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Berilmu Sebelum Berkata & Beramal

BUAH MANIS HASIL KESABARAN
RAKYAT YANG DITINDAS
adalah sebuah perjuangan. Pahit dan berat
K esabaran
dirasa, namun indah dan nikmat di akhirnya. Tanpa
kesabaran, rakyat akan bertindak di luar aturan yang
disyariatkan.
Adakalanya suatu negara dipimpin oleh penguasa yang
diktator, bengis, dan dzhalim. Namun Nabi memberikan
bimbingan bagi para rakyatnya untuk bersabar.

ِ ِ ِ
ِ اْلم
ِ
ات إََِّّل
َ َ َْ صِ ِْب َعلَْيو فَِإنَّوُ َم ْن فَ َار َق
َ اعةَ شْب ًرا فَ َم
ْ ََم ْن َرأَى م ْن أَم ِريه َشْي ئًا يَكَْرُىوُ فَ ْلي
ِ ًمات ِميية
ًاىلِيَّة
َ َ َ َ

“Barangsiapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang
dia benci, hendaknya dia bersabar. Karena sesungguhnya
barangsiapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal,
kemudian ia mati, maka ia mati Jahiliyyah.” (H.R al-Bukhari
dan Muslim dari Ibnu Abbas)
Kali ini kita akan mengkaji pelajaran sejarah yang
diabadikan dalam al-Quran. Kaum Bani Israil yang
sebelumnya ditindas, dihinakan, dibunuh, dan hak-hak
kehidupannya dirampas, ketika mau menerima arahan
Nabinya untuk meminta pertolongan kepada Allah dan
bersabar, Allah berikan jalan keluar. Tidak hanya terlepas dari
kesempitan hidup itu saja, namun justru Allah berikan
kenikmatan dunia yang tidak mereka bayangkan sebelumnya.
Allah Azza Wa Jalla berfirman:
Jangan dibaca saat Adzan berkumandang atau Khatib sedang Khutbah!
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ِ
ِ َّ
ِ ض َع ُفو َن َم َشا ِر َق ْاْل َْر
ت
ْ َين َكانُوا يُ ْسي
ْ َّض َوَمغَا ِربَ َها الَِِّت ََب َرْكنَا ف َيها َوََت
َ َوأ َْوَرثْنَا الْ َق ْوَم الذ
ِ اْلسَن علَى ب ِِن إِسرائِيل ِِبا صب روا ود َّمرَن ما َكا َن ي
ِ
َ َِّكل َمةُ َرب
َْ
ُصنَ ُع ف ْر َع ْو ُن َوقَ ْوُمو
َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُْ ك
َوَما َكانُوا يَ ْع ِر ُشو َن

“Dan Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi
bagian timur dan bagian baratnya yang telah Kami berkahi.
Dan telah sempurnalah firman TuhanMu yang baik itu
(sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran
mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir’aun
dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun.” (Q.S alA’raaf ayat 137)
Beberapa hal yang akan dibahas terkait ayat ini adalah:
1. Keadaan Bani Israil yang ditindas sebelumnya.
2. Kesabaran Bani Israil itu adalah sesuai arahan Nabi Musa
alaihissalam.
3. Janji Allah kepada Bani Israil jika mereka bersabar.
4. Allah mewariskan kekuasaan di bumi kepada Bani Israil.
 Keadaan Bani Israil yang Ditindas Sebelumnya
Allah kisahkan dalam al-Quran, keadaan yang
mengenaskan pada Bani Israil akibat kesewenang-wenangan
Firaun. Kehidupan mereka penuh dengan siksaan. Bahkan
anak laki-laki mereka pada periode tertentu disembelih.
Sedangkan kaum wanita dibiarkan hidup, namun
dipermalukan dan dihinakan:

ِ وإِ ْذ ََنَّْي نَا ُكم ِمن آَ ِل فِر َعو َن يسومونَ ُكم سوء الْع َذ
اب يُ َذِّّبُو َن أَبْنَاءَ ُك ْم َويَ ْسيَ ْحيُو َن
َ َ ُ ْ ُ َُ ْ ْ
ْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم
ٌ ن َساءَ ُك ْم َوِ َذل ُك ْم بََ ءٌ م ْن َربّ ُك ْم َع

“Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatan kalian dari
pengikut Fir’aun yang menimpakan siksaan yang buruk
kepada kalian, menyembelih putra-putra kalian dan
membiarkan hidup para wanita kalian. Dan di dalam hal itu
terdapat ujian yang besar dari Rabb kalian.” (Q.S al-Baqoroh
ayat 49)
 Kesabaran Bani Israil Sesuai Arahan Nabi Musa
alaihissalam

Booklet Da’wah

3

Nabi Musa alaihissalam telah mengajarkan kepada Bani
Israil untuk meminta pertolongan kepada Allah dan bersabar
dengan bertakwa kepada-Nya:

ِال موسى لَِقوِم ِو اسيعِينُوا َِب ََّّللِ واصِِبوا إِ َّن ْاْلَرض ََِّّللِ يوِرثُها من يشاء ِمن ِعب ِاده
َ ْ ْ َ ُ َ َق
َ ْ ُ ََ َْ َ ُ َ ْ
ُْ َ
ِ ِ ِ
َ َوالْ َعاقبَةُ ل ْل ُميَّق

“Musa berkata kepada kaumnya: minta tolonglah kepada
Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia
akan
mewariskannya
kepada
para
hamba
yang
dikehendakiNya. (sesungguhnya) akhir akibat (yang baik)
adalah untuk orang-orang yang bertakwa.” (Q.S al-A’raaf
ayat 128)
Nabi Musa telah mengajarkan kepada Bani Israil bahwa
kesabaran itu adalah dengan bertakwa kepada Allah. Hanya
kepada Allah sajalah seharusnya mereka meminta
pertolongan.
 Janji Allah bagi Bani Israil Jika Mereka Bersabar
Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan:

ِ َّوََت
ِ ِاْلسَن علَى ب ِِن إِسرائ
صبَ ُروا
َ ِّت َكل َمةُ َرب
ْ َ
َ يل ِبَا
َ َ ْ َ َ َ ْ ُْ ك

“Dan telah sempurnalah firman TuhanMu yang baik itu
(sebagai janji) bagi Bani Israil ketika mereka bersabar...: (Q.S
al-A’raaf ayat 137)
Para Ulama tafsir menjelaskan bahwa janji Allah itu
sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain:

ِ َّ
ِ
ِ
ِ ضعِ ُفوا ِ ْاْل َْر
ْ ُاسي
ُ َونُِر
َ ض َوََْن َعلَ ُه ْم أَئ َّمةً َوََْن َعلَ ُه ُم الْ َوا ِرث
ْ ين
َ يد أَ ْن ََنُ َّن َعلَى الذ

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang
yang tertindas di bumi itu, dan hendak menjadikan mereka
sebagai pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang
mewarisi (bumi.” (Q.S al-Qoshosh ayat 5)
 Allah Mewariskan Kekuasaan di Muka Bumi Bagi Bani
Israil
Fir’aun dan pengikutnya sebelumnya telah menikmati
istana-istana yang megah, mata air yang jernih, dan kebunkebun berisi tanaman yang indah. Namun, dengan
ditenggelamkannya mereka ke dalam lautan, semua
keindahan dan kenikmatan duniawi itu menjadi miliki Bani
Israil. Allah mewariskan untuk mereka.
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ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ َّات وعي
ك
ٍ  َوُزُر. ون
َ  َك َذل. َ  َونَ ْع َم ٍة َكانُوا ف َيها فَاكِ ِه. ٍوو َوَم َق ٍام َك ِر
ُُ َ َك ْم َ َرُكوا م ْن َ ن
ين
َ ََوأ َْوَرثْن
َ اىا قَ ْوًما آَ َخ ِر

“Betapa banyak taman-taman dan mata air-mata air yang
mereka (Fir’aun dan pengikutnya) tinggalkan. Juga kebunkebun serta tempat kediaman yang indah. Dan kesenangankesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
Demikianlah, dan Kami wariskan (semua) itu kepada kaum
yang lain (Bani Israil).” (Q.S ad-Dukhaan ayat 25-28)
Allah Ta’ala menjelaskan keadaan Bani Israil kepada kita
sebagai pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita.
Bersabarlah, maka akhir kehidupan yang baik akan Allah
sediakan bagi orang-orang yang bersabar dengan bertakwa
kepada-Nya.

