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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Tentang Taubat : Hadits ke-22 

 

Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan kepada-Nya. 
Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amalan-amalan kita. Barangsiapa yang diberi 
petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada 
yang bisa memberikan hidayah padanya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak diibadahi 
kecuali hanya Allah semata dan tiada sekutu apapun bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad shollallohu 
'alaihi wasallam adalah seorang hamba dan utusan-Nya. Amma ba'd (kemudian setelah itu), 

Melanjutkan pembahasan kitab Riyadush Sholihin karya Al Imam An Nawawi rohimahulloh, maka pada kesempatan kali 

ini akan memasuki pembahasan bab yakni Bab At Taubah (Bab Tentang Taubat) pada hadits no. 22 tentang kisah Ka’ab 

bin Malik rodhiAllahu ‘anhu yang merupakan hadits yang sangat panjang. 

-dalam kitab Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Ibnul ‘Utsaimin rohimahulloh tertulis nomor haditsnya adalah 

nomor 21  karena hadits nomor 4 dan 5 dijadikan satu yakni hadits nomor 4- 

-capture scan kitab dari Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Muhammad bin Sholih al ‘Utsaimin rohimahullah- 
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Hadits ke-22 : 

Dan dari ‘Abdullah bin Ka’ab bin Malik _yang dia adalah salah seorang anak dari Ka’ab bin Malik rodhiAllahu ‘anhu yang 

menjadi penuntunnya tatkala Ka’ab telah buta_ ia berkata : “Aku mendengar Ka’ab bin Malik _rodhiAllahu ‘anhu_ berkisah 

tentang dirinya ketika tertinggal dari Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dalam Perang Tabuk.  

Ka’ab berkata : “Aku tidak pernah tertinggal berperang bersama Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam satu kali pun, kecuali 

pada Perang Tabuk. Meski pernah pula aku tertinggal dari Perang Badr, tetapi ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang 

tertinggal dari Perang Badr yang dicela. Hal itu dikarenakan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dan kaum Muslimin saat itu 

keluar pada Perang Badr hanya untuk menghadang rombongan dagang Quroisy. Hingga Allah Ta’ala mempertemukan kaum 

Muslimin dan musuh mereka tanpa adanya perjanjian. Aku pun turut hadir dalam malam ‘Aqobah bersama Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wasallam ketika kami bersumpah setia di atas Islam. Dan malam ‘Aqobah itu lebih aku senangi daripada 

keikutsertaanku dalam Perang Badr, meskipun memang Perang Badr itu lebih sering disebut-sebut orang ketimbang malam 

‘Aqobah tersebut. 

Dahulu, berita yang tersebar mengenai diriku ketika tertinggal dari Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pada Perang Tabuk 

adalah karena aku tidaklah cukup kuat dan lapang untuk berperang bersama Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam. Padahal, 

demi Allah, belum pernah aku memiliki 2 ekor hewan tunggangan (unta atau kuda) sebelum itu sebagaimana aku memilikinya 

pada saat perang tersebut. 

Biasanya, tidaklah Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam jika hendak berperang melainkan Beliau samarkan hal tersebut 

dengan hal yang lain (yakni dalam rangka siasat perang agar strateginya tidak diketahui musuh, misalkan dengan seolah-olah 

berangkat ke tujuan A padahal tujuan aslinya adalah B). Saat itu Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam berperang dalam cuaca 

yang sedang panas-panasnya lagi perjalanannya pun sangat jauh melintasi gurun pasir gersang guna menghadapi musuh yang 

besar pula, kemudian Beliau pun mengumumkan kepada kaum Muslimin untuk mempersiapkan segala keperluan perang  

(dinukilkan dari sebagian ‘ulama bahwasanya pasukan musuh yang akan dihadapi adalah pasukan utusan Hiroklius Romawi 

dalam jumlah sangat besar yang akan menyerang Madinah, namun Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam berniat menghadang 

musuh tersebut di daerah Tabuk).  

Saat itu Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun menerangkan maksud Beliau kepada kaum Muslimin (yakni diumumkan 

bahwa tujuan perangnya adalah daerah Tabuk). Dan ketika itu kaum Muslimin yang mengikuti seruan Rosulullah shollallahu 

‘alaihi wasallam sangatlah banyak, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup mencatat jumlah mereka (dinukilkan pula 

bahwa terkumpul sekitar 30,000 pasukan yang mana jumlah ini adalah sangat besar saat itu). 



6 
 
Orang-orang yang absen pun sangatlah sedikit. Mereka yang absen tersebut menyangka bahwasanya keadaan mereka yang 

sebenarnya tidak akan diketahui oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam selama tidak turun wahyu dari Allah ‘Azza wa Jalla 

yang menerangkan hal tersebut,” demikian ujar Ka’ab. 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan Perang Tabuk ketika kurma sedang ranum-ranumnya siap dipanen dan 

pohonnya sedang rindang-rindangnya yang mana hal tersebut membuatku merasa berat hati dan lebih cenderung kepadanya. 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dan kaum Muslimin pun telah bersiap-siap, namun aku berencana untuk menundanya 

esok hari. Aku pun pulang dan masih belum juga mempersiapkan keperluan perangku sama sekali. 

“Tenang saja, toh aku sanggup mempersiapkan hal itu kapan pun aku mau,” demikian ujarku dalam hati. Dan kondisi seperti 

ini ternyata terus berlarut-larut aku jalani sehingga Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dan kaum Muslimin pun telah 

berangkat. Adapun aku, masih saja belum mempersiapkan apapun sampai aku benar-benar tertinggal dari rombongan pasukan. 

Aku lantas bertekad untuk berangkat menyusul mereka. “Mengapa aku tidak mempersiapkan hal ini sejak kemarin-kemarin?” 

ujarku. Maka akhirnya, aku pun benar-benar tertinggal. 

Setelah Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam berangkat, aku pun merasakan kesedihan yang sangat. Ditambah lagi tatkala aku 

keluar rumah, ternyata tidaklah ada satu orang pun dari kaum Muslimin yang tertinggal tidak ikut berperang melainkan pasti 

orang tersebut tertuduh sebagai munafiq atau memang karena orang tersebut lemah yang memiliki ‘udzur keringanan oleh 

Allah untuk tidak berperang. 

Ketika itu Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam sama sekali tidak menyebut-nyebut namaku hingga Beliau sampai di Tabuk. 

Sesampainya Beliau di sana, sambil duduk-duduk bersama kaum Muslimin barulah Beliau bertanya : “Apa yang sedang 

diperbuat oleh Ka’ab bin Malik ?” Maka salah seorang dari Bani Salimah pun menjawab : “Wahai Rosulullah, Ka’ab telah 

terhalangi oleh mantelnya dan hanya memandangi keindahannya saja.”  

Maka Mu’adz bin Jabal berkata kepada orang itu : “Jelek sekali ucapanmu. Demi Allah, wahai Rosulullah. Tidaklah kami 

mengetahui tentang Ka’ab melainkan kebaikan.” Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun hanya terdiam tidak berkomentar. 

Tatkala Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam sedang dalam kondisi demikian, tiba-tiba Beliau melihat seseorang yang 

berwarna keputihan samar-samar di kejauhan karena sebab fatamorgana padang pasir. Maka Rosulullah shollallahu ‘alaihi 

wasallam berkata : “Itu adalah Abu Khoitsamah.” Ternyata benar, itu adalah Abu Khoitsamah Al Anshori. 

