 

Ayahku kemudian mengeraskan suaranya mengulang-ulang doa itu, 
sementara malam semakin larut. 

Demi Allah, beliau terus mengulang doanya itu sampai terdengar pintu 
diketuk orang. Saat itu aku yakin bahwa yang datang adalah algojo untuk 
membunuh kami. 

Aku membuka pintu, lalu masuklah beberapa orang dengan memegang 
lilin. Aku perhatikan mereka, ternyata salah seorang di antaranya adalah 
Sabur, seorang pembantu khalifah. 

Sabur berkata, "Di mana Abu Thahir?" 

Ayahku mendekatinya seraya berkata, "Aku di sini." 

Lalu dia bertanya lagi, "Mana anakmu?" 

"Ini anakku," ujarnya seraya menunjukku. 

Sabur lalu berkata, "Pulanglah kalian berdua." Kami segera keluar. 

Di luar, kami lihat Sabur telah menangkap Muhammad bin Al-Qasim, 
orang yang memenjarakan kami, dan menyeretnya ke hadapan khalifah. 

Muhammad bin Al-Qasim tinggal dalam tahanan tiga hari, lalu mati.28 

                                                      
28 "Al-Faraj Ba'da Asy-Syidah," karya At-Tanuji jil. 1, hal. 277-279. 
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Perbuatan Baik Mencegah Bahaya 

Ibnu Jad'an pernah menuturkan kisah tentang perlindungan Allah Swt 
untuk seseorang disebabkan sedekah yang diberikan orang itu kepada 
tetangganya. Berikut kisahnya. 

Pada suatu hari di musim semi, aku mengetahui bahwa unta betinaku 
bertambah gemuk, seolah musim semi telah menyebabkan susu untaku itu 
muncrat keluar. Setiap anaknya mendekati si induk, ia segera menyusuinya. 

Ketika aku asik memperhatikan unta betina yang sedang menyusui 
anaknya, tiba-tiba aku teringat tetanggaku yang miskin dengan tujuh 
anaknya. Aku bergumam dalam benakku, "Demi Allah, aku akan 
menyedekahkan unta betina dan anaknya ini kepada tetanggaku, bukankah 
Allah telah berfirman,  
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”Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian 
menginfakkan sebagian harta yang kalian sukai.” (Ali-Imran [3]: 92) 

Aku pun bergegas menyerahkan unta betinaku, kutuntun ia bersama 
anaknya dan kuketuk pintu rumah tetanggaku seraya berkata, "Ambillah 
unta-unta ini sebagai hadiah dariku untukmu."  

Kegembiraan terpancar dari wajah tetanggaku ketika ia mendengar 
ucapanku. Terbayang, mulai saat ini ia dapat minum susu dari unta betina 
yang kuberikan atau menungganginya dan menunggu anaknya besar 
untuk kemudian dijual beserta berbagai keuntungan lainnya. 

Setelah musim semi berlalu, datanglah musim kemarau yang kering 
dan gersang. Bumi merekah dan orang-orang badui memulai perjalanan 
mereka untuk mencari sumber air, baik berupa lubang dalam yang 
memancarkan air, maupun rongga pada lapisan air di bawah tanah yang 
merembes ke luar yang  banyak diketahui oleh mereka. 

Aku juga mendatangi lubang sumber air untuk mengambil air minum. 
Aku masuk ke dalamnya, sementara ketiga anakku menungguku di luar 
lubang. Tiba-tiba lubang tempatku mengambil air tertutup, dan terjebaklah 
aku di dalamnya. Anak-anakku menunggu selama tiga hari sampai 
akhirnya mereka putus asa. 

Anak-anak itu berkata, "Mungkin seekor ular telah menggigit ayah 
sampai mati atau mungkin dia terjebak di dalam lubang sehingga tewas."  

Mereka memang sedang menunggu-nunggu saat kematianku (Ibnu 
Jad'an) untuk mendapatkan harta warisan. 
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Mereka akhirnya pulang untuk membagi-bagi harta waris. Mereka 
teringat bahwasannya aku (ayah mereka) pernah menghadiahkan seekor 
unta pada tetangga mereka yang miskin. Mereka mendatangi rumah 
tetangga miskin itu dengan maksud untuk mengambil kembali 
pemberianku. "Tukarkan unta betina yang pernah diberikan ayah kami 
kepadamu dengan unta jantan ini, jika kamu menolak, maka kamu tidak 
akan menerima apapun dari kami." 

Mendengar itu, si miskin berkata, "Kalau begitu, kalian akan kuadukan 
kepada ayah kalian." 

"Mengadulah kepadanya, karena dia sudah mati!" kata anak-anak itu. 

"Mati? Bagaimana mungkin? Di mana? Mengapa aku tidak 
mengetahuinya?" si miskin terkejut bukan main. 

"Ia terjebak di dalam lubang di tengah padang pasir," ujar si anak. 

"Dengan nama Allah, aku memohon agar kalian sudi mengajakku ke 
tempat dia terjebak, setelah itu silahkan ambil unta betina itu dan aku juga 
tidak menginginkan unta jantanmu." Ujar si miskin. Mereka pun mengajak 
si miskin ke lokasi ayah mereka terjebak. 

Sesampainya di sana, si miskin mengeluarkan tambang dan menyalakan 
lilin. Ia lalu mengikat tubuhnya dan merangkak masuk ke dalam lubang 
sampai ke dasar lubang,  dia harus menyusurinya dengan merayap, 
merangkak atau berguling. Aroma tanah lembab menyergap ketika lamat-
lamat telinganya mendengar suara lirih seseorang! 

Dalam kegelapan ia berusaha mengikuti arah rintihan itu sampai 
akhirnya tangannya menyentuh tubuh seseorang. Inilah orang yang dia 
cari. Dari nafasnya, si miskin tahu bahwa orang itu masih hidup. Ia 
mengikat tubuh orang itu dan menariknya keluar lubang dengan menutup 
mata orang itu agar tidak terbutakan oleh sinar matahari yang berhari-hari 
tidak dilihatnya. Setelah berhasil mengeluarkan orang itu dari lubang, si 
miskin memberinya makan, minum dan menggendongnya pulang ke 
rumahnya. 

Dengan pertolongan Allah melalui si miskin itu, aku, Ibnu Jad'an, 
selamat. Anak-anakku tidak mengetahui akan hal itu.  

"Demi Allah, beritahu aku bagaimana kamu bisa hidup setelah sepekan 
lebih berada di dalam lubang?" Si miskin bertanya kepadaku. 

"Baik, aku akan menceritakan kepadamu sebuah kejadian yang luar 
biasa. Begini kisahnya. Ketika aku masuk ke dalam lubang untuk mencari 
air, tiba-tiba tanah di dalam lubang runtuh dan akupun terjebak di 
dalamnya. Aku berusaha terus masuk ke dalam lubang mencari kalau-
kalau aku dapat menemukan air. Ternyata aku memang berhasil 
menemukan air, aku minum sepuasnya meskipun kemudian aku sadar 
bahwa air saja tentulah tidak cukup untuk membuatku terus bertahan 
hidup. Setelah tiga hari berlalu, aku didera rasa lapar yang mencekik. Aku 
terbaring lemas dan pasrah sepenuhnya kepada ketetapan Allah atas diriku. 
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Tiba-tiba bibirku menyentuh sesuatu yang rasanya seperti susu! Sekuat 
tenaga aku berusaha duduk. Dalam kegelapan dasar lubang, entah 
darimana di hadapanku kini ada sebuah kuali berisi susu yang kuminum 
sepuasnya. Setelah aku puas minum, kuali itu lalu menghilang. Kuali berisi 
susu itu baru muncul lagi beberapa saat kemudian. Begitu terjadi beberapa 
kali sampai setidaknya sehari tiga kali aku dihampiri kuali berisi susu yang 
tak sempat kupikirkan dari mana datangnya itu. Sampai setelah beberapa 
kali mendatangiku, entah mengapa kuali berisi susu itu tidak lagi datang 
kepadaku pada dua hari terakhir sebelum kamu menyelamatkanku." 
Demikian kuceritakan pengalamanku padanya. 

Si miskin itu kemudian berkata, "Jika kamu mengetahui penyebab 
berhentinya kiriman susu kepadamu, pasti akan terkejut. Penyebabnya 
adalah karena setelah anak-anakmu mengira bahwa kamu telah mati 
terkubur di dalam lubang itu, mereka mendatangiku untuk meminta 
kembali unta betina yang pernah kamu berikan kepadaku, padahal 
disebabkan pemberianmu itulah Allah mengirimkan susu untukmu 
sehingga kamu dapat terus hidup di dalam lubang itu. Ketahuilah bahwa 
setiap muslim akan dilindungi oleh sedekahnya.”  
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“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah 
yang tiada disangka-sangkanya." (At-Thalaq [65]: 2-3) 

Sesungguhnya, balasan yang diterima akan seusai dengan jenis amal 
yang diperbuat.29 

                                                      
29 Khalid Abu Shalih, "Al-Mughni 'An Majalis As-Su'," jil. 2, hal. 107-109 dan dalam "Al-Jaza Min 

Jinsi Al-Amal,” jil. 1, hal. 519,521. 



 

Allah Sebaik-baik Penjaga ______________________________________________________________________  78

Allah Menyelamatkan Kakinya 

Alkisah, hiduplah seorang perempuan yang saleh, wara' dan suka 
berbuat baik. Ia sering mencari orang miskin untuk diberi sedekah, 
perhatiannya kepada mereka sangatlah besar dan lidahnya tak pernah 
putus berzikir menyebut nama Allah Swt. Tampak jelas bahwa ia sangat 
takut kepada neraka, tubuhnya bergetar jika mendengar neraka disebut-
sebut dan doanya memohon perlindungan kepada Allah dari siksa tak 
pernah berhenti. Kecintaan perempuan ini kepada surga yang Allah 
janjikan sangatlah besar. Oleh sebab itu, ia selalu berusaha sekuat tenaga 
untuk mengerjakan segala amal kebajikan, baik besar maupun kecil. 

Sampai pada suatu hari perempuan saleh ini merasakan sakit pada 
pahanya. Ia berusaha menahan rasa sakitnya dan berharap semoga Allah 
menghilangkan rasa sakitnya itu. Namun, rasa sakit di pahanya semakin 
parah. Ia pun memutuskan untuk berobat ke rumah sakit. Setelah beberapa 
rumah sakit ia datangi, ternyata sakitnya tidak kunjung sembuh dan malah 
semakin menjadi-jadi. 

Akhirnya, ia dan suaminya memutuskan untuk berobat ke London. 
Hasil diagnosa tim dokter di London menyatakan bahwa kakinya terserang 
kanker dan para dokter memutuskan untuk mengamputasi kaki si 
perempuan saleh ini, mulai dari pangkal pahanya agar kankernya tidak 
menjalar terus ke bagian tubuhnya yang lain. 

Memasuki kamar operasi, perempuan saleh ini hanya pasrah kepada 
ketetapan Allah atas dirinya, sementara lidahnya tak henti-hentinya 
berzikir dan berdoa kepada Allah Swt. 

Tim dokter memasuki ruang operasi. Pisau untuk mengamputasi 
disiapkan. Ruang operasi hening dan mencekam ketika pisau yang telah 
disiapkan untuk mengamputasi tiba-tiba patah. Semua yang ada di dalam 
ruang operasi terkejut. Pisau pengganti segera disiapkan, tetapi lagi-lagi 
pisau itu patah untuk kedua kalinya. Pisau ketiga pun disiapkan, tetapi 
ajaib, pisau ketiga ini pun patah! Tim dokter yang hadir hanya diam karena 
terkejut menyaksikan apa yang terjadi. Mereka akhirnya membatalkan 
amputasi kaki si perempuan dan memutuskan untuk melakukan operasi 
pengangkatan kanker yang menyerang kakinya. 

Ketika paha perempuan itu dibedah, tim dokter kembali terkejut karena 
mereka menemukan segumpal kapas yang telah membusuk di dalam 
pahanya. Setelah mengangkat kapas itu dan membersihkan pahanya, tim 
dokter menutup luka sayatan bekas operasi. 

Ketika si perempuan saleh itu siuman, ia tidak lagi merasakan sakit di 
kakinya. Dan ia juga melihat bahwa kedua kakinya masih utuh seperti 
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sedia kala. Saat itu suaminya sedang berbincang-bincang dengan tim 
dokter yang masih diliputi rasa takjub atas apa yang baru terjadi. 

"Apakah paha isterimu pernah dioperasi?" tanya salah seorang dokter 
kepada suaminya. 

"Ya, dulu ia pernah mengalami kecelakaan sehingga kakinya harus 
dioperasi, tepat di tempat kapas busuk tadi ditemukan," jawab suaminya. 

"Semua ini adalah pertolongan Tuhan." Ujar tim dokter. 

Kegembiraan meluap dalam diri perempuan saleh itu, ia yakin bahwa 
Allah Swt telah menganugerahkan kesehatan dan keselamatan kepadanya 
setelah hampir saja kakinya diamputasi. Tak henti-hentinya ia bersyukur 
kepada Allah atas kasih sayang-Nya kepada dirinya. 

Siapa saja yang selalu mengingat Allah di saat suka cita, maka Allah 
akan mengingatnya di saat duka cita. Dan siapa saja yang bertakwa kepada 
Allah, maka Dia akan selalu memberikan solusi atas masalahnya dan 
perlindungan dari setiap bahaya. Allah juga akan terus memberikan 
pertolongan-Nya. Oleh sebab itu, ketika perempuan saleh ini terus 
mengasihi hamba-hamba Allah dan bersedekah kepada mereka, Allah juga 
melimpahkan kasih sayang, pertolongan, dan perlindungan-Nya untuk 
dirinya. Dan Allah juga memuliakan dirinya, karena orang-orang yang 
memiliki sifat kasih sayang akan dikasihi oleh Dzat Yang Maha Penyayang. 
Allah selalu menolong hamba-Nya di saat hamba-Nya suka menolong 
saudaranya.30 

  

                                                      
30 "Kama Tadin Tudan," hal. 115-116. 
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Allah Melindunginya Karena 
Sekerat Daging 

Alkisah, hiduplah seorang ibu dengan putranya. Bertahun-tahun putera 
si ibu tidak pulang ke rumah sampai-sampai sudah putus harapannya akan 
kepulangan putranya itu. 

Sampai suatu saat, ketika si ibu ini akan makan, dia memotong sekerat 
daging. Di saat dia akan memasukkan daging itu ke mulutnya, tiba-tiba 
datanglah seorang pengemis meminta daging yang akan dia makan itu. Ia 
pun mengurungkan niatnya untuk memakan daging yang berada di 
tangannya dan memberikannya kepada pengemis yang mendatanginya 
dengan ditambah sepotong roti. Ibu yang dermawan ini kemudian 
melewati malam harinya dalam keadaan lapar. 

Beberapa hari kemudian, putera si ibu yang telah lama 
meninggalkannya pulang. Di tengah suasana gembira, putra si ibu 
menceritakan sebuah kisah menarik. 

Ia memulai kisahnya, "Peristiwa terbesar yang terjadi pada diriku 
adalah ketika pada suatu ketika di saat aku berada di tengah padang pasir 
aku diserang oleh seekor singa. Singa itu menerkamku yang sedang berada 
di punggung keledai. Keledaiku lari tunggang langgang, sementara singa 
itu telah membenamkan cakarnya ke tubuhku. Hunjaman cakarnya tidak 
terlalu dalam kurasakan karena lapisan baju dan jubah yang kukenakan. 
Demi Allah, aku takut setengah mati, antara sadar dan tidak tubuhku 
diseret ke dalam gua tempat singa itu bersarang untuk dijadikan santapnya. 
Tiba-tiba, entah dari mana datanglah seorang lelaki putih perkasa yang 
berpakaian putih dan langsung menyerang singa itu dengan tangan 
kosong. Dicekik dan dibantingnya singa itu sampai tak berdaya, lalu 
dengan kaki menginjak tubuh singa itu, si lelaki perkasa berkata, 
‘Bangunlah hai anjing, sekerat daging dibalas sekerat daging.’ Singa itu 
segera bangkit dan berlari pergi. Setelah kesadaranku pulih aku berusaha 
mencari lelaki yang telah menolongku tadi, tapi dia telah menghilang. Aku 
pun kembali duduk untuk mengumpulkan kembali kekuatanku. Aku 
periksa sekujur tubuhku, ternyata luka yang kualami tidak terlalu parah. 
Aku melanjutkan perjalanan sampai berhasil bertemu dengan rombongan 
kafilahku. Mereka terkejut ketika mendengar apa yang aku alami, 
meskipun aku tetap tidak mengerti maksud perkataan ‘Sekerat daging 
dibalas sekerat daging.’" 

Setelah selesai mendengar cerita anaknya, si ibu meyakinkan anaknya 
bahwa ketika ia menyedekahkan sekerat daging untuk pengemis, pada saat 
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itulah anaknya diselamatkan oleh Allah dari singa yang akan 
memakannya.31 

                                                      
31 "Kama Tadin Tudan," hal. 151. 
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Ketika Ia Telah Siap Mati, Allah 
Menyelamatkannya dari Hal yang 

Diharamkan dan Kematian 

Alkisah, hiduplah seorang pemuda India bernama Abdul Aziz. Ia adalah 
seorang penjahit pakaian pasukan Inggris pada masa pendudukan Inggris 
di Mesir. Akhlaknya sangat baik dan ia dikenal sebagai orang yang saleh 
dan amanah. 

Pada suatu hari, ia dipanggil oleh salah seorang istri perwira untuk 
menjahit. Tanpa bisa menolak, ia pun datang ke rumah istri perwira itu, 
sebab dalam dunia militer, membantah perintah adalah sebuah kesalahan 
besar, apalagi pada saat itu membantah perintah bisa diartikan sebagai 
pembangkangan terhadap pendudukan Inggris atas Mesir. 

Ketika si penjahit sampai di rumah si perwira, ternyata istri perwira itu 
sedang sendirian. Ketika melihat pemuda yang tampan dan sopan di 
rumahnya, istri perwira Inggris itu jatuh hati kepada pemuda India tadi 
dan mulai menggodanya. Istri perwira itu terus merayu pemuda India 
tersebut untuk bersedia memenuhi hasratnya. 

Namun, Abdul Aziz menolak dan berusaha sekuat tenaga menasehati 
perempuan yang terus merayunya. Akan tetapi, si istri perwira terus 
memaksa si pemuda untuk melayaninya, sampai akhirnya dia mencabut 
pistol dan menodongkannya ke dada si pemuda seraya berkata, "Satu 
tembakan saja dan kamu akan mati, aku tinggal berkata bahwa aku 
terpaksa menembakmu karena kamu telah menyerangku di rumahku. 
Nilaimu saat ini hanyalah seperti sebutir peluru." 

Tetapi Abdul Aziz, pemuda saleh itu tetap teguh pada pendiriannya. Di 
dalam hati ia bergumam, "Apa ruginya jika aku syahid, bukankah itu lebih 
baik daripada harus mati dalam keadaan busuk karena zina?" Abdul Aziz 
kemudian memejamkan matanya bersiap-siap menyambut kematian yang 
telah membayang di hadapannya. Mulutnya mengucapkan kalimat 
syahadat "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah."  

