RASA TAKUT ULAMA SALAF

Dari Imron al-Khoyyath rahimahullah, ia berkata:
 ﻻ أدري ﻳﺒﺸﺮﻧ، أﻧﺘﻈﺮ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت:ﻴﻚ؟ ﻗﺎل ﻣﺎ ﻳﺒ: ﻓﻘﻠﻨﺎ، ﻧﻌﻮده وﻫﻮ ﻳﺒ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌدﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠ
ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ أم ﺑﺎﻟﻨﺎر.
Kami masuk menjenguk Ibrahim an-Nakha’i dan ia sedang menangis. Maka kami
bertanya kepadanya, “Apa yang membuat anda menangis?”
Ia menjawab, “Aku sedang menunggu malaikat maut. Aku tidak tahu ia
akan memberiku kabar gembira dengan surga atau neraka.”
Ibrahim an-Nakha’i adalah seorang tabi’in, ia bertemu dengan Abu Sa’id alKhudri dan Aisyah radhiallahu ‘anhum. Kebanyakan riwayatnya dari tabi’in
seperti ‘Alqomah, Masruq, dan al-Aswad.
Al-Muntazham fii Tarikhil Muluki wal Umam
Link Telegram: https://t.me/warisansalaf/316

BAHKAN KITA SELAMAT DAN MEREKA SELAMAT ITU LEBIH BAIK
DARIPADA KITA MENDAPAT PAHALA SEMENTARA MEREKA BERDOSA

Dahulu Ibrahim An-nakha’i rahimahullah adalah seorang yang sebelah matanya
tidak dapat melihat, dan muridnya yaitu Sulaiman bin Mihran seorang yang rabun
matanya (pengelihatannya lemah)
Ibnul Jauzy meriwayatkan dari mereka berdua dalam kitabnya Al-Muntazhom,
“Bahwasanya keduanya berjalan (bersama) di salah satu jalan di Kota Kufah
menuju Masjid Jami. Ketika keduanya sedang berlajan, al Imam an Nakha’i
berkata, “Wahai sulaiman, tidakkah engkau mengambil suatu jalan dan aku
mengambil jalan yang lain? Karena sesungguhnya aku khawatir apabila kita

berjalan bersama, lalu bertemu dengan orang yang bodoh. niscaya mereka akan
mengatakan, ‘orang yang buta sebelah sedang menuntun orang yang rabun
matanya.’ Mereka pun akan MENGGIBAHI kita dan mereka berdosa.
Al A’mas berkata, “Wahai Abu Imron, bukankah itu tdk masalah, kita mendapat
pahala dan mereka berdosa.”
Maka Ibrahim an Nakha’i mengatakan, “Ya Subhanallah! Bahkan kita selamat dan
mereka selamat itu lebih baik daripada kita mendapat pahala sementara mereka
berdosa.”
Al-Muntazham fii Tarikhil Muluki wal Umam (7/22 dengan redaksi sedikit
berbeda)
Link Telegram: https://t.me/warisansalaf/311

PERBEDAAN ORANG SOMBONG YANG MEMBANGKANG
DENGAN PELAKU MAKSIAT YANG BERTAUBAT

Al-Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata,
َونﺮﺘَﻐْﻔﺴ اﻟْﻤ:ةﻮ اﻟﺸﱠﻬﻞﻫا و.ﻴﺲﻠﺑ اﻟﻨﱠﺎرِ اَﻟ اﻢﺪِﻫﻗَﺎﺋ وﻬِﻢﺨ ﺷَﻴﻊ ﻣ:ِﻗْﺪَار ﺑِﺎﺎجﺠﺘﺣا و،ِارﺮﺻاﺮِ وﺒْ اﻟﻞﻫﻓَﺎ
ﻨﱠﺔ اﻟْﺠ ﻓم آدﺑِﻴﻬِﻢ اﻊ ﻣ:ِﺎ ﺑِﺎﻟْﻘَﺪَرﻬﻠَﻴﻮنَ ﻋﺘَﺠﺤ ﻳ  اﻟﱠﺬِﻳﻦ،ِﺘَﺮِﻓُﻮنَ ﺑِﺎﻟﺬﱡﻧُﻮبﻌﻮنَ اﻟْﻤﺒاﻟﺘﱠﺎﺋ
“Orang yang sombong dan terus menerus (dalam kemaksiatannya) serta selalu
beralasan dengan takdir (di dalam perbuatannya,pen), maka dia akan bersama
syaikhnya dan pemimpinnya yaitu Iblis ke dalam api neraka.
Sementara orang-orang yang mengikuti syahwatnya (terjtuh dalam
kemaksiatan,pen), dan ia beristighfar dan bertaubat serta menyadari dosadosanya, dan tidak beralasan dengan takdir (atas perbuatannya itu), maka
mereka akan bersama bapak mereka Adam di dalam Jannah (surga).” Madarijus
Salikin (2/316)

Hal itu disebabkan, dosa pertama yang Allah dimaksiati dengannya adalah dosa
kesombongan yang dilakukan oleh Iblis yang dilaknat, dosanya itu membawa dia
kepada pembangkangan dan enggan bertaubat, sehingga tempat kembalinya
adalah neraka.
Adapun Adam, dosa yang dilakukannya adalah syahwat, lantas ia pun menyadari
dosa tersebut dan bertaubat kepada Allah, lalu Allah memberikan kepada Adam
taubat-Nya, maka tempat kembalinya adalah surga.
Sumber Panduan: Madarijus Salikin (2/316)
Link Telegram: https://t.me/warisansalaf/307

ALLAH MENYERU PADA HARI KIAMAT,
“DIMANAKAH TETANGGAKU” ?

Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa Sallam bersabda,
 أن ﻳﺠﺎورك؟ رﺑﻨﺎ! وﻣﻦ ﻳﻨﺒﻐ:ﺔ ﻓﺘﻘﻮل اﻟﻤﻼﺋ:؟ ﻗﺎل أﻳﻦ ﺟﻴﺮاﻧ، أﻳﻦ ﺟﻴﺮاﻧ:ﻪ ﻟﻴﻨﺎدي ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔإن اﻟ
 أﻳﻦ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ؟:ﻓﻴﻘﻮل

“Sesungguhnya Allah akan menyeru pada hari kiamat: “Dimana tetanggaku?
Dimana tetanggaku?” Para malaikat menyatakan: “wahai Rabb kami, siapakah
yang pantas menjadi tetangga-Mu?” Maka Allah menyatakan: “Dimana orangorang yang memakmurkan masjid-masjid?”
Syaikh al-Albani rahimahullah berkata, “Sanad (hadits)nya bagus”

Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah (no.2728)
Diterjemahkan oleh: Al-Ustadz Abu Ja’far hafizhahullah
Link Telegram: https://t.me/warisansalaf/300

PERMUSUHAN SYAITHAN

Sebagian salaf berkata:
 ورﺟﻞ ﻳﻤﻮت ﻋﻠ،ً ﻣﺆﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ:ﺷﻴﺎءء ﻛﻔﺮﺣﻬﻢ ﺑﺜﻼﺛﺔ اذا اﺟﺘﻤﻊ إﺑﻠﻴﺲ وﺟﻨﻮده ﻟﻢ ﻳﻔﺮﺣﻮا ﺑﺸا
 وﻗﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺧﻮف اﻟﻔﻘﺮ،ﻔﺮاﻟ
“Apabila Iblis dan bala tentaranya berkumpul tidaklah mereka bergembira
dengan sesuatu seperti kegembiraan mereka dengan tiga perkara:
1. Seorang mukmin membunuh mukmin (yang lain),
2. Seseorang yang mati di atas kekufuran, dan
3. Hati yang padanya ada rasa takut terhadap kemiskinan.”
Sumber: Thoriqul Hijrotain li Ibnil Qoyyim (1/33)
Diterjemahkan oleh: Al-Ustadz Abu Ja’far hafizhahullah
Sumber: https://t.me/warisansalaf/298

AMALAN MULIA YANG DILAKUKAN ANAK ADAM

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
bersabda,
ﻣﺎ ﻋﻤﻞ اﺑﻦ آدم ﺷﻴﺌﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة وﺻﻼح ذات اﻟﺒﻴﻦ وﺧﻠﻖ ﺣﺴﻦ
“Tidaklah seorang anak adam melalukan suatu amalan yang lebih afdhal daripada
shalat, mendamaikan dua orang yang berselisih, dan perangai yang bagus.”

Shahihul Jami’ (no.5645) dan Ash-Shahihah (no.1448)
Link Telegram:

KELEMBUTAN ALLAH KEPADA UMAT INI

Al ‘Allamah Ubaid bin Abdillah Al Jabiri hafizhahullah Ta’ala berkata,
“Kelembutan Allah Subhanahu wa Ta’ala atas ummat ini, tatkala Allah tidak
menyegerakan siksaan bagi mereka sebagaimana Allah menyegerakan siksaan
bagi para pendusta rasul-rasul (terdahulu,pen).”

In’amul Baari bi Syarhi Kitab Al I’tisham min Shahih Al Bukhari (hal.223)
[  ))إﻧﻌﺎم اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢﻪ ﻓﻪ اﻟﺠﺎﺑﺮي ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟ
ﺬﺑﻴﻦ ﺑﻬﺬه اﻷﻣﺔ؛ إذ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﺟﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺠﻞ ﻟﻠﻤ ))ﻟﻄﻔﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟ:(223 اﻟﺒﺨﺎري(( )ص
رﺳﻠﻬﻢ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﻢ(( اﻫـ.
Diterjemahkan oleh: Al-Ustadz Abu Ja’far hafizhahullah
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ORANG YANG TIDAK MENYAYANGI TIDAK AKAN DISAYANGI
Dari Jarir bin Abdillah radhiallahu anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
bersabda,
 اﻟﻨﱠﺎسﻢﺣﺮ ﻳ ﻦ ﻣﻪ اﻟﻢﺣﺮ ﻳ
“Allah tidak akan menyayangi seseorang yang tidak menyayangi manusia
lainnya.”
Shahih Adabul Mufrod (hal.63)