Ka’ab berkata : “Abu Khoitsamah ini adalah orang yang dahulu pernah bershodaqoh dengan 1 sho’ kurma, yang mana ketika 

itu kaum munafiq mencela perbuatannya tersebut (dengan sebab dianggap terlalu sedikit).” 

Ka’ab pun melanjutkan ceritanya kembali : “Tatkala sampai kepadaku kabar bahwa Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam telah 

berangkat pulang dari Tabuk, aku pun merasa sangat gelisah hingga nyaris saja aku akan mengucapkan alasan dusta karena 

takut akan kemarahan Beliau esok hari. Aku pun bahkan sampai meminta tolong kepada kalangan terpandang dari keluargaku 

guna mencarikan alasan yang bisa aku berikan kepada Beliau.  

Namun tatkala sampai berita kepadaku bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam telah benar-benar tiba, hilanglah 

semua keinginanku untuk berdusta. Karena jika aku berdusta, pastilah aku tidak akan selamat selama-lamanya. Maka aku pun 

bertekad untuk berkata jujur kepada Beliau. 

Keesokan harinya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun datang. Dan sudah menjadi kebiasaan Beliau jika pulang dari 

safar untuk sholat dulu 2 roka’at di masjid, kemudian duduk-duduk berbincang dengan para shohabatnya. Dan pada saat itu, 

berdatanganlah orang-orang yang tertinggal tidak ikut berperang mengemukakan alasan-alasan mereka sambil bersumpah. 

Jumlah mereka itu sekitar 80 orang lebih. Kemudian Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun menerima alasan-alasan 

mereka sesuai dengan apa yang mereka tampakkan kepada Beliau. Beliau pun membai’at mereka dan memohonkan ampunan 

Allah bagi mereka. Adapun untuk urusan isi-isi hati mereka, Beliau serahkan kepada Allah. 

Tatkala aku datang, aku pun mengucapkan salam kepada Beliau, namun Beliau tersenyum kecut (tanda menyimpan 

kekecewaan dan kemarahan) kemudian berkata : “Kemarilah !” Aku pun berjalan mendekat dan duduk di hadapan Beliau.  

Beliau pun bertanya kepadaku : “Apa yang menyebabkan engkau tertinggal ? Bukankah engkau telah mempersiapkan dirimu 

untuk berangkat ?” 



7 
 
Aku pun menjawab : “Wahai Rosulullah, demi Allah. Jika saja aku saat ini sedang duduk di hadapan orang selain engkau dari 

kalangan penduduk dunia, niscaya engkau akan melihat aku pasti mencari-cari alasan guna terhindar dari kemarahanmu. Dan 

sungguh aku pun adalah seorang yang pandai untuk berdebat mencari-cari alasan. Akan tetapi, demi Allah, sungguh-sungguh 

aku telah mengetahui bahwa sekiranya aku pada hari ini mengucapkan suatu perkataan dusta agar engkau ridho kepadaku, 

maka niscaya Allah akan membuatmu murka kepadaku (dengan sebab dusta tersebut). Dan sebaliknya, jika aku berkata 

kepadamu perkataan yang jujur, niscaya engkau akan marah kepadaku namun aku berharap agar Allah memberikan jalan keluar 

yang terbaik bagiku. Demi Allah, sungguh aku tidak punya alasan apapun. Demi Allah, tidaklah pernah sebelumnya aku dalam 

kondisi yang lebih kuat dan lebih mampu berperang dibandingkan kondisiku saat itu.” 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun berkata : “Adapun orang ini (yakni Ka’ab), sungguh dia telah berkata jujur. Pergilah 

engkau wahai Ka’ab sampai Allah memutuskan perkaramu !” Maka aku pun pergi. 

Saat itu ada beberapa orang dari Bani Salimah menghampiri dan mengikutiku seraya berkata kepadaku : “Demi Allah, tidaklah 

kami mengetahui dirimu pernah berbuat kesalahan sebelum ini. Sungguh mengherankan jika engkau tidak meminta ‘udzur 

kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana orang lain yang tertinggal tersebut meminta ‘udzur pula. Sungguh 

cukup bagimu jika nanti Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam memohonkan ampunan Allah untuk dirimu.” 

Ka’ab berkata : “Demi Allah, mereka itu terus saja mengatakan hal demikian kepadaku hingga aku berkeinginan untuk kembali 

kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dan mendustai diriku sendiri.” 

Ka’ab pun bertanya kepada mereka : “Apakah ada orang lain yang mengalami hal yang sama denganku ?” Mereka pun 

menjawab : “Iya, ada. Ada 2 orang yang mengalami hal yang sama denganmu dan beralasan seperti apa yang telah engkau 

katakan, dan keduanya mendapatkan keputusan sama seperti keputusan yang engkau terima.” Ka’ab pun balik bertanya : 

“Siapakah kedua orang itu ?” Mereka pun menjawab kembali : “Mereka berdua adalah Muroroh bin Robi’ al ‘Amri dan Hilal 

bin Umayyah Al Waqifi.” 

Ka’ab berkata : “Setelah mereka menyebut nama 2 orang yang sholih ini yang mana mereka berdua adalah orang yang 

mengikuti Perang Badr dan memiliki keteladanan yang baik, aku pun merasa agak tenang.” 

Kemudian Ka’ab melanjutkan kisahnya kembali : 

Akhirnya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam melarang kaum Muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga yang tertinggal 

dari Perang Tabuk tersebut. Maka orang-orang pun menjauhi kami bertiga hingga kami merasa terkucilkan. Rasanya, aku 

sudah tidak lagi betah untuk tinggal di dunia ini. Dan keadaan tersebut menimpa kami bertiga selama 50 hari lamanya. 

Adapun kedua shohabatku itu, mereka tetap tinggal dan duduk mengurung diri di rumahnya dalam keadaan terus menangis. 

Adapun aku sendiri adalah yang termuda dan terkuat di antara kami bertiga. Maka aku pun tetap keluar rumah, tetap 

menghadiri sholat jama’ah bersama kaum Muslimin, dan tetap pergi ke pasar-pasar. Namun, tidak ada satu orang pun yang 

menyapaku. 

Aku pun pernah mendatangi Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepadanya tatkala Beliau sedang 

duduk-duduk setelah sholat. Maka aku berkata pada diriku sendiri : “Apakah Beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk 

menjawab salamku ataukah tidak ?” Kemudian aku pun pernah pula sholat di dekat Beliau dan sesekali aku mencuri-curi 

pandang melirik Beliau. Jika aku sedang sholat Beliau memandang ke arahku, namun jika aku melirik ke arah Beliau ternyata 

Beliau berpaling dariku.  