WASIAT AGUNG DALAM BAIAT UNTUK
BERSIKAP MENDENGAR DAN TAAT

ِ ِ َّ ال دخ ْلنَا علَى عبادةَ ب ِن
يض فَ ُق ْلنَا َح ِّدثْنَا
ٌ الصامت َوُى َو َم ِر
ْ َ َُ َ َ َ َ ََع ْن ُ نَ َادةَ بْ ِن أَِ أ َُميَّةَ ق
َِّ ول
ٍ ِ ِ َّ ك
ِ اَّلل بِِو ََِسعيَو ِمن رس
ال
َ اَّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فَ َق
َّ صلَّى
َ َصلَ َح
ْأ
َ اَّلل
َُ ْ ُ ْ
َُّ اَّللُ ّبَديث يَْن َف ُع
ِ
ِ َّ اَّللِ صلَّى
َخ َذ َعلَْي نَا أَ ْن ََبيَ َعنَا َعلَى
ُ اَن َر ُس
َ َد َع
َ يما أ
َ َّ ول
َ اَّللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم فَبَايَ ْعنَاهُ فَ َكا َن ف
ِ
ِ
ِ َّالسم ِع والط
و ْاْل َْمَر
َ اعة ِ َمْن َشطنَا َوَمكَْرىنَا َوعُ ْس ِرََن َويُ ْس ِرََن َوأَثََرةٍ َعلَْي نَا َوأَ ْن ََّل نُنَا ِز
َ َ ْ َّ
ِ َ َأ َْىلَوُ ق
اَّللِ فِ ِيو بُْرَىا ٌن
َّ احا ِعْن َد ُك ْم ِم َن
ً ال إََّّل أَ ْن َ َرْوا ُك ْفًرا بَ َو

“Dari Junaadah bin Abi Umayyah ia berkata: Kami masuk
menemui Ubadah bin as-Shomit -semoga Allah meridhainyadalam keadaan beliau sakit. Kami berkata: Sampaikan
kepada kami hadits yang akan memberikan manfaat
dengannya yang anda dengar dari Rasulullah shollallahu
alaihi wasallam, semoga Allah memperbaiki keadaan anda.
Ubadah bin as-Shomit menyatakan: Rasulullah shollallahu
alaihi wasallam pernah memanggil kami dan membaiat kami.
Salah satu isi perjanjiannya adalah kami berbaiat untuk
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bersikap mendengar dan taat (kepada pemimpin muslim) baik
dalam kondisi kami bersemangat ataupun membencinya. Baik
dalam kondisi kami sulit ataupun mudah. Meski pemimpin itu
adalah orang yang mementingkan (diri atau kelompoknya)
sendiri. Kami juga dilarang untuk memberontak kepada
pemimpin tersebut. Nabi bersabda: Kecuali jika kalian melihat
kekufuran yang jelas yang kalian memiliki hujjah nantinya di
hadapan Allah.” (H.R al-Bukhari dan Muslim)
Al-Imam anNawawiy rahimahullah memberikan judul bab
Shahih Muslim terkait hadits ini dengan: Kewajiban Taat
kepada Pemimpin dalam Hal yang Bukan Maksiat, Serta
Haramnya Taat kepada Mereka dalam Hal Maksiat.
 Semangat Salaf dalam Belajar dan Menyampaikan Ilmu
Hadits ini memberikan contoh keteladanan Ulama Salaf
dalam semangat mencari dan berbagi ilmu. Junaadah bin Abi
Umayyah mengharapkan faidah hadits dari Sahabat Nabi
Ubadah bin as-Shomit, sedangkan Ubadah menyampaikan
hadits meski dalam kondisi sakit. Terlihat juga adab Junaadah
sebagai murid, mendoakan kebaikan bagi gurunya dengan
menyatakan: Ashlahakallaah (semoga Allah memperbaiki
keadaan anda).
 Perintah Nabi untuk Bersikap Mendengar dan Taat
kepada Pemimpin
Ubadah bin as-Shomit radhiyallahu anhu menjelaskan
bahwa salah satu isi baiat Sahabat dengan Nabi adalah untuk
bersikap mendengar dan taat kepada pemimpin muslim
dalam hal yang ma’ruf (bukan kemaksiatan). Sikap ini
diharapkan dilakukan dalam setiap keadaan: baik kondisinya
menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Baik
pemimpinnya adil ataupun dzhalim. Hal ini menunjukkan
bahwa bersikap mendengar dan taat kepada pemimpin
muslim bukanlah perkara yang ringan dan remeh. Namun
justru sangat diperhatikan oleh Nabi dan ditekankan benar
untuk diamalkan Sahabatnya. Karena itu, hal tersebut
menjadi salah satu poin isi baiat.
Sebagian pihak ada yang hanya taat kepada Waliyyul Amr
(pemimpin muslim) jika kondisinya menguntungkan mereka.
Namun, saat keadaan sebaliknya, mereka justru tidak mau
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taat kepada penguasa. Hal ini bertentangan dengan
bimbingan Nabi shollallahu alaihi wasallam tersebut.
Ahlussunnah selalu berusaha mentaati penguasanya dalam
hal yang ma’ruf, baik kondisinya menguntungkan mereka atau
tidak menguntungkan.
 Bersabar
Menghadapi
Pemimpin
yang
Lebih
Mementingkan Diri atau Kelompoknya
Jauh sebelum muncul slogan KKN (Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme), Nabi shollallahu alaihi wasallam sudah
memberikan bimbingan kepada rakyat kaum muslimin agar
bersabar menghadapi penguasa muslim yang lebih
mementingkan diri dan kelompoknya sendiri. Sifat pemimpin
yang demikian dalam istilah hadits Nabi disebut sebagai
atsaroh.
Dalam sebagian hadits, Nabi membimbing kita untuk sabar
menghadapi pemimpin tersebut dengan tetap menjalankan
kewajiban kita sebagai rakyat yang baik, dan meminta hak
kita yang banyak diambil atau terampas kepada Allah.

ِ
ِ
ال أ َُّدوا إِلَْي ِه ْم
َ َاَّللِ ق
َ ورا ُْن ِك ُرونَ َها قَالُوا فَ َما ََتْ ُم ُرََن ََي َر ُس
َّ ول
ً إنَّ ُك ْم َسيَ َرْو َن بَ ْعدي أَثََرًة َوأ ُُم
اَّللَ َح َّق ُك ْم
َّ َّه ْم َو َسلُوا
ُ َحق

“Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku, pemimpin
yang atsaroh (lebih mementingkan diri atau kelompoknya)
dan hal-hal yang kalian ingkari. Para Sahabat bertanya: Apa
yang anda perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Nabi
bersabda: Tunaikanlah hak mereka dan mintalah kepada
Allah hak kalian.” (H.R al-Bukhari dari Abdullah bin
Mas’ud)
Nabi mengajarkan rakyat untuk bersabar jika melihat halhal yang tidak dia sukai ada pada sifat penguasa tersebut.
Nabi tidak menganjurkan mereka untuk memperjuangkan
haknya dengan demonstrasi atau pemberontakan.
Di dalam hadits yang lain Nabi menjelaskan bahwa
kesabaran dalam menghadapi pemimpin yang lebih
mementingkan diri dan kelompoknya tersebut akan
menghantarkan seseorang menikmati telaga Nabi shollallahu
alaihi wasallam di akhirat nanti.
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ِ
ض
ْ اصِِبُوا َح َّ َ ْل َق ْوِ َوَم ْو ِع ُد ُك ْم
ْ ََسيَ ْل َق ْو َن بَ ْعدي أَثََرًة ف
ُ اْلَْو