Oleh: Tim Warisan Salaf
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Link Telegram: https://t.me/warisansalaf/280

KESOMBONGAN MENGAKIBATKAN KEHINAAN
Ambillah pelajaran dari kisah diusirnya Iblis dari al-jannah (surga,red) !
Ia diusir, dilaknat dan terhina akibat kesombongan !
Allah berfirman :
 ﻣﻦ ﻧﺎر و ﺧﻠﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ﻗﺎل ﻓﺎﻫﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻤﺎﻗﺎل ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻚ أﻻ ﺗﺴﺠﺪ إذ أﻣﺮﺗﻚ ﻗﺎل أﻧﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺧﻠﻘﺘﻨ
١٣-١٢ : ﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺧﺮج إﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻏﺮﻳﻦ )اﻷﻋﺮافﻮن ﻟﻚ أن ﺗﺘ)ﻳ
“(Allah) berkata : “Apa yang mencegahmu untuk tidak sujud tatkala Aku
memerintahmu (untuk sujud) ?
Iblis menjawab : “Aku LEBIH BAIK dari dia (Adam).Engkau menciptakan aku
dari api, sedangkan Engkau menciptakan dia dari tanah”.
(Allah) berkata : “Maka turunlah kamu darinya (al-jannah). Tidak sepatutnya
kamu menyombongkan diri di dalamnya.Keluarlah kamu (darinya).Sesungguhnya
kamu termasuk hamba yang terhina” (QS. Al ‘Araf : 12-13)

Demikian pula kesombongan menjadi sebuah penghalang seseorang masuk aljannah.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda :
 ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﻣﻦ ﻛﺒﺮﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓ
“Tidak masuk al-jannah, siapa saja yang di kalbunya ada sekecil apapun dari
kesombongan” (Muslim)

Al-Imam Sufyan ats-Tsauri berkata :
 ﻣﺸﺘﻬﻴﺎ ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻬﻮة ﻓﺎرج ﻟﻪ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﺈن آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﺼﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ ﻓ
ﺒﺮا ﻓﻠﻌﻦ ﻣﺴﺘ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻓﺈن إﺑﻠﻴﺲ ﻋﺼ ﻛﺒﺮ ﻓﺎﺧﺶ ﻋﻠﻣﻌﺼﻴﺘﻪ ﻓ
“Barangsiapa yang kemaksiatannya berupa syahwat, maka berharaplah ada
taubat pada dirinya. Sesungguhnya Adam ‘alaihi as-Salam sempat bermaksiat
mengikuti syahwatnya, lalu diampuni. Namun barangsiapa kemaksiatannya
berupa kesombongan, maka khawatirlah laknat terhadap
pelakunya.Sesungguhnya Iblis bermaksiat menuruti kesombongan, lalu
dilaknat”. (Lihat Hilyah al-Aulia’)
Segala kelebihan pada hamba semata-mata datangnya dari Allah. Jangan sampai
dirinya tertipu dengan kelebihan yang ada padanya. Terlebih seorang hamba yang
menisbatkan diri kepada agama dalam ucapan dan perbuatannya.

Dalam salah satu rangkaian zikir pagi & petang,
…ﺒﺮﺴﻞ و ﺳﻮء اﻟ…رب أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟ
…Ya Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan jahatnya
kesombongan…

Oleh: al-Ustadz Abdurrahman Madiun Hafizhahullahu Ta’ala
——————Bagikan faedah ini kepada orang yang anda cintai semoga menjadi amal jariyyah
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MINTALAH KEMUDAHAN KEPADA ALLAH TA’ALA

Ketahuilah saudara, Disaat engkau dirundung kesulitan, kepayahan, dan
kesempitan kemudian engkau merengek meminta kepada Allah Ta’ala, pasti Allah
akan memudahkan semua kesulitanmu.
Karena tiada yang dapat memudahkan kesulitan kecuali Allah ; Dia-lah Yang
Maha kuasa atas segala sesuatu.
Di riwayatkan dari Shahabat Anas bin Malik Rodhiyallahu ‘anhu, bahwasanya
Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wasallam pernah mengatakan dalam doanya,
ﺖﯩذَا ﺷ اًﻬنَ ﺳﺰ اﻟْﺤﻞﻌ ﺗَﺠﻧْﺖا و،ًﻬ ﺳﻠْﺘَﻪﻌﺎ ﺟ ﻣ اﻞﻬ ﺳ ﻢاﻟﻠﱠﻬ
“Ya Allah…, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan
mudah. Dan Engkaulah yang menjadikan kesulitan ini mudah jika Engkau
berkehendak.”
[HR. Ibnu Hibban di dalam Shohihnya no.974, Ibnus-Sunni di dalam ‘Amalul
Yaum wal-Lailah no.351, Al-Baihaqi di dalam Ad-Da’awatul Kabir no.266, Abu
Nu’aim di dalam Akhbar Ashfahan (2/276)]
Hadits ini dishohihkan oleh Al-Imam Al-Albani Rohimahullah dalam kitabnya AshShohihhah no.2886.
Wallahul-Musta’an

Ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Hadi Pekalongan
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