Ketika mendengar kalimat yang diucapkan Abdul Aziz, tiba-tiba istri 
perwira yang sedang menodongkan pistol kepadanya bergetar, tangannya 
lunglai dan pistol dalam genggamannya jatuh. Perempuan itu menyadari 
bahwa ia telah "kalah perang," ia lalu mendorong tubuh pemuda India 
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dengan kedua tangannya. Si pemuda saleh itupun segera pergi 
meninggalkan perempuan nista tersebut.32 

                                                      
32 "'Indama Yantashiru Al-'Afaf," hal. 80-81. 
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Allah Menyelamatkannya dari 
Hukuman Mati 

Ahmad bin Thulun tumbuh sebagai pemuda dengan kecakapan, sifat 
kepemimpinan dan penguasaan al-Qur’an yang baik, apalagi ditambah 
dengan suaranya yang merdu. Ibnu Asakir pernah meriwayatkan sebuah 
kisah dari beberapa tetua Mesir bahwa Thulun bukanlah ayah dari Ahmad 
bin Thulun, melainkan hanyalah ayah angkat yang mengadopsinya 
disebabkan kesalehan dan kemerduan suaranya ketika membaca al-Quran, 
ditambah lagi dengan kecerdasan dan kecakapannya yang telah tampak 
sejak kecil. 

Pada suatu ketika, Thulun pernah mengutus anaknya untuk mengambil 
sesuatu dari Darul Imarah. Ahmad segera melaksanakan perintah ayahnya. 
Sesampainya di sana Ahmad memergoki salah seorang selir ayahnya sedang 
berzina dengan salah seorang pelayan. Ahmad segera mengambil barang 
yang dibutuhkannya dan kembali kepada ayahnya tanpa menyebut-nyebut 
peristiwa yang dilihatnya tadi. Tetapi, selir yang berzina tadi sangat 
khawatir kalau Ahmad akan mengadukan perbuatannya kepada baginda 
Thulun, maka ia menghadap Thulun dan berkata, "Sesungguhnya Ahmad 
telah mendatangiku di suatu tempat dan merayuku." Lalu ia kembali ke 
kediamannya. 

Thulun mempercayai ucapan selirnya dan kemudian meminta Ahmad 
untuk meyampaikan surat yang ditulis Thulun untuk salah seorang pejabat 
kerajaan tanpa mengklarifikasi terlebih dulu pengaduan yang disampaikan 
oleh selirnya. Surat yang dititipkan Thulun kepada anaknya berbunyi, "Jika 
pembawa surat ini tiba di hadapanmu, segeralah kamu penggal kepalanya 
dan bawa kehadapanku." Ahmad pergi membawa surat ayahnya tanpa 
mengetahui apa isi surat yang dibawanya. 

Di jalan Ahmad bertemu dengan selir yang jahat tadi. Selir itu 
memanggilnya. 

"Aku sedang sibuk karena harus mengantarkan surat ayahku ini kepada 
salah seorang pejabat kerajaan," ujar Ahmad. 

"Tak apalah, aku ada perlu denganmu," perempuan itu mendesak. 
Rupanya ia ingin memastikan bahwa pengaduannya kepada Thulun telah 
diterima dan mengira bahwa Thulun akan menyuratinya. Si selir ini 
kemudian meminta surat yang dibawa Ahmad dan memerintahkan pelayan 
yang telah berzina dengannya untuk menyampaikan surat itu kepada 
pembesar yang dimaksud, karena si selir mengira bahwa surat itu pasti 
berisi perintah untuk memberi hadiah bagi pembawanya. Si pelayan pun 
segera pergi membawa surat maut itu. 
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Ketika pejabat yang dituju selesai membaca surat raja yang diterimanya, 
dia pun segera melaksanakan isi surat itu dengan memenggal kepala 
pelayan yang membawa surat itu dan mengirimkannya kepada baginda 
Thulun. 

Thulun terkejut bukan main ketika mengetahui bahwa ternyata kepala 
yang dikirimkan kepadanya bukanlah kepala Ahmad, ia pun segera 
memerintahkan agar Ahmad segera dihadapkan kepadanya. 

"Wahai Ahmad, ceritakanlah kepadaku semua hal yang kau lakukan 
sejak keluar dari istana tadi," ujar baginda. 

Ahmad kemudian menceritakan semua yang dialaminya dari awal 
sampai akhir. 

Ketika si selir mendengar bahwa kepala pelayan yang berzina 
dengannya telah dipenggal dan dikirimkan kepada baginda Thulun, ia pun 
segera sadar bahwa Thulun pasti telah mengetahui duduk perkara yang 
sebenarnya. Ia segera menghadap raja dan memohon ampun atas apa yang 
dilakukannya bersama si pelayan. Si selir mengakui semua perbuatannya 
dan menyatakan bahwa ia telah menfitnah Ahmad. 

Kepercayaan baginda Thulun kepada Ahmad kembali pulih dan 
mengangkat Ahmad sebagai putera mahkota.33 

                                                      
33 "Kama Tadin Tudan," hal. 30-31. 
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Meninggalkan yang Haram, Allah 
Menganugerahkan yang Halal 

Syaikh Ath-Thahhan berkata, "Barang siapa yang bersabar atas sesuatu 
karena Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih baik." 

Alkisah, hiduplah seorang mahasiswa Al-Azhar yang berasal dari Ash-
Shaid. Pada suatu ketika, saat dia sedang mengikuti pelajaran dari 
Syaikhnya, dia harus meninggalkan majelis tempat ia belajar untuk 
mencari makanan karena kiriman untuknya dari Sha'id terlambat. 

Dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah gang sempit di mana dia 
menemukan sebuah pintu rumah yang terbuka, dari situ dia melihat 
sebuah lemari makan. Dia segera mengulurkan tangannya untuk 
mengambil makanan dalam lemari itu. Ketika dia berniat memasukkan 
makanan curiannya itu ke mulut, tiba-tiba dia teringat bahwa dia datang 
untuk menuntut ilmu, dan dia tahu bahwa ilmu adalah cahaya. Memakan 
barang curian seperti itu hanya akan menjadikan hatinya gelap. Cahaya 
tentu tidak dapat bercampur dengan kegelapan, karena akan saling 
bertentangan, begitu pikirnya. Ia pun mengurungkan niatnya dan dalam 
keadaan lapar dia bergegas kembali ke majelis syaikh tempatnya belajar.  

Setelah pelajaran selesai, datanglah seorang perempuan kepada syaikh 
dan menyampaikan sesuatu hal yang tidak dipahami oleh mereka yang 
hadir. Syaikh berkata kepada si pemuda, "Wahai hamba Allah, apakah 
kamu ingin menikah?"  

Si pemuda terheran-heran dengan pertanyaan Syaikhnya, ia berkata, 
"Apakah syaikh bergurau denganku, bagaimana mungkin aku menikah 
padahal sudah tiga hari ini aku tidak makan?" 

Syaikh lalu berkata, "Perempuan ini mengatakan bahwa suaminya telah 
meninggal dunia, meninggalkan seorang putri dan warisan harta yang 
banyak. Ia ingin jika anaknya dapat segera menikah dengan pemuda yang 
saleh untuk menemani mereka berdua dan memperniagakan harta warisan 
suaminya.” 