Sampai tatkala peristiwa ini semakin lama menimpa diriku di mana kaum Muslimin mengucilkanku sedemikian rupa, maka 

pada suatu sore aku pun memanjat tembok kebun milik Abu Qotadah. Dia ini adalah anak pamanku (sepupu) yang merupakan 

orang yang paling aku cintai. Aku pun mengucapkan salam kepadanya (karena saat itu Abu Qotadah sedang berada di kebun 

tersebut). Dan demi Allah, ternyata dia tidak menjawab ucapan salamku sama sekali. Maka aku pun berkata kepadanya : “ 

Wahai Abu Qotadah, demi Allah, aku sangat ingin mendengar jawabanmu. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya aku 

mencintai Allah dan Rosul-Nya ?” Namun Abu Qotadah tetap terdiam tidak mau menjawab. Aku pun berkata hal yang sama 

kembali, namun ia tetap saja tidak mau menjawab. Aku ulangi lagi hal yang sama, barulah ia menjawab : “Allah dan Rosul-Nya 

yang lebih mengetahui.” Maka seketika itu mengalirlah air mata ku. Aku pun berpaling darinya dengan memanjat tembok 

kebunnya untuk kembali pulang.  
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Tatkala aku sedang berjalan di pasar Madinah, maka tiba-tiba ada seorang Nabathea (petani) yang berasal dari Syam yang biasa 

berjualan di pasar Madinah berkata : “Siapa yang bisa menunjukkan aku kepada Ka’ab bin Malik ?” Maka orang-orang yang 

ada di pasar pun menunjuk ke arahku. Lalu orang itu pun mendatangiku dan memberikan sepucuk surat dari Raja Ghossan 

(seorang Nashoro) yang mana pada saat itu aku telah mampu baca tulis. Aku pun membaca surat tersebut dan tertulis di 

dalamnya : “Amma ba’du. Sesungguhnya telah sampai kabar kepada kami bahwasanya teman-temanmu telah mengucilkanmu. 

Padahal tidaklah Allah menjadikanmu sebagai orang yang hina dan pantas untuk disia-siakan. Bergabunglah bersama kami agar 

kita bisa saling membantu !” Setelah aku membacanya, aku pun bergumam : “Ini adalah ujian untukku.” Aku pun lalu 

melemparkan surat tersebut ke dalam api dan membakarnya. 

Ketika telah sampai pada hari ke-40 dari total 50 hari pemboikotan terhadap kami dan wahyu belum juga turun (guna 

menerangkan nasib kami), maka datang seorang utusan dari Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam berkata : “Sesungguhnya 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam memerintahkanmu agar menjauhi istrimu.” Aku pun bertanya kepadanya : “Apakah 

harus aku ceraikan atau apa yang harus aku perbuat ?” Maka utusan tersebut menjawab : “Tidak. Engkau hanya diperintahkan 

untuk menjauhi istrimu, yakni jangan engkau mendekatinya (berhubungan suami-istri dengannya).” Maka hal yang sama pun 

juga disampaikan kepada kedua orang shohabatku yang lainnya. 

Aku pun berkata kepada istriku : “Pergilah engkau kepada keluargamu dan tinggallah bersama mereka sampai Allah 

memberikan keputusan berkenaan dengan perkara ini !” 

Adapun istri dari Hilal bin Umayyah kemudian mendatangi Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dan berkata : “Wahai 

Rosulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah seorang lelaki yang sudah tua lagi lemah yang tidak memiliki pembantu. 

Tidakkah engkau keberatan jika aku tetap membantunya ?” Maka Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun menjawab : 

“Tidak mengapa. Akan tetapi jangan engkau mendekatinya (yakni berhubungan suami-istri dengannya) !” Istri Hilal pun 

menjawab : “Demi Allah, Hilal sudah tidak ada keinginan lagi untuk hal itu sejak menerima keputusanmu dan ia selalu saja 

menangis sampai hari ini.” 

Sebagian keluargaku pun ada yang menyarankan kepadaku agar aku meminta izin yang sama kepada Rosulullah shollallahu 

‘alaihi wasallam terkait masalah istri karena Beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk tetap membantunya. Aku 

pun berkata : “Aku tidak akan meminta izin kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam terkait masalah istri. Tidak bisa aku 

bayangkan apa jawaban Beliau seandainya aku meminta izin padahal aku adalah seorang lelaki yang masih muda.” 

Maka aku pun melewati waktu kesendirianku selama 10 hari berikutnya hingga sempurnalah waktu 50 hari pemboikotan 

terhadap kami bertiga. 

Suatu ketika tatkala aku usai menunaikan sholat shubuh pada hari ke-50 di loteng rumahku sambil duduk-duduk mengenang 

kejadian yang telah Allah ‘Azza wa Jalla peringatkan kepada kami, yang mana hal tersebut telah membuat hati kami menjadi 

sempit dan bumi yang luas ini pun terasa sempit dengan apa yang telah menimpa kami, maka tiba-tiba kudengar suara 

seseorang dari arah puncak bukit dengan suara yang keras : “Wahai Ka’ab bin Malik, bergembiralah engkau !” 

Aku pun langsung menyungkur sujud karena tahu bahwa telah datang jalan keluar dari perkara ini. Ternyata, Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wasallam telah mengumumkan kepada manusia bahwasanya Allah telah menerima taubat kami tatkala sholat 

shubuh tadi pagi. Maka manusia pun berdatangan kepadaku dan kepada kedua shohabatku yang lainnya untuk menyampaikan 

kabar gembira ini. Ada yang datang menemuiku sambil berkuda, sambil berjalan kaki dengan bergegas, sambil menaiki bukit, 

akan tetapi suara teriakan orang tadi lebih cepat sampainya daripada orang yang berkuda. Ketika orang yang berteriak tadi 

sampai, aku pun melepaskan kedua pakaianku (yakni pakaian luar) dan aku pakaikan kepada orang tersebut karena saking 

gembiranya diriku. Padahal, demi Allah, aku tidak lagi memiliki pakaian yang selainnya pada hari itu. 

Aku pun meminjam pakaian dan mengenakannya kemudian bergegas berangkat menghadap Rosulullah shollallahu ‘alaihi 

wasallam. Orang-orang pun menemuiku secara berkelompok-kelompok menyampaikan selamat atas hal ini sambil berucap : 

“Selamat atas diterimanya taubatmu oleh Allah.”  

Lalu aku masuk masjid yang ketika itu Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam sedang duduk-duduk dikelilingi oleh banyak 

shohabatnya. Tholhah bin ‘Ubaidillah pun bangkit menyambutku dengan bergegas, menjabat tanganku dan mengucapkan 

selamat atasku. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalangan shohabat Muhajirin yang bangkit selain Tholhah. 



9 
 
Maka pembawa hadits ini yakni ‘Abdullah bin Ka’ab bin Malik berkata : “Dengan kejadian tersebut, Ka’ab tidak pernah 

melupakan perlakuan baik Tholhah.” 

Ka’ab pun berkata : “Aku pun mengucapkan salam kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dan wajah Beliau tampak 

berseri-seri karena kegembiraan.” Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam berkata : “Bergembiralah engkau pada hari terbaik 

sejak engkau dilahirkan ibumu !” 

Ka’ab bertanya : “Apakah keputusan ini datang darimu wahai Rosulullah ataukan dari Allah ?” 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun menjawab : “Bahkan keputusan ini datang dari Allah.” 

Adapun Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam jika sedang bergembira, maka wajahnya akan bersinar laksana potongan 

rembulan. Kami, para shohabat, telah mengenal akan hal ini. 

Aku pun duduk di hadapan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dan berkata : “Wahai Rosulullah, termasuk bagian dari 

taubatku adalah aku serahkan seluruh hartaku sebagai shodaqoh di jalan Allah dan Rosul-Nya shollallahu ‘alaihi wasallam.” 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun menjawab : “Tahanlah sebagian dari hartamu karena hal itu lebih baik !” 

Aku pun menjawab : “Kalau begitu, aku hanya akan menahan hartaku yang aku dapatkan dari rampasan Perang Khoibar.” 

Lalu aku berucap kembali : “Wahai Rosulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkanku dengan sebab kejujuranku. Maka 

termasuk taubatku, sungguh aku tidak akan berbicara lagi selama hidupku kecuali kejujuran.” 

Demi Allah, tidaklah aku mengetahui ada orang lain dari kalangan Muslimin yang diuji oleh Allah tentang kejujuran yang 

melebihi dengan ujian yang menimpaku ini. Demi Allah, tidak pernah pula aku berdusta semenjak aku mengatakan dengan 

jujur alasanku tersebut kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam sampai dengan hari ini. Dan aku sungguh sangat 

berharap agar Allah menjaga diriku selama sisa masa hidupku ini. 

Kemudian Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya [Surat At Taubah ayat 117-119] : 

ِجرِ  ـٰ بِىِّ َوٱۡلُمَه ُ َعلَى ٱلنَّ اَب ٱَّللَّ ۡنُهۡم ُثمَّ لََّقد تَّ َبُعوهُ ِفى َساَعِة ٱۡلُعۡسَرِة ِمۢن َبۡعِد َما َڪاَد َيِزيُغ قُلُوُب َفِريق ٍ۬ مِّ  َتاَب يَن َوٱۡۡلَنَصاِر ٱلَِّذيَن ٱتَّ

ِِيم ٍ۬  َۚعلَۡيِهمۡ  ُُو ٌ۬ ٍ۬ رَّ ُُ   ِبِهۡم َر   ِِنَّ

ٰىٰٓ َِِذا َضاَقۡت َعلَۡيہِ  تَّ َِ َثِة ٱلَِّذيَن ُخلِّفُوْا  ـٰ لَ ُِ َوَعلَى ٱلثَّ ٰٓ ِِلَۡي ِ َِِّلَّ ْا أَن َّلَّ َمۡلَجأَ ِمَن ٱَّللَّ وٰٓ َبۡت َوَضاَقۡت َعلَۡيِهۡم أَنفُُسُهۡم َوَظنُّ ُِ ُم ٱۡۡلَۡرُض ِبَما َر

اْ  ِِيمُ  ُۚثمَّ َتاَب َعلَۡيِهۡم لَِيُتوُبوٰٓ اُب ٱلرَّ وَّ َو ٱلتَّ ُُ  َ    ِِنَّ ٱَّللَّ

  َ قُوْا ٱَّللَّ اَمُنوْا ٱتَّ َُ َہا ٱلَِّذيَن  ٰٓأَيُّ ـٰ ِدِقينَ  َي ـٰ َوُكوُنوْا َمَع ٱلصَّ  

Sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar, yang mengikuti Nabi dalam masa 

kesulitan (yakni Perang Tabuk), setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka, (117) dan juga terhadap tiga orang yang tertinggal/ditangguhkan 

[penerimaan taubat] mereka. Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka (bertiga), padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun telah 

sempit [pula terasa] oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari [siksa] Allah, melainkan kepada-Nya saja. 

Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha 

Penyayang. (118) Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. (119) 

Berkata Ka’ab : “Demi Allah. Tidak pernah aku rasakan nikmat Allah yang lebih besar selain dari nikmat hidayah yang Allah 

berikan kepadaku berupa Islam. Juga nikmat Allah berkenaan kejujuranku kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam 

sehingga aku tidak berdusta di hadapan Beliau. Andai saja aku berdusta saat itu, maka sungguh aku pasti akan binasa 

sebagaimana biansanya orang-orang yang mengucapkan alasan-alasan dusta kepada Beliau. Hal ini karena Allah berfirman 

terkait orang-orang yang berdusta tersebut dengan mensifati mereka dengan kejelekan.”   
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Allah berfirman : 

لِفُونَ  ِۡ ُہمۡ  ۖ   َعۡنُہمۡ  َفأَۡعِرُضواْ  ۖ   َعۡنُہمۡ  لُِتۡعِرُضواْ  ِِلَۡيِہمۡ  ٱنَقلَۡبُتمۡ  َِِذا لَڪُمۡ  بِٱَّللَِّ  َسَي مُ  َوَمۡأَوٰٮُهمۡ  ۖ   ِرۡجس ٍ۬  ِِنَّ َُۢ  َجَهنَّ َيۡكِسُبونَ  َڪاُنواْ  ِبَما َجَزآٰ  

لِفُونَ  ِۡ َ  َفإِنَّ  ُہمۡ َعنۡ  َتۡرَضۡواْ  َفإِن ۖ   َعۡنُہمۡ  لَِتۡرَضۡواْ  لَڪُمۡ  َي ِسِقينَ  ٱۡلَقۡومِ  َعنِ  َيۡرَضىٰ  ََّل  ٱَّللَّ ـٰ ٱۡلَف  

Kelak mereka (orang-orang yang mengemukakan alasan dusta) akan bersumpah kepadamu (wahai Nabi) dengan nama Allah apabila kamu 

kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan 

tempat mereka Jahannam; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. (95) Mereka akan bersumpah kepadamu, agar kamu ridho 

kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. 

(96)  

Ka’ab berkata kembali : “Kami bertiga ditangguhkan taubatnya. Adapun orang-orang yang beralasan dusta dengan sumpah 

dan berbai’at kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam maka langsung diterima oleh Beliau dan dimintakan ampunan 

kepada Allah. Adapun kami bertiga, Allah tangguhkan perkaranya sampai Allah sendiri yang memutuskan hal tersebut. Oleh 

karena itulah Allah berfirman :   َُثِة ٱلَِّذيَن ُخلِّف ـٰ لَ واْ َوَعلَى ٱلثَّ   [dan juga terhadap tiga orang yang tertinggal/ditangguhkan] . Dan bukanlah 

maksud dari kata ُخلِّفُوا [tertinggal] itu adalah tertinggal dari perang, akan tetapi yang dimaksud adalah menangguhkan taubat 

kami dan mendiamkan kami. Tidak sebagaimana orang-orang yang beralasan dusta tersebut yang mana mereka bersumpah 

tatkala menyampaikan alasan dustanya, kemudian Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam menerima alasan tersebut.  

Muttafaqun ‘alaih [hadits ini disepakati keshohihannya oleh Al Bukhori dan Muslim]. 

Dan di dalam riwayat hadits yang lain disebutkan : “Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam keluar pada saat Perang Tabuk tersebut pada hari 

Kamis, dan Beliau memang biasa untuk keluar safar pada hari Kamis.” 

Dan di dalam riwayat hadits yang lain disebutkan : “Biasanya jika Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam kembali dari safarnya, maka Beliau 

kembali pada waktu siang atau waktu dhuha. Dan jika Beliau kembali, Beliau mengawali dengan mendatangi masjid terlebih dahulu untuk 

sholat 2 roka’at, kemudian duduk-duduk di majelisnya.” (yakni tidak langsung mendatangi rumahnya) 

Catatan kaki nomor 1 : 

Hadits ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhori rohimahullah (yakni Shohih Bukhori) pada Kitab Peperangan, Bab Kisah 

Tentang Ka’ab bin Malik rodhiAllahu ‘anhu, nomor hadits 4418. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rohimahullah (yakni 

Shohih Muslim) pada Kitab At Taubah, Bab Kisah Tentang Taubatnya Ka’ab bin Malik dan Kedua Shohabatnya, nomor 

hadits 2769. 

