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َقاَل َرُسول اهللا (صّلی اهللا عليه َو آله):
ُتْم ِهبَِام َلْن  ـكْ ِيت اَْهـلَ َبْيتِي، َما اِْن َمتَسَّ : ِكَتـاَب اهللاِ، َو ِعْرتَ َقَلْنيِ S اِينِّ َتـاِرٌك ِفيُكـمُ الثَّ

.Rْوَض َام َلْن َيْفَرتَِقا َحتّی يِرَدا َعَيلَّ اْحلَ ُ وا َاَبداً، َواهنَّ َتِضلُّ
 

Rasulullah Saw bersabda:

“Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian dua 

pusaka yang berharga; Kitab Allah dan Itrah; Ahlul Baitku. 

Selama berpegang pada keduanya, kalian tak akan tersesat 

selama-lamanya. Dan keduanya tidak akan terpisah hingga 

menjumpaiku di telaga Kautsar, di Hari Kiamat kelak”.

 (H.R. Sahih Muslim : jilid 7, hal 122. Sunan Ad-Darimi, jilid 2, hal 432. 

Musnad Ahmad, jilid 3, hal 14, 17, 26 dan jilid 4, hal 371 serta jilid 5, hal 182 dan 189. 

Mustadrak Al-Hakim, jilid 3, hal 109, 147 dan 533, juga di dalam kitab-kitab induk 

hadis yang lain).
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Pengantar Penulis

Segala puja dan puji hanya bagi Allah,  Tuhan yang 
mengatur seluruh alam semesta. Shalawat dan salam sejahtera 
semoga senantiasa tercurah melimpah kepada Nabi Muhammad 
Saw dan seluruh keluarga beliau yang mulia dan suci.  Allah Swt 
berfirman:

 “Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah 
hanyalah agama Islam.” (Qs. Ali Imran [3]: 19) 

Agama Islam meliputi serangkaian dasar-dasar, hukum-
hukum dan berbagai ilmu pengetahuan, baik dalam bidang akidah, 
fikih, pendidikan dan lainnya. Berbagai bidang pengetahuan yang 
dibawa oleh Rasulullah Saw dan Ahlulbait As tersebut merupakan 
ajaran Islam yang murni dan sebagai penyanding  (mandataris) 
kitab suci al-Qur’an al-Karim, sebagaimana disampaikan di dalam 
hadis “Tsaqalain” (dua pusaka berharga) dan hadis “Sanatu 
an-Najah” (bahtera keselamatan) yang sudah tidak asing lagi. 
Hanya saja sistem politik para penguasa tiran atas umat Islam 
begitu kuat mencengkeram dan memerangi Ahlulbait As. 

Sepanjang  sejarah, mereka berusaha melenyapkan ajaran 
suci dan murni Islam dan mengadakan penekanan terhadap kaum 
Syi’ah. Contoh diktator yang sangat menonjol pada masa kini 
adalah Saddam al-Takriti dan seluruh antek-anteknya. Mereka 
melakukan pembantaian dan pembunuhan secara keji dan buas 
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terhadap para ulama dan pengikut Ahlulbait As. Hal itu terbukti 
ketika terbongkarnya kuburan umum yang tersebar di sekitar 
bagian tengah dan selatan Irak. Termasuk rancangan utama 
di dalam undang-undang mereka yang tha’ifi (mementingkan 
kelompoknya sendiri) dan kejam itu adalah membendung 
tersebarnya dasar-dasar Islam yang murni dan mencegah ajaran 
Ahlulbait  As dengan jalan melarang tersebarnya kitab-kitab Syi’ah 
secara mutlak. Dengan larangan tersebut, masyarakat muslim, 
khususnya para pemuda dan remaja tidak dapat memperoleh 
pemikiran, pengetahuan dan pandangan-pandangan Ahlulbait As. 

Setelah runtuhnya kekuasaan Saddam yang tiran, mulailah 
timbul usaha untuk menyebarkan “Bimbingan Ajaran Islam yang 
Mudah secara Berseri”, sebagai bakti kepada para pemuda dan 
pemudi kita. Langkah pertama adalah terbitnya buku kecil yang 
ringkas dan mudah dalam masalah akidah. Buku ini saya tulis 
demi memenuhi kebutuhan para pemuda Mukmin. Buku ini saya 
tulis secara sembunyi-sembunyi ketika saya berada di penjara 
yang sangat menyulitkan (sejak tanggal 9 Mei 1983  hingga 7 
Juni 1991). Tepatnya, ketika saya di penjara di bagian khusus 
yang tertutup, yang merupakan cabang penjara Abu Ghuraib 
dan letaknya kira-kira 35 km sebelah barat Baghdad. Buku itu 
sempat diperbanyak dan dibagi-bagikan kepada beberapa saudara 
(ikhwan) yang dipenjara di ruangan-ruangan lainnya.

Sangat disayangkan sekian banyak eksemplar terpaksa 
dilenyapkan karena penggrebekan dan pemeriksaan yang 
dilakukan oleh aparat negara tiran. Mereka berusaha mencari 
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dan menghancurkan apa saja yang berbau gerakan keagamaan. 
Berkas-berkas dalam lembaran mereka hancurkan, apalagi jika 
kitab tersebut  berupa kitab akidah kaya seseorang dari keluarga 
al-Hakim. Puluhan pemuda dikenakan hukuman mati akibat 
undang-undang diktator yang mereka praktikkan. Karena siapa 
saja yang ikut serta dalam gerakan pengkaderan pada kamp-
kamp dan penjara, maka hukumannya adalah ditembak mati. Ya, 
hukum matilah sebagai balasan yang layak bagi siapa saja yang 
tidak mentaati aturan main sang diktator.

Ala kulli hal, setelah sang diktator yang haus darah itu lenyap 
dari Irak dan dari pandangan rakyat Irak, kita harus mengambil 
dan menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan 
generasi baru terhadap dasar-dasar akidah dengan metode yang 
mudah. Hal ini sebagai langkah pertama untuk  menyebarkan 
ilmu pengetahuan Islam yang murni di tengah-tengah masyarakat 
Muslim, Insya Allah.

Akhirnya kami memohon kepada Allah Swt agar kiranya 
menjadikan karya sederhana ini murni karena-Nya dan 
bermanfaat besar bagi para pemuda-pemudi dan remaja muslim 
yang mulia. Hanya Allah Swt yang akan membimbing menuju 
jalan kebenaran. 

    Sayyid Riyadh al-Hakim

    1424 H
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Dasar-dasar Agama Islam ada Lima

1. Tauhid (Keesaan Tuhan)

2. Al-’Adl (Keadilan Ilahi)

3. An-Nubuwwah (Kenabian)

4. Imamah (Kepemimpinan)

5. Ma’ad (Hari Akhirat)
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Dasar- dasar  Agama Islam

Pelajaran Pertama

Dasar Pertama :

 Tauhid (Keesaan Tuhan)
Yang dimaksud dengan tauhid (keesaan Tuhan) adalah 

menetapkan wujud Allah Sang Pencipta alam semesta ini. 
Dan sesungguhnya Dia adalah Esa dan tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Dalam pembahasan ini terdapat dua poin yang 
perlu diperhatikan:

Poin pertama:

Menetapkan Tuhan pencipta alam raya ini. Sesungguhnya 
alam semesta ini tidak tercipta begitu saja, tanpa ada yang 
menciptakannya. Untuk membuktikan pengakuan ini kami 
akan menyampaikan sebagian argumen.

Argumen Pertama: Kefanaan Alam Semesta
Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini 

bisa binasa, rusak dan hancur.  Hal tersebut sebagaimana kita 
saksikan dengan jelas,  sangat banyak benda-benda di sekitar 
kita yang telah rusak dan binasa. Hal ini menunjukkan bahwa 
wujud benda-benda tersebut bersumber dari yang lain, bukan 
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dari dzati diri mereka. Jika wujud mereka itu bersumber 
dari dzati diri mereka sendiri, niscaya mereka tidak akan 
rusak dan binasa. Namun karena mereka itu dapat rusak dan 
binasa, maka sebuah keniscayaan bahwa keberadaan mereka 
itu bersumber dari Allah Swt yang tidak  mungkin fana dan 
hancur, bahkan Dia itu kekal dan abadi. Untuk lebih jelas 
kami akan sertakan contoh berikut ini:

Kita asumsikan bahwa di alam raya ini terdapat banyak 
planet yang memberikan cahaya dari planet pertama sampai 
ke planet yang terakhir. Apabila seseorang memperhatikan 
cahaya tersebut, ia akan mengetahui bahwa planet-planet 
itu bukan merupakan sumber cahaya, karena planet-planet 
tersebut pada dasarnya tidak memberikan cahaya,  tetapi 
seluruh benda itu  hanya sebagai perantara dan sekedar 
memantulkan cahaya belaka. Oleh karena itu, seseorang 
tidak akan berpikir untuk mencari sumber cahaya dari planet-
planet tersebut, melainkan ia mencari sumbernya dari luar 
planet-planet, seperti matahari, api atau lampu.

Sebagaimana cahaya itu pasti kembali kepada sumber 
dan pusatnya dan ia tidak mengambil atau menerima dari 
selain sumbernya, demikian pula dengan wujud, ia harus 
berasal dari satu sumber wujud. Sumber wujud tersebut tidak 
akan terpisahkan sama sekali dari wujudnya dan sumber 
itu mustahil akan lenyap, hilang dan sirna. Sumber wujud 
tersebut adalah Allah Swt.
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Argumen Kedua: Keteraturan Alam Semesta
Ringkasnya bahwa alam semesta ini sangat teratur dan 

tertata dengan rapi, satu bagian dengan bagian yang lain 
begitu serasi dan indah. Berkat pesatnya kemajuan ilmu 
pengetahuan, hari demi hari semakin banyak terungkap 
berbagai rahasia yang baru dari keteraturan susunan alam 
raya ini. Hal ini menunjukkan betapa alam semesta ini sangat 
apik, rapi dan penuh dengan keajaiban. Karenanya, tidak 
mungkin keberadaan alam raya ini tanpa Sang Pencipta. 
Pasti ada yang menciptakan dan mewujudkannya. Dialah 
Allah Swt yang Mahamengetahui dan Mahabijak. Karena 
tidak logis jika alam yang sangat luas ini muncul dengan 
sendirinya. Akal setiap orang akan menolak jika dikatakan 
bahwa berbagai fenomena dan segala sesuatu yang nampak 
di muka bumi ini, yang sederhana sekalipun, terjadi dengan 
sendirinya. Jika seorang yang berakal sehat melihat bahwa 
perabot rumahnya tertata dengan rapi dan berbeda dengan 
keadaan sebelumnya, apakah ketika itu ia meyakini bahwa 
hal itu terjadi secara spontanitas dan tidak ada seorangpun 
yang menatanya? Apabila akal sehat tidak  menerima 
keyakinan seperti itu, bagaimana mungkin ia akan menerima 
asumsi bahwa keberadaan alam semesta yang sangat teratur, 
apik, rapi  dan penuh dengan beraneka keajaiban tersebut 
terjadi dengan sendirinya dan secara spontanitas tanpa ada 
yang menciptakannya?

Allah Swt berfirman: “Sesungguhnya Kami akan 
memperlihatkan kepada mereka  tanda-tanda kekuasaan 



Kami di seluruh alam raya ini dan juga di dalam diri 
mereka sehingga kebenaran al-Qur’an itu menjadi jelas 
bagi mereka. Tidakkah cukup bagimu bahwa Tuhanmu itu 
menyaksikan segala sesuatu?”  (Qs. Fushshilat [41]: 53)  
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Pelajaran  Kedua

Poin Kedua:

 Pencipta Alam Raya ini Tuhan yang Esa
Telah kita buktikan bahwa alam semesta ini ada yang 

menciptakannya, dan penciptanya adalah Tuhan yang Maha 
Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dalilnya adalah: apabila 
dalam penciptaan alam raya ini terdapat beberapa Tuhan, 
dan setiap Tuhan itu mandiri dan tidak membutuhkan yang 
lainnya, maka pasti akan terjadi bentrokan lantaran keinginan 
mereka yang berbeda-beda. Tatanan alam ini akan hancur, 
langit dan bumi pun akan runtuh. Hal ini sebagaimana firman 
Allah Swt:

“Jika sekiranya di langit dan di bumi ini ada tuhan lain 
selain Allah, maka keduanya akan hancur berantakan”.  
(Qs. Al-Anbiya [21] : 22)

Bukti lain bahwa Tuhan itu esa adalah: kita tidak 
menemukan dan tidak pernah mendengar adanya seorang 
nabi pun yang diutus oleh tuhan lain selain Allah Swt.



 



(17)

Dasar  Kedua

 Keadilan Ilahi
Yang dimaksud dengan keadilan Ilahi ialah bahwa 

sesungguhnya Allah Swt itu Maha Adil dan mustahil Dia 
berlaku zalim kepada hamba-hamba-Nya. Karena adil 
itu adalah salah satu sifat yang baik, sementara perbuatan 
zalim termasuk keburukan. Hanya orang jahat dan lemahlah 
yang berlaku zalim, yang tidak lagi mampu untuk mencapai 
tujuannya dengan keadilan. Kita meyakini bahwa Tuhan 
adalah sumber segala kebaikan dan yang menciptakan 
segala sesuatu. Sementara tidak ada satu makhluk pun yang 
tidak membutuhkan-Nya. Karena itu Dia tidak akan berbuat 
zalim kepada apa dan siapa pun, sebagaimana disampaikan 
di dalam al-Qur’an al-Karim. Allah Swt berfirman:

 “Wahai manusia, sesungguhnya kalian semua fakir 
dan membutuhkan Allah. Dan Allah Dialah yang Maha 
Kaya dan Maha Terpuji”. (Qs. Fathir [35]: 15)

Dalam ayat yang lain Allah Swt berfirman: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang 
sedikitpun. Dan jika ada kebaikan walaupun sedikit, pasti 
Dia akan melipatgandakan ganjarannya dan memberikan 
pahala yang besar dari sisi-Nya”. (Qs. An-nisa [4]: 40). 

Di samping adil, Allah Swt juga Maha Sempurna. 
Dialah Allah yang Hidup, Mandiri, Mahakuasa atas segala 
sesuatu, Mahamengetahui, Mahabijak, pencipta semua 
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makhluk, pemberi rezki, Maha pengasih dan penyayang, dan 
sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. Dia maha suci dari 
segala kekurangan dan kelemahan.
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Dasar  Ketiga

 Kenabian
Sesungguhnya Allah Swt tidak menciptakan manusia 

dan alam semesta ini dengan main-main dan sia-sia belaka. 
Hal itu sesuai dengan pesan al-Qur’an al-Karim. Allah Swt 
berfirman:

  “Dan Kami tidak menciptakan seluruh lapis langit 
dan bumi dan segala yang ada diantara keduanya dengan 
main-main belaka. Kami tidak menciptakan keduanya, 
kecuali dengan haq. Tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahuinya”. (Qs. Ad-Dukhan [44]: 38 – 39)..

Sesungguhnya Allah Swt telah menjadikan kehidupan 
dunia ini sebagai jembatan bagi manusia menuju akhirat. 
Mereka akan menerima balasan dan ganjaran di akhirat 
nanti sesuai dengan amal perbuatan dan tingkah laku mereka 
di dunia ini. Karena itu Allah Swt memberikan petunjuk 
kepada manusia menuju jalan yang lurus dan membimbing 
mereka kepada kebaikan. Petunjuk dan bimbingan-Nya 
tersebut diberikan melalui orang-orang yang saleh yang 
mampu menerima tanggung jawab dan tugas menyampaikan 
risalah Ilahi kepada umat manusia. Para pembimbing dan 
penuntun itu dinamakan “nabi”.  Para nabi dan rasul itulah 
yang membawa dan menyampaikan ajaran dan risalah Ilahi 
kepada seluruh umat manusia.

Sejak dahulu telah banyak para nabi diutus oleh Allah 
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Swt untuk menyampaikan risalah-Nya. Beberapa nabi yang 
sangat menonjol ialah: 

1.Nabi Nuh As.

2.Nabi Ibrahim As.

3.Nabi Musa bin Imran As yang membawa agama 
Yahudi dan diturunkan kitab Taurat kepadanya.

4.Nabi Isa bin Maryam as yang membawa agama 
Kristen dan diturunkan kitab Injil kepadanya.

5.Nabi Muhammad Saw bin Abdullah bin Abdul 
Muthallib yang membawa agama Islam dan diturunkan kitab 
suci al-Qur’an kepadanya. 

Setelah beliau, tidak akan ada lagi nabi baru yang 
diutus oleh Allah Swt, karena beliau sebagai penutup para 
nabi dan merupakan nabi yang terakhir. Jika ada seseorang 
yang mengaku sebagai nabi, maka itu adalah kedustaan. Hal 
ini sebagaimana dinyatakan di dalam al-Qur’an al-Karim. 
Allah Swt berfirman:

 “Muhammad bukanlah ayah seseorang dari kalangan 
kalian, melainkan Rasulullah (utusan Allah) dan penutup 
para nabi”. (Qs. Al-Ahzab [33]: 40).

Para nabi yang lima orang tersebut dinamakan para 
nabi Ulul ‘Azmi (orang-orang yang mempunyai tekad yang 
membaja).
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Pelajaran  Ketiga

Empat Sifat-sifat Nabi
Mengingat bahwa Nabi Muhammad Saw adalah sebagai 

pembawa risalah Ilahi untuk seluruh umat manusia, maka 
beliau harus membawa tugas dan tanggung jawab berat ini 
dan harus memiliki sifat-sifat berikut ini:

1.Berani.. Nabi harus berani dan tidak gentar berhadapan 
dengan orang-orang  zalim dan juga tidak mudah menyerah 
ketika menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan.

2.Jujur. Nabi harus jujur dalam membawa dan 
menyampaikan risalah Ilahi. Karena pendusta tidak layak 
membawa risalah Ilahi dan tidak akan dipercaya oleh umat.

3.Amanah. Nabi juga harus amanah dan dapat 
dipercaya sehingga seluruh risalah Ilahi tersampaikan 
secara sempurna kepada umat manusia tanpa ada perubahan 
dan pengurangan sedikitpun. Karenanya beliau tidak akan 
melakukan pengkhianatan kepada Allah Swt dalam hal 
tersebut.  

Nabi kita, Nabi Muhamad Saw telah dikenal sebagai 
orang yang berakhlak luhur, khususnya jujur dan amanah. 
Sifat mulia tersebut beliau sandang  sebelum beliau diutus 
menjadi seorang rasul sehingga penduduk kota Makkah 
menjulukinya dengan al-Amin (orang yang jujur) dan mereka 
menitipkan amanatnya kepada beliau Saw.   Ketika beliau 
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berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah secara diam-
diam, beliau mewasiatkan dua hal kepada Imam Ali As. 
Pertama,  agar Imam Ali As tidur di pembaringan beliau pada 
malam itu agar penduduk kota Makkah tidak mengetahui 
hijrah beliau.  Kedua, agar Imam Ali As mengembalikan 
barang-barang titipan  kepada para pemiliknya. Imam Ali 
pun melakukan kedua wasiat tersebut dengan baik. 

4.Istiqamah.  Sifat lainnya yang harus disandang oleh 
beliau adalah istiqamah dalam tingkah laku dan taat kepada 
Allah SWT.  Sehingga para pengikutnya dapat mengambil 
suri tauladan darinya dan mengamalkan berbagai perintah 
dan petunjuknya. Karena apabila beliau berbuat maksiat 
kepada Allah SWT, maka hal itu akan mendorong umatnya 
untuk berbuat maksiat.  Oleh karena itu seorang nabi harus 
bersifat maksum (terjaga dari berbagai kesalahan, kekhilafan 
dan kelupaan).  

Ishmah (keterjagaan) adalah merupakan sifat yang 
melekat dan mendarah daging pada diri seseorang sehingga 
ia dapat berlaku istiqamah dan terjauh dari berbagai maksiat  
dan dosa.

 Dalam diri Nabi Muhammad  Saw telah terhimpun 
berbagai akhlak mulia lainnya seperti sikap dan pekerti 
yang baik, pemaaf, ramah dan lain sebagainya.  Dalam 
sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika rahang beliau 
patah dan dahi beliau terluka dalam perang Uhud, sebagian 
sahabat beliau memberikan saran dan berkata kepada 
beliau: “Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada 



(23)

Allah Swt  untuk kehancuran mereka?”. Beliau menjawab: 
“Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat, tetapi 
aku diutus sebagai pengajak dan penebar rahmat. Ya allah, 
berilah kaumku hidayah karena sesungguhnya mereka 
tidak memahami.”(1).

 

(1) Lihat al-Mu’jamu al-Kabir jil 11 hal. 189.
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Mukjizat
Mengingat bahwa para nabi itu sebagai pembawa risalah 

dan ajaran Ilahi, tentunya dengan pengakuan atas kenabian 
mereka harus dibarengi dan dikokohkan dengan sesuatu yang 
membuktikan kejujuran bahwa adanya hubungan mereka 
yang dekat dengan Allah Swt, yaitu berupa mukjizat Ilahi.

Mukjizat adalah sesuatu atau suatu peristiwa  yang 
digunakan oleh seorang nabi sebagai argumen atas 
kenabiannya. Dan sesuatu itu tidak akan mampu dilakukan 
oleh orang biasa dan  tidak bersifat umum.

Karena apabila pengakuan para nabi atas kenabiannya 
itu tidak disertai dengan mukjizat, maka sangat sulit bagi 
manusia untuk membedakan antara para nabi dan utusan 
Allah dengan para penyihir dan pendusta yang mengaku-
ngaku sebagai nabi atas dasar dusta dan kebatilan,  seperti 
pengakuan Musailamah al-Kadzzab (sang pendusta), Aswad 
al-‘Insi dan para dajjal-dajal lainnya pada setiap zaman.

 

Beberapa contoh mukjizat para nabi
1. Pada masa nabi Ibrahim As terdapat seorang thagut 

dan kafir yang bernama Namrud. Ketika  Namrud mendengar 
adanya seruan dan dakwah Nabi Ibrahim As kepada kaumnya 
agar menyembah Allah Swt, Namrud memangil beliau untuk 
menghadapnya, ia ingin mengetahui kekuasaan Allah Swt. 
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Nabi Ibrahim As berkata kepadanya: “Sesungguhnya Allah 
Swt dapat menghidupkan dan mematikan”. Namrud berkata: 
“Aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Seseorang 
yang telah aku putuskan untuk dihukum mati, tetapi aku 
memaafkannya, maka berarti aku telah menghidupkan orang 
itu. Dan seseorang yang masih hidup dan aku putuskan dengan 
hukuman mati, maka berarti aku telah mematikannya”. 
Ibrahim As berkata kepadanya: 

“Sesungguhnya Allah Swt menerbitkan matahari dari 
arah timur, jika engkau mampu, maka terbitkanlah matahari 
itu dari sebelah barat”.  Namrud pun membungkam seribu 
bahasa. (Qs. Al-Baqarah [2]: 258).

Ketika Namrud melihat dirinya tidak mempunyai 
kemampuan apa-apa dalam menghadapi tantangan 
Ibrahim As, dia bertekad untuk membalas dendam dengan 
membunuhnya. Hal itu sebagaimana cara-cara yang biasa 
dilakukan oleh para thagut yang tidak mampu menggunakan 
argumen yang rasional.  Namrud hendak membakar Ibrahim 
As dengan api agar kaumnya tidak beriman kepada Allah Swt.  
Dia memerintahkan para pembantunya  agar mengumpulkan 
kayu bakar yang banyak kemudian dinyalakan. Dan 
Ibrahimpun dilemparkan dengan manzanik ke tengah-tengah 
kobaran api tersebut. Tetapi Allah Swt segera menyelamatkan 
Ibrahim As dari api yang dikobarkan Namrud dengan 
menjadikan api itu dingin, sehingga Ibrahim selamat. Hal 
itu sebagaimana dihikayahkan al-Qur’an: “Kami berkata: 
‘Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat atas Ibrahim’”. 
(Qs. al-Anbiya [21]: 69).  Demikianlah, keselamatan Ibrahim As 
dari api namrud yang membara itu sebagai mukjizat dan 
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dalil atas kenabiannya.

2. Ketika Allah Swt mengutus Nabi Musa bin Imran 
As kepada Fir’aun dan kaumnya untuk mengajak mereka 
menyembah Allah Swt dan beriman kepada risalah-Nya, 
dia mengokohkannya dengan beberapa mukjizat. Di antara 
mukjizat tersebut yang paling menonjol adalah tongkat 
Musa As yang jika tongkat itu dilemparkan ke tanah, 
maka akan berubah menjadi ular yang menakutkan setiap 
yang melihatnya.  Fir’aun meyakini bahwa hal itu adalah 
merupakan sihir Musa As dan bukan sebagai mukjizat dari 
Tuhan alam semesta.  Ketika itu, Fir’aun mengumpulkan 
para penyihir yang ada di kota Mesir dan menyuruh mereka 
untuk menampakkan kehebatan sihir dan hipnotis mereka. 
Para penyihir tersebut melemparkan tambang-tambang dan 
tongkat-tongkat mereka untuk menyihir pandangan semua 
orang yang hadir, sehingga tambang-tambang itu nampak 
seperti ular-ular. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya 
dan segera berubah menjadi ular besar  dan kemudian 
menelan tambang-tambang dan tongkat-tongkat para 
penyihir tersebut.  Ketika para penyihir  melihat kehebatan 
tongkat Musa As, mereka mengetahui bahwa sebenarnya 
apa yang dilakukan oleh Musa As bukanlah sebagai sihir, 
melainkan mukjizat dari Allah Swt, seketika itu juga mereka 
beriman kepada Allah Swt.

Allah Swt mengisahkan peristiwa itu di dalam al-
Qur’an al-Karim dalam firman-Nya:

“Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, mereka 
bertanya kepada Fir’aun : “Apakah kami sungguh-
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sungguh akan mendapatkan upah  yang besar jka kami 
adalah orang-orang yang menang?”.  Fir’aun menjawab : 
“Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu  sekalian benar-
benar  akan menjadi orang-orang yang dekat denganku.”  
Musa berkata kepada mereka: “Lemparkanlah apa yang 
hendak kamu lemparkan”.  Lalu mereka melemparkan 
tali-temali dan tongkat-tongkat mereka  dan berkata: 
“Demi kekuasaan Fir’aun, sesungguhnya kami benar-
benar akan menang”.  Kemudian Musa melemparkan 
tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu 
yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah  ahli-
ahli sihir sambil sujud.  Mereka berkata: “Kami beriman 
kepada Tuhan semesta alam”.  (Qs. as-Syu’ara [26]: 41 – 47). 

Dengan itu tongkat nabi Musa As merupakan mukjizat 
yang paling menonjol  dalam membuktikan kenabian 
beliau.

 3. Ketika Allah Swt mengutus Isa bin Maryam As 
sebagai nabi dan menurunkan kitab Injil kepadanya, Nabi 
Isa As diberikan mukjizat mampu menyembuhkan orang-
orang yang ditimpa penyakit yang tidak mungkin dapat 
disembuhkan seperti buta, bisu dan sopak. Bahkan mampu 
menghidupkan orang-orang  yang sudah mati, mampu 
meniupkan tanah yang berbentuk burung kemudian menjadi 
burung dan mampu mengabarkan kepada mereka apa 
saja yang mereka lakukan dan simpan di dalam rumah-
rumah mereka. Semua itu tentunya dengan izin Allah Swt. 
Sehubungan dengan peristiwa ini Allah Swt menceritakannya 
dalam al-Qur’an al-Karim dalam firman-Nya:
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 “Dan Allah mengutusnya sebagai rasul kepada 
Bani Israil. Isa berkata: “Sesungguhnya aku telah datang  
kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) 
dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari 
tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, 
maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan 
aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya 
dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku juga dapat 
menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku 
kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang 
kamu simpan  di rumahmu. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku 
bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman”.  (Qs. Ali 

Imran [3]: 49).
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Pelajaran Keempat

Mukjizat Nabi Muhammad Saw
Dakwah dan ajakan Nabi Muhammad Saw kepada 

umatnya agar masuk Islam dibarengi dan dikokohkan dengan 
berbagai mukjizat. Berikut ini kami sampaikan sebagian 
darinya:

1. Ketika Nabi Muhammad Saw memulai dakwah 
dengan mengajak umatnya untuk mengikuti risalah dan 
ajaran Islam, mengajak kepada akidah tauhid dan menjauhkan 
kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala-berhala, 
kaum musyrikin menemukan kenyataan betapa  Nabi  Saw 
dan para sahabatnya tetap tegar dan teguh dalam menghadapi 
berbagai rintangan dan tantangan dalam menyebarkan Islam.  
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Mereka juga menyaksikan ketegaran mereka meskipun 
berbagai cara kekerasan dan penyiksaan telah mereka 
timpakan kepada nabi Saw dan para sahabatnya. Akhirnya 
mereka menetapkan untuk memutuskan hubungan ekonomi 
dan sosial terhadap Nabi Saw, para sahabatnya, pamannya 
Abu Thalib,  Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthallib. Kaum 
musyrikin Quraisy mengepung mereka di Syi’ib yang dikenal 
dengan nama Syi’ib Bani Hasyim setelah enam tahun dari 
kenabian Nabi Muhammad Saw. Kaum Quraisy pun telah 
bersepakat untuk melakukan hal tersebut dan mereka menulis 
perjanjian keji itu di dalam sebuah lembaran. Isi perjanjian 
itu adalah bahwa mereka tidak akan membaiat Bani Hasyim, 
tidak menikah dengan mereka dan tidak melakukan transaksi 
apapun kepada mereka sehingga mereka mau menyerahkan 
Nabi Muhammad Saw kepada mereka untuk dibunuh. 
Surat perjanjian tersebut ditulis oleh Mansur bin Ikrimah 
dan  diakhiri dengan delapan puluh stempel. Tidak lama 
kemudian tangan Mansur menjadi lumpuh. Kemudian surat 
itu mereka gantung di dalam Ka’bah pada bulan Muharram 
tahun ke tujuh dari kenabian. 

Pemboikotan itu berlangsung selama tiga tahun, 
sehingga membuat Nabi Muhamamd Saw, Bani Hasyim dan 
seluruh pengikut setia rasul Saw merasa lemah dan tidak 
berdaya. Sementara beliau Saw, Abu Thalib dan Khadijah 
binti Khuwailid telah mengeluarkan harta bendanya yang 
sangat banyak jumlahnya. Karena mereka membeli bahan-
bahan makanan secara diam-diam dengan harga yang 
berlipat ganda. Hal itu membuat mereka sangat sulit dan 
kepayahan.
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Pada kondisi seperti itulah turun malaikat Jibril As 
kepada nabi Muhammad Saw membawa kabar bahwa Allah 
Swt telah mengutus rayap-rayap untuk memakan lembaran 
perjanjian yang digantung di dalam Ka’bah tersebut kecuali 
bagian-bagian yang terdapat tulisan nama Allah Swt. Nabi 
pun segera memberitahukan pamannya Abu Thalib ihwal 
informasi Jibril tersebut.

Abu Thalib segera keluar dari Syi’ib dan mengumpulkan 
kaum Quraisy seraya menantang mereka dengan ucapan: 
“Wahai kaum Quraisy, bawalah lembaran perjanjian kalian 
itu ke sini! Barangkali kami akan mendapatkan jalan untuk 
menjalin silaturahmi dan menghentikan pemboikotan ini.”  
Kaum Quraisy segera mengambil lembaran perjanjian yang 
penuh dengan stempel tersebut dan menyerahkannya kepada 
Abu Thalib. Abu Thalib mengambilnya dan berkata kepada 
mereka: “Betulkah  surat ini  berisi perjanjian kalian?” 
Mereka menjawab: “Ya, betul”.

Abu Thalib berkata:  “Apakah kalian telah 
memperbaharuinya?” Mereka menjawab: “Tidak”.  Abu 
Thalib berkata lagi: “Sesungguhnya Muhammad Saw telah 
memberitahukan kepadaku sebuah kabar dari Tuhannya 
bahwa Dia telah mengirimkan rayap-rayap  untuk memakan 
lembaran ini kecuali bagian yang terdapat nama Allah. Jika 
apa yang dikabarkannya itu benar, apa yang akan kalian 
lakukan?”  Mereka berkata: “Kalau begitu kami akan 
menghentikan pemboikotan ini”. Abu ThAlib berkata: “Jika 
ia dusta, maka ia akan aku serahkan kepada kalian untuk 
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dibunuh”. Mereka menjawab: “Baiklah.” 

Lembaran itu segera dibuka, maka nampaklah bahwa 
rayap-rayap telah menggerogoti semua bagian tulisan 
tersebut, kecuali bagian yang terdapat nama Allah. Mereka 
berkata: “Ini tidak lain kecuali sihir!”.  Ketika itu banyak 
sekali masyarakat yang memeluk Islam. Bani Hasyim pun 
keluar dari Syi’ib, begitu pula dengan Bani Abdul Muthalib 
dan mereka tidak kembali lagi ke sana(1). Mukjizat inilah 
yang menyebabkan mereka memeluk agama Islam.

 2. Ketika Rasulullah Saw pergi hijrah bersama 
Abu Bakar secara diam-diam dari kota Makkah ke kota 
Madinah (Yatsrib), kaum Quraisy mengutus beberapa 
penunggang kuda untuk mengejar dan menangkap beliau dan 
mengembalikannya ke kota Makkah agar beliau tetap berada 
di bawah kontrol dan pengawasan mereka. Rasulullah Saw 
dan Abu Bakar bersembunyi di sebuah goa yang terletak di 
gunung “Tsur” dekat kota Makkah. Para penunggang kuda 
itu melakukan pencarian dengan mendaki gunung tersebut. 
Pada saat itu pula Allah Swt mengutus seekor burung untuk 
membuat sarangnya (di muka goa) dan tinggal di sarang 
tersebut. Dia juga memberi ilham kepada laba-laba untuk 
membuat rumahnya di dalam goa tersebut.  Ketika melihat 
burung dan sarang laba-laba, mereka menduga bahwa goa 
itu sudah lama kosong, karena adanya burung dan sarang 
laba-laba itu menunjukan bahwa tidak mungkin ada orang 
yang masuk dan diam di dalam goa tersebut.Demikian para 
penunggang kuda itu kembali dengan tangan hampa dan 

(1)Tarikh Ya’qubi : 1/ 32
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berputus asa.

Akan tetapi ada seorang penjahat lainnya yang bernama 
Suraqah bin Jusy’um segera keluar dari kota Makkah untuk 
mencari dan melacak tempat Rasulullah Saw bersembunyi 
karena ia rakus ingin memperoleh hadiah yang menggiurkan 
yang dijanjikan oleh kaum Quraisy, yaitu sebanyak seratus 
ekor unta bagi siapa saya yang berhasil menangkap Rasulullah 
Saw. Hadiah sebanyak itu diberikan karena memang jarak 
antara kota Makkah dan kota Madinah cukup jauh yaitu 
lebih dari empat ratus kilo meter.

Rasulullah Saw keluar dari goa dan akan melanjutkan 
perjalanannya bersama Abu Bakar  menuju kota Madinah. 
Tiba-tiba Suraqah mengejar beliau dari belakang dengan 
mengacungkan pedang yang terhunus. Pada sat itu 
Rasulullah Saw berdo’a: “Ya Allah, lidungilah aku dari 
kejahatan Suraqah sekehendak-Mu”. Seketika itu juga kaki-
kaki kuda Suraqah tersungkur ke tanah. Suraqah berkata: 
“Wahai Muhammad, aku tahu bahwa kudaku ini jatuh 
tersungkur karena do’amu. Berdoalah kepada Allah agar Dia 
membebaskan kudaku ini. Demi umurku, sekiranya engkau 
tidak mendapatkan perlakuan yang baik dariku, engkau pasti 
tidak akan mendapatkan perlakuan buruk dariku”. Rasulullah 
Saw berdo’a kepada Allah Swt sehingga kuda Suraqah itupun 
bangkit lagi dengan selamat. Tetapi dia kembali mengejar 
Rasulullah Saw dan kudanya pun jatuh tersungkur lagi. 
Peristiwa itupun terjadi lagi sampai tiga kaki. Dan setiap 
kali kudanya jatuh, beliau Saw memohon kepada Allah 
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agar membebaskan kudanya tersebut. Akhirnya Suraqah 
kembali ke kota Makkah. Sesampainya di kota Makkah dan 
ia menceritakan peristiwa yang dia alami, kaum Quraisy 
mendustakannya. Dan yang paling keras mendustakannya 
adalah Abu Jahal. Suraqah berkata kepadanya:

“Hai Abu Hakam, demi Allah, sekiranya engkau 
menyaksikan bagaimana ketika kaki-kaki kudaku jatuh 
tersungkur, pasti engkau akan mengetahui dan tidak 
akan ragu bahwa Muhammad adalah seorang rasul dan 
burhan (pemberi petunjuk). Tidak seorang pun mampu 
menyembunyikannya”(1). 

Dua buah peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah Saw 
dalam perjalanan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah 
itu merupakan mukjizat yang menunjukkan atas kenabian 
Muhammad Saw.

Rasulullah Saw mempunyai mukjizat lain yang kekal 
dan abadi yang jauh lebih utama dan penting dari berbagai 
mukjizat lainnya, mukjizat beliau yang abadi itu adalah kitab 
suci al-Qur’an al-Karim. 

(1) Teks ini dinukil dari kitab Al-Ka: 8 / 263 dan Tarikh Ya’qubi: 2 / 40.
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Pelajaran  Kelima

Al-Qur’an Mukjizat Abadi
Nabi Muhammad Saw adalah sebagai penutup para 

nabi dan rasul  dan ajaran Islam merupakan ajaran Ilahi yang 
terakhir. Karena itu, sangat tepat jika mukjizat beliau yang 
paling utama bersifat abadi selama ajaran Islam itu ada di 
sepanjang masa. Mukjizat itu adalah kitab suci al-Qur’an 
al-Karim yang kandungan isi dan susunannya menakjubkan 
para ilmuan, ulama dan sastrawan. Tidak hanya itu, al-Qur’an 
juga kekal sepanjang masa.

Berikut ini akan kami jelaskan beberapa sisi 
kemukjizatan al-Qur’an

1.I’jâz Balâghi:
Sesungguhnya al-Qur’an merupakan puncak  balaghah 

dan kefasihan, sehingga para sastrawan Arab dan tokoh-tokoh 
syair tidak mampu menandinginya walaupun al-Qur’an telah 
menantang mereka berkali-kali pada masa Islam dan kaum 
muslimin masih lemah di kota Makkah. Allah Swt berfirman: 
“Katakanlah wahai Muhammad!

 “Seandainya semua manusia dan jin itu sepakat 
berkumpul untuk membuat kitab seperti al-Qur’an, maka 
pasti mereka tidak akan mampu membuatnya sekalipun 
mereka bahu-membahu saling membantu”. (Qs. Al-Isra’ [17]: 88).

Al-Qur’an meningkatkan tantangannya kepada mereka 
agar mendatangkan hanya sepuluh surah saja yang mirip 
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dengannya. Allah Swt berfirman:

 “Apakah mereka berkata dusta? Katakanlah: “Buatlah 
sepuluh surah saja yang seperti al-Qur’an …… dan 
hendaklah mereka mengajak siapa saja yang mampu selain 
Allah jika mereka itu benar. Apabila mereka tidak mampu 
memenuhi tututanmu, maka ketahuilah bahwa al-Qur’an 
itu diturunkan dengan ilmu Allah”. (Qs. Hud [11]: 13 – 14).

Dan yang terakhir, al-Qur’an menantang mereka agar 
membuat satu surah saja yang seperti al-Qur’an. Allah Swt 
berfirman:

“Dan jika kamu merasa ragu dengan apa yang 
telah Kami turunkan kepada hamba Kami, maka buatlah 
satu surah yang seperti al-Qur’an. Dan ajaklah para 
penolongmu dari selain Allah jika kamu adalah orang-
orang yang benar. Jika kamu tidak dapat melakukannya 
dan pasti kamu tidak akan mampu melakukannya, maka 
takutlah akan api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu-batu yang disediakan buat orang-orang 
kar”. (Qs. al-Baqarah: 23 – 24). 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tantangan 
itu meliputi seluruh makhluk, baik bangsa jin maupun 
manusia. Sekiranya kaum musyrikin mampu menandinginya, 
pasti mereka sudah menerima tantangan tersebut dan telah 
membuat kitab yang seperti al-Qur’an atau sepuluh surah 
atau sebuah surah saja yang seperti al-Qur’an. Karena orang-
orang Arab ketika itu dikenal sebagai ahli bâlaghah dan sastra. 
Apalagi kita ketahui bahwa dua buah tantangan al-Qur’an itu 
terjadi di kota Makkah di mana Nabi Muhammad Saw dan 
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kaum Muslimin merupakan penduduk minoritas yang masih 
sangat lemah. Sementara kaum musyrikin menyaksikan 
bagaimana  sikap Nabi Saw dan semangatnya dalam 
menyebarkan dakwah dan ketegaran kaum Muslimin dalam 
menghadapi tekanan dan berbagai macam kekerasan dari 
pihak mereka. Di samping itu terjadi kekhawatiran dari pihak 
mereka akan tersebarnya ajaran baru tersebut yang membuat 
mereka akan kehilangan kedudukan sosial di Jazirah Arab. 
Kalau memang mereka merasa mampu untuk menandingi 
al-Qur’an al-Karim, pasti mereka telah menerima tantangan 
tersebut sehingga mereka bebas dari beban dan problem 
menghadapi Nabi Saw dan para sahabatnya, peperangan yang 
berturut-turut, kekalahan dan berbagai pengorbanan yang 
mereka persembahkan untuk membela keyakinan mereka. 

Banyak para sejarahwan yang telah menulis tentang 
ketakjuban kaum musyrikin dan pengakuan mereka terhadap 
keagungan kitab suci al-Qur’an al-Karim sehingga mereka 
sendiri kewalahan menakar ketinggian nilainya. Sejarah 
mencatat bahwa Walid bin Mughirah al-Makhzumi yang 
merupakan tokoh besar yang menjadi rujukan para sastrawan 
dan penyair dimasa itu, ketika mendengar beberapa ayat al-
Qur’an al-Karim ia berkata: “Demi Allah, seseungguhnya 
barusan saja aku mendengar perkatan Muhammad yang 
ungkapan-ungkapannya bukan dari perkataan manusia dan 
juga bukan dari perkataan jin. Ungkapan itu sangat indah, 
fasih, sarat dengan arti, penuh manfaat, kokoh dan sangat 
tinggi  sehingga tidak ada ungkapan apapun yang lebih 
tinggi darinya”(1). 

(1) Majma al-Bayan: 10/584.  
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Tetapi anehnya mereka mencegah manusia agar tidak 
mendengarkan perkataan Nabi Saw ketika beliau membaca 
al-Qur’an karena khawatir akan mempengaruhi mereka.  
Para sejarahwan mencatat ketika Thufail bin Amr ad-Dausi 
seorang penyair berkunjung ke kota Makkah, sebagian kaum 
Quraisy memperingatkannya agar tidak mendengarkan 
perkataan Rasulullah Saw. Mereka benar-benar 
memperingatkannya, sampai menyumpal kedua telinganya 
dengan kapas agar tidak mendengar apa yang diucapkan Nabi 
Saw. Namun karena penasaran, ia akhirnya mendengarkan 
perkataan Nabi Saw ketika beliau membaca al-Qur’an. Dia 
pun merasa kagum dan mengikuti beliau sehingga masuk 
ke dalam rumahnya. Thufail berkata: “Wahai Muhammad, 
sesungguhnya kaummu berkata kepadaku begini dan begitu. 
Demi Allah, karena begitu besar kekhawatiran mereka 
terhadapku atas ajaranmu ini, akhirnya aku menyumbat kedua 
telingaku dengan kapas agar tidak mendengar perkataanmu. 
Tetapi Allah tidak menginginkan hal ini sehingga dia 
memperdengarkan perkataanmu kepadaku, maka akupun 
mendengarkan ungkapan-ungkapan yang indah. Jelaskanlah 
tentang ajaranmu kepadaku!”.

Thufail berkata: “Rasulullah pun menerangkan tentang 
ajaran Islam kepadaku dan membacakan beberapa ayat al-
Qur’an kepadaku. Demi Allah, sama sekali aku tidak pernah 
mendengar ungkapan seindah dan seagung itu. Akhirnya 
aku pun memeluk Islam dan bersaksi atas keesaan al-Haq 
(Tuhan yang Esa)”(1). 

(1) Al-Bidayah wa al-Nihayah, Ibnu Katsir, 3/123.  
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 2.Kabar Gaib dalam Al-Qur’an:  

Al-Qur’an al-Karim banyak mengandung berbagai 
kabar gaib yang kemudian dapat dibuktikan kebenarannya. 
Di antaranya adalah ketika Nabi Saw berada di kota Makkah, 
Persia mampu mengalahkan Romawi dalam peperangan 
yang terjadi antara kedua adidaya pada saat itu. Peristiwa itu 
membuat kaum Quraisy bergembira dan kaum muslimin sedih. 
Karena bangsa Romawi lebih dekat kepada kaum muslimin 
mengingat mereka beragama Masehi yang beriman kepada 
Isa as. Ketika itu Allah Swt menurunkan firman-Nya: “ Alif 
laf mim, bangsa Romawi telah dikalahkan, di negeri yang 
terdekat dan setelah kalah, mereka akan menang dalam 
beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan 
setelah kemenangan. Dan pada hari itu, bergembiralah 
orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia 
menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, 
Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan 
menyalahi janji-Nya. Tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui”. (Qs. ar-Rum [30]: 1 – 6). 

Beberapa tahun kemudian -tidak sampai sepuluh 
tahun-  janji itu terbukti. Dalam sebuah peperangan yang 
lain bangsa Romawi dapat mengalahkan bangsa Persia. 
Orang-orang beriman pun bergembira -karena pertolongan 
Allah- mereka dapat mengalahkan kaum musyrikin dalam 
perang Badr Kubra.
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3.Syari’at yang jeluk dan universal 

Al-Qur’an al-Karim meliputi berbagai dimensi 
kehidupan dan urusan, baik individu maupun sosial, misalnya 
berupa ibadah yang menghubungkan manusia dengan 
Tuhannya, sampai kepada syari’at dalam hal pensucian 
jiwa dan mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. 
Dan sangat tidak rasional jika aturan yang begitu mendetail 
tersebut dibuat oleh seseorang yang hidup pada empat belas 
abad yang lalu di tengah-tengah masyarakat yang sangat 
tertingggal dan terbelakang.

Banyak para pemikir dan peneliti barat yang telah 
menyadari hal ini. Hal itu adalah termasuk faktor utama 
yang  membuat mereka tertarik pada agama Islam.

Sehubungan dengan masalah kemukjizatan dan 
keagungan al-Qur’an, kami cukupkan sampai disini saja. 
Pembahasan yang lebih rinci kami tangguhkan pada kajian 
yang lebih mendalam (1). 

 

(1)  Lihat kitab: Ulumul Qur’an Durus Manhajiah: oleh Penulis. 
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Nabi Muhammad bin Abdullah Saw

Kota Makkah:

Nabi Muhammad Saw dilahirkan di kota Makkah pada 
tanggal 17 Rabi’ul Awal tahun 570  setelah kelahiran Isa al-
Masih as. Tahun kelahirannya dinamakan tahun Gajah.

Ayah beliau bernama: Abdullah bin Abdul Muthalib 
bin Hasyim. Ayah beliau wafat sementara beliau masih di  
dalam kandungan ibunya.

Ibu beliau bernama: Aminah binti Wahab. Ibu beliau 
wafat ketika beliau berusia enam tahun. Ketika beliau 
berusia delapan tahun, kakek beliau; Abdul Muthalib wafat. 
Kemudian beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu 
Thalib. Rasulullah Saw menikah dengan Khadijah binti 
Khuwailid pada usia dua puluh lima tahun.

Beliau sama sekali tidak pernah ikut serta menyembah 
berhala bersama kaumnya. Beliau beriman kepada Allah 
yang Esa dan pergi ke goa Hira yang terletak di pinggiran 
kota Makkah untuk melakukan ibadah kepada Allah Swt.

Ketika beliau mencapai usia empat puluh tahun, Allah 
Swt memilihnya sebagai nabi. Sejak itu mulailah ayat-ayat 
al-Qur’an diturunkan kepadanya. Dikisahkan bahwa ayat 
pertama yang diturunkan kepada beliau adalah firman Allah 
Swt: “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang 
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telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 
segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu itu Maha Mulia 
yang mengajarkan dengan qalam. Dia mengajarkan manusia 
apa-apa yang belum diketahuinya”  (Qs. Al-‘Alaq [96]: 1-5).

Orang pertama yang beriman kepada kenabian dan 
risalahnya adalah Imam Ali As yang tinggal bersama beliau, 
kemudian isterinya; Khadijah. Sejak saat itu, mulailah beliau 
mengajak orang lain -secara diam-diam dan perlahan-lahan- 
agar beriman kepada risalahnya. Setelah itu turunlah firman 
Allah Swt yang berbunyi: “Dan berilah peringatan kepada 
keluargamu yang terdekat”. (Qs. As-Syu’ara [26]: 214). Beliaupun 
segera mengajak sanak keluarganya agar beriman kepada 
risalah Islam yang dibawanya. Kemudian turunlah firman 
Allah Swt yang berbunyi: “Maka sampaikanlah secara 
terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan 
perpalinglah dari orang-orang musyrik”. (Qs. al-Hijr [15]: 94).  
Mendengar perintah itu, beliau segera naik ke bukit Shafa 
yang terletak di kota Makkah dan mengajak mereka agar 
memeluk agama Islam. Tetapi mereka menolak dakwah 
dan ajakan beliau tersebut dan tetap menyembah berhala-
berhala. Bahkan mereka sangat keras menyakiti beliau Saw 
dan menekan serta menyiksa para sahabatnya. Sehingga 
sebagian dari para sahabatnya itu pergi hijrah ke Habasyah. 
Setelah itu Allah Swt  memerintahkan beliau agar berhijrah 
ke kota Yatsrib (Madinah al-Munawwarah). Hal itu terjadi 
setelah sekelompok penduduk kota Madinah berbaiat kepada 
beliau dan berjanji akan membela agama Islam dan kaum 
muslimin.
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Setelah beliau tinggal di kota Makkah selama tiga belas 
tahun, beliau berhijrah ke kota Madinah al-Munawwarah 
untuk mendirikan negara Islam. Tetap kaum musyrikin tidak 
berhenti memusuhi Nabi Saw. Untuk itu mereka mengerahkan 
bala tentara dan bersekongkol dengan orang-orang Yahudi 
untuk meneror Rasulullah Saw dan menghancurkan Islam. 
Kaum muslimin pun bangkit dalam berbagai peperangan 
demi membela agama dan jiwa mereka. Diantara peperangan 
tersebut yang terpenting adalah: perang Badr, Uhud, Khandak 
dan perang Khaibar hingga terciptalah kondisi dan saat yang 
tepat untuk menaklukkan kota Makkah. Pada tahun ke delapan 
Hijriyah, Rasulullah Saw bersama prajurit Islam  berhasil 
memasuki kota Makkah tanpa pertumpahan darah.

Selang beberapa masa setelah itu, Rasulullah Saw 
terkena sakit  dan sakit beliau semakin parah hingga akhirnya 
pada tahun ke sebelas Hijriyah beliau dipanggil oleh Allah 
Swt untuk kembali menghadap keharibaan-Nya.  Sedih dan 
duka pun menyelimuti seluruh umat Islam.

Ya Rasulullah, semoga shalawat dan salam sejahtera 
tercurah atasmu dan keluargamu yang suci. Semoga Allah 
memberikan ganjaran kebaikan  yang berlipat ganda berkat 
jasamu kepada umatmu. Amin… . 
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Pertanyaan:
1. Sebutkan dua dalil atas wujud Allah Swt?

2. Dengan dalil apa Anda dapat menafikan sekutu bagi 
Allah Swt?

3. Kenapa Allah Swt suci dari kezaliman?

4. Siapakah para nabi Ulul ‘Azmi itu?

5. Sebutkanlah sifat-sifat Nabi Muhammad Saw?

6. Apakah ishmah (terjaga dari dosa dan kelupaan) 
itu?

7. Apakah mukjizat Nabi Musa As dan Nabi Isa As?

8. Sebutkanlah dua dimensi kemukjizatan al-Qur’an!

9. Pada tahun berapakah Nabi Muhammad Saw 
dilahirkan? Dan pada tahun berapa Nabi Saw wafat?

10. Siapakah yang mengasuh Rasulullah Saw setelah 
kakek beliau; Abdul Muthallib wafat? 
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Pelajaran Keenam

Dasar  Kempat:

 Imamah
Imamah ialah: kepemimpinan seorang maksum  atas 

umat setelah wafat Rasulullah Saw, baik dalam urusan agama 
maupun urusan dunia. Seorang Imam harus ditunjuk oleh 
nabi Muhammad Saw. Karena beliaulah yang mengetahui  
siapa yang layak menerima tanggung jawab penting ini. Oleh 
karena itu, kita dapatkan bahwa para washi  (khalifah) para 
nabi terdahulu dipilih dan ditentukan oleh oleh para nabi as. 
Misalnya nabi Musa as, beliau telah menunjuk Yusya’ bin 
Nun sebagai khalifahnya. Nabi Sulaiman  bin Daud as telah 
menunjuk Ashif bin Barkhiya sebagai washi dan khalifahnya. 
Dan nabi Isa as telah menunjuk  Hawariyyin sebagai para 
khalifah setelahnya.

Pada permulaan kebangkitan nabi Muhammad Saw 
untuk membawa risalah Islam, salah seorang dari Bani 
Amir yang bernama Bahirah bin Firas berkata kepada Nabi 
Saw: “… Bagaimana jika kami mengikuti ajaranmu, tetapi 
kemudian Allah menampakkan kepadamu orang-orang 
yang menentangmu, apakah kami berhak memilih khalifah 
setelamu?”  Rasulullah Saw menjawab: “Urusan ini di 
tangan Allah. Hanya Dia yang akan menentukan orang yang 
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dipilihnya…..”(1).

Demikianlah, kita lihat bahwa nabi Muhammad Saw 
sejak awal diangkatnya menjadi nabi telah menekankan bahwa 
sebenarnya penentuan Imam dan khalifah setelah beliau Saw 
adalah keputusan Allah Swt. Berdasarkan perintah Allah Swt 
beliau Saw telah mengangkat dan menentukan para khalifah 
setelah beliau wafat. Mereka itu adalah ahlubait beliau yang 
berjumlah dua belas orang. Imam dan khalifah yang pertama 
adalah Ali bin Abi Thalib As dan Imam serta khalifah yang 
terakhir, yaitu Imam Keduabelas adalah Muhammad bin 
Hasan al-Mahdi al-Muntazhar Ajf.

 Hadis-hadis Nabi Saw Tentang Kepemimpinan 
Ahlubait As

Ulama Islam –dengan mazhab yang berbeda-beda- telah 
meriwayatkan berbagai teks dan hadis nabawi berkenaan 
dengan kepemimpinan ahlubait as. Berikut ini kami nukilkan 
sebagian darinya:

1.  Hadis Tsaqalain, yaitu sabda nabi Saw yang 
berbunyi: “Sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu 
(dua pusaka berharga) yang jika kalian berpegang teguh 
kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat setelah 
wafatku nanti, salah satunya lebih agung dari yang lainnya 
yaitu Kitabullah yang merupakan tambang panjang yang 
membentang dari langit ke bumi dan yang kedua adalah 
keluarga suciku ahlulbait. Keduanya itu tidak akan berpisah 

(1)  Tarikh al-Umam wa al-Muluk: 2/84.  
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hingga keduanya nanti mengunjungi aku di telaga surga. 
Maka lihatlah bagaimana kalian memperlakukan keduanya 
itu setelahku nanti”(1).

2.     Hadis Safinah: “Sesungguhnya perumpamaan 
ahlubaitku di antara kalian seperti bahtera nabi Nuh as. 
Barangsiapa yang menaikinya, maka dia akan selamat. Dan 
barangsiapa yang tertinggal, maka dia akan tenggelam”(2).

3.     Rasulullah Saw bersabda: “Para imam itu ada dua 
belas dan seluruhnya dari kaum Quraisy”(3).

 

Dua belas Imam Maksum As
 1. Imam Ali bin Abi Thalib As

2. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib As

3. Imam Husein bin Ali bin Abi thalib As

4. Imam Ali bin Husein Zainal Abidin As

5. Imam Muhammad bin Ali al-Baqir As

6. Imam Ja’far bin Muhammad as-Shadiq As

7. Imam Musa bin Ja’far al-Kazhim As

8. Imam Ali bin Musa al-Ridha As

9.     Imam Muhammad bin Ali al-Jawad As

(1) Al-Jami as-Shahih,  Turmudzi, jil. 5, hal. 663. 
(2) Biharul Anwar, jil. 23, hal. 105, Kanzul Ummal, jil. 12, hal. 94. 
(3) As-Shirat al-Mustaqim, jil. 2, hal. 100.
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10.  Imam Ali bin Muhammad al-Hadi As

11.  Imam Hasan bin Ali al-Askari As

12.  Imam Muhammad bin Hasan bin Ali al-Mahdi al-
Muntazhar Ajf

 Mereka adalah dua belas orang Imam Maksum As. 
Oleh karena itu mazhab hak ini dinamakan pula dengan 
mazhab Syi’ah Dua Belas Imam. Sedangkan selain mereka 
yang dari keturunan Ali As (Alawiyyin), orang-orang saleh 
dan para ulama, sekalipun mempunyai kedudukan yang 
sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Swt, mereka bukanlah 
Imam. Termasuk satu kesalahan yang telah tersebar bahwa 
kalimat “Imam” itu diterapkan kepada Abbas bin Ali bin Abi 
Thalib, Hamzah, Muhammad bin Ali al-Hadi –yang terkenal 
di Irak dengan Sab’a Dajil- dan diterapkan kepada alawiyyin 
dan para ulama lainnya.

Sebagian masyarakat muslim menerapkan kalimat 
“Imam” atas sebagian ulama. Tentu hal itu maksudnya adalah 
bukan Imam maksum, tetapi maksudnya adalah pemimpin 
dan ulama yang memiliki kelebihan tertentu.
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Pelajaran  Ketujuh

Selayang Pandang Biografi Dua Belas Imam as

Imam Pertama
Imam Pertama dalam silsilah imamah Syiah adalah Ali 

bin Abi Thalib bin Abdul Muthallib bin Hasyim As

Imam Ali dilahirkan dua belas tahun sebelum bi’tsah 
(diutusnya Nabi Saw) di dalam Ka’bah Musyarrafah. 
Sebagaimana hal itu diriwatkan oleh para sejarahwan 
dari kedua belah pihak; Sunni dan Syi’ah(1). Imam Ali 
As menjumpai syahadah (kesyahidan) pada tanggal 21 
Ramadhan tahun 40 H akibat sabetan pedang beracun 

(1)  Al-Ghadir, jil. 6, hal. 21.  
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seorang Khawarij yang bernama Abdul Rahman bin Muljam 
ketika beliau tengah melakukan shalat fajar pada malam 
19 Ramadhan. Jenazah sucinya dimakamkan di kota Najaf 
Asyraf, Irak. 

Ayahnya bernama Abu Thalib yang namanya –dalam 
sebuah riwayat- adalah Imran. Dia memegang tampuk 
kekuasaan atas kaum Quraisy (semacam kepala suku – penj) 
setelah ayahnya yang bernama Abdul Muthallib wafat. 
Dia mengasuh dan melindungi Nabi Muhammad Saw dari 
berbagai gangguan dan kejahatan kafir Quraisy pada masa 
awal-awal kebangkitannya menjadi nabi. Abu Thalib adalah  
termasuk salah seorang yang ikut diboikot oleh kafir Quraisy 
di kamp pengasingan (Syi’ib) yang dikenal dengan “Syi’ib 
Abi Thalib” karena pembelaannya yang gigih terhadap 
Rasulullah  Saw.

Ayah Ali As; Abu Thalib wafat pada tahun ke sepuluh 
bi’tsah yaitu tahun dimana isteri Nabi Saw yang bernama 
Khadijah binti Khuwailid juga wafat (semoga Allah 
mencurahkan rahmat dan keridhaan-Nya atasnya). Dengan 
itu, tahun tersebut dinamakan oleh nabi Saw sebagai 
“Tahun Duka”.  Di dalam sebuah riwayat Rasulullah Saw 
pernah bersabda: “Aku tidak pernah  diperlakukan dengan 
perlakukan yang aku tidak suka oleh kafir Quraisy sampai 
Abu Thalib meninggal dunia”(1).

Ibunda Ali As adalah Fatimah binti  Asad. Ia adalah 
sosok  yang pernah mengasuh dan mendidik  Nabi Saw 
ketika beliau masih kecil yaitu ketika beliau pindah ke rumah 

(1)   Tarikhul Umam wa al-Muluk, jil. 2, hal. 80. 
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pamannya Abu Thalib. Ketika itu ibunda Ali As mengasuh 
Nabi Saw dengan penuh kasih sayang.

Sekilas ayat dan riwayat tentang imâmah Ali As
1. Pada awal bi’tsah (dibangkitkannya Rasulullah 

Saw menjadi nabi) ketika turun ayat al-Qur’an yang 
berbunyi: “Dan berikanlah peringatan kepada sanak 
keluargamu yang terdekat”(Qs. as-Syu’ara: 214). Rasulullah 
Saw mengumpulkan Bani Abdul Muthalib  untuk mengajak 
mereka agar memeluk agama Islam. Beliau Saw berkata: 
“Wahai Bani Abdul Muthalib demi Allah, sesungguhnya 
aku selama ini belum pernah melihat ada seorang pemuda di 
tanah Arab yang mendatangi kaumnya dengan sesuatu yang 
lebih baik dari apa yang aku bawa kepada kalian. Ketahuilah, 
sesungguhnya aku telah membawa kebaikan dunia dan 
akhirat untuk kalian. Allah Swt telah memerintahkan 
kepadaku agar mengajak kalian menuju kepada kebaikan 
tersebut. Siapakah diantara kalian  yang mau membantuku 
dalam urusan ini?  Barangsiapa yang membantuku, maka 
ia  adalah saudaraku, washiku dan khalifahku untuk kalian  
semua”.   Ali as menceritakan :”Ketika itu semua yang hadir 
diam membungkam. Tetapi aku  menjawab: ‘Aku siap wahai 
Rasulullah untuk menjadi penolongmu atas urusan tersebut’”. 
Saat itu beliau Saw memegang punggung leherku dan berkata: 
“Pemuda ini adalah saudaraku, washiku dan khalifahku 
untuk kalian semua, maka dengarkanlah dan taatilah dia”.

Kaum Quraisy yang hadir di tempat itu semuanya tertawa 
dan mereka berkata kepada Abu Thalib :”Lihat, dia telah 
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menyuruhmu agar mendengar dan mentaati anakmu sendiri”(1).

2. Hadis al-Ghadir, ringkasnya adalah: ketika Rasulullah 
Saw  kembli dari menunaikan haji Wada’ pada tahun 13 
Hijriyah menuju ke kota Madinah al-Munawwarah, turun 
malaikat Jibril dengan membawa perintah agar beliau Saw 
menunjuk Ali as sebagai khalifah kaum muslimin setelah beliau 
wafat. Pada saat itu turun ayat yang berbunyi: “Wahai rasul, 
sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari 
Tuhanmu. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka berarti 
kamu tidak menyampaikan risalah-Nya. Sesungguhnya 
Allah akan melindungimu dari kejahatan manusia”. 
(Qs. Al-Maidah [5]: 67). Rasulullah Saw segera mengumpulkan 
kaum muslimin dan menyampaikan khutbahnya di hadapan 
mereka: “Wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah 
meninggalkan dua perkara untuk kalian yang jika kalian 
mengikuti keduanya itu tidak akan tersesat selamanya. 
Kedua perkara itu adalah Kitabullah dan ahlubaitku yang 
suci”(2). Setelah itu beliau melanjutkan ucapannya dan 
berkata kepada mereka: “Bukankah aku ini lebih utama 
daripada diri kalian sendiri?” Mereka menjawab: “Betul 
ya Rasulullah”.  Beliau Saw mengulangi pertanyaannya itu 
sampai tiga kali dan mereka pun tetap memberikan jawaban 
yang sama. Ketika itu beliau Saw mengangkat tangan Ali as 
dan berkata lagi: “Barangsiapa yang menjadikan aku sebagai 
pemimpinnya, maka Ali adalah sebagai pemimpinnya.

Ya allah, cintailah orang-orang yang menjadikan Ali 

(1) Tarikhul Umam wa al-Muluk, jil. 2, hal. 63.
(2) Al-Ghadir. Jil. 1, hal. 31 dinukil dari Mustadrak as-Shahihain 
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sebagai pemimpinnya dan musuhilah mereka yang memusuhi 
Ali, cintailah orang yang mencintainya dan murkailah orang 
yang membencinya, tolonglah orang yang menolongnya dan 
hinakanlah orang yang merendahkannya dan  ikutilah al-haq 
senantiasa bersamanya dimana saja ia berada”(1).

Abu Said al-Khudri berkata: “Sebelum mereka bubar 
dan berpisah, turnlah ayat yang berbunyi: “Pada hari ini 
telah Aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah 
Aku lengkapi atasmu nikmat-Ku dan Aku pun rela Islam 
sebagai agamamu”. (Qs. al-Maidah: 3).

Seorang penyair terkenal yang bernama Hasan bin 
Tsabit berkata kepada Rasulullah Saw: “Ya Rasulallah, 
izinkanlah aku  menyampaikan beberapa bait syair tentang 
Ali as dan engkau dengarkan”. “Sampaikanlah, semoga 
Allah memberkatimu” jawab nabi Saw. Hasan bin Tsabit 
segera membacakan bait-bait syairnya. Makna kandungan 
syair itu adalah:

Nabi Saw memanggil mereka di hari Ghadir  Khum. 

Dan aku dengar  Rasul memanggil.

Dia berkata: “Siapakah maula dan wali kalian?”

Mereka menjawab tanpa ragu: “Tuhanmu adalah maula 
kami, kemudian engkau wali kami. Engkau tidak akan 
melihat kami menyimpang.”

Rasul berkata: “Bangunlah hai Ali, sungguh aku telah 
rela kamu menjadi Imam dan pemberi hidayah setelahku.”

(1)  As-shawaiq al-Muhriqah hal. 42 dinukil dari at-Turmudzi, Nasa’i dan Ahmad.
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 “Siapa yang aku sebagai maulanya, Ali adalah walinya. 
Jadilah kalian penolong Ali yang setia. Beliau berdoa: “Ya 
Allah cintailah orang yang mencintainya. Musuhilah orang 
yang memusuhinya.”(1).

Abu bakar dan Umar berkata kepada Ali As: “Wahai 
putera Abi Thalib, engkau telah menjadi wali kami dan wali 
setiap mukmin dan mukminah”. Seseorang berkata kepada 
Umar: “Wahai umar, engkau telah bersikap kepada Ali yang 
belum pernah engkau lakukan sama sekali kepada siapapun 
dari sahabat-sahabat nabi Saw?”.  Umar menjawab: “Ali 
adalah maulaku”(2).

Salah satu ucapan Imam Ali As adalah: “Manusia 
ada tiga macam; Alim Rabbani, pelajar yang mencari jalan 
keselamatan dan orang yang plin-plan dan tidak punya 
pendirian yang mengikuti kemana angin berhembus dan 
tidak mendapatkan pencerahan dari cahaya ilmu dan tidak 
bersandar kepada tiang yang kokoh”.

Terdapat kisah tentang diterimahnya doa Imam Ali As 
dalam sebuah riwayat. Pada suatu kesempatan Muawiyah 
bin Abu Sufyan menyiapkan bala tentaranya di bawah 
komandan seorang penjahat yang kejam yang bernama Busr 
bin Arthah untuk tujuan menciptakan kekacauan di Yaman 
dan membuat kejahatan atas kaum muslimin yang tidak 
berdosa. Busr memberikan kebebasan kepada prajuritnya 
untuk merusak kehormatan rakyat Yaman dan membunuh 
sejumlah besar kaum lelaki, wanita dan anak-anak. 

(1)   Al-Ghadir menukil dari hazh Abu Nu’aim al-Ishfahani .
(2)  As-Shawaiq al-Muhriqah hal. 44 dinukil ad-Daru Quthni.
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 Ketika peristiwa tersebut sampai ke Imam Ali As, 
beliau berdoa kepada Allah untuk kehancuran Busr: “Ya 
Allah, sesungguhnya Busr telah menjual agamanya dengan 
materi dunia yang hina, maka janganlah Engkau matikan dia 
sebelum Engkau cabut akalnya”.

Allah Swt mengabulkan doanya dan si Busr pun gila. 
Suatu hari ia minta pedang. Diberikanlah kepadanya pedang 
yang terbaut dari kayu. Dengan pedang kayu itu ia terus 
menerus memukul-mukul dirinya sampai pingsan. Hal itu ia 
lakukan terus sampai akhirnya ia mati.(1).

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Ali As 
ketika menjelang wafatnya memanggil dan mengumpulkan 
kedua puteranya al-Hasan dan al-Husein dan keluarganya. 
Imam Ali As menyampaikan wasiatnya kepada mereka: 
“Aku berwasiat kepada kalian semua dan kedua puteraku 
dan juga kepada semua yang sampai wasiatku ini agar 
senantiasa bertakwa kepada Allah, mengatur urusan kalian 
dan mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih diantara 
kalian. Sesunguhnya aku pernah mendengar  kakek kalian 
Saw bersabda: “Sesungguhnya medamaikan kedua pihak 
yang berselisih itu lebih utama dari pada semua shalat dan 
puasa”. “Berhati-hatilah dan perhatikanlah anak-anak yatim, 
janganlah kalian biarkan mereka lapar dan jangan sampai 
mereka terlantar di tengah-tengah kalian.  Berhati-hatilah dan 
perhatikanlah para tetangga kalian, sesungguhnya mereka 
adalah wasiat nabi kalian dan beliau Saw senantiasa berwasiat 
untuk berbuat baik kepada para tetangga, sehingga kami 

(1) Al-Gharat, jil. 2, hal. 140 – 142. 
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menyangka bahwa mereka itu akan mendapatkan warisan dari 
beliau. Baca dan perhatikanlah kitab suci al-Qur’an! Jangan 
sampai orang lain lebih dahulu mengamalkannya daripada 
kalian!  Jagalah dan perhatikanlah shalat, sesungguhnya 
shalat itu sebagai tiang agama kalian”(1).  

(1) Nafahat min as-Sirah hal. 60.
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Imam Kedua

Hasan bin Ali As
Beliau adalah putra dari pasangan Imam Ali As 

dengan penghulu para wanita alam, Hadrat Fatimah binti 
Muhammad Saw. Ia adalah seorang yang Rasulullah Saw 
bersabda tentangnya bahwa: ”Fatimah adalah bagian dari 
diriku. Barangsiapa yang menyakitinya maka berarti ia telah  
menyakitiku dan barangsiapa yang mencintainya maka ia 
telah mencintaiku”(1). 

Beliau lahir pada tahun ketiga Hijriyah di Madinah, dan 
syahid di kota suci itu pula pada tahun ke 50 H  akibat diracun 
oleh Ja’dah binti Asy’ats atas perintah Muawiyah bin Abu 

(1)  Shahih Bukhari, Kitab Bad’u al Khalq.

'
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Sufyan. Dan dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah 
al Munawwarah. Rasulullah Saw bersabda tentang pribadi 
Imam Hasan As dan saudaranya, Imam Husein As:”Hasan 
dan Husein kedua-duanya adalah Imam, baik ketika berdiri 
maupun ketika duduk”(1). dan juga Rasulullah Saw bersabda 
bahwa:”Hasan dan Husein adalah pemimpin para pemuda 
ahli surga”.

Jabir menukil bahwa: ”Saya mendengar Imam Hasan 
As bersabda bahwa: Akhlak-akhlak mulia itu ada sepuluh, 
yaitu: berkata benar, membantu orang yang membutuhkan, 
berperilaku baik, menghargai semua karya dan pekerjaan, 
menjalin silaturahmi, memperhatikan tetangga, 
memberikan hak kepada pemilikinya, menghormati tamu 
dan yang paling esensi adalah rasa malu.”(2). 

Dikisahkan bahwa ada salah seorang penduduk negeri 
Syam yang telah  banyak terpengaruh dan terpedaya oleh 
propaganda -propaganda busuk yang dilakukan oleh para 
pendukung Muawiyah, ketika bertemu dengan Imam Hasan 
as langsung melaknatnya. Imam Hasan As hanya terdiam. 
Setelah orang tersebut berhenti dari ucapannya itu, Imam 
Hasan As mengucapkan salam kepadanya sembari tersenyum 
penuh persahabatan dan berkata: “ Hai orang tua, anda 
pasti orang asing disini...kalau nda menginginkan sesuatu, 
saya akan berikan dan kalau anda butuh petunjuk, saya 
akan menjadi pembimbing Anda...kalau lapar, saya akan 
berikan makanan dan kalau Anda ingin pakaian, saya akan 
berikan pakaian dan kalau Anda seorang yang fakir dan 

(1) Biharul Anwar, jil.  34 hal. 291 
(2) Tarikh Ya’qubi, jil.  2 hal. 226. 
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butuh, saya akan penuhi kebutuhan Anda dan kalau anda 
seorang pelarian, saya akan melindungi Anda dan kalau 
anda memiliki hajat, saya akan penuhi hajat Anda...”.

Melihat sikap mulia tersebut, orang tua dari negeri 
Syam itu pun sangat kagum dan baru tahu bahwa apa yang 
selama ini didengar dan banyak dilontarkan serta disebarkan 
oleh Bani Umayyah adalah sangat hanyalah kedustaan dan 
tidak tidak terbukti sama sekali, kemudian ia pun menangis 
dan mengucapkan: “Saya bersaksi bahwa engkau adalah 
seorang khalifah Allah Swt di muka bumi ini, dan Allah Swt 
lebih tahu dari segalanya kepada siapa ia akan amanahkan 
risalah-Nya. Engkau dan ayahmu adalah orang yang 
paling saya benci selama ini, namun sekarang engkau dan 
ayahmu adalah orang yang paling aku cintai”(1). 

 

(1) Manaqib Ali Abi Thalib, jil. 3 hal. 184. 
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Pelajaran Kedelapan

Imam Ketiga

 Husein bin Ali as
Ayah beliau adalah Imam Ali As dan ibunya adalah 

Hadrat Fatimah As binti Rasulullah Saw. Ia lahir di Madinah 
al Munawwarah pada tahun ke 4 H dan Imam As bersama 
72 orang dari keluarga dan sahabatnya syahid dalam 
perang Karbala pada tanggal 10 Muharram tahun 61 H dan 
dimakamkan di tempat itu pula.

Orang pertama di Madinah yang berteriak sebagai 
ungkapan rasa duka adalah Ummu Salamah, istri Rasulullah 
Saw, karena sebelumnya nabi Saw telah menyerahkan 
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kepadanya sebuah tempat yang berisi tanah lalu Rasulullah 
Saw bersabda:”Malaikat jibril As telah mengabarkan 
kepadaku bahwa ummatku kelak akan membunuh Husein 
As  dan tanah ini diberikan kepadaku lalu bersabda:”Ketika 
tanah ini berubah menjadi darah merah lagi segar, maka 
pastikanlah bahwa Husein As telah dibunuh”.

Dan Ummu Salamah pun menyimpan dan menjaga 
tempat serta tanah tersebut hingga tiba saatnya dan sekali-
kali ia menengok ke arah tempat yang berisi tanah tersebut, 
tiba-tiba tanah itupun berubah menjadi darah dan ketika itu 
juga Ummu Salamah langsung berteriak menangis: “Duhai 
Husein, Duhai putra Rasulullah Saw!!!”.  Mendengar 
teriakan dan tangisan tersebut, perempuan-perempuan yang 
lain pun ikut berteriak menangis sehingga kota Madinah 
menjadi saksi atas duka dan lara serta tangisan yang tidak 
ada tandingannya sepanjang sejarah (1). 

Beliau as berwasiat kepada anaknya, Imam Zaenal 
Abidin, diantara wasiatnya adalah:”Wahai anakku, 
waspadalah, jangan sekali-kali berbuat zalim kepada 
orang yang hanya menjadikan Allah Swt  sebagai  
penolongnya”.

Terkait dengan kerendahan hati dan kedermawanan 
Imam Husein as, dikatakan bahwa suatu hari beliau melihat 
beberapa orang fakir di jalan sedang menghamparkan pakaian 
mereka di atas tanah dan meletakkan sepotong roti kering di 
atasnya. Mereka mengajak Imam Husein As untuk ikut serta 

(1) Tarikh Ya’qubi, jil. 2 hal. 226.
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makan bersama mereka. Lalu Imam pun duduk dan makan 
bersama mereka kemudian bersabda: “Allah Swt tidak 
menyukai orang-orang yang sombong lagi congkak”. Ketika 
itu beliau berkata: “Karena saya telah memenuhi undangan 
kalian maka kalian pun harus memenuhi undangan saya 
pula.” Mereka menjawab: “Baiklah wahai putera Rasulullah 
Saw! Lalu mereka bangkit bersama Imam dan pergi ke 
rumahnya dan mereka dijamu dengan makanan yang ada di 
rumah Imam Husein As (1). 

 

 

 

 

 

(1) Al Ka, jil. 2 hal. 331. 
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Imam Keempat

Ali bin Husein Zaenal Abidin As
Beliau lahir pada hari Jum’at tanggal 5 Sya’ban 38 

H dan syahid pada tahun 99 H akibat diracun. Nama mulia 
beliau adalah Ali dan ayahnya adalah Imam Husein As. 
Dikatakan bahwa ibu beliau adalah Shah Zanan (artinya; 
pemimpin kaum wanita) puteri dari Yazgerd  ketiga, raja 
terakhir dari kerajaan Iran-Persia. Ketika berumur 20 
tahun beliau telah menjadi saksi peristiwa tragis Karbala, 
tetapi akibat penyakit yang dideritanya ia tidak bisa ikut 
berperang bersama ayahnya.  Beliau sangat masyhur dengan 
kezuhudan dan ibadahnya dan dengan ini beliau dijuluki 
“zi ats tsafanaat”  (artinya: yang memiliki bekas-bekas dan 

'
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kulit kasar di keningnya akibat banyak sujud). Dan itu akibat 
sujud-sujud yang sangat panjang yang beliau lakukan. Ketika 
beliau dimandikan, nampak bekas karung-karung makanan 
yang dipikulnya setiap malam ke rumah-rumah orang fakir. 
Di antara kata-kata yang penuh hikmah Imam Sajjad As 
adalah:”Jauhilah dari bermalas-malasan serta rasa letih 
yang tidak beralasan, karena ia merupakan awal dan 
pintu setiap kejelekan, karena pada itu anda tidak akan 
memperoleh atau mengambil kebenaran dan juga anda 
tidak dapat bersabar untuk suatu kebenaran”.

Terkait dengan wibawa dan posisi serta maqam tinggi 
lagi mulia Imam Zaenal Abidin As di tengah-tengah kaum 
muslimin, dikatakan bahwa suatu hari beliau sedang sibuk 
melakukan tawaf di Ka’bah dan tempat tawaf ketika itu 
sangat ramai sampai-sampai Hisyam bin Abdul Malik tidak 
bisa menyentuh Hajar Aswad (batu hitam). Karenanya ia 
pun terpaksa harus sabar menunggu antrian jamaah. Tiba-
tiba Imam Sajjad As datang dan berjalan menuju Hajar 
Aswad. Para jama’ah haji pun ketika melihat wibawa serta 
kharisma Imam Sajjad As, dengan penuh hormat membuka 
jalan hingga beliau bisa menyentuh Hajar Aswad dengan 
mudah kemudian menciumnya. Orang-orang Syam yang ada 
bersama Hisyam bin Abdul Malik pun merasa kagum dan 
takjub serta mereka bertanya kepada Hisyam, “Siapa orang 
tersebut?” Hisyam yang ketika itu sedang gundah, berpura-
pura tidak tahu dan berkata: “Saya tidak mengenalnya”. Ia 
berharap orang-orang Syam tersebut jangan sampai tertarik 
kepadanya. Farazdaq, seorang penyair Arab terkenal, juga 
berada disana dan berkata: “Saya mengenal orang tersebut.” 
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Mereka pun bertanya: “Siapa orang tersebut?” Lalu ia 
(Farazdaq) menjawabnya dengan melantunkan sebuah syair:

Ini adalah orang yang langkahnya, tanah Makkah pun 
dikenal. Rumah (Allah).

Ini adalah putra dari manusia paling mulia lagi terbaik.

Ia dikenal sangat bertaqwa lagi suci.

Ia merupakan putra dari Ahmad (Rasulullah Saw)

Semoga salam dan shalawat senantiasa menyertainya 
selama pena berjalan diatas kertas.

Mendengar itu Hisyam langsung marah dan 
memerintahkan untuk menangkap Farazdaq. 
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Imam Kelima

Muhammad Baqir As
Nama beliau adalah Muhammad bin Imam Sajjad As. 

Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 57 H, dan pada 
tahun 114 H beliau syahid akibat diracun dan jasad mulia 
beliau dimakamkan di pamakaman Baqi.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah al-Anshari, 
sahabat Rasulullah Saw, bahwa suatu hari ia berkata 
kepada Imam Baqir as (yang ketika itu beliau masih 
kecil): “Rasulullah Saw menyampaikan salam kepadamu.” 
Dikatakan kepada Jabir: “Apa maksudmu?” Jabir berkata: 
“Suatu hari saya duduk didekat Rasulullah Saw dan ketika 
itu Husain as berada diatas pangkuan beliau Saw sambil 

'
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bermain dengannya, pada saat itu Rasulullah Saw bersabda 
kepadaku: “Hai jabir, Husain as kelak mempunyai anak 
bernama Ali, dan pada hari kiamat, seseorang menyeru: 
“Nah, sekarang bangkitlah Sayyid al ‘Abidin (pemimpin 
orang-orang yang sujud), ketika itu pula bangkitlah anak 
Husain as, kemudian Zaenal Abidin kelak memiliki seorang 
anak yang diberi nama Muhammad. Dan kelak jika kamu 
melihatnya, sampaikan salamku kepadanya.”(1) 

Demikian juga diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw 
bertitah kepada Jabir: ”Kamu akan hidup hingga pada masa 
dimana kamu melihat salah seorang dari keturunanku yang 
lahir dari Husain as yang diberi nama Muhammad, ia akan 
membelah ilmu din (agama). Dan kalau kamu melihatnya 
maka sampaikan salamku untuknya.”(2) 

Dan beliau as telah menebarkan ilmu-ilmu agama dan 
ribuan ilmuan yang belajar dan mendapat bimbingan dari 
beliau.

Diantara ucapan dan kata-kata mulia beliau as adalah: 
“Katakanlah tentang sesuatu kepada orang-orang yang 
engkau juga menyukai sesuatu tersebut ketika dikatakan 
kepadamu, karena Allah SWT sangat membenci orang-orang 
yang suka melaknat dan berkata tak senonoh kepada orang-
orang mukmin”.(3) 

Dari putra beliau, Imam Shadiq As, diriwayatkan bahwa 
beliau bersabda: “Setiap malam saya merapikan tempat 

(1) Ash Shawa’iqu al Muhriqah, hal. 201. 
(2)  Wa Wa Rakibtu as Sanah, hal. 550, dinukil dari kitab al Irsyad Syaikh Mud.
(3) Wa Wa Rakibtu as Sanah, hal. 550, dinukil dari kitab al Irsyad Syaikh Mud. 
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tidur ayahku dan menunggu hingga beliau berbaring tertidur 
dan ketika itu baru saya mendekati tempat tidurnya. Suatu 
malam beliau terlambat dan saya pun mencarinya dan pergi 
ke mesjid Nabi Saw. Saya melihat tak ada seorang pun yang 
nampak di dalam mesjid dan beliau as sedang sujud sembari 
bermunajat: “Aku berlindung kepada-Mu wahai Tuhanku. 
Engkau adalah Tuhanku...dengan penuh penghambaan aku 
sujud kepada-Mu...wahai Tuhanku jauhkanlah hamba dari 
siksaan-Mu pada hari Mahsyar(1). 

Perhatian Imam As dalam mendidik ilmuan:
Diriwayatkan bahwa menjelang wafatnya, beliau 

berwasiat kepada putranya, Imam Shadiq As: “Wahai putraku 
saya mewasiatkan kepadamu suatu amalan baik.”  Imam 
Shadiq as menjawab: “Wahai ayahanda, saya akan berusaha 
hingga setiap dari mereka itu –di kotanya masing-masing– 
tidak lagi perlu bertanya kepada orang lain. Artinya saya 
akan mendidik dan mengajarkan kepada mereka ma’arif dan 
pengetahuan tersebut hingga mereka betul-betul tidak lagi 
membutuhkan ilmuan yang lain.” Beliau telah mendidik 
ribuan murid yang telah menjadi seorang ulama dan perawi-
perawi besar dan mereka itu senantiasa mendapat bimbingan 
dan hidayah serta mengamalkan sirah dan cara hidup beliau as.

Diriwayatkan dari Imam Shadiq As bahwa beliau 
bersabda: “Sahabat-sahabat ayahku, hidup dan matinya 
selalu menjadi hiasan bagi kami.”(2). 

(1) Al Ka, jil. 3, hal. 323.
(2) Sirah al Aimmah al Itsna ‘Asyar, jil. 2, hal. 200. 
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Imam Keenam

Ja’far bin Muhammad as-Shadiq As
Nama beliau adalah Ja’far bin Imam Baqir As. Beliau 

lahir pada tahun 80 H dan syahid pada tahun 148 H di kota 
Madinah akibat diracun. Dan dimakamkan di pemakaman Baqi.

Beliau telah memfokuskan diri dalam mendidik 
sekian banyak ilmuan dan ulama dalam berbagai cabang 
ilmu pengetahuan dan ilmu Islam, Hasan bin Ali Wasysya 
mengatakan bahwa: “Saya menemukan 900 ulama dan ilmuan 
besar di mesjid ini (mesjid Kufah) semuanya mengatakan: 
Haddatsani Ja’far bin Muhammad (telah berkata kepadaku 
Ja’far bin Muhammad); yakni seluruh ilmu pengetahuan dan 
seluruh hal-hal yang mereka ketahui itu semuanya berkat 

'
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pengajaran yang dilakukan oleh Imam Ja’far Shadiq as 
kepada mereka.”(1).

Diantara murid-murid beliau yang dapat kita sebutkan 
nama-namanya adalah: Zurarah bin A’yun, Muhammad bin 
Muslim Tsaqafi dan Jabir bin Hayyan (pakar kimia terkenal).

Atas peran penting dan sangat fundamental dimana 
beliau telah mengkodifikasi budaya dan ilmu-ilmu  ahlulbait 
as sehingga mazhab Syi’ah 12 Imam itu juga lebih dikenal 
dengan sebutan mazhab Ja’fari.

Abu Ja’far Mansur, khalifah ketika itu, mengirim 
sebuah surat kepada Imam Shadiq as yang bunyinya adalah: 
“Kenapa anda tidak seperti orang lain pada umumnya 
datang menemui kami?”.  Imam dalam menjawab surat 
tersebut, menitahkan: “Saya tidak memiliki apa-apa di dunia 
ini yang karenanya saya harus takut kepadamu, dan kamu 
tidak memiliki apa-apa di akhirat yang karenanya saya 
harus menghormatimu, dan tidak ada satu pun nikmat bagi 
kamu yang karenanya saya ucapkan selamat kepadamu dan 
kamu juga tidak menganggap hal itu sebagai sebuah bala 
dan malapetaka yang karenanya saya mengucapkan rasa 
duka kepadamu, lalu kenapa saya harus menjalin hubungan 
dengan kamu?.”(2)

Diantara ungkapan-ungkapan beliau adalah: 
“Barangsiapa yang membela kezaliman seorang zalim, maka 
Allah Swt menjadikan orang tersebut dikuasai oleh seorang 
zalim dan penganiaya dan do’anya tidak akan diijabah dan 

(1) Rijal Najasyi, hal. 40. 
(2) Wa Rakibtu as Sanah, hal. 562. 



(77)

keteraniayaannya tidak akan disertai oleh balasan pahala.”

Zakaria bin Ibrahim meriwayatkan:  “Tadinya saya 
seorang Masehi lalu masuk Islam dan berangkat menunaikan 
ibadah haji. Saya menemui Imam Shadiq As...beliau 
berkata, “Allah Swt telah membimbing dan menghidayahi...
tanyakanlah wahai anakku.” Saya berkata, “Ayah dan 
ibuku adalah pengikut agama Masehi dan ibuku tidak dapat 
melihat (buta).” Beliau bersabda: “Layani dan sayangilah 
ibumu serta bantulah ia.” Saya pun kembali ke Kufah dan 
membantu serta melayani ibuku. Ia bertanya: “Wahai anakku, 
sewaktu masih menganut masehi, kamu tidak pernah berlaku 
seperti ini, tetapi setelah menjadi muslim kamu berperilaku 
seperti ini, apa yang telah terjadi denganmu?” Saya katakan 
bahwa ada salah seorang dari anak cucu nabi Saw kami yang 
memerintahkan hal ini kepada saya. Ia berkata: “Agamamu 
adalah agama yang terbaik. Ajarkanlah agama tersebut 
padaku.” Lalu saya pun mengajarkan kepadanya prinsip-
prinsip dan ajaran-ajaran Islam kemudian ia (ibuku) menjadi 
muslim dan menunaikan shalat lantas tidak lama kemudian 
wafat. Semoga Allah memaafkannya.”(1). 

 

(1) Al Ikhtishash, hal. 195.
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Pelajaran Kesembilan

Imam Ketujuh

Musa bin Ja’far al-Kazhim As
Beliau adalah putra dari Imam Shadiq As. Beliau lahir 

pada tahun 128 H. Dan pada tahun 183 H beliau syahid di 
dalam penjara Harun ar Rasyid yang ada di Baghdad akibat 
diracun. Jasad mulianya dimakamkan di sebuah daerah di 
Baghdad, yang dikenal pula dengan sebutan Kazhimiyah 
(Kazhimain).

Sebutan Kazhim ini disebabkan sifat sabar dan juga 
sifat menahan amarah yang masyhur serta luar biasa yang 
dimiliki beliau as. Beliau banyak mengalami duka derita 
atas siksaan dan aniaya yang dilakukan oleh penguasa di 
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masanya, khususnya pada masa kekuasaan Harun ar Rasyid. 
Imam Musa As berkali-kali ditangkap lalu dipenjara dan 
mendapat berbagai macam bentuk siksaan dan aniaya.

Terkait dengan kondisi beliau, Muhammad bin 
Thalhah Syafi’i berkata: “Beliau adalah seorang Imam 
yang sangat mulia, tinggi martabatnya, mujtahid, luar biasa 
dalam berijtihad, dikenal ahli ibadah, langgeng dalam 
ketaatan kepada Allah Swt, kekeramatannya sangat dikenal, 
malam-malamnya dilalui dengan ruku’ dan sujud dan pada 
siang harinya sibuk dengan puasa dan memberi sedekah. 
Disebabkan kesabaran dan kemurahan hatinya yang luar 
biasa kepada siapa saja yang berbuat aniaya terhadap dirinya, 
maka beliau as dikenal dengan sebutan kazhim” (1). 

Dan beliau as pernah berwasiat kepada Hisyam bin Hakam 
dan kami akan cantumkan beberapa ungkapan dari wasiatnya:

“Allah Swt telah menganugerahkan dua hujjah bagi 
umat manusia. Hujjah lahir dan hujjah batin. Hujjah lahir 
adalah para nabi, rasul dan imam maksum. Hujjah batin 
adalah akal...  Wahai Hisyam, amal sedikit seseorang yang 
berakal akan dikabulkan oleh yang maha hak dengan 
balasan pahala yang berlipat-lipat, sementara amalan 
banyak seseorang yang tidak berakal dan bodoh tidak 
akan diterima sama sekali.”

Dihikayatkan bahwa pada suatu hari Imam Musa 
Kazhim As berjalan dan lewat di depan rumah mewah 
salah seorang kaya. Terdengar olehnya suara nyanyian dari 

(1) Wa Rakibtu as Sanah, hal. 565, dinukil dari Mathalib as Su’ul: 18. 



(81)

dalam rumah tersebut. Salah seorang pembantu keluar dari 
rumah untuk membuang sampah. Imam Musa Kazhim As 
mencoba mendekati pembantu tersebut dan berkata: “Istana 
ini milik siapa?” Pembantu tersebut menjawab: “Pemiliknya 
adalah tuanku, Bisyr.” Berkata (Imam As): “Tuan anda ini 
seorang hamba atau seorang yang merdeka?”. Pembantu 
menjawab: “Tentu seorang yang merdeka”. Berkata (Imam 
As): “Betul, karena apabila dia itu seorang hamba, pasti dia 
akan menaati tuannya (yakni kalau ia ingat bahwa ia hamba 
Allah Swt, maka ia pasti akan menyingkir dari meminum 
minuman keras dan tidak melantunkan nyanyian-nyanyian 
haram)”. Setelah itu, pembantu tersebut masuk kembali ke 
dalam rumah (istana). Bisyr  bertanya kepada pembantunya 
kenapa ia terlambat masuk ke dalam rumah? Pembantunya 
pun menceritakan apa yang terjadi antara ia dengan Imam 
Musa kazhim As. Dialog yang terjadi antara Imam As dan 
pembantu tersebut berefek luar biasa pada diri bisyr. Cangkir 
arak yang ada ditangannya langsung dilempar ke tanah, 
kemudian dengan kaki telanjang ia pergi mengejar Imam as. 
Ketika ia melihat Imam dan mengenalnya, ia pun bertaubat 
didepan beliau as. Dan kemudian ia menjadi salah seorang 
zahid sehingga dikenal dengan sebutan Bisyr Haafi (si kaki 
telanjang).
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Imam Kedelapan

Ali bin Musa al-Ridha As

Nama mulia beliau adalah Ali bin Imam Musa Kazhim 
As. Lahir pada tahun 148 H dan beliau syahid pada tahun 
203 H akibat diracun. Jenazah beliau dimakamkan di kota 
Thusi, Khurasan (Masyhad).

Di tengah-tengah masyarakat Islam kala itu, beliau 
sangat dikenal sebagai seorang yang penuh keutamaan 
dan hikmat, sehingga khalifah Ma’mun Abbasiyah hendak 
menyerahkan wilayah ‘ahdi  itu kepada Imam Ridha As. 
Imam as pun –akibat tekanan dan ancaman yang dilontarkan 
Ma’mun– dengan terpaksa menerimanya (wilayah ‘ahdi) 
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tersebut. Namun ia menyaratkan bahwa ia tidak menerima 
satu pun tanggungjawab dalam hal pemerintahan dan yang 
berkaitan dengannya.

Target utama Imam Ridha As adalah memerangi 
serta menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang sesat. 
Dan hal ini bisa kita lihat dalam kitab-kitab dan referensi-
referensi hadis yang banyak menceritakan dialog Imam 
As dengan mereka (orang kafir dan orang-orang sesat). 
Bahkan selain para pengikut beliau (kaum Syi’ah), juga para 
musuh bebuyutan Imam pun mengakui akan keutamaan dan 
keluasan serta ketinggian ilmu beliau.

Diantara ungkapan-ungkapan beliau adalah: “Teman 
dan sahabat setiap insan adalah akalnya. Dan musuh setiap 
insan adalah kebodohan dan kejahilannya.”

Beliau bersabda: “Kebersihan merupakan bagian dari 
akhlak para nabi”.

Diriwayatkan bahwa Abu Nawas, penyair terkenal 
Arab, tersisihkan akibat tidak menyanjung Imam Ridha as, 
ketika itu juga ia membacakan sebuah syair yang terdiri dari 
empat bait. Isi riwayat itu adalah sebagai berikut:

“Dikatakan kepadaku,  bahwa Anda adalah orator serta 
penyair yang cukup terkenal dan terbaik. Syair-syair Anda 
ibarat mutiara-mutiara yang anda berikan kepada siapa saja 
yang layak menjadi pemiliknya. Tetapi kenapa anda tidak 
melantunkan pujian untuk Imam Ali bin Musa As, padahal 
seluruh bentuk dan model kebajikan itu berkumpul pada 
dirinya?!” Saya pun menjawab: “saya tidak sanggup memuji 
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dan menyanjung seseorang yang malaikat Jibril As menjadi 
pembantu dan pelayan orang tua dari orang tersebut.”

Dikisahkan bahwa Abu Manshur bin Abdurrazzaq 
kepada hakim kota Thus (Masyhad) Imam Ridha As, 
berkata: “Anda punya anak laki-laki?” Ia berkata: “Tidak.” 
Ia (Abu Manshur) berkata: “Kenapa anda tidak pergi ke 
makam Imam Ridha As untuk memohon kepada Allah Swt 
supaya dikarunia seorang putra? Saya pernah punya banyak 
hajat dan semuanya telah terpenuhi.” Hakim tersebut pun 
mengatakan, “Saya pergi ke makam Imam ridha as dan 
disana saya memohon kepada Allah Swt guna dianugerahi 
seorang putra dan Allah pun mengabulkan doa saya.”(1)

Ya allah, jadikanlah ziarah kepada Imam Ridha As ini 
sebagai syafa’at bagi kami di dunia dan di akhirat.

Dihikayatkan bahwa ada seseorang yang bernama 
Sulaiman bin Ja’far Ja’fari berkata: “Saya berada bersama 
Imam Ridha As dan makanan pun telah disuguhkan di depan 
beliau. Tiba-tiba seseorang dengan cepat mendatangi beliau 
dan beliau pun berhenti dari makan. Orang tersebut berkata: 
“Zabiri barusan saja meninggal (Zabiri adalah seorang hakim 
yang lalim lagi zalim).” Imam Ridha As pun menundukkan 
kepala sembari berkata: “Pasti malam ini ia berbuat dosa 
lagi. Allah Swt berfirman: “Disebabkan kesalahan-kesalahan 
mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam 
neraka...”. (Qs. Nuh [71]:25).

Ketika itu beliau berhenti dari makan. Lalu budaknya 

(1) Itsbat al-Hudat, jil. 3, hal. 285.  
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datang dan menginformasikan bahwa Zabir telah over 
dosis dan kelewatan dalam meminum minuman keras, lalu 
meninggal pada malam harinya.
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Imam Kesembilan

Muhammad bin Ali al-Jawad As
Nama mulia beliau adalah Muhammad bin Imam Ridha 

As. Pada tahun 195 H beliau lahir dan syahid pada tahun 220 H 
lantaran diracun oleh khalifah Mu’tashim Abbasiyah. Jenazah 
mulianya dimakamkan di kota Kazhimiyah (Kazhimain).

Kendati umurnya relatif muda, namun beliau sangat 
terkenal dengan keilmuan serta keutamaannya. Khalifah 
Ma’mun menikahkan puterinya, Ummu al Fadhl dengan 
Imam Jawad As. Ilmu dan keintelektualan Imam Jawad As 
– kita ketahui bahwa ketika ayahnya yang tercinta (Imam 
Ridha As) wafat, ia masih berumur kurang dari 10 tahun 
dan tidak pernah belajar kepada guru mana dan siapa pun– 
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membuktikan bahwa betapa berbedanya para Imam Ma’shum 
as dengan manusia biasa pada umumnya dalam berbagai 
dimensi dan aspek kehidupan seperti dimensi keutamaan dan 
keilmuan serta ketidakbergantungannya pada orang lain.

Imam Jawad as bersabda: “Kalau orang jahil diam 
dan tak berkutik, maka orang-orang tidak akan pernah 
menemukan perselisihan dan ikhtilaf.”

Dan juga beliau bersabda: “Seorang mukmin 
membutuhkan tiga perkara: 1. Tauq dari Allah Swt, 2. 
Penasehat dan hujjah pada dirinya, 3. Menerima nasehat 
orang lain.”

Salah seorang perawi hadis bernama Ahmad bin Hasan 
berkata: “Suatu hari di mesjid Nabi Saw di Madinah saya 
bersama Ali bin Imam Ja’far Shadiq As (paman Imam Ridha 
As yang sudah tua). Di dalam mesjid saya menimba ilmu 
darinya, tiba-tiba Imam Jawad as masuk ke dalam mesjid. 
Ali bin Imam Shadiq As tanpa menggunakan sepatu dan 
mantel langsung menyambut dan mencium tangan Imam 
Jawad as serta menghormatinya.

Imam jawad as bersabda kepadanya: “Wahai pamanku, 
duduklah semoga Allah Swt mema’afkanmu.” Ali bin Imam 
Shadiq as berkata: “Wahai tuanku, bagaimana mungkin 
saya duduk sementara anda berdiri?” Setelah pertemuan itu 
selesai, Ali bin Imam Ja’far As kembali ke tempat belajar 
dan sebagian orang-orang berkata: “Anda ini adalah paman 
dari ayah Imam Jawad as, kenapa anda telah bersikap sangat 
berlebih-lebihan?” Ali bin Ja’far berkata: “Diam kalian!. 
Allah Swt tidak menganggap jenggot putih ini (sambil 
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memegang jenggotnya) layak untuk menjadi Imam, tapi Allah 
Swt telah mengangkat pemuda ini sebagai Imam. Bagaimana 
mungkin saya memungkiri keutamaannya. Saya berlindung 
kepada Allah Swt atas apa yang kalian ucapkan itu.”(1) 

Dikatakan bahwa ketika Imam Jawad As hendak 
meninggalkan kota Baghdad menuju Madinah, beliau berhenti 
di tengah perjalanan dekat gerbang masuk kota Kufah. Beliau 
masuk  ke sebuah mesjid lalu shalat. Di halaman mesjid 
tersebut terdapat sebuah pohon Sidr yang belum berbuah. 
Imam Jawad as berwudhu di kaki pohon tersebut kemudian 
bangun dan melaksanakan shalat magrib. Orang-orang yang 
hadir pun ikut shalat bersama beliau menjadi ma’mum. 
Setelah selesai, beliau melaksanakan shalat sunat 4 rakaat 
setelah Maghrib. Dan setelah beliau membaca zikir serta 
sujud syukur, orang-orang pun menyaksikan bahwa pohon 
itu pun berbuah dan mereka sangat kagum dan terkejut. 
Ketika buah pohon tersebut dimakan, ternyata buahnya tidak 
memiliki biji sama sekali.(2) 

 

(1) Al Ka, jil. 1, hal. 322. 
(2) Al Irsyad, jil. 2, hal. 288.
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Imam Kesepuluh

Ali bin Muhammad al-Hadi As
Nama mulia beliau adalah Ali bin Imam Jawad As. 

Beliau lahir pada tahun 212 H dan syahid di kota Samarra 
(Iraq) pada tahun 254 H akibat diracun. Jasad sucinya 
dimakamkan di kota tersebut.

Imam Hadi as banyak mengalami penderitaan berupa 
siksaan yang bermacam-macam dan penganiayaan yang 
dilakukan penguasa dan hakim yang sezaman dengan beliau, 
khususnya khalifah Mutawakkil Abbasiyah yang merupakan 
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dedengkot musuh para pengikut Syi’ah (‘Alawiyyun). 
Bahkan ia memerintahkan untuk merobohkan serta merusak 
makam suci Imam Husein As, menyiksa dengan berbagai 
macam cara dan menghalangi orang-orang yang hendak 
menziarahi tempat suci tersebut.

Suatu hari khalifah Mutawakkil mengutus Yahya bin 
Hartsimah ke kota Madinah guna menangkap Imam Hadi As 
untuk dibawa ke Iraq, Yahya berkata: “Setelah saya sampai 
di Madinah, ketika saya baru memasukinya, orang-orang pun 
turun ke jalan-jalan sembari berdemo. Padahal selama ini 
saya tidak pernah melihat hal seperti itu. Mereka melakukan 
hal itu demi membela dan menjaga Imam mereka, Imam Hadi 
As, hingga seakan-akan dunia ini telah terbalik. Karena Imam 
As selama ini senantiasa bersikap baik kepada orang-orang 
dan beliau tidak pernah meninggalkan mesjid serta tidak 
punya sedikit pun ketertarikan kepada dunia ini. Saya pun 
berniat, pertama menenangkan orang-orang yang berdemo 
itu, lalu saya bersumpah, bahwa saya tidak mendapat perintah 
untuk mengganggu atau pun menganiayanya dan tidak perlu 
khawatir. Kemudian saya datang ke rumah Imam as serta 
menggeledahnya dan tak ada satupun barang yang ditemukan 
kecuali sebuah mushaf al-Qur’an, kitab doa dan kitab-kitab 
ilmiah. Dengan alasan ini saya pun mengagungkannya serta 
menghormatinya...”(1)

Di antara wejangan-wejangan yang sangat berharga 
beliau adalah: “Menjauhlah dari orang-orang yang tidak 

(1) Wa Rakibtu as Sanah, hal. 582.
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tahu kadar dirinya”.

Dikisahkan bahwa ketika Imam Hadi As diantar 
menghadap khalifah Mutawakkil Abbasiyah, seseorang 
bernama Abdurrahman berdiri di samping rumah khalifah 
Mutawakkil dan ia melihat Imam dalam keadaan seperti itu 
kemudian ia berdoa untuk Imam As. Imam As mengetahui hal 
tersebut. Lalu Imam mendekatinya dan berkata kepadanya: 
“Semoga Allah Swt mengabulkan doamu dan memberikan 
usia yang panjang kepadamu serta mengaruniamu harta 
yang melimpah dan juga anak yang banyak.” Kebesaran dan 
kemuliaan Imam tersebut mempengaruhi diri Abdurrahman. 
Telah dinukil darinya bahwa: “Berkat doa Imam Hadi As, 
Allah Swt telah membukakan untukku pintu kebajikan”, 
sehingga Allah Swt mengaruniainya 10 orang anak dan ia 
menjadi kaya raya dan berumur sangat panjang dan beriman 
kepada Imam Hadi As.

Pada hari Rabu tanggal 23 bulan Muharram tahun 
1427 H kelompok Nasibi dan pengikut rezim diktator serta 
kelompok takfir (yang suka mengkafirkan) mencoba merusak 
dan menghancurkan makam suci kedua Imam Ma’shum 
As (Imam ‘Askarayain). Perbuatan ini telah direncanakan 
sebelumnya dan mencoba memasukkah bahan peledak ke 
dalam haram Imam As.

 





(97)

Imam Kesebelas

Hasan bin Ali al-Askari As
Beliau adalah putra dari Imam Hadi As dan lahir pada 

tahun 232 H, dan pada tahun 260 H beliau syahid di Samarra. 
Jenazah beliau dimakamkan di sana pula. 

Muhammad bin Abdul Aziz Balkhi meriwayatkan 
bahwa: “Pada suatu pagi saya duduk di sebuah jalan, tiba-
tiba Abu Muhammad (Imam Hasan ‘Askari As) keluar 
dari rumahnya menuju ke perkumpulan orang-orang saya 
berkata kepada diri sendiri: “Seandainya saya berteriak 
bahwa orang ini adalah hujjah Allah Swt, apakah mereka 
akan membunuhku? Ketika saya sedang berpikir demikian, 
Imam As langsung mendekatiku dan berisyarah dengan jari 
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telunjuknya yang diletakkan diatas bibir (yakni diamlah dan 
jangan berkata apa-apa). Menjelang malam pada hari itu 
juga, saya melihat beliau bersabda: ”Kamu harus diam atau 
kamu harus mati”.(1) 

Antek-antek rezim diktator telah berkali-kali 
menangkap beliau as dan dimasukkan ke dalam penjara. 
Ketika beliau berada di penjara Saleh bin Washif, sebagian 
kaum Abbasiyah berkata kepadanya: “Imam harus terus 
ditekan dan didesak”, Saleh bin Washif berkata: “Apa yang 
harus saya lakukan?”. Saya pun mengutus dua orang yang 
paling jelek dan paling jahat yang pernah saya lihat ke penjara 
untuk tinggal selama beberapa waktu bersama Imam guna 
mengganggunya. Namun tidak lama kemudian kedua orang 
tersebut malah berubah menjadi seorang ‘abid (ahli ibadah) 
dan ahli shalat. Ketika itu juga saya memerintahkan untuk 
memanggil kedua orang tersebut mengahadapnya dan ia 
berkata: “Celakalah kalian berdua ini, kenapa kalian berdua 
tidak melaksanakan perintahku atas orang tersebut (Imam 
Hasan askari As)?” Mereka berkata: “Apa yang harus kami 
lakukan, beliau setiap harinya berpuasa dan malamnya sibuk 
beribadah, tidak berbicara dan tidak berbuat apa-apa kecuali 
hanya beribadah. Selain itu, ketika beliau memandang ke arah 
kami, seluruh tulang-tulang ini bergetar secara otomatis.” 
Ketika kaum Abbasiyah mendengar kisah ini, mereka pun 
kembali dengan rasa putus asa.(2) 

Diantara wejangan dan nasehat-nasehat beliau adalah: 

(1) Kasyful Gummah, jil. 3, hal. 212. 
(2) Bihar al Anwar, jil. 50, hal. 308 dan 309.
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“Mengucapkan salam kepada setiap orang yang anda lihat 
dan duduk di tempat yang rendah di dalam sebuah majelis, 
merupakan sikap tawadhu.”

Beliau bersabda: “Sikap berani anak yang berumur 
kecil dalam menentang ibu dan bapak, dapat mengakibatkan 
ia menjadi anak yang durhaka ketika sudah besar lagi 
dewasa.”

Imam Hasan ‘Askari syahid di dalam rumahnya di 
Samarra dan dimakamkan disamping makam ayahnya. Para 
penziarah datang ke makamnya untuk menziarahi beliau dan 
menjelang beberapa waktu kemudian, diatas makam beliau 
pun dibangun sebuah menara.

Pada hari Rabu tanggal 23 Muharram 1427 H, 
kelompok Nasibi dan antek-antek rezim diktator melakukan 
tindak kejahatan luar biasa yang telah dirancang sematang 
mungkin sebelumnya. Mereka meledakkan bom di dalam 
makam Imam Askari As, guna merealisasikan bunyi dari 
syair Arab yang mengatakan bahwa:  Sungguh mereka sedih 
lagi gundah karena tak ikut turut dalam pembantaiannya, 
mereka telah membusurkan anak panah ke arahnya.
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PELAJARAN KE SEPULUH

Imam Keduabelas

Muhammad bin Hasan al-Mahdi Ajf
Nama mulia beliau adalah Muhammad dan laqabnya 

adalah Mahdi putra dari Imam Hasan Askari As. Beliau lahir 
pada tahun 255 H di Samarra dan sampai saat ini masih 
hidup. Namun beliau gaib dari berbagai bentuk penglihatan 
dan dengan izin Allah Swt  kelak beliau akan muncul.
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Ibnu Hajar mengatakan bahwa: “Ketika ayahnya 
meninggal, beliau masih berumur 5 tahun. Namun dengan 
umur yang relatif muda itu beliau memiliki keutamaan 
dan hikmat dari sisi Allah Swt.”

Terdapat banyak hadis, baik yang datang dari Nabi 
Saw maupun para Imam Ma’shum As, yang menceritakan 
tentang kemunculan Imam Mahdi Ajf, dimana hadis-hadis 
tersebut menyebutkan nama beliau:

1. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam 
Ali as, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Mahdi adalah 
dari kami dan Allah SWT mengatur segala pekerjaannya itu 
dalam semalam”.(1) 

2. Sa’id bin Musayyab berkata: “Saya berada bersama 
Ummu Salamah yang ketika itu sedang berbincang-bincang 
tentang Imam Mahdi, Ummu Salamah berkata: “Saya 
mendengar Rasulullah Saw bersabda bahwa: “Imam Mahdi 
adalah anak yang lahir dari keturunan sayyidah Fatimah As”.(2) 

3. Kita melihat hadis dari Rasulullah Saw yang dinukil 
oleh Abdullah yang isinya adalah: “Dunia ini tidak akan 
berakhir hingga muncul seorang pemimpin dan hakim 
bagi bangsa Arab, seorang yang namanya sama dengan 
namaku”.(3) 

4. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Rasulullah 
Saw, beliau bersabda: “Kelak akan muncul seseorang dari 

(1) Sunan Ibnu Majah, jil. 4, hal. 454. 
(2)  Ibid. 
(3) Sunan Turmuzi, jil. 4, hal. 505. 
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Ahlulbaitku yang namanya sama sengan namaku”.(1) 

5. Diriwayatkan dari Rasulullah Saw bahwa beliau 
bersabda:”Meskipun umur dunia tinggal sehari saja, maka 
Allah SWT akan memanjangkan hari tersebut sedemikian 
mungkin hingga muncul seseorang dari keturunanku yang 
akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, sebagaimana 
halnya dunia telah dipenuhi dengan kezaliman dan 
kelaliman”.(2) 

6. Di’bil Khazza’i berkata: “Saya telah melantunkan 
sebuah qasidah untuk Imam Ridha As dan saya 
membacakannya untuk beliau –sebuah qasidah panjang yang 
dikenal dengan sebutan qasidah taiyyah– ketika sampai pada 
bait berikut ini:

Kemunculan Imam bukanlah suatu yang mustahil

Ia akan muncul atas asma dan berkah pertolongan 
Allah Swt

Ia yang menjadi pembeda antara hak dan batil bagi kita

Ia akan berikan balasan dan imbalan kepada setiap 
kebajikan atau kejahatan.

Ketika itu Imam Ridha As langsung meneteskan air 
mata lantas menghadapkan wajah mulia beliau kepadaku 
dan bersabda: “Wahai Khazza’i, sesungguhnya Ruhul Qudus 
(Jibril As) lah yang melafalkan kedua bait syair tersebut di 
mulutmu”.(3) 

(1) Ibid.  
(2)  Muhadharah l Ilaahiyyaat, hal. 565, dinukil dari Musnad Ahmad. 
(3) Wa Rakibtu as Sanah, hal. 590. 
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Allah Swt telah sengaja menyembunyikan Imam Mahdi 
ajf dari berbagai macam bentuk penglihatan. Dan ketika tiba 
saat yang tepat untuk menjalankan seluruh tanggungjawab 
dan penerapan hukum-hukum Ilahi di seantero dunia, maka 
Allah Swt memerintahkannya untuk muncul. Hadis-hadis 
yang diriwayatkan oleh umat Islam dari Rasulullah Saw 
menunjukkan bahwa kemunculan Imam Zaman di akhir 
zaman pasti akan terjadi, padahal tak ada satu obrolan pun 
terkait dengan hari lahir beliau pada ketika itu (akhir zaman) 
dimana hal ini juga menjadi bukti kuat akan kegaiban Imam 
Mahdi Ajf seperti apa yang diyakini oleh kelompok Syi’ah.

Masa kegaiban beliau itu dibagi menjadi dua fase:

Fase pertama: Fase ini disebut dengan gaib sughra 
(kecil) yang berlangsung hingga pada tahun 330 H. Selama 
itu Imam memiliki wakil-wakil sebagai perantara antara 
beliau dengan pengikutnya. Wakil-wakil tersebut ada 4 
orang yang kesemuanya tinggal di Baghdad dan meninggal 
serta dimakamkan disana pula. Makam keempat wakil Imam 
ini sangatlah ma’ruf. Mereka adalah:

1.Utsman bin Sa’id al-Amri, beliau adalah wakil yang 
sangat dipercayai oleh Imam ajf dan ia wafat pada tahun 280 H.

2. Muhammad bin Utsman bin Sa’id al-Amri, ia wafat 
pada tahun 304 atau 305 H.

3. Husain bin Ruh Nuwbakhti, ia wafat pada tahun 320 H.

4. Ali bin Muhammad Samari, ia wafat pada tahun 328 
atau 329 H.

Dengan wafatnya as-Samari, perwakilan yang ditetapkan 
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oleh Imam Mahdi ajf telah berakhir, demikian pula dengan 
masa kegaiban kecil.  Berakhirnya masa kegaiban kecil, 
menjadi awal dimulainya  fase kegaiban besar (kubra) hingga 
pada masanya nanti Allah Swt akan mengizinkan kemunculan 
Imam Mahdi ajf. Dan siapa saja yang mengklaim diri 
–selama kegaiban besar ini– sebagai wakil dari Imam Zaman 
Ajf, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut berdusta.

Dalam sebuah hadis dari Hasan bin Ahmad Mukattib, 
dikisahkan bahwa: “Pada tahun dimana syaikh Abul Hasan 
Ali bin Muhammad Samari wafat, saya berada di baghdad. 
Beberapa hari sebelum kemangkatannya, saya menemuinya, 
beliau membacakan sebuah surat kepada orang-orang dimana 
saya pun menulis surat tersebut:

Bismillahirrahmanirrahim

Wahai Ali bin Muhammad Samari, semoga Allah SWT 
memberikan balasan pahala kepada saudara-saudaramu 
atas musibah yang akan menimpamu, karena kamu akan 
meninggal enam hari lagi. Karena itu, rapikanlah semua 
pekerjaanmu, dan janganlah berwasiat kepada siapa pun 
tentang kedudukan kamu sebagai wakil (Imam Zaman 
Ajf), karena kegaiban besar telah dimulai hingga Allah 
Swt tidak mengizinkan saya untuk muncul, maka saya 
tidak akan muncul. Dan hal ini (kemunculan) akan terjadi 
dalam waktu yang sangat lama dan setelah hati orang-
orang pun sudah menjadi keras dan dunia pun telah 
dipenuhi dengan kezAliman dan kelAliman. Sebagian 
dari para pengikutku (Syi’ah) mengklaim pernah bertemu 
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denganku, ketahuilah bahwa siapa saja yang mengklaim 
seperti ini sebelum keluar suara keras (sufyani dan shaihah) 
maka pastikan saja bahwa orang tersebut adalah pendusta 
lagi pembohong. Tidak ada daya dan upaya kecuali bagi 
Allah Swt yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Ia berkata: “Setelah menulis surat tersebut saya pun 
pamit untuk meninggalkan beliau, dan pada hari keenamnya 
saya kembali menemui beliau. Dalam keadaan sedang merasa 
sakit, saya bertanya kepadanya: “Siapa pengganti anda?” 
Ia berkata: “Ini perkara Ilahi dan diluar kemampuan saya 
hingga pada masanya nanti Allah SWT mengizinkan untuk 
kemunculannya (Imam Zaman ajf). Inilah ucapan terakhir 
yang terdengar darinya, semoga Allah SWT meridhainya 
dan ia pun ridha atas-nya.”(1) 

Selama kegaiban besar, kaum muslimin –untuk 
mengetahui hukum-hukum agama dan perkara-perkara 
syari’ah– harus merujuk ke para ulama fikih dan mujtahid. 
Dan hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam surat 
yang dinisbahkan kepada Imam Zaman as. Adapun sabda 
beliau itu adalah:”Adapun peristiwa dan kejadian-kejadian 
yang akan terjadi dimasa mendatang, hendaklah kalian 
merujuk kepada para perawi hadis dari kami, karena 
mereka itu adalah hujjah saya bagi kalian dan saya adalah 
hujjah Allah Swt”.(2)

Beliau dalam doa yang dibacakan untuk kaum 
mu’minin, mengatakan: ” Ya Allah, demi kebenaran setiap 

(1)  Bihar al Anwaar, jil. 51, hal. 361. 
(2)  Wasail as Syi’ah, jil. 18, hal. 101. 
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orang yang bermunajat kepadamu dan demi kebenaran 
setiap apa yang ada di bumi dan di laut yang berdoa 
kepada-Mu, sampaikanlah salam dan shalawat kepada 
nabi Muhammad Saw dan keluarganya, rahmatilah orang-
orang mukmin yang fakir berupa keluasan rezeki serta 
kekayaan, sembuhkanlah serta berilah ketenangan kepada 
orang-orang yang sakit diantara mereka, dan karuniailah 
berupa kelembutan dan kemuliaan bagi orang-orang 
yang masih hidup diantara mereka, dan ampunilah serta 
maafkanlah orang-orang yang telah meninggal di antara 
mereka dan kembalikanlah ke kampung halamannya 
orang-orang yang telah pergi jauh dengan membawa hasil 
yang banyak. Demi kebenaran nabi Muhammad Saw dan 
keluarganya yang suci”.(1) 

Pada hari Rabu tanggal 23 Muharram 1427 H, 
sekelompok teroris telah meledakkan sebuah rumah dimana 
Imam Zaman As mengalami kegaiban di dalamnya.

 

 

(1) Al Mishbah, hal. 281-306 
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Dasar Kelima

Ma’ad (Hari Kiamat)
Ma’ad berarti bahwa Allah Swt akan menghidupkan 

kembali orang-orang yang telah mati ketika di dunia ini, 
dan akan menghisab seluruh amal perbuatan mereka. Setiap 
orang akan memperoleh balasan sesuai dengan amalan 
perbuatannya. Sebagian dari mereka masuk ke dalam surga 
dan hidup penuh kenikmatan di dalamnya dan sebagiannya 
lagi masuk ke dalam neraka dan hidup penuh siksaan.

Al-Qur’an pun telah menegaskan hal ini. Demikian 
juga dalam banyak riwayat, Rasulullah Saw telah banyak 
menegaskan hal ini. Di dalam banyak ayat ditemukan hal-
hal yang berkakitan dengan ma’ad dan perhitungan pada hari 
kiamat. Diantara firman Allah Swt terdapat dalam surah Az-
Zumar ayat 68 yang artinya:  “Dan ditiuplah sangkakala, 
maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali 
siapa yang dikehendaki Allah SWT. Kemudian ditiup 
sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri 
menunggu (keputusannya masing-masing)”.

Menghidupkan orang-orang yang telah mati bukanlah 
merupakan sesuatu yang aneh lagi menakjubkan, karena 
Allah Swt Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Qur’an 
dengan sangat tegas menolak keyakinan orang-orang kafir 
yang telah menganggap bahwa hal itui adalah sesuatu yang 
mustahil. Al-Qur’an juga mengingatkan mereka, orang-orang 
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kafir, akan awal mula penciptaan, bahwa yang pertama kali 
menciptakan manusia, mampu menghidupkannya kembali 
selepas kematiannya.

Allah Swt  berfirman dalam surah Yasin ayat 78 – 79: 

”Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan 
dia lupa pada kejadiannya; dia berkata: “Siapakah yang 
dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur 
luluh? Katakanlah: “Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang 
menciptakannya kali yang pertama dan Dia Maha Tahu 
tentang segala makhluk”.

Wajib bagi setiap muslim menggunakan serta 
memanfaatkan hidupnya ini untuk berbuat baik serta 
berbakti di jalan Allah Swt dan menjauhi segala bentuk dosa 
dan perbuatan yang tidak layak baginya, sehingga ia mampu 
menarik perhatian dan ridha dari Allah Swt serta memperoleh 
rahmat dan pