Allah Memisahkan Yang Baik Dengan Yang Buruk
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Bismillah.
Allah Ta’ala berﬁrman Ali ‘Imran 179 :
َ
َ َ ِ ﻤﺆْ ِﻣﻨ
ﻦ
َ ْ ﻤﻴ َﺰ اﻟ
َ ِ ﺨﺒ
ِ َﻰ ﻳ
َ ﺐ ۗ وَ َﻣﺎ ﻛَﺎ
َ ِﻢ ﻋَﻠَﻴْﻪ
َ َﻣﺎ ﻛَﺎ
ْ ُ  ُﻪ ﻟِﻴُﻄْﻠِﻌَﻜ ن اﻟﻠ
ْ ُ ﻰ َﻣﺎ أﻧْﺘ
ُ ْ  ُﻪ ﻟِﻴَﺬ ََر اﻟ ن اﻟﻠ
ِ ْ ﻢ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻐَﻴ
ِ  ﻴﻦ اﻟﻄ
 ِ ﺐ وَﻟَٰﻜ
َ ﻴﺚ ِﻣ
ٰ  ﺣﺘ
ٰ ﻴﻦ ﻋَﻠ
َ ُ ﻪ ورﺳﻠِﻪ ۚ وإن ﺗﺆْﻣﻨﻮا وﺗﺘﻘُﻮا ﻓَﻠَﻜﻪ ﻳﺠﺘﺒﻲ ﻣﻦ رﺳﻠِﻪ ﻣﻦ ﻳﺸَ ﺎءُ ۖ ﻓَﺂﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻠاﻟﻠ
ﻢ
ََ ُ ِ ُ ْ َِ
ِ ُ َُ ِ ِ ُِ
ْ ﻢأ
َ ْ َ ِ ُ ُ ْ ِ َِ ْ َ َ
ٌ ﺟ ٌﺮ ﻋَﻈِﻴ
ْ
Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu“
sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munaﬁk) dari yang baik (mukmin). Dan
Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi
Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah
kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala
”.yang besar
Syaikh As-Sa’di menerangkan :
Tidaklah ada dalam hikmah Allah, membiarkan kaum mukminin sebagaimana kamu saat ini,
yaitu bercampur aduk, tanpa ada perbedaan sama sekali, hingga Allah memisahkan yang
baik dari yang buruk, memisahkan mukmin dari munaﬁk, dan yang jujur dari yang dusta.
Karena itu, sesuai dengan hikmah Allah yang nyata, Dia memberi ujian kepada hamba-Nya,
dengan berbagai hal yang akan memisahkan yang buruk dari yang baik. Maka Allah utus
para Rasul-Nya dan memerintahkan mereka taat dan tunduk serta beriman kepada para
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Rasul itu. Akhirnya, manusia terbagi menjadi dua golongan, sesuai dengan sikap ittiba’
mereka kepada para Rasul tersebut, yaitu; mereka yang taat dan mereka yang durhaka.
Dan ada di manakah kita? Padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menyatakan
bahwa yang taat kepada beliau akan masuk surga, sedangkan yang enggan masuk surga
adalah mereka yang durhaka kepada beliau.
Rasulullah sudah mengingatkan pula agar kita berpegang dengan sunnah beliau dan sunnah
khulafaurrasyidin yang terbimbing.
Kemudian, marilah kita camkan ﬁrman Allah Ta’ala dalam surat An-Nisa 115 :
وﻣﻦ ﻳﺸﺎﻗﻖ اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﻬﺪى وﻳﺘﺒﻊ ﻏﻴﺮ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ و ﻧﺼﻠﻪ ﺟﻬﻨﻢ وﺳﺎءت
…ﻣﺼﻴﺮا
Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti“
jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan
yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu
”…seburuk-buruk tempat kembali
Orang mukmin yang pertama kali dituju dalam ayat ini adalah para sahabat, adapun jalan
mereka di sini meliputi akidah dan amalan mereka. Dan jalan mereka itu sudah jelas,
seterang cahaya siang, orang-orang yang menelusurinya juga sudah jelas, bahkan kita tidak
dibiarkan meraba-raba jalan tersebut. Karena para pewaris mereka ada di hadapan kita,
yaitu para ulama rabbani.
Karena itu alangkah pantas kita ingat kata-kata Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu :
 ﻗﺪ ﻛﻔﻴﺘﻢ،…اﺗﺒﻌﻮا وﻻ ﺗﺒﺘﺪﻋﻮا
Ikutilah oleh kamu, dan janganlah kamu mengada-adakan bid’ah, sungguh kamu sudah“
”…dicukupi
Apakah kita belum merasa cukup dengan apa yg membuat para sahabat cukup? Semoga
Allah merahmati Imam Malik yang mengatakan :
…ﻟﻦ ﻳﺼﻠﺢ آﺧﺮ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ إﻻ ﺑﻤﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ أوﻟﻬﺎ
Tidaklah akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik“
”…generasi awalnya
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Dengan satu ayat mereka disadarkan, saat mereka dilanda duka kehilangan orang yang
sangat dicintai, yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dengan satu hadits, selesailah
keributan di antara mereka dalam menentukan siapa yang akan menggantikan Rasulullah
mengurusi kaum muslimin.
Subhanallahi. Kita salaﬁyyun, di hadapan kita ada ulama rabbani, waliduna al ‘allamah Rabi’
bin Hadi haﬁzhahullah, beliau selalu mengikuti perkembangan dakwah salaﬁyah di tanah air
sejak hampir seperempat abad. Bahkan beliau sangat memahami hampir semua persoalan
yang ada dalam perjalanan dakwah ini, baik yang terkait dengan dakwahnya maupun
sebagian pengusungnya. Itulah karunia Allah buat saliﬁyin.
Beliau telah dan sejak dahulu menyampaikan nasehatnya buat kita salaﬁyin, terakhir dengan
tahdzir tersebut.
Kalaupun diingkari, dan dibantah, sesungguhnya itu adalah nasehat berharga, tidak ingatkah
kita dengan kasus Ka’b bin Malik dan dua sahabat utama lainnya? Jelas mereka radhiyallahu
‘anhum bukan munaﬁk, tetapi diboikot selama 50 hari 50 malam, sampai bumi terasa sempit
padahal begitu luasnya, bahkan jiwa mereka sesak, dalam keadaan tidak ada selama ini
tanda nifak pada diri mereka. Sementara di hadapan kita, tersebar kenyataan adanya
penyimpangan dan pemalsuan bahkan kedustaan sehingga sangat layak untuk dibeberkan?
Manakah yang lebih layak diboikot, dihajr atau dijauhi? Oleh sebab itu, salaﬁyin hendaklah
jujur dalam menilainya, hendaklah kita bertaubat kepada Allah, dengan jujur, karena jujur
adalah pilihan orang yang mulia dan merdeka.
Bisa jadi kekeruhan yang kita lihat ini karena dosa yang kita lakukan, maka bersegeralah
bertaubat kepada Allah. Lebih-lebih mereka yang ditahdzir.
Keikhlasan adalah kunci semua itu. Siapa yang niatnya ikhlas dalam al-haq, meskipun
terhadap dirinya, niscaya Allah cukupi antara dia dan manusia. Siapa yang berhias dengan
apa yang tidak ada padanya, Allah tentu membuatnya buruk.
Seorang hamba, jika dia ikhlas karena Allah Ta’ala, tujuan dan cita-citanya adalah
mengharapkan wajah Allah semata, niscaya Allah pasti bersamanya. Karena itu, jika
seseorang melaksanakan yang haq terhadap orang lain dan dirinya lebih dahulu, dan semua
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itu dengan pertolongan Allah dan karena Allah, tidak ada yang dapat mengalahkannya,
meskipun langit dan bumi bersatu melakukan makar terhadapnya.
Sebaliknya, jika seseorang berada dalam kebatilan, dia tidak akan ditolong, dan seandainya
ditolongpun kesudahannya yang baik tidak akan diraihnya. Bahkan dia akan terhina dan
tercela.
Semoga nukilan ini bermanfaat.
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