========================= 

Faedah Hadits : 

1. Hadits ini menceritakan tentang kisah Ka’ab bin Malik rodhiAllahu ‘anhu tatkala tertinggal dari Perang Tabuk. Di 

dalam hadits tersebut terdapat faedah tentang kesungguhan taubat dari Ka’ab bin Malik beserta 2 orang 

shohabat lainnya yakni Muroroh bin Robi’ al ‘Amri dan Hilal bin Umayyah Al Waqifi rodhiAllahu ‘anhum. Karena 

sebab kesungguhan taubatnya inilah lalu Allah menerima taubat mereka bertiga langsung melalui wahyu. Dari 

faedah inilah Al Imam An Nawawi rohimahullah memasukkan hadits ini ke dalam Bab At Taubah di dalam kitab 

Riyadush Sholihin ini.  

2. Terdapat faedah tentang besar dan benarnya kejujuran dari 3 orang shohabat tersebut rodhiAllahu ‘anhum 

meskipun resikonya sangat pahit. Tapi itulah kejujuran, meskipun pahit namun hasil akhirnya adalah kenikmatan 

yang besar. Dari faedah ini, sebagian ‘ulama ada pula yang memasukkan hadits kisah Ka’ab bin Malik ini ke 

dalam pembahasan tentang kejujuran di dalam karya-karya tulis mereka. 
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Bisa kita bayangkan sendiri betapa besar dan teguhnya kejujuran yang dilakukan oleh Ka’ab bin Malik dan 2 

orang shohabatnya yang lain tersebut. Meskipun resikonya sangat pahit, yakni dikucilkan selama 50 hari di 

tengah-tengah masyarakat Muslim yang merupakan generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi, namun 

mereka tetap berlaku jujur dan tidak mau berdusta meskipun dalam kondisi mereka mampu untuk berdusta.  

Bahkan sebagian orang dari Bani Salimah pun sampai menyarankan agar Ka’ab memberikan alasan dusta 

kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam agar tidak terkena resiko yang besar tersebut, juga dalam kondisi 

Ka’ab merupakan seseorang yang pandai berdebat. Toh menurut anggapan mereka, setelah itu Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wasallam akan mendo’akan untuk diberi ampunan oleh Allah Ta’ala, sehingga dosa dusta yang 

dilakukan akan terhapus dengan do’a Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam yang pasti akan dikabulkan Allah 

Ta’ala. Demikianlah anggapan mereka. 

Jika kita pribadi yang berada pada posisi Ka’ab saat itu, sanggupkah diri kita untuk tetap teguh berbuat jujur 

sebagaimana Ka’ab berbuat jujur ??? Jika melihat kadar keimanan diri kita, maka jawabannya belum tentu. 

Demikian pula perbuatan utusan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam yang diutus kepada Ka’ab, yang mana 

utusan tersebut menyampaikan perintah sebagaimana yang diperintah oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi 

wasallam apa adanya. Ketika Ka’ab bertanya apakah perlu ia menceraikan istrinya, maka utusan tersebut pun 

menjawab apa adanya tanpa dia tambah-tambah dan tanpa dia kurangi. 

Oleh karena itulah, para shohabat rodhiAllahu ‘anhum, mereka adalah orang-orang yang jujur dalam keimanan 

mereka. Mereka adalah orang-orang yang ridho kepada Allah, dan Allah Yang Maha Mengetahui pun telah ridho 

terhadap mereka. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam Surat At Taubah ayat 100 : 

ِبقُونَ  ـٰ لُونَ  َوٱلسَّ ِجِرينَ  ِمنَ  ٱۡۡلَوَّ ـٰ م َوٱلَِّذينَ  َوٱۡۡلَنَصارِ  ٱۡلُمَه ُُ َبُعو ن ٍ۬  ٱتَّ ـٰ َس ِۡ ِضىَ  ِبإِ ُ  رَّ ُُ  َوَرُضواْ  َعۡنُہمۡ  ٱَّللَّ ت ٍ۬  لَُهمۡ  َوأََعدَّ  َعۡن ـٰ َجنَّ  

َتَها َتۡجِرى  ِۡ رُ  َت ـٰ لِِدينَ  ٱۡۡلَۡنَه ـٰ ا ِفيَہآٰ  َخ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  َذٲلِكَ  ۖۚ  أََبد ٍ۬  

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama [masuk Islam] di antara orang-orang Muhajirin dan 

Anshor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun 

telah ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di 

dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. 

Sehingga, jika ada di zaman sekarang ini orang-orang yang mengaku Muslim tetapi lisannya tidak lepas dari 

pelecehan atau penghinaan terhadap satu saja sosok shohabat, maka sungguh hal tersebut telah bertentangan 

dengan firman Allah di atas. 

3. Terkait dengan penyebutan Abu Khaitsamah rodhiAllahu ‘anhu pada hadits di atas, maka Beliau ini adalah 

seorang shohabat yang pernah bersedekah dengan 1 sho’ tatkala Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam 

menganjurkan kaum Muslimin saat itu untuk bershodaqoh (1 sho’ = 4 mud. 1 mud = satu cakupan 2 telapak 

tangan orang dewasa yang berukuran sedang). Maka kaum Muslimin pun bershodaqoh sesuai kemampuan yang 

mereka miliki.  

Adapun orang-orang munafiq, jika melihat ada shohabat yang datang dengan shodaqoh yang banyak maka 

langsung dikomentari jelek karena dianggap shodaqoh itu adalah dilakukan karena riya’ ingin pamer. Dan jika 

orang-orang munafiq itu melihat ada shohabat yang datang dengan shodaqoh yang sedikit dikarenakan 

keterbatasan rizqi, maka langsung pula dikomentari jelek karena dianggap bahwa Allah tidaklah butuh dengan 

shodaqoh yang sedikit tersebut.  

Lihatlah perbuatan kaum munafiq tersebut. Tidaklah mereka melihat suatu perkara bagaimana pun, pasti tetap 

akan mereka komentari jelek jika itu terkait dengan kebaikan kaum Muslimin.  
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Untuk hal ini, Allah berfirman tentang mereka dalam Surat At Taubah ayat 79-80 : 

ِعينَ  َيۡلِمُزونَ  ٱلَِّذينَ  وِّ تِ  ِفى ٱۡلُمۡؤِمِنينَ  ِمنَ  ٱۡلُمطَّ ـٰ َدَق مۡ  َِِّلَّ  َيِجُدونَ  ََّل  َوٱلَِّذينَ  ٱلصَّ ُُ ۖ   ِمۡنُہمۡ  َفَيۡسَخُرونَ  ُجۡهَد  

ُ  َسِخرَ   أَِليم   َعَذاب   َولَُهمۡ  ِمۡنُہمۡ  ٱَّللَّ  

ة ٍ۬  َسۡبِعينَ  لَُهمۡ  ِفرۡ َتۡسَتغۡ  ِِن لَُهمۡ  َتۡسَتۡغِفرۡ  ََّل  أَۡو  لَُهمۡ  ٱۡسَتۡغِفرۡ  ُ  َيۡغِفرَ  َفلَن َمرَّ ُہمۡ  َذٲلِكَ  ۖۚ  لَُهمۡ  ٱَّللَّ ُِۦ ِبٱَّللَِّ  َڪَفُرواْ  ِبأَنَّ ۖ   َوَرُسولِ  

  ُ ِسقِينَ  ٱۡلَقۡومَ  َيۡہِدى ََّل  َوٱَّللَّ ـٰ ٱۡلَف  

[Orang-orang munafik] yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mu’min yang memberi sedekah dengan 

sukarela dan [mencela] orang-orang yang tidak memperoleh [untuk disedekahkan] selain sekedar 

kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu telah menghina mereka.  

Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka ‘adzab yang pedih. (79) Kamu memohonkan 

ampunan bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampunan bagi mereka [adalah sama saja]. Kendatipun kamu 

memohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan 

kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rosul-Nya. Dan Allah 

tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasiq. (80)  

Dan sifat orang munafiq yang seperti ini di zaman sekarang ternyata masih ada. Seringkali kita lihat jika ada 

sebagian kaum Muslimin yang berusaha untuk tetap teguh di atas sunnah-sunnah Nabi shollallahu ‘alaihi 

wasallam misalnya dengan menghidupkan sunnah berjenggot atau mengenakan celana di atas mata kaki, maka 

ternyata ada sebagian kaum Muslimin yang lain yang justru mencelanya. Misalnya dengan mengatakan : “Ah, 

mereka itu cuma biar dibilang sok ‘alim saja.” atau ucapan :  “ilmu agama masih cetek kok sok-sok berlagak jadi 

syaikh.” atau “ngapain celana di atas mata kaki, kayak orang kebanjiran aja.” atau ucapan semisalnya. Padahal, 

bukankah Allah Ta’ala telah berfirman dalam Surat Al Zalzalah ayat 7 : 

ة  َخيۡ ِمثۡ  َملۡ َفَمن َيعۡ    ا َيَرهُ ر ٍ۬ َقاَل َذرَّ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarroh pun, niscaya dia akan melihat [balasan] nya. 

Atau tatkala mereka melihat ada sebagian kaum Muslimin yang gemar berdakwah mengajak kepada tauhid dan 

memberantas kesyirikan, mengajak kepada sunnah dan menjauhi kebid’ahan, maka serta merta mereka 

menjuluki kaum tersebut dengan sebutan “orang-orang yang sok suci” atau “orang-orang yang kaku” atau 

“orang-orang yang keras” atau “orang-orang yang suka memecah belah umat” atau “kaum wahhabi” atau 

sebutan jelek semisalnya. Padahal, bukankah Allah Ta’ala telah berfirman : 

ة ٍ۬ ڪُ َنا ِفى َبَعثۡ  لََقدۡ وَ  ُسوَّل  أَِن  لِّ أُمَّ َ وَ ٱُبُدوْا عۡ ٱرَّ ٰـ ٱَتنُِبوْا جۡ ٱَّللَّ    ُغوتَ لطَّ

Dan sungguh-sungguh telah Kami utus seorang rosul pada tiap-tiap umat [untuk menyerukan] : "beribadahlah 

hanya kepada Allah [saja], dan jauhilah thoghut  (Surat An Nahl ayat 36) 

اَتٰٮُكمُ  َوَمآٰ  ُُ  َنَہٰٮُكمۡ  َوَما َفُخُذوهُ ُسولُ ٱلرَّ  َُ ۖۚ  َفٱنَتُهواْ  َعۡن  

Apa-apa yang diberikan Rosul kepada kalian maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka 

tinggalkanlah ! (Surat Al Hasyr ayat 7) 

Sungguh, inilah salah satu sifat orang-orang munafiq. Tidaklah engkau melihat seseorang yang menghina atau 

melecehkan kaum Muslimin dari sisi mana pun, maka hal ini adalah salah satu sifat orang munafiq. Allahul 

Musta’an. 
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4. Terdapat faedah agar seorang Muslim itu senantiasa bersegera dalam kebaikan dan tidak pantas baginya utnuk 

menunda-nunda perbuatan baik. Hal ini sebagaimana perbuatan Ka’ab bin Malik rodhiAllahu ‘anhu pada saat 

menunda-nunda persiapan perang Tabuk yang pada akhirnya ia terlewatkan dari kebaikan yang besar dan 

bahkan tertimpa cobaan yang sangat berat. 

5. Terdapat faedah bahwasanya terkadang Allah memberikan kebaikan kepada hamba-Nya berupa keterjagaan 

dari perbuatan jelek. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Ka’ab bin Malik rodhiAllahu ‘anhu. Awalnya ia ingin 

untuk mengajukan alasan dusta kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam agar bisa selamat dari resiko yang 

akan dihadapinya. Akan tetapi, Allah Ta’ala menjaganya sehingga Ka’ab bin Malik tidak jadi melakukan 

perbuatan jelek tersebut. 

6. Terdapat faedah bahwasanya salah satu sunnah Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam tatkala kembali pulang 

dari safar adalah mencari masjid terdekat dari rumahnya lalu sholat sunnah 2 roka’at. Dan ini adalah salah satu 

adab seseorang jika pulang dari safar. Adab yang lainnya adalah hendaknya ia memberitahu istrinya jika akan 

pulang ke rumah apakah itu di siang hari atau di malam hari agar sang istri bisa sempat berdandan 

mempersiapkan dirinya dalam menyambut kedatangan sang suami, dan juga agar sang istri bisa memberes-

beres rumahnya agar tatkala suami tiba rumah dalam keadaan rapi dan tidak terlihat sesuatu hal yang jelek di 

mata sang suami. 

7. Terdapat faedah bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam tidaklah mengetahui perkara yang ghoib 

atau perkara yang tidak nampak. Hal ini diambil dari perbuatan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam terhadap 

orang-orang yang mengajukan alasan-alasan dusta kepada Beliau. Saat itu, Rosulullah shollallahu ‘alaihi 

wasallam hanyalah menilai apa yang nampak dari lahiriah alasan mereka. Adapun isi-isi hati mereka yang 

merupakan perkara ghoib, diserahkan urusannya kepada Allah Yang Maha Mengetahui Hal Yang Nampak dan 

Tersembunyi. 

Jika Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam sebagai manusia terbaik di muka bumi saja tidak mengetahui perkara 

yang ghoib, maka tentunya manusia selain Beliau pun pasti lebih tidak mengetahui lagi. Sehingga, jika di zaman 

kita sekarang ada sebagian “orang pintar” yang mengaku bisa mengetahui perkara yang ghoib misalkan 

mengetahui barang yang hilang atau mengetahui nasib seseorang di kemudian hari atau yang semisalnya, maka 

bisa dipastikan bahwasanya “orang pintar” tersebut adalah dukun meskipun ia berlagak seperti seorang 

kyai/ustadz/syaikh/dll, yang mana di dalam Islam, hukum seorang dukun adalah kafir keluar dari Islam. 