"Baiklah kalau begitu," jawab si pemuda. 

Syaikh bersama murid-muridnya dan perempuan tadi segera 
merangkat menuju rumah si perempuan untuk melangsungkan 
pernikahan. Ajaib. Ternyata rumah perempuan itu adalah rumah yang 
makanannya hampir dicuri oleh si pemuda. 

Ketika makanan dihidangkan, tiba-tiba si pemuda menangis.  
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"Ada apa gerangan wahai muridku? Apakah kamu merasa terpaksa 
menikah?" Syaikh bertanya kepada si pemuda.  

"Tidak," jawabnya, "Aku hanya sedih karena baru beberapa saat lalu 
aku ke tempat ini untuk mencuri makanan yang dihidangkan, tapi aku 
teringat bahwa hal itu adalah haram, maka kuurungkan niatku karena 
Allah Swt, tapi lihatlah kini Allah mengembalikan makanan ini kepadaku 
dengan jalan yang halal.”  

⎯tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ   çµ ø%ã— ötƒ uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4   

"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah 
yang tiada disangka-sangkanya." (At-Thalaq [65]: 2-3) 
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Allah Melindunginya Ketika Dua 
Kawannya Dipenggal 

Penulis kitab “Tajarib Al-Umam” (jil. 1, h.14) menuturkan tentang 
kisah hakim Abu Umar Muhammad bin Yusuf Al-Azdi, dia berkata bahwa 
ketika Al-Mu'taz naik tahta setelah menggulingkan Al-Muqtadir, aku 
ditangkap bersama hakim Abu Al-Mutsanna, dan Muhammad bin Daud Al-
Jarrah. Kami ditahan di tiga rumah yang berjajar, rumah yang kutempati 
berada di tengah. Kami bertiga yakin bahwa kami semua akan dihukum 
mati. Setiap malam tiba, aku terkadang berbincang dengan Abu Al-
Mutsanna dan terkadang berbincang dengan Muhammad bin Daud. 
Mereka berdua berbincang denganku melalui balik pintu. Kami saling 
menasehati satu sama lain. Kematian terasa semakin dekat. 

Pada suatu malam, ketika pintu sudah dikunci dan para penjaga kami 
sudah tidur, kami pun kembali berbincang-bincang. Tiba-tiba terdengar 
suara kunci rumah kami dibuka orang. Kami beringsut masuk ke bagian 
tengah rumah kami masing-masing. 

Yang terjadi kemudian adalah Muhammad bin Daud diseret keluar 
rumahnya untuk dipenggal. 

Muhammad berteriak, "Wahai penyerbu, mengapa kalian penggal aku 
seperti kalian menyembelih kambing, di mana hartaku yang kalian 
rampas? Di mana harta untuk menebus diriku kalian sembunyikan? Aku 
masih memiliki ini dan itu." 

Para penyerbu itu diam saja, lalu memenggal kepalanya, sementara aku 
melihat itu semua dari sela-sela daun pintu. Halaman rumah terang 
benderang karena banyaknya obor yang dinyalakan. Para penyerbu itu 
membawa kepala Muhammad dan melemparkan tubuhnya ke dalam 
sumur. Pintu ditutup. Mereka pergi. 

Pada saat itu aku yakin bahwa aku akan segera mati, maka kulewati 
malam itu dengan shalat dan doa, aku menangis sejadi-jadinya sampai 
beberapa saat kemudian kudengar kunci pintu dibuka orang! Bulu 
kudukku merinding, rasa takut menyergapku. Ternyata mereka menuju 
rumah Abu Al-Mutsanna. Pintu mereka buka dan Abu Al-Mutsanna 
mereka seret keluar. 

"Amirul Mukminin menitipkan pesan padamu, ‘Hai musuh Allah, hai 
fasik, mengapa kamu ingkar untuk berbaiat kepadaku dan menentangku?’" 
ujar salah seorang penyerbu. 

"Karena aku tahu dia tidak berhak atas kursi khilafah," jawab Abu Al-
Mutsanna. 
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"Sesungguhnya khalifah telah memberimu kesempatan padamu untuk 
memohon maaf kepada baginda. Jika kamu bersedia, kami akan 
membebaskanmu, tapi jika tidak, maka kami akan membunuhmu," ujar 
salah seorang penyerbu. 

"Aku berlindung kepada Allah dari kekufuran, aku tidak pernah 
berbuat kufur kepada-Nya," jawab Abu Al-Mutsanna. 

Abu Al-Mutsanna terus mengulang-ulang kata-katanya itu dan sama 
sekali menolak untuk mencabut ucapannya. Sampai akhirnya ketika para 
penyerbu merasa bahwa ia tidak dapat merubah sikapnya, salah seorang di 
antara mereka pergi untuk meminta izin pelaksanaan eksekusi. 

Benar. Tubuh Abu Al-Mutsanna diletakkan ke tanah lalu ia dipenggal. 
Kepalanya dibawa dan tubuhnya dilempar ke dalam sumur. Aku melihat 
dengan mata kepalaku semua kejadian itu. 

Aku kembali ke tengah rumah untuk kembali shalat dan berdoa. 
Bercucur air mataku meratap kepada Allah Swt., sampai akhirnya di 
penghujung malam aku mendengar suara gaduh. Kunci pintu rumah 
tempat menahanku dibuka. Hatiku berbisik, "Yang masih hidup sampai saat 
ini, di antara kami bertiga tinggal aku, maka tak salah lagi kini giliranku 
untuk mati.” 

Pintu terbuka. Aku digiring ke halaman. Pasukan khalifah berkata, 
"Khalifah menitip pesan untukmu, ‘Wahai pmabangkang, mengapa kamu 
menolak untuk berbaiat kepadaku?’" 

"Aku mengaku salah," jawabku. Aku bertaubat kepada Allah atas 
jawabanku ini. 

Aku terus mengulangi pernyataanku ini. Salah seorang dari pasukan 
meninggalkan kami dan ketika kembali ia berkata, "Engkau diampuni, 
menteri Ibnul Furat telah menerangkan tentang dirimu, maka kini kami 
akan menghadapkanmu kepadanya." 

Aku terdiam. Mereka menyerahkan sepatuku, pakaianku dan surbanku. 
Kukenakan pakaian, lalu keluar menuju kantor Ibnul Furat di kompleks 
istana khalifah. Ketika ia keluar dan melihatku, ia memelukku dan 
memberitahuku kesalahan besar yang telah aku lakukan. Aku mengakui 
kesalahan itu dan kemudian aku dibebaskan. 

Ibnul Furat berkata kepadaku, "Khalifah telah menyerahkan urusan 
kesalahanmu kepadaku dan aku menebusmu dengan 100 ribu dinar." 

Aku menyela ucapannya, "Wahai menteri, aku tidak pernah melihat 
sebagian mereka berkumpul." 

Namun, dia memintaku untuk diam, dan di belakangku ada beberapa 
orang juru tulis yang memintaku untuk diam. Aku tahu bahwa Ibnul Furat 
akan membebaskanku. 

"Aku tunduk kepada perintah menteri," kataku. 

Lalu menteri berkata, "Bawa dia ke rumahku." 
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Aku dibawa ke rumahnya. Dia menyampaikan tentang tebusanku 
sebesar 100 ribu dinar yang separuhnya harus segera kubayarkan, 
sedangkan yang separuhnya berasal dari hartaku yang mereka sita. 

Aku tinggal di kediaman Ibnul Furat dalam keadaan serba cukup 
sandang pangan. Bahkan, aku dapat beristirahat di tempat pemandian. 

Sekeluarnya dari pemandian, aku melihat wajahku di cermin. Rambut 
dan jenggotku telah memutih. Ternyata malam mengerikan yang kulalui 
telah menyebabkan rambutku memutih. 

Untuk bebas, aku membayar lebih dari 30 ribu dinar, dan selebihnya 
dibayar oleh Ibnul Furat. Aku dipulangkan ke rumah. 

Tahun demi tahun berlalu. Aku tinggal di rumahku sebagai tahanan 
rumah. Pintu terkunci dan jarang yang berkunjung padaku. Aku 
mendalami fikih dan ilmu-ilmu lain sampai Allah menyingkap apa yang 
kualami dan mengeluarkan aku dari rumahku.34 

                                                      
34 "Wallahu Waliyyu Al-Mukminin," hal. 92-96. 
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Allah Melindunginya Ketika Mabuk! 

Sesungguhnya manusia tidak dapat menafikan Tuhannya. Meskipun dia 
seorang pendosa atau orang kafir sekalipun. Mereka selalu dilindungi dan 
dibimbing oleh Allah sampai mereka mati. 

Kalau saja Allah menyingkapkan tabir antara Dia dengan hamba-Nya, 
pastilah bumi akan merekah, lautan akan meluap dan angin puting beliung 
akan menyapu muka bumi. 

Dalam kitab "At-Tawwabin" karya Ibnu Qudamah tertulis penuturan 
Yusuf bin Al-Husain, dia mengisahkan: 

Aku bersama Dzun Nun Al-Misri di tepi saluran air, ketika kulihat 
seekor kalejengking besar di tepi yang lain, tiba-tiba kulihat seekor katak 
keluar dari dalam air. Kalajengking naik ke punggung katak dan 
menyeberang bersamanya melintasi air. Melihat hal itu Dzun Nun berkata, 
"Kalajengking ini pasti memiliki keajaiban."  

Kami pun mengikuti kalajengking itu yang ternyata menuntun kami 
kepada seorang pemabuk yang sedang tidur. Saat itu seekor ular sedang 
mendekatinya. Ular itu merayap menyusuri dadanya untuk menggigit 
telinga si pemabuk itu. Aku segera memukul ular itu sampai mati. 
Kalajengking yang menuntun kami tadi kukembalikan ke air dan si katak 
kembali menyeberangkannya. 

Dzun Nun membangunkan si pemabuk. Si pemabuk membuka 
matanya.  

Dzun Nun lalu berkata, "Hai pemuda, lihatlah bagaimana Allah 
menyelamatkanmu. Kalajengking menuntun kami ke sini sehingga aku 
dapat membunuh ular yang akan menggigitmu," lalu Dzun Nun bersyair, 

“Wahai orang lalai yang dijaga Dzat yang Agung 

Dari segala bahaya yang mengintai dalam gelap 

Bagaimana mungkin mata terpejam dari kerajaan 

Yang dilimpahi segala berkah dan karunia.” 

Si pemabuk yang baru bangun dari tidurnya berkata, "Ya Tuhanku! 
seperti ini perbuatan-Mu kepada orang yang bermaksiat pada-Mu, maka 
seperti apa perlakuan-Mu kepada orang yang taat pada-Mu?" 
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Allah Melindunginya dari Singa 

Seorang penduduk kota Anbar berkisah. Aku mengunjungi ladangku di 
pinggir kota Anbar dengan mengendarai tungganganku. Ikut bersamaku 
seorang budak negro yang pemberani. 

Ketika kami hampir sampai, tiba-tiba langit mendung dan hujan turun. 
Hari hampir sore. Kami berteduh di sebuah gubuk yang diperuntukkan 
bagi para musafir. Hujan bertambah deras, kami sepakat untuk bermalam 
di gubuk itu. 

"Aku takut jangan-jangan ada perampok," kataku. 

"Mengapa Anda takut, padahal aku bersama Anda?" jawab budakku. 

"Bagaimana kalau kita diserang binatang buas?" kataku lagi. 

"Kita masukkan tunggangan kita ke dalam gubuk, lalu Anda juga ikut 
masuk, sedangkan aku akan berjaga-jaga di pintu gubuk. Aku akan 
mengikat tubuhku dengan tali yang kita bawa dan ujungnya aku ikatkan ke 
kaki Anda, agar aku terjaga dari tidur. Jika singa menyerangku, maka anda 
akan selamat," ujarnya. 

Aku setuju dengan pendapatnya. Kami masuk ke salah satu gubuk dan 
melakukan apa yang tadi diucapkannya. 

Benar. Malam belum larut, ketika seekor singa datang menerkam budak 
negro dan menyeret tubuhnya. Tali di tubuhnya yang tersambung ke 
kakiku meregang. Aku terseret. 

Aku tidak dapat melepaskan ikatan pada kakiku. Tubuhku terseret 
melewati belukar dan bebatuan sampai akhirnya si singa tiba di sarangnya. 
Aku tidak menyadari sepenuhnya akan apa yang aku alami dan aku tidak 
dapat berbuat banyak karena aku sibuk berusaha sekuat tenaga untuk 
melepaskan ikatan pada kakiku. 

Tubuh budakku dihempaskan dan singa itupun memakannya sampai 
kenyang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya terpaku 
menyaksikan kejadian itu. Singa itu berlalu dan tidur di dekat sarangnya. 

Akhirnya aku berhasil menguasai ketakutan yang menyergapku. 
Kukumpulkan segenap kekuatan yang tersisa dan aku kembali berusaha 
melepaskan ikatan pada kakiku, sementara singa itu masih tidur. Ikatanku 
terlepas dan aku merangkak keluar ketika aku menyentuh sesuatu. 

Ternyata, yang kutemukan adalah sebuah ikat pinggang yang sangat 
berat. Kukenakan ikat pinggang itu di pinggangku dan aku keluar dari 
hutan. Di timur fajar mulai menyingsing. Aku kembali ke gubuk tempatku 

 
 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  93

semula untuk mengambil tungganganku. Kudapati tungganganku baik-
baik saja. Segera kutuntun keluar dan kunaiki, aku bergegas pulang. 

Setibanya di rumah, kubuka ikat pinggang yang kutemukan. Ternyata 
isinya beberapa keping dinar. Dengan rasa takut di dada dan luka ringan di 
tubuhku, aku memuji Allah yang telah menyelamatkan diriku.35 

                                                      
35 At-Tanukhi, "Al-Faraj Ba'da Asy-Syiddah," jil. 4 hal. 190-191. 
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Allah Memudahkannya Karena 
Menyingkirkan Bahaya di Jalan 

Pada suatu ketika, seorang laki-laki berangkat umrah bersama istri dan 
anaknya yang masih kecil. Seusai melaksanakan umrah, dengan hanya 
beberapa uang real di saku, ia kembali ke Kuwait. Tiba-tiba ban mobilnya 
pecah. Lelaki ini pun segera mengganti ban mobilnya dan kembali 
melanjutkan perjalanan. 

Menjelang senja, ketika mobilnya sampai di sebuah desa tiba-tiba ban 
mobilnya pecah lagi. Rupanya remang senja membuat dia tidak 
memperhatikan papan besi rambu jalan yang jatuh melintang di tengah 
jalan, sepertinya rambu yang jatuh itu telah merobek salah satu ban 
mobilnya sehingga dia harus menghentikan mobilnya. 

Bersama istrinya, ia hanya bisa berdoa kepada Allah dengan 
bertawassul dengan amal saleh yang pernah mereka perbuat, semoga Allah 
memberi jalan keluar atas musibah yang mereka hadapi, apalagi bekal 
mereka telah habis. 

Isterinya tiba-tiba berkata kepadanya, "Mengapa tidak singkirkan dulu 
papan besi yang melintang di jalan tadi, agar jangan sampai ada mobil lain 
yang mengalami seperti yang kita alami." 

Ia menyetujui usul istrinya dan berusaha mengangkat papan besi 
rambu jalan yang jatuh tadi untuk disingkirkan dari tengah jalan. Namun, 
karena saking beratnya dirinya tidak dapat mengangkat itu sendirian, ia 
pun meminta bantuan istrinya. Setengah mati ia bersama istrinya, akhirnya 
berhasil menyingkirkan papan rambu besi itu dari jalan. Lalu ia pun 
menepi dan menunggu pertolongan Allah. 

Tidak berapa lama berselang, sebuah mobil datang mendekat. Dari 
dalamnya turun beberapa orang laki-laki dan perempuan untuk 
melakukan shalat maghrib. Ia menunggu orang-orang itu selesai shalat 
untuk meminta tolong. Selesai shalat, ia meminta tolong dan memberi tahu 
kepada mereka bahwa ban mobilnya pecah, begitu pula ban cadangannya. 
Mengetahui musibah yang menimpanya, salah seorang dari mereka segera 
mencari penjual ban untuk mengganti ban mobilnya yang pecah. 

Kemudian salah seorang penolong itu berkata, "Apakah Anda 
membutuhkan uang?" 

Malu-malu ia menjawab, "Ya, saya membutuhkan uang, jika Anda tidak 
keberatan saya membutuhkan 50 real saja." 

Si penolong itu kemudian merogoh saku dan mengeluarkan uang 300 
real dan menyerahkannya. Lelaki ini menolak, namun si penolong itu 
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memaksanya untuk mau menerima uang itu seraya berkata, "Ambillah 
uang ini, karena uang ini bukan milikku." 

"Jadi uang ini milik siapa?" ujarnya. 

Si penolong menjawab, "Uang 300 real ini memiliki kisah, ‘Suatu ketika 
ban mobilku pecah karena melindas besi di tempat yang sama dengan 
tempat ban mobil Anda pecah, pada saat itu aku bersama istri dan keluarga. 
Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena uangku tinggal sedikit. Tiba-tiba 
datanglah seseorang dari Kuwait dan aku ditolong olehnya. Orang itu 
membelikan ban mobil baru dan memberiku 300 real. Ketika aku bertanya 
kepadanya bagaimana aku mengembalikan pemberiannya, orang itu 
menjawab bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk melakukan ibadah 
Umrah, jika aku bertemu lagi dengannya, maka aku dibolehkan 
mengembalikan uang itu kepadanya, dan jika tidak ia memintaku untuk 
menyedekahkannya kepada orang lain. Maka sejak saat itu, aku selalu 
menanti kapan saatnya aku dapat menyedekahkan uangku ini. Jadi, uang 
ini memang menjadi milik Anda, karena Anda mengalami peristiwa yang 
sama dengan yang aku alami." 

Dengan diliputi rasa takjub atas takdir Allah, lelaki itu dan istrinya 
memuji-Nya. Allah telah menampakkan di hadapannya bukti bahwa 
kebaikan pasti akan dibalas sepadan. 

َمْن َنفََّس َعْن ُمْؤِمنٍ كُْرَبةً ِمْن كَُربِ الدُّْنَيا َنفََّس اللَُّه َعْنُه كُْرَبةً ِمْن 
كَُربِ َيْومِ الِْقَياَمِة َوَمْن َيسََّر َعلَى ُمْعِسرٍ َيسََّر اللَُّه َعلَْيِه ِفي الدُّْنَيا 

ْنَيا َوالْآِخَرِة َواللَُّه ِفي َعْوِن َوالْآِخَرِة َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اللَُّه ِفي الدُّ
  الَْعْبِد َما كَانَ الَْعْبُد ِفي َعْوِن أَِخيِه

"Barang siapa yang meringankan seorang mukmin dari suatu 
kesulitan di dunia, maka Allah akan meringankan baginya kesulitan 
di hari kiamat. Barang siapa yang memberi jalan keluar bagi orang 
yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia 
dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, 
maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah 
selalu menolong hamba-Nya, jika si hamba mau menolong 
saudaranya." (HR Muslim) 
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Akhirnya, Datanglah Pertolongan 

Ya'qub bin Daud mengisahkan bahwa Khalifah Al-Mahdi 
memenjarakanku di dalam sebuah sumur yang diberi kubah. Aku tinggal di 
dalamnya selama 15 tahun, sampai masa kekhalifahan Ar-Rasyid. 

Setiap hari aku diberi sepotong roti dan air. Akupun diberi tahu saat 
waktu shalat tiba. Sampai pada tahun ketiga belas, aku didatangi seseorang 
dalam mimpiku, ia berkata, 

“Tuhan berpihak kepada Yusuf dan mengeluarkannya 

Dari dalam sumur menuju rumah yang penuh duka.” 

Aku memuji Allah dan mengira bahwa saat kebebasanku telah tiba. 
Ternyata aku tinggal satu tahun lagi di sumur itu sampai pada awal tahun 
depannya aku bermimpi lagi didatangi orang yang tahun lalu 
mendatangiku dalam mimpi, ia berkata, 

“Semoga Allah memberikan kebebasan 

Karena titah-Nya terus turun setiap hari.” 

Lagi-lagi aku kembali tinggal satu tahun di dalam sumur itu sampai 
setelah satu tahun berlalu, di dalam tidurku aku kembali didatangi sosok 
yang mendatangiku tahun lalu, ia berkata, 

“Semoga kesulitan yang kau jalani 

Akan segera mendatangkan kebebasan 

Orang yang takut akan aman, dan yang sedih akan terhibur 

Dan akan kembali keluarga setelah lama berpisah.” 

Pada pagi harinya, aku dipanggil. Aku mengira bahwa panggilan itu 
untuk memberitahu bahwa waktu shalat telah tiba. Seutas tali hitam 
dijulurkan dari mulut sumur. "Ikatkan tali itu ketubuhmu," ujar suara dari 
atas. 

Kuikat tubuhku dan orang-orang di atas menarikku keluar. Setelah 
berwudhu, pandanganku terasa terang. Aku lalu dibawa menghadap 
Khalifah Ar-Rasyid. 

"Ucapkanlah salam kepada baginda khalifah," salah seorang pengawal 
memerintahku. 

"Assalamu'alaika wa rahmatullahi wabarakatuh, wahai Amirul 
Mukminin Khalifah Al-Hadi," kataku. 

"Aku bukan Al-Hadi," jawab khalifah. 
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"Assalamu'alaika wa rahmatullahi wabarakatuh, wahai Amirul 
Mukminin," ujarku lagi. 

"Aku adalah Ar-Rasyid," ujar khalifah, lalu berkata, "Wahai Ya'qub bin 
Daud, demi Allah, yang membuatku membebaskanmu adalah karena 
malam ini aku mengangkat anakku yang masih kecil, akupun teringat 
bebanku yang menggantung di lehermu dan ingin melepaskannya darimu, 
maka kubebaskan kamu." 

Aku dimuliakan oleh khalifah, bahkan aku didudukkan dekat 
dengannya.  Namun, Yahya bin Khalid ingkar kepadaku, mungkin dia takut 
kalau aku mengalahkan posisinya di hadapan Amirul Mukminin, maka aku 
meminta izin untuk pergi haji.  

Ya'qub bin Daud menetap di Mekah sampai akhir hayatnya.36 

                                                      
36 Ibnu Abu Ad-Dunya, "Al-Faraj Ba'da Asy-Syiddah," hal. 63-64. 
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Allah Menjaganya dari     
Kezaliman Al-Hajjaj 

Thawus mengisahkan bahwa ketika aku tinggal di Mekah, Al-Hajjaj 
memanggilku dan memintaku untuk duduk di sampingnya di atas sebuah 
tilam. Ketika aku sedang duduk di dekatnya, tiba-tiba kudengar suara 
seseorang berteriak keras-keras. 

"Bawalah orang itu," ujar Al-Hajjaj. 

Maka orang itu segera dihadapkan kepadanya. 

Al-Hajjaj bertanya, "Dari golongan apa orang itu?" 

"Dia seorang muslim baginda,” jawab pembantunya. 

“Aku tidak bertanya tentang keislamannya," jawab Al-Hajjaj. 

"Lalu, apa yang baginda maksud?" ujar pelayan. 

"Aku bertanya tentang asalnya,” ujar Al-Hajjaj 

“Dia berasal dari Yaman," jawab pembantunya. 

Al-Hajjaj lalu menanyai orang Yaman itu, "Bagaimana keadaan 
Muhammad bin Yusuf?" yang dimaksud Al-Hajjaj adalah Muhammad bin 
Yusuf, adiknya. 

"Dia berada dalam keadaan mulia, berbadan sehat, berpakaian mewah, 
berkendaraan, dan sering bepergian,” jawab orang Yaman itu. 

Tetapi Al-Hajjaj berkata, "Aku tidak bertanya kepadamu tentang hal 
itu." 

“Lalu tentang apa?” tanyanya. 

"Aku bertanya padamu tentang moralnya," jawab Al-Hajjaj. 

Orang itu menjawab, "Dia adalah orang yang zalim, penindas, taat 
kepada makhluk dan selalu melanggar perintah Allah." 

Al-Hajjaj berkata, "Mengapa kamu berkata demikian, padahal kamu 
tahu siapa dia bagiku?" 

"Apakah melihat posisinya sebagai adikmu lebih mulia dibandingkan 
kedudukanku di sisi Allah Swt, padahal aku tamu di rumah-Nya dan orang 
yang percaya kepada Nabi-Nya serta memegang teguh agama-Nya," ujar 
orang itu. 

Al-Hajjaj diam seribu bahasa. Laki-laki itu kemudian pergi tanpa pamit. 

 
 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  99

Aku mengikuti laki-laki tadi dan berkata, "Orang itu sungguh bijak." 
Sesampainya di rumahnya ia menanggalkan jubahnya lalu berdoa, "Ya 
Allah, hanya kepada-Mu aku berlindung dan hanya kepada-Mu aku 
berserah diri. Ya Allah, sungguh aku rindu akan kemurahan-Mu dan aku 
ridha atas segala ketetapan-Mu. Aku memilih untuk mencegah kekikiran 
dan menghindar dari keinginan terhadap apa yang dimiliki orang yang 
memiliki segalanya. Ya Allah, pertolongan dari-Mu sungguh dekat, 
pengetahuan-Mu sungguh abadi, dan segala hal yang Engkau lakukan pasti 
baik." 

Lalu lelaki itu pergi ke kerumunan manusia dan kujumpai dirinya pada 
senja hari Arafah berkata, "Ya Allah, jika Engkau tidak menerima hajiku 
dan segala lelah dan usahaku, maka jangan halangi aku dari pahala atas 
musibah yang menimpaku dengan tidak mengabulkan doaku." Lalu dia 
menuju kerumunan manusia lagi. Keesokan harinya kujumpai dia 
mengulang-ulang kata-katanya, "Duhai Allah, aku tetap mengharap pada-
Mu, meskipun Engkau telah memaafkanku.”37 

                                                      
37 “Shifat Ash-Shafwah,” jil. 2, hal. 298-299. 