“Kalian nanti akan menjumpai pemimpin yang lebih
mementingkan diri dan kelompoknya. Bersabarlah hingga
kalian menjumpai aku. Tempat bertemu yang dijanjikan untuk
kalian adalah telaga.” (H.R al-Bukhari dan Muslim)
 Tidak Memberontak Kepada Penguasa Kecuali Jika
Melihat Kekufuran yang Nyata
Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin rahimahullah
menjelaskan ada 5 syarat kebolehan kaum muslimin
memberontak kepada pemerintahnya yang telah kafir. Berikut
ini kelima hal tersebut yang kami intisarikan :
Syarat Pertama: ia melihat langsung kekufuran itu, bukan
sekedar mendengar, atau menukil “katanya dan katanya”
saja. Karena dalam hadits di atas, Nabi menyatakan: “an
tarow” yang artinya: kalian melihat.
Syarat Kedua : Hal itu adalah kekufuran. Bukan sekedar
kefasikan atau kemaksiatan.
Syarat Ketiga: Kekufurannya itu jelas dan terangterangan. Tidak memungkinkan untuk ditakwil. Jika kita
menganggap itu kekufuran, tapi penguasa itu tidak
menganggap sebagai kekufuran -baik karena ijtihad mereka
atau taqlid kepada orang yang dianggap layak berijtihad- kita
tidak boleh memberontak kepadanya.
Syarat Keempat: Kita memiliki hujjah yang jelas di
hadapan Allah. Kita memiliki dalil yang jelas dan tegas bahwa
itu kekufuran. Sangat jelas, bukan sekedar : mungkin saja ini
adalah kekufuran. Mungkin juga tidak kufur.
Syarat Kelima: Kita memiliki kemampuan untuk
menggulingkannya. Tanpa menimbulkan mudharat yang lebih
besar. Jangan sampai persenjataan canggih penguasa
berupa roket atau tank dilawan oleh rakyat dengan pisau
dapur atau tongkat (penghalau) keledai.
(Disarikan dari Syarh Shahih al-Bukhari libni Utsaimin jilid 9
halaman 490-491)
Syarat yang ke-5 adalah poin yang perlu mendapatkan
perhatian besar. Kadang terjadi kondisi terpenuhinya syarat 1

8

Booklet Da’wah

sampai 4, namun kaum muslimin di suatu negara tidak
memiliki kemampuan. Setiap ibadah yang Allah perintahkan
kepada hambaNya, selalu mempersyaratkan adanya
kemampuan untuk melaksanakannya. Termasuk dalam
masalah ini. Namun, sayangnya banyak kejadian kaum
muslimin terprovokasi berusaha menggulingkan penguasanya
yang kafir, padahal mereka tidak memiliki kemampuan.
Akibatnya, sangat banyak korban jiwa, harta, maupun
kehormatan dialami kaum muslimin tersebut dan justru
tujuannya tidak tercapai. Kemudharatan yang didapatkan jauh
lebih besar dibandingkan jika mereka menahan diri. Untuk
menilai kelayakan apakah kaum muslimin dalam suatu kasus
tertentu sudah terpenuhi semua syaratnya atau tidak,
membutuhkan bimbingan Ulama Ahlussunnah yang masih
hidup pada saat itu dan memahami benar kondisi yang
sebenarnya terjadi.
Semoga Allah Azza Wa Jalla senantiasa memberikan
taufiq dan pertolongan kepada segenap kaum muslimin untuk
menjadi rakyat yang baik atau pemimpin yang baik, berjalan
sesuai aturan Allah sesuai jabatan dan kedudukan masingmasing.
(Penulis : Al-Ustadz Abu Utsman Kharisman hafizhalulloh)
 Sumber Referensi:
 Tafsir al-Qur’anil Adzhiim karya Ibnu Katsir
 Adlwaa-ul Bayaan fii Iidhoohil Qur’an bil Qur’an karya
Muhammad al-Amiin asySyinqithiy

ِ ِ اْلم ُدِ ِ ر
ِ َّ و ُ َع َاا أ َْعلَم َِب
َ ْ ب اْ ٰعلعلَم
َّ
َ َ
ْ َْ لص َواب َو
ُ
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Harap disimpan di tempat yang layak, karena di dalamnya
terdapat ayat Al-Qur’an dan Hadits!!