Allah Ta’ala berfirman dalam surat Al Jinn ayat 26 : 

لِمُ  ـٰ ۦۤ َعلَىٰ  ُيۡظِهرُ  َفَل  ٱۡلَغۡيبِ  َع ُِ ا َغۡيِب د  َِ أَ  

[Dia lah Allah] Yang Mengetahui yang ghoib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang 

ghoib itu. 

Juga dalam surat An Naml ayat 65 : 

َوٲتِ  ِفى َمن َيۡعلَمُ  َّلَّ  قُل ـٰ َم ُ  َِِّلَّ  ٱۡلَغۡيبَ  َوٱۡۡلَۡرِض  ٱلسَّ ُيۡبَعُثونَ  أَيَّانَ  َيۡشُعُرونَ  َوَما ۖۚ  ٱَّللَّ  

Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghoib, kecuali Allah", 

dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.  

8. Terdapat faedah bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang yang sedang dikucilkan/diboikot oleh masyarakat 

dan ia merasa jiwanya lemah dan tidak sanggup menanggung beban tersebut, untuk tidak menghadiri sholat 

berjama’ah di masjid bersama kaum Muslimin. Hal ini berdasarkan dari perbuatan Muroroh bin Robi’ dan Hilal 

bin Umayyah rodhiAllahu ‘anhuma pada hadits tersebut. Kondisi seperti ini diperbolehkan karena kalaupun dia 

tetap memaksa untuk sholat berjama’ah di masjid, maka tentunya dia tidak akan bisa sholat dengan khusyu’.  
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9. Terdapat faedah untuk berhati-hati dari perbuatan orang yang ingin mencari-cari celah kelemahan diri kita dan 

memanfaat kondisi tersebut. Hal ini sebagaimana perbuatan Raja Ghossan yang merupakan seorang Nashroni 

yang mengetahui kondisi Ka’ab yang demikian. Raja Ghossan pun berusaha untuk membujuk Ka’ab agar mau 

bergabung bersamanya yang pada akhirnya akan masuk agama Nashroni dan memerangi kaum Muslimin. Akan 

tetapi, Ka’ab bin Malik rodhiAllahu ‘anhu tetap teguh di atas keislaman berkat taufiq dari Allah Ta’ala semata. 

10. Terdapat faedah agar jika seseorang menghadapi suatu fitnah/masalah, maka hendaknya ia melenyapkan segala 

sesuatu yang bisa menjadi sebab terjadinya fitnah/masalah tersebut. Hal ini sebagaimana perbuatan Ka’ab bin 

Malik rodhiAllahu ‘anhu yang segera membakar surat bujukan dari Raja Ghossan karena khawatir hal itu justru 

akan memperlemah dirinya yang pada akhirnya akan terbujuk dengan ajakan Raja Ghossan tersebut. 

11. Terdapat faedah disenanginya seseorang untuk memberikan hadiah kepada orang lain yang memberikan kabar 

gembira atau semisalnya kepada dirinya. Hal ini sebagaimana perbuatan Ka’ab bin Malik rodhiAllahu ‘anhu yang 

memberikan pakaiannya kepada seseorang yang berteriak memberitahukan kabar gembira kepadanya. Hal ini 

sebagai tanda kegembiraan dan terima kasih. 

12. Terdapat faedah bahwasanya para shohabat merupakan manusia yang terbebas dari rasa hasad/dengki kepada 

saudaranya yang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Ta’ala. Hal ini tampak dari perbuatan para shohabat 

yang bergegas memberikan ucapan selamat dan turut merasa gembira dengan wahyu yang turun berkenaan 

dengan Ka’ab dan 2 shohabatnya yang lain. Para shohabat merupakan sosok yang cinta untuk saudaranya apa-

apa yang mereka sukai untuk diri mereka sendiri. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. 

13. Terdapat faedah bahwasanya perkataan seorang suami kepada istrinya : “Pergilah engkau ke keluargamu” atau 

kalimat yang semisal bukanlah termasuk talak jika memang tidak diniatkan untuk talak. Hal ini dikarenakan 

setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Faedah ini diambil dari perkataan Ka’ab bin Malik rodhiAllahu ‘anhu 

kepada istrinya dengan ucapan : “Pergilah engkau ke keluargamu” , dan ucapan tersebut tidak termasuk talak. 

Berbeda halnya jika seorang suami mengucapkan kalimat kiasan tersebut dengan niat mentalak istrinya, maka 

tentu saja hal itu dihukumi sebagai talak. 

14. Terdapat faedah kasih sayang Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam kepada umatnya. Meskipun dalam kondisi 

sedang diboikot, namun Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam tetap memberikan izin kepada istri Hilal bin 

Umayyah rodhiAllahu ‘anhu untuk tetap membantu suaminya karena kondisi Hilal bin Umayyah yang lemah. 

15. Terdapat faedah bahwasanya menceritakan ‘aib atau kejelekan atau kekurangan orang lain dalam rangka 

meminta fatwa atau bersaksi atau mengadu kepada hakim atau semisalnya bukanlah termasuk perkara ghibah 

yang diharomkan. Hal ini diambil dari perbuatan istri Hilal bin Umayyah yang menceritakan kondisi kekurangan 

suaminya kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dalam rangka meminta keputusan dari Beliau. Dan 

perbuatan tersebut tidaklah dicela oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam, sehingga menandakan bahwa 

perbuatan tersebut bukanlah termasuh ghibah yang diharomkan. 

Dari faedah ini, maka jika ada sebagian da’i/ustadz/penceramah yang menjelaskan kesesatan seseorang yang 

memang dikenal sebagai ahlul bid’ah (orang yang menyeru kepada kebid’ahan) di masyarakat atau semisalnya, 

maka hal tersebut bukanlah termasuk ghibah. Bahkan hal tersebut merupakan bentuk amar ma’ruf nahi munkar 

yang terpuji jika memang apa yang disampaikan adalah kebenaran dan caranya pun benar sesuai dengan apa 

yang bersumber dari Al Qur’an dan As Hadits yang shohih sesuai dengan apa yang dipahami oleh para shohabat. 

Karena, jika kesesatan ahlul bid’ah itu dibiarkan maka tentunya banyak kaum Muslimin ‘awwam yang akan 

tertipu dengan kesesatannya. 

16. Terdapat faedah bolehnya memberikan selamat terhadap orang yang mendapatkan kebahagiaan. Hal ini 

sebagaimana perbuatan para shohabat yang memberikan ucapan selamat kepada Ka’ab bin Malik rodhiAllahu 

‘anhu. Termasuk pula dalam hal ini adalah kelahiran seorang anak, pernikahan, atau hal menggembirakan 

lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. 
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17. Terdapat faedah diperbolehkannya berdiri sambil menuju seseorang yang datang dalam rangka menyambutnya. 

Hal ini sebagaimana perbuatan Tholhah bin ‘Ubaidillah yang asalnya sedang duduk-duduk, lalu Beliau berdiri 

sambil menuju kepada Ka’ab dalam rangka menyambutnya. 

Yang tidak diperbolehkan di dalam syari’at Islam adalah seseorang berdiri diam di tempat ketika ada orang lain 

yang datang. Misalnya jika ada seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat, lalu disambut 

dengan berdirinya para hadirin di tempatnya yang asalnya mereka sedang duduk-duduk.  

