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UKHUWWAH YANG MEMBUAHKAN MAHABBAH DAN RAHMAH
Ditulis oleh: Al-Ustadz Abul Abbas Muhammad Ihsan
Di dalam Al-Qur’an, Allah Subhanahuwata’ala banyak memuji para sahabat alaihimussalam
yang mana mereka adalah murid-murid Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam. Bahkan Allah
Subhanahuwata’ala juga telah menyebutkan dan menceritakan tentang keutamaankeutamaan mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Sebagaimana di dalam ﬁrman-Nya:
“Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengannya adalah
keras terhadap orang-orang kaﬁr, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka
rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. Tanda-tanda mereka tampak pada
muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat
mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu
menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya.
Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan
hati orang-orang kaﬁr (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih di antara mereka ampunan
dan pahala yang besar.” (Al-Fath: 29)
Mereka adalah generasi yang mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tidak mungkin
didapatkan oleh generasi-generasi sebelum maupun sesudahnya. Generasi yang terbaik
setelah para nabi dan para rasul Shalallahu’alaihi wa sallam.
“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang
Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha
kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka
surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selamalamanya. Itulah kemenangan yang besar.” (At-Taubah: 100)
Oleh karena itulah Allah Subhanahuwata’ala memerintahkan kita untuk beriman
sebagaimana keimanan para sahabat radhiyallahuanhum. Terekam dalam ﬁrman-Nya:
“Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh
mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada
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dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan
Dialah Yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Al-Baqarah: 137)
“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak
ada pengetahuanmu tentang itu, janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah
keduanya di dunia dengan baik, serta ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian
hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan.” (Luqman: 15)
Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan: “Dan seluruh sahabat radhiyallahuanhum
adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahuwata’ala. Maka wajib untuk
mengikuti jalan, ucapan-ucapan, dan keyakinan mereka. Ini adalah perkara yang paling
besarnya.” (I’lamul Muwaqqi’in 4/120). Dan Allah Subhanahuwata’ala melalui lisan rasul-Nya
Shalallahu’alaihi wa sallam memerintahkan kita untuk berdoa dalam setiap rakaat agar kita
mendapatkan hidayah ke jalan mereka radhiyallahuanhum, yang telah mengantarkan
mereka untuk mendapatkan kenikmatan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang shalih.
“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan
nikmat kepada mereka.” (Al-Fatihah: 6-7)
Ibnu ‘Umar radhiyallahuanhu berkata: “Barangsiapa yang mengikuti/meneladani, maka
hendaknya dia meneladani orang yang telah mati. Yaitu mereka para sahabat Muhammad
Shalallahu’alaihi wa sallam. Mereka adalah generasi terbaiknya umat ini. Hati-hati mereka
paling bersih. Ilmunya paling dalam dan yang paling sedikit takallufnya (membebani diri).
Yaitu kaum yang Allah Subhanahuwata’ala telah memilih mereka untuk menjadi para sahabat
nabi-Nya Shalallahu’alaihi wa sallam. Mereka (berjalan) di atas petunjuk yang lurus, demi
Allah Subhanahuwata’ala Dzat yang memiliki Ka’bah.”
Allah Subhanahuwata’ala juga menyatakan bahwa mengikuti jalan dan pemahaman yang
tidak dijalani dan tidak dimiliki oleh para sahabat adalah kesesatan.
“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
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seburuk-buruk tempat kembali.” (An-Nisa’: 115)
Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa tidak ada
jalan yang selamat kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam
dan para sahabat radhiyallahuanhum. Terkhusus pada zaman-zaman di mana merebak
berbagai macam ﬁtnah yang bersumber dari syubhat dan syahwat. Rasulullah
Shalallahu’alaihi wa sallam bersabda:
ﻀﻮا ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ
ْ ﺴﻴ َ َﺮى ا
ِ اﻟﺮا
 َﺴﻜُﻮْا ﺑِﻬَﺎ وَﻋ
 ﻤ
ُ َﺘِﻲ وﺴﻨ
ُ ِﻢ ﺑ
َ َﻢ ﻓ
َ َ ﻴﻦ ﺗ
َ ْ ﻳﻦ اﻟ
ْ ُ ﻴﺮا ﻓَﻌَﻠَﻴْﻜ
ْ ُ ﺶ ِﻣﻨْﻜ
ْ ِﻦ ﻳَﻌ
َ  ﻤﻬْﺪِﻳ
َ ِﺷﺪ
 ِﺔِ اﻟْﺨُﻠَﻔَﺎءﺳﻨ
ً ِ ﺧﺘ ِ َﻼﻓًﺎ ﻛَﺜ
ْ  ُﻪ َﻣ ﻓَﺈِﻧ
ِﺟﺬ
ِ ﻮَاﺑِﺎﻟﻨ
“Maka barangsiapa yang hidup di antara kalian niscaya akan melihat perselisihan yang
banyak. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah Al-Khulafa’ ArRasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah dia dan gigitlah ia dengan gigi geraham
kalian.”
Al-Haﬁzh Ibnu Rajab rahimahullah berkata: “Ini adalah berita dari Rasulullah Shalallahu’alaihi
wa sallam tentang perkara yang pasti terjadi pada umatnya setelah beliau meninggal. Yaitu,
banyak terjadi perselisihan di dalam prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya, di dalam
ucapan, perbuatan, maupun keyakinan. Dan hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan
dari beliau Shalallahu’alaihi wa sallam tentang perpecahan yang akan terjadi pada umatnya
menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Golongan tersebut
adalah siapa saja yang berada di atas jalan yang Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam dan
para sahabat radhiyallahuanhum di atasnya.
Dan demikianlah Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam di dalam hadits ini memerintahkan
agar kita berpegang teguh dengan Sunnah beliau Shalallahu’alaihi wa sallam dan sunnah
Khulafa’ Ar-Rasyidin setelah beliau meninggal. Maka hal ini mencakup seluruh perkara yang
beliau Shalallahu’alaihi wa sallam dan para khalifahnya di atasnya, baik berupa keyakinan,
amalan, maupun ucapan. Inilah sunnah yang sempurna.” (Jami’ul ‘Ulum wal Hikam 2/120)
Allah Subhanahuwata’ala memuji jiwa pendidik dan sifat rahmah yang ada pada Rasulullah
Shalallahu’alaihi wa sallam terhadap umatnya agar kita meneladani beliau di dalam dakwah
dan tarbiyah yang kita tegakkan, sehingga kita mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan.
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“Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa
olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat
belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.” (At-Taubah: 128)
Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu berkata: Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam
bersabda:
َ ﻣﺜَﻠِﻲ وﻣﺜَﻠُﻜُﻢ ﻛَﻤﺜَﻞ رﺟ
َ َﺠﻌ
ِ ﻦ ﻋَﻨْﻬَﺎ وَأَﻧَﺎ آ
َ ﺤ
ُ ِ ﺧﺬ ٌ ﺑ
ُ ِﺠﻨَﺎد
َ ْ ﻞ اﻟ
َ َﺎرا ﻓ
ْ ُ ﺠﺰِﻛ
َ َ
َ
ُ ب وَاﻟْﻔ ََﺮا
ْ ﻢﻋ
 ُﻬﻦ ﻓِﻴﻬَﺎ وَﻫُﻮَ ﻳَﺬُﺑ
َ ْش ﻳ َ َﻘﻌ
ً َ ﻞ أوْﻗَﺪ َ ﻧ
ٍ ُ َ ِ َ ْ
ِﺎرَﻦ اﻟﻨ
َ
ﻦ ﻳَﺪِي
َ ﺘُﻮﻢ ﺗَﻔَﻠ
ْ ُ وَأﻧْﺘ
ْ ن ِﻣ
“Permisalan antara aku dan kalian seperti orang yang menyalakan api (di malam hari di
tempat yang terbuka). Maka mulailah serangga-serangga dan anai-anai masuk ke dalam api
tersebut padahal orang itu telah menghalaunya (agar tidak masuk ke dalam api). Dan aku
pegangi pinggang-pinggang kalian supaya kalian tidak masuk ke dalam api neraka.
Sedangkan kalian senantiasa berusaha untuk melepaskan diri dari tanganku.” (HR. Muslim)
Para sahabat radhiyallahuanhum yang dibimbing dan dididik oleh Rasulullah Shalallahu’alaihi
wa sallam secara langsung, dengan izin Allah Subhanahuwata’ala semata, mereka menjadi
generasi yang terbaik dalam keilmuan dan amalan. Mereka adalah generasi yang dimuliakan
dan didamba-dambakan. Kalau kita membaca kisah-kisah yang shahih tentang mereka, tentu
kita akan mendapatkan berbagai macam bimbingan dan pelajaran yang menakjubkan.
Di antara ciri-ciri khas yang paling menonjol dalam kehidupan muamalah di antara mereka
adalah sikap saling mencintai (tahabub) dan saling merahmati (tarahum). Sebagaimana apa
yang Allah Subhanahuwata’ala ﬁrmankan tentang mereka:
“Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah
keras terhadap orang-orang kaﬁr, tetapi berkasih sayang sesama mereka.” (Al-Fath: 29)
“Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya,
maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka
pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang
bersikap keras terhadap orang-orang kaﬁr.” (Al-Ma’idah: 54)
Yaitu kehidupan yang Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam membuat permisalan
tentangnya seperti satu tubuh, sebagaimana dalam sabdanya:
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ُ َ ﻢ َﻣﺜ
ُ َ َﻣﺜ
ِ ﺣ
َ ْ ﺳﺎﺋ ِ ُﺮ اﻟ
ْ ُﺴﺪِ إِذ َا اﺷْ ﺘَﻜَﻰ ِﻣﻨ ْ ُﻪ ﻋ
َ ْ ﻞ اﻟ
ُ ﻢ وَﺗ َ َﺮا
 ﺴﺪِ ﺑِﺎﻟ
َ ﺠ
َ ﻀﻮٌ ﺗَﺪَاﻋَﻰ ﻟ َ ُﻪ
َ ﺠ
ْ ِﻢ وَﺗَﻌَﺎﻃ ُ ِﻔﻬ
ْ ِﻤﻬ
ْ ِﻫﻴﻦ ﻓِﻲ ﺗَﻮَاد
ُ ْ ﻞ اﻟ
َ ِ ﻤﺆْ ِﻣﻨ
ِﺴﻬَﺮ
ﻤﻰ
ُ ْ وَاﻟ
 ﺤ
“Permisalan orang-orang yang beriman dalam cinta-mencintai, rahmat-merahmati, dan
sayang-menyayangi di antara mereka seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh
merintih, niscaya seluruh anggota tubuh yang lain akan turut merasakannya dengan tidak
bisa tidur pada malam hari dan rasa demam badannya.” (Muttafaq ‘alaih dari An-Nu’man bin
Basyir radhiyallahuanhu)
Allah Subhanahuwata’ala menceritakan tentang bukti kecintaan Al-Anshar terhadap Muhajirin
radhiyallahuanhum di dalam ﬁrman-Nya:
“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum
(kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka.
Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan
kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas
diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa
yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan
orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: ‘Ya Rabb
kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari
kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang
yang beriman; Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha penyantun lagi Maha
penyayang’.” (Al-Hasyr: 9-10)
Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhum berkata: Datang seseorang kepada Nabi
Shalallahu’alaihi wa sallam, kemudian dia berkata:
“Sesungguhnya aku orang yang fakir (dan dalam kesulitan hidup).” Maka beliau
Shalallahu’alaihi wa sallam mengutus utusan kepada sebagian istri beliau, maka istri beliau
menjawab: “Demi Dzat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, saya tidak memiliki
kecuali air minum.” Kemudian beliau mengutus ke istri yang lainnya, maka istri tersebut
menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga istri-istri beliau semuanya menjawab
dengan jawaban yang sama: “Demi Dzat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran,
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saya tidak memiliki kecuali air minum.”
Kemudian Nabi Shalallahu’alaihi wa sallam bertanya: “Siapa yang akan menjamu tamu ini?”
Maka ada seorang Anshar menjawab: “Saya, wahai Rasulullah.” Dia lalu berangkat bersama
dengan tamu tersebut ke rumahnya. Kemudian dia berkata kepada istrinya: “Muliakanlah
tamu Rasulullah ini!” Dalam riwayat yang lain dia berkata kepada istrinya: “Apakah kamu
memiliki sesuatu?” Istrinya menjawab: “Tidak, kecuali makan malam anak-anak kita.”
Dia berkata: “Beri mereka (anak-anak) sesuatu yang membuat mereka lupa. Apabila mereka
ingin makan malam, tidurkanlah mereka. Dan apabila tamu kita telah masuk, matikan pelita
dan tampakkanlah bahwa kita telah makan!” Kemudian anak-anak mereka tidur dan tamu
tersebut makan, sehingga suami istri tersebut tidur dalam keadaan lapar. Maka tatkala
masuk pagi hari, dia datang kepada Nabi Shalallahu’alaihi wa sallam. Kemudian beliau
bersabda: “Sungguh-sungguh Allah Subhanahuwata’ala takjub dengan perbuatan kalian
terhadap tamu tersebut tadi malam.” (Riyadhus Shalihin 569)
Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam senantiasa membimbing, menuntun, dan
mengarahkan para sahabat radhiyallahuanhum bagaimana mereka saling merahmati dan
saling mencintai karena Allah Subhanahuwat’ala semata. Dan di antara bimbingan Rasulullah
Shalallahu’alaihi wa sallam terhadap mereka radhiyallahuanhum ajma’in pada khususnya
dan bagi umat secara umum adalah sabda Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam:
َ َﻻ ﻳﺆْﻣ
ِ ُ ﺧﻴﻪِ َﻣﺎ ﻳ
ِ َ ﺐ ِﻷ
ِ ُ ﻰ ﻳﺣﺘ
ِﺴﻪ
ِ ﺐ ﻟِﻨ َ ْﻔ
 ﺤ
 ﺤ
َ ﻢ
َ ﻦأ
ْ ُ ﺣﺪُﻛ
ُ ِ ُ
“Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, sampai dia mencintai untuk
saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Anas
bin Malik radhiyallahuanhu)
Al-Haﬁzh Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan: “Dalam hadits Anas bin Malik
radhiyallahuanhu terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seorang mukmin akan senang
terhadap segala sesuatu yang menyenangkan saudaranya yang mukmin, dan dia
menginginkan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan untuk dirinya dari berbagai
macam kebaikan. Ini semuanya bersumber dari hati yang selamat dari penyakit khianat, iri,
dan dengki. Karena penyakit hasad (iri dan dengki) akan mengharuskan pemiliknya untuk
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membenci orang yang mengungguli dia dalam kebaikan atau menyamainya.
Dia ingin menjadi orang yang berbeda dengan orang lain dengan keutamaan-keutamaan
yang ada pada dirinya. Sedangkan keimanan menuntut perkara yang bertolak belakang
dengan perkara tersebut. Yaitu dia ingin saudara-saudaranya yang beriman seluruhnya,
sama-sama mendapatkan kebaikan yang Allah Subhanhuwata’ala telah berikan kepada
dirinya dengan tanpa mengurangi akan haknya. Dan Allah Subhanahuwata’ala memuji
hamba-Nya yang tidak menginginkan kesombongan dan kerusakan di muka bumi, di dalam
ﬁrman-Nya:
“Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri
dan berbuat kerusakan di (muka) bumi.” (Al-Qashash: 83) [Jami’ul ‘Ulum wal Hikam 1/171]
Berkata sebagian salaf rahimahumullah: “Orang-orang yang mencintai karena Allah
Subhanahuwata’ala, maka mereka akan memerhatikan segala sesuatu dengan nur (ilmu)
dari Allah Subhanahuwata’ala. Mereka akan bersikap belas kasih terhadap orang-orang yang
bermaksiat kepada Allah Subhanahuwata’ala, namun mereka membenci amalan-amalannya.
Mereka belas kasihan terhadap ahlul maksiat itu agar meninggalkan perbuatan-perbuatan
tersebut dengan nasihat-nasihat yang mereka lakukan, karena mereka pun belas kasihan
terhadap badan-badan ahlul maksiat kalau disentuh api neraka.” (Jami’ul ‘Ulum wal Hikam
1/172)
Al-Haﬁzh Ibnu Rajab rahimahullah berkata: “Maka seharusnya seorang muslim mencintai
kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya, dan
membenci kejelekan untuk saudaranya sebagaimana dia membenci kejelekan untuk dirinya.
Maka apabila dia melihat kekurangan atau kesalahan pada saudaranya yang muslim, niscaya
dia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperbaiki.” (Jami’ul ‘Ulum wal Hikam
1/172)
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: “Sepantasnya hadits Anas bin Malik
radhiyallahuanhu (di atas) dipahami sesuai dengan keumuman persaudaraan (karena nasab
ataupun agama), sehingga mencakup yang muslim maupun yang kaﬁr. Maka seorang muslim
itu mencintai untuk saudaranya yang kaﬁr sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Dia
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mencintai saudaranya agar masuk Islam, sebagaimana dia mencintai untuk saudaranya agar
tetap komitmen atau istiqamah dengan Islam. Oleh karena inilah, doa seorang muslim agar
saudaranya yang kaﬁr mendapatkan hidayah adalah perkara yang disunnahkan.” (Syarh
Matan Arba’in lin Nawawi)
Faktor-faktor yang akan menumbuh-suburkan serta mengokohkan sikap saling merahmati
dan saling mencintai karena Allah Subhanahuwata’la semata di antaranya:
Aqidah yang benar, manhaj (jalan) yang lurus, serta akhlak yang mulia
Dakwah salaﬁyyah yang mencontoh Rasulullah Subhanahuwata’ala adalah dakwah yang
menebarkan bibit-bibit saling merahmati dan saling mencintai karena Allah
Subhanahuwata’ala, dakwah yang menyentuh hati hamba-Nya. Itulah dakwah yang
dicontohkan oleh Rasulullah Subhanahuwata’ala dan sahabatnya radhiyallahuanhu,
sebagaimana ﬁrman-Nya:
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai
berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah)
bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena
nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu
Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (Ali ‘Imran: 103)
Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata: Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam
bersabda:
َ
َ
َ
َ
ْ َﺣ َﻼوَة
ن
ِ ُ ﻤ ْﺮءَ َﻻ ﻳ
ِ ُن ﻳ
ٌ ﺛ َ َﻼ
ِ ﻤﺎ
ْ  وَأ،ِﻻ ﻟِﻠﻪ ِ  ُﻪ إ ﺤﺒ
 ﺤ
ْ  وَأ،ﻤﺎ
 ﺣ
َ ﺳﻮﻟ ُ ُﻪ أ
َ ن ﻳَﻜُﻮ
ْ ﺎن؛ أ
َ َ ﺟﺪ
َ َﻦ ﻓِﻴﻪِ و
ُ ن اﻟﻠ ُﻪ وَ َر
َ ْ ﺐ اﻟ
َ ُﺳﻮَاﻫ
 ﺐ إِﻟَﻴْﻪِ ِﻣ
َ اﻹِﻳ
ِ ﻤ
 ُﻦ ﻛ
ْ ث َﻣ
َ
َ
َ َ ن ﻳ ُ ْﻘﺬ
ْ ﻤﺎ ﻳَﻜ ْ َﺮهُ أ
ْ ﻳَﻜ ْ َﺮهَ أ
َ َ ن ﻳَﻌُﻮد َ ﻓِﻲ اﻟْﻜُﻔْﺮِ ﻛ
ِﺎرف ﻓِﻲ اﻟﻨ
“Ada tiga perkara, barangsiapa yang perkara tersebut ada pada dirinya, niscaya dia akan
mendapatkan manisnya iman. Allah Subhanahuwata’ala dan Rasul-Nya adalah yang paling
dia cintai daripada kecintaan dia kepada selain keduanya. Dan dia mencintai seseorang, di
mana dia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah Subhanahuwata’ala. Dan dia sangat
benci untuk kembali kepada kekaﬁran setelah Allah Subhanahuwata’ala menyelamatkannya
dari kekaﬁran tersebut, sebagaimana dia sangat benci untuk dilemparkan ke dalam api.”
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Para dai yang mengajak umat untuk beraqidah yang shahihah, bermanhaj yang salimah
(selamat), dan berakhlak yang jamilah, mereka adalah orang-orang yang paling peduli
terhadap umat dan yang paling belas kasih terhadap mereka, sebagaimana ﬁrman Allah
Subhanahuwata’ala:
“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah,
mengerjakan amal yang shalih dan berkata: ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang
berserah diri?’.” (Fushshilat: 33)
Dan Allah Subhanahuwata’ala memerintahkan Rasul-Nya (sebagai suri tauladan mereka)
dengan ﬁrman-Nya:
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang
beriman.” (Asy-Syu’ara’: 215)
Menebarkan salam di antara kaum muslimin
Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu, ia berkata: Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam
bersabda:
َ
َ
َ
ﻢ
َ َ ﻤﻮهُ ﺗ
َ َ ﻰ ﺗﺣﺘ
َ ﻰ ﺗُﺆْ ِﻣﻨُﻮا وَ َﻻ ﺗُﺆْ ِﻣﻨُﻮاﺣﺘ
َ  َﺔ ﺠﻨ
َ ْ َﻻ ﺗَﺪْﺧُﻠُﻮا اﻟ
 ﻢ؟ أﻓْﺸُ ﻮا اﻟ
ْ ُ ﺴ َﻼ َم ﺑَﻴْﻨَﻜ
ْ ُ ﺤﺎﺑَﺒْﺘ
ُ ُ ﻲءٍ إِذ َا ﻓَﻌَﻠْﺘ
ْ ُ ﻜ أوَ َﻻ أدُﻟ،ﻮاﺤﺎﺑ
ْ َﻢ ﻋَﻠَﻰ ﺷ
“Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman
(dengan iman yang sempurna) sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan
sesuatu, yang apabila kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai?
Tebarkanlah salam di antara kalian.” (HR. Muslim)
Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah berkata: “Maka terdapat di
dalam hadits ini dalil yang menunjukkan bahwa saling mencintai (mahabbah) karena Allah
Subhanahuwata’ala adalah termasuk kesempurnaan iman. Bahwa iman seorang hamba tidak
akan sempurna sampai dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahuwata’ala. Dan
termasuk sebab-sebab yang akan menumbuhkan kecintaan adalah menebarkan salam di
antara saudara-saudaranya muslim, yaitu menampakkan salam tersebut kepada mereka. Di
mana dia mengucapkan salam kepada orang yang dijumpainya, baik dia kenal ataukah tidak.
Maka inilah di antara sebab yang akan menumbuhkan mahabbah.” (Syarh Riyadhush Shalihin
2/127)
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Saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Al-Ma’idah: 2)
Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam bersabda:
ِ َن أ
ِﺧﻴﻪ
َ ن اﻟْﻌَﺒْﺪِ َﻣﺎ ﻛَﺎ
ِ ْن اﻟْﻌَﺒْﺪ ُ ﻓِﻲ ﻋَﻮ
ِ ْوَاﻟﻠ ُﻪ ﻓِﻲ ﻋَﻮ
“Dan Allah Subhanahuwata’ala senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut
berusaha menolong saudaranya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu)
Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah berkata: “Maka perkara yang
wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim adalah senantiasa berusaha melakukan sebabsebab yang akan menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin. Karena bukan
termasuk perkara yang masuk di akal dan bukan pula termasuk adab kebiasaan yang terjadi,
seseorang biasa saling membantu bersama orang yang dia tidak mencintainya. Dan tidak
mungkin bisa saling membantu (ta’awun) dalam kebaikan dan ketakwaan kecuali dengan
sebab saling mencintai. Oleh karena inilah mahabbah (saling mencintai) karena Allah
Subhanahuwata’ala termasuk sebagian tanda kesempurnaan iman.” (Syarh Riyadhush
Shalihin 2/127)
Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran
Nasihat itu maknanya adalah seorang muslim mencintai kebaikan untuk saudaranya,
mengajak, membimbing, menjelaskan, dan mendorong saudaranya tersebut untuk
melakukan kebaikan itu. (Syarh Riyadhush Shalihin 1/458)
Allah Subhanahuwata’ala berﬁrman:
“Dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya
menetapi kesabaran.” (Al-’Ashr: 3)
Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam bersabda:
َ
َ ﻦ؟ ﻗَﺎ
ﻢ
ِ ِ ﺴﻠ
ِ  ﻳﻦ اﻟﻨ
َ ﺼﻴ
ْ ﻤ
ُ  وَﻟ ِ َﺮ،ِ وَﻟِﻜِﺘَﺎﺑِﻪ،ِ ﻟِﻠﻪ:ل
ْ ِﻣﺘِﻬ ﻴﻦ وَﻋَﺎ
ُ ْ ﻤﺔِ اﻟ
 ِ  وَ ِﻷﺋ،ِﺳﻮﻟِﻪ
َ ِ  ﻟ: ﻗُﻠْﻨَﺎ.ﺤ ُﺔ
َ ﻤ
ْ ﻤ
ُ  اﻟﺪ
“Agama itu adalah nasihat.” Kami bertanya: “Untuk siapa?” Beliau bersabda: “Untuk Allah,
untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, dan untuk pemimpin muslimin serta orang-orang
awamnya.” (HR. Muslim dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahuanhu)
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Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah berkata: “Adapun nasihat bagi
kaum muslimin secara keseluruhan adalah kamu mencintai kebaikan untuk mereka
sebagaimana kamu mencintai kebaikan untuk dirimu. Kamu bimbing mereka kepada
kebaikan. Kamu tunjukkan mereka kepada kebenaran apabila mereka tersesat dari
kebenaran tersebut. Kamu ingatkan mereka dengan kebenaran kalau mereka lupa. Dan
kamu jadikan mereka sebagai saudara-saudaramu. Karena Rasul Shalallahu’alaihi wa sallam
bersabda:
َ ِ اﻟْﻤﺴﻠ
ْ ﻤ
ُ ْ ﻢ أﺧُﻮ اﻟ
ُ ْ ُ
ِ ﺴﻠِﻢ
“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya.” (Muttafaq ‘alaih dari Ibnu ‘Umar
radhiyallahuanhuma)
Beliau rahimahullah juga menyatakan: “Dan ketahuilah bahwa nasihat adalah pembicaraan
yang dilakukan antara kamu dengan saudaramu dengan diam-diam. Karena kalau kamu
menasihatinya dengan diam-diam, niscaya kamu akan dapat memengaruhinya dalam
keadaan dia yakin bahwa kamu adalah pemberi nasihat. Akan tetapi apabila engkau
berbicara tentang kekurangan atau kesalahan dia di muka umum, maka rasa egonya bisa
menyeret dia untuk berbuat dosa sehingga dia tidak akan menerima nasihat karena dia
mengira bahwa yang kamu inginkan hanyalah balas dendam, mencelanya, atau menjatuhkan
kedudukannya di hadapan manusia. Sehingga dia tidak mau menerima nasihat. Akan tetapi
kalau nasihat tersebut dilakukan dengan diam-diam antara kamu dengan dia, niscaya dia
(insya Allah) akan menghargai dan menerimanya.” (Syarh Riyadhush Shalihin 1/465-466)
Saling mengunjungi
Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu, dari Nabi Shalallahu’alaihi wa sallam:
َ َ  ﻓَﻠَﻤﺎ أَﺗﻰ ﻋَﻠَﻴﻪ ﻗَﺎ،أَن رﺟ ًﻼ زار أَﺧًﺎ ﻟَﻪ ﻓﻲ ﻗَﺮﻳﺔ أُﺧْﺮى ﻓَﺄَرﺻﺪ اﻟﻠﻪ ﻟَﻪ ﻋَﻠَﻰ ﻣﺪرﺟﺘِﻪ ﻣﻠَﻜًﺎ
َ ﻦ ﺗُﺮِﻳﺪُ؟ ﻗَﺎ
 أُرِﻳﺪ ُ أَﺧًﺎ ﻟِﻲ:ل
ِْ
َ 
ٍَ ْ
ِ ُ
َ َ ْ
َ ِ َ َْ َ
ُ ُ
َ ْ  أﻳ:ل
َ
َ َ ُ َ 
َ
َ
َ َﻞ ﻟ
ُ ﺳﻮ
َ  ﻗَﺎ.ﻞ
 ﺟ
َ ﻬَﺎ؟ ﻗَﺎﻤﺔٍ ﺗ َ ُﺮﺑ
ْ َ ﻫ:ل
َ  ﻗَﺎ.ِﻓِﻲ ﻫَﺬِهِ اﻟْﻘ َْﺮﻳَﺔ
ِل اﻟﻠﻪ
َ َﺰ و َﺣﺒَﺒْﺘ ُ ُﻪ ﻓِﻲ اﻟﻠﻪِ ﻋ
ْ ﻲ أ َﻻ ﻏَﻴ ْ َﺮ أﻧ:ل
ُ ﻲ َر ﻓَﺈِﻧ:ل
َ ْﻦ ﻧِﻌ
ْ ﻚ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ِﻣ
َ َ إﻟَﻴ
َ َﻚ ﻛ
َ
ِﺣﺒَﺒْﺘ َ ُﻪ ﻓِﻴﻪ
ْ ﻤﺎ أ
َ ن اﻟﻠ َﻪ ﻗَﺪ ْ أ
 ﻚ ﺑِﺄ
ْ ِ
َ َ  ﺣﺒ
Ada seseorang mengunjungi saudaranya di sebuah desa. Maka Allah Subhanahuwata’ala
mengutus malaikat-Nya untuk menjaganya di dalam perjalanannya. Maka tatkala malaikat
tersebut menemuinya, malaikat itu bertanya: “Kamu hendak pergi ke mana?” Dia menjawab:

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

Ukhuwah Yang Membuahkan Mahabbah Dan Rahmah

“Aku ingin mengunjungi saudaraku di desa ini.” Malaikat itu bertanya lagi: “Apakah kamu
memiliki suatu kenikmatan yang bisa diberikan kepadanya?” Dia menjawab: “Tidak. Hanya
saja aku mencintai dia karena Allah Subhanahuwata’ala.” Maka malaikat itu menyatakan:
“Aku adalah utusan Allah Subhanahuwata’ala kepadamu (untuk mengabarkan kepadamu)
bahwa Allah Subhanahuwata’ala sungguh mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya
karena-Nya.” (HR. Muslim)
Maka perhatikanlah kisah ziarah mubarakah (penuh berkah) yang dilakukan oleh kedua
amirul mukminin Abu Bakr dan ‘Umar radhiyallahuanhuma kepada Ummu Aiman
radhiyallahuanha. Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata:
Abu Bakr berkata kepada ‘Umar setelah Nabi Shalallahu’alaihi wa sallam meninggal:
“Berangkatlah bersama kami mengunjungi Ummu Aiman sebagaimana biasanya Nabi n
mengunjunginya.” Maka setelah keduanya sampai, Ummu Aiman menangis. Keduanya
bertanya: “Apa yang menjadikan kamu menangis? Tidakkah kamu yakin bahwa apa yang di
sisi Allah Subhanahuwata’ala itu lebih baik bagi Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam?”
Ummu Aiman radhiyallahuanha menjawab: “Aku menangis bukan karena aku tidak meyakini
bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahuwata’ala itu lebih baik bagi Rasulullah
Shalallahu’alaihi wa sallam. Akan tetapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari
langit.” Maka dia menyebabkan keduanya (Abu Bakr dan ‘Umar radhiyallahuanhuma)
menangis. Sehingga mulailah keduanya menangis bersamanya. (HR. Muslim 3454)
Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah berkata: “Ziarah (kunjungan) itu memiliki banyak
faedah, di antaranya: akan membuahkan pahala yang besar, melunakkan dan menyatukan
hati, mengingatkan saudaranya yang lupa, memperingatkan saudaranya yang lalai, serta
mengajarkan ilmu kepada saudaranya yang jahil. Dan di dalamnya ada kebaikan yang
banyak. Orang yang mengamalkannya akan mengetahui kebaikan tersebut.” (Syarh
Riyadhush Shalihin, 2/116)
Namun yang harus kita perhatikan dan ingatkan adalah jangan sampai ibadah yang demikian
mulianya ini dipalingkan oleh setan sebagai ajang untuk ghibah [1] (mengumpat), namimah
(adu domba), atau membicarakan hal-hal yang tidak ada faedahnya serta belum jelas
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kebenarannya. Padahal hal-hal inilah yang akan menyusahkan pertanggungjawaban kita di
hadapan Allah Subhanahuwata’ala. Sebagaimana ﬁrman-Nya:
Dan (ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka lalu mereka
dikumpulkan (semuanya). Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran,
penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah
mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka: “Mengapa kamu menjadi saksi
terhadap kami?” Kulit mereka menjawab: “Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai
berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata, dan Dia-lah yang menciptakan kamu
pada kali yang pertama dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak
dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu
bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu
kerjakan. (Fushshilat: 19-22)
Disamping itu, kita harus menjauhi berbagai macam prasangka jelek terhadap saudara kita
dan mencari-cari kelemahannya. Karena Allah Subhanahuwata’ala berﬁrman:
“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya
sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain
dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di
antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa
jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat
lagi Maha penyayang.” (Al-Hujurat: 12)
Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam bersabda:
َ ﻳﺎ ﻣﻌﺸَ ﺮ ﻣ
ْ ﻢ ﻳُﻔْﺾ
ِ ِ ﺴﻠ
َﻊﻦ ﺗَﺘَﺒ
ُ ﻤﺎ
ْ ﻤ
َ ِ ﻢ ﺑِﻠ
ْ ﻦأ
ْ ِﺒِﻌُﻮا ﻋَﻮْ َراﺗِﻬﻢ وَ َﻻ ﺗَﺘ
ْ ُ ُﺮوﻫ ﻴﻦ وَ َﻻ ﺗُﻌَﻴ
ُ ْ  َﻻ ﺗُﺆْذ ُوا اﻟ،ِن إِﻟَﻰ ﻗَﻠْﺒِﻪ
َ اﻹِﻳ
ْ َ ﺴﺎﻧِﻪِ وَﻟ
َ َ ﺳﻠ
ْ  ُﻪ َﻣ  ﻓَﺈِﻧ،ﻢ
َ ﻤ
ْ َ َ ْ َ َ
ِ
ِ َ ﻋَﻮْ َرةَ أ
ِﺣﻠِﻪ
ْ ف َر
ِ ْﺟﻮ
َ ﺤ ُﻪ وَﻟَﻮْ ﻓِﻲ
ْ ﻀ
َ ﻊَ اﻟﻠ ُﻪ ﻋَﻮْ َرﺗ َ ُﻪ ﻳ َ ْﻔﻦ ﺗَﺘَﺒ
ْ ﻤ
ُ ْ ﺧﻴﻪِ اﻟ
ْ ﻊَ اﻟﻠ ُﻪ ﻋَﻮْ َرﺗ َ ُﻪ وَ َﻣﺴﻠِﻢ ِ ﺗَﺘَﺒ
“Wahai sekalian orang yang telah masuk Islam dengan lisannya dalam keadaan imannya
belum masuk ke dalam hatinya. Jangan kalian menyakiti orang-orang muslim. Jangan kalian
merendahkan mereka. Dan jangan kalian mencari-cari kelemahannya. Karena barangsiapa
mencari-cari kelemahan saudaranya yang muslim, niscaya Allah Subhanahuwata’ala akan
mencari-cari kelemahannya. Dan barangsiapa yang Allah Subhanahuwata’ala mencari-cari
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kelemahannya, niscaya Allah Subhanahuwata’ala akan membongkar kelemahan atau
kekurangannya walaupun dia berada di dalam rumahnya.” (HR. At-Tirmidzi no. 2032)
Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah berkata: “Termasuk tabiat
manusia biasa, ada pada dirinya kekurangan, kelemahan, dan kesalahan. Maka yang wajib
bagi seorang muslim terhadap saudaranya adalah menutupi kelemahannya dan tidak
menyebarkan kelemahan tersebut kecuali dalam keadaan darurat. Maka apabila keadaan
darurat tersebut mengharuskan untuk membongkar aibnya dan menyebarkannya, niscaya
dia akan melakukannya (demi kepentingan yang syar’i). Akan tetapi kalau bukan karena
keadaan darurat, maka yang lebih utama adalah menutupi kekurangan tersebut. Dia adalah
manusia biasa. Barangkali dia berbuat salah karena dorongan syahwat atau syubhat yang
ada pada dirinya, di mana al-haq tersamar baginya. Maka kemudian dia berbicara dengan
ucapan yang batil atau melakukan perbuatan yang menyimpang. Sedangkan seorang
mukmin diperintahkan untuk menutupi kekurangan saudaranya. Sebagaimana sabda
Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam:
ِﺳﺘ َ َﺮهُ اﻟﻠ ُﻪ ﻳَﻮْ َم اﻟ ْ ِﻘﻴَﺎ َﻣﺔ
َ  ﻧْﻴَﺎ إِﻻﺴﺘ ُ ُﺮ ﻋَﺒْﺪ ٌ ﻋَﺒْﺪًا ﻓِﻲ اﻟﺪ
ْ َ َﻻ ﻳ
“Tidaklah seorang hamba menutupi kekurangan hamba yang lainnya di dunia kecuali Allah
akan menutupi kekurangan atau kesalahan dia pada hari kiamat.” (HR. Muslim dari Abu
Hurairah radhiyallahuanhu)
Menunaikan hak-hak saudara
Dengan ditunaikannya hak-haknya, maka akan menguatkan ikatan persaudaraan dan
kecintaan pada masing-masingnya. Dan adapun sebagian hak-hak seorang muslim yang
wajib untuk ditegakkan adalah sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam:
ْ ُ ﻤ
ﺲ
َ ِ ﺴﻠِﻢ
ِ ْ وَﺗَﺸ،ِﻋْﻮَةﺟﺎﺑ َ ُﺔ اﻟﺪ
َ ِ  وَإ،ِﺠﻨَﺎﺋِﺰ
َ ْ ﺒَﺎعُ اﻟ وَاﺗ،ﻳﺾ
َ
  اﻟ ﺲ؛ َرد
ْ ﻤ
ْ ﻤ
َ ْ  وَ ِﻋﻴَﺎدَةُ اﻟ،ِﺴ َﻼم
ْ ﺧ
ُ ْ ﺴﻠِﻢ ِ ﻋَﻠَﻰ اﻟ
ُ ْ  اﻟﺣﻖ
ٌ ﻤ
ِ ِ ﻴﺖ اﻟﻌَﺎﻃ
ِ ِﻤﺮ
“Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima: membalas salam, menjenguk orang
sakit, mengikuti jenazah, memenuhi undangan, dan menjawab orang yang bersin.”
Dalam riwayat Muslim:
َ َ  وإذ َا دﻋَﺎ،ﻢ ﻋَﻠَﻴﻪ إذ َا ﻟَﻘﻴﺘﻪ ﻓَﺴﻠ:ل
َ ﺳﻮ
َ  ﻗِﻴ.ﺖ
 وَإِذ َا،ﺟﺒ ْ ُﻪ
ِ ِ ﺴﻠِﻢ
َ َِ ِْ
َ
ُ ﻦ ﻳَﺎ َر
ْ ﻤ
ْ ﻤ
ِ ك ﻓَﺄ
ْ َ َُ ِ
 ﺳ
ُ ْ ﺴﻠِﻢ ِ ﻋَﻠَﻰ اﻟ
ُ ْ  اﻟﺣﻖ
 ُ َﻣﺎ ﻫ:ﻞ
ِ َ ل اﻟﻠﻪِ؟ ﻗَﺎ
َ ﺤ
ﺒِﻌْ ُﻪﺎت ﻓَﺎﺗ
ِ ﺤ
َ َﺲ ﻓ
ْ ﺼ
َ ﺼ
َ َﻤﺪ َ اﻟﻠ َﻪ ﻓ
ْ ا
َ  وَإِذ َا َﻣ،ُض ﻓَﻌُﺪْه
 ﺴ
َ ِ وَإِذ َا َﻣﺮ،ﻤﺘ ْ ُﻪ
َ َ  وَإِذ َا ﻋَﻄ،ﺢ ﻟ َ ُﻪ
َ ْ ﻚ ﻓَﺎﻧ
َ ْ ﺳﺘَﻨ

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

Ukhuwah Yang Membuahkan Mahabbah Dan Rahmah

“Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam. Ditanyakan: “Apa saja wahai
Rasulullah?” Beliau berkata: “Bila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam
kepadanya, bila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya, bila dia meminta nasihat
maka berilah dia nasihat, bila dia bersin lalu memuji Allah maka jawablah, bila dia sakit maka
jenguklah, dan bila dia mati maka ikutilah (jenazahnya).”
Akhirnya, kita memohon kepada Allah Subhanahuwata’ala, agar Dia melimpahkan hidayah
tauﬁq kepada kita semua untuk menerima segala sesuatu yang Dia cintai dan Dia ridhai,
serta menjadikan kita sebagai da’i yang ikhlas, dan menjauhkan kita dari berbagai macam
tipu daya setan dari golongan jin dan manusia. Kita pun memohon hanya kepada Allah
Subhanahuwata’ala semata untuk melunakkan hati kita dan menyatukannya di atas
kebenaran.
Sumber: Majalah Asy Syariah
***************
Catatan Kaki:
Silakan para pembaca menyimak kembali: Nikmat Lisan untuk Apa Kita Gunakan? (Asy
Syariah Vol. V/No. 52/1430 H/2009 hal. 40) bahaya dari ghibah, namimah, dan berbicara
yang tidak ada faedahnya.

Related Posts
Sahabat Rasulullah adalah Orang-orang Pilihan
SAHABAT RASULULLAH ADALAH ORANG-ORANG PILIHAN Ditulis oleh: Al-Ustadz Muhammad
Umar As-Sewed Ketika Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam mendakwahkan ajaran Islam,
hanya segelintir orang yang mau mengikuti…
Kebenaran Hanya Datang Dari Allah
KEBENARAN HANYA DATANG DARI ALLAH Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Karimah Askari bin
Jamal Al-Bugisi “Maka (Dzat yang demikian) itulah Allah, Rabb kamu yang sebenarnya.
Maka…
Agama Ini Telah Sempurna
AGAMA INI TELAH SEMPURNA Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Muhammad Harits Abrar Thalib Allah

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

Ukhuwah Yang Membuahkan Mahabbah Dan Rahmah

subhanahuwata’ala menurunkan agama Islam dalam keadaan telah sempurna. Ia tidak
membutuhkan penambahan…
Jalan Meraih Manisnya Iman
JALAN MERAIH MANISNYA IMAN Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Isma’il Muhammad Rijal, Lc.
haﬁzhaullah Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu, Nabi Shallallahu `alaihi wa
sallam bersabda, ﻦ
ٌ َ …ﺛَﻼ
ْ ث َﻣ
Mengutamakan Orang Lain Atas Diri Sendiri
MENGUTAMAKAN ORANG LAIN ATAS DIRI SENDIRI Al-Ustadz Abu Muhammad Abdulmu’thi, Lc.
Di tengah persaingan hidup yang semakin ketat ini, sulit kita dapatkan orang yang memiliki…

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