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

ثُلَْ أَنْ  أََحبْ  َمنْ  َجالُْ لَهُْ يَم  أْ  قِيَاًما الرِّ الن ارِْ ِمنْ  َمق َعَدهُْ فَل يَتَبَو   

Barangsiapa yang senang agar orang lain berdiri untuk menyambutnya, maka hendaknya ia menyiapkan 

tempat duduknya di neraka (Hadits riwayat Abu Dawud, dan dishohihkan oleh Al Albani rohimahullah dalam 

Shohihul Jami’ nomor 5957) 

18. Terdapat faedah bahwasanya di dalam berdakwah itu pada asalnya adalah dengan lemah lembut. Hal ini 

sebagaimana firman Allah Ta’ala ketika memerintahkan Nabi Musa dan Harun ‘alaihimassalam untuk berdakwah 

kepada Fir’aun yang merupakan manusia paling fajir saat itu : 

َبآٰ  َُ ُُ  ِفۡرَعۡونَ  ِِلَىٰ  ٱۡذ َطَغىٰ    ِِنَّ  

ُُ  َفقُوََّل  ا َقۡوَّل ٍ۬    لَ ن ٍ۬ ُُ  لَّيِّ رُ    لََّعلَّ َيۡخَشىٰ  أَۡو  َيَتَذكَّ  

Pergilah engkau berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; (43) Maka berbicaralah 

engkau berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. (44)  

[Surat Thoha ayat 43-44] 

Juga firman Allah Ta’ala dalam Surat Ali ‘Imron ayat 159 : 

َمة ٍ۬  َفِبَما ِۡ نَ  َر ا ُكنتَ  َولَۡو  ۖ   لَُهمۡ  لِنتَ  ٱَّللَِّ  مِّ واْ  ٱۡلَقۡلبِ  َغلِيظَ  َفظ   ۡولِكَ  ِمۡن  َلَنَفضُّ َِ   ۖ  

Maka disebabkan rohmat dari Allah lah engkau (wahai Nabi) berlaku lemah-lembut terhadap mereka. 

Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Juga firman Allah Ta’ala dalam Surat An Nahl ayat 125 : 

ۡكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِِلَىٰ  ٱۡدعُ  ِِ َسَنةِ  َوٱۡلَمۡوِعَظةِ  ِبٱۡل َِ َسنُ  ُِىَ  ِبٱلَِّتى ِدۡلُهمَوَجٰـ  ۖ   ٱۡل ِۡ وَ  َربَّكَ  ِِنَّ  ۖۚ  أَ ُِۦ َعن َضلَّ  ِبَمن أَۡعلَمُ  ُُ ۖ   َسبِيلِ  

وَ   ُُ ِبٱۡلُمۡهَتِدينَ  أَۡعلَمُ  َو  

Serulah/dakwahilah [manusia] kepada jalan Robb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Robb-mu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 

Akan tetapi, janganlah dipahami bahwasanya dakwah yang hikmah itu adalah dakwah yang selalu lemah lembut 

di setiap kondisi. Makna dakwah yang hikmah itu adalah bisa menempatkan metode dakwah pada tempatnya. 

Memang benar dakwah itu pada asalnya adalah dengan lemah lembut. Akan tetapi, jika memang diperlukan 

metode yang lebih tegas di dalam berdakwah, maka hal ini diperbolehkan. Dan inilah makna hikmah yang benar. 

Hal ini bisa kita ambil faedah dari sikap Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam yang memberlakukan hukuman 

tegas kepada Ka’ab bin Malik dan 2 shohabatnya dengan pemboikotan oleh kaum Muslimin selama 50 hari. 

Maka tentunya kita semua sepakat bahwasanya yang namanya pemboikotan tentunya bukanlah metode yang 

“lemah lembut”.  
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Di dalam metode dakwah, diperbolehkan untuk kita bersikap tegas terhadap beberapa kondisi jika dakwah 

lemah lembut sudah dilakukan pada awalnya yakni : 

a. Jika ada pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan Rosul-Nya 

Hal ini sebagaimana perbuatan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam yang bahkan sampai memerangi 

kaum-kaum yang melanggar hak-hak Allah dan Rosul-Nya.  

Maka tentunya kita semua pun sepakat bahwasanya metode berperang bukanlah metode yang “lemah 

lembut”. 

b. Jika dari pihak orang yang didakwahi tampak peremehan atau penentangan secara nyata 

Hal ini sebagaimana hadits tentang orang yang makan dengan tangan kirinya yang tatkala dinasihati oleh 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam untuk makan dengan tangan kanannya, orang tersebut malah 

meremehkan atau menentang, maka Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun mendo’akan kejelekan bagi 

orang tersebut sehingga orang tersebut pada akhirnya tidak pernah bisa lagi menggunakan tangan 

kanannya.  

Maka tentunya kita semua pun sepakat bahwasanya metode mendo’akan kejelekan bukanlah metode yang 

“lemah lembut”. 

c. Jika terhadap orang yang pada asalnya sangat tidak diharapkan terjadinya pelanggaran/penyimpangan 

padanya atau telah sampai ‘Ilmu padanya. 

Hal ini sebagaimana perbuatan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam yang memboikot Ka’ab bin Malik dan 

2 orang shohabatnya yang mana 3 orang tersebut adalah shohabat yang telah lama memeluk Islam sehingga 

seharusnya ketidaksertaan mereka dalam Perang Tabuk yang tanpa alasan tidaklah pantas untuk dilakukan.  

Semisal dengan hal ini adalah perbuatan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam menegur Mu’adz bin Jabal 

rodhiAllahu ‘anhu dengan teguran keras tatkala Mu’adz bin Jabal mengimami sholat di kaumnya dengan 

bacaan surat-surat yang panjang dalam kondisi kaumnya adalah orang-orang yang lemah dan sibuk, yang 

mana hal ini membuat beberapa orang keluar dari jama’ah sholat untuk sholat sendirian. Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wasallam pun berkata kepada Mu’adz :  َْ؟ ُمَعذُْ يَا أَن تَْ فَت انْ  أ  [Apakah engkau akan menjadi 

biang fitnah, wahai Mu’adz ?] 

Maka tentunya kita semua pun sepakat bahwasanya metode pemboikotan dan teguran keras bukanlah 

metode yang “lemah lembut”. 

Faedah ini kita bawakan dikarenakan di zaman sekarang telah terjadi pengkaburan tentang metode dakwah 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam. Dikesankan bahwasanya dakwah Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam 

adalah dakwah yang selalu lemah lembut dan tidak pernah menyinggung orang lain. Kesan ini terus 

dikumandangkan kepada masyarakat kaum Muslimin dengan tujuan agar jangan sampai ada 

da’i/kyai/ustadz/semisalnya yang menjelaskan tentang hakikat kesesatan kelompok-kelompok sesat semisal 

Ahmadiyah, LDII, Syi’ah, para penyembah kuburan, dan yang semisalnya.  

Memang benar dakwah pada asalnya adalah dengan lemah lembut. Akan tetapi ingat, bahwasanya Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wasallam pun juga melakukan metode ketegasan di dalam dakwah jika memang hal itu 

diperlukan dan ada manfaatnya. Inilah hakikat metode Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dakwah yang 

hikmah. 

Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wallahul Muwaffiq. Allah lah Yang Maha Memberikan Taufiq. 

فِي ُكمْ  للاُْ بَاَركَْ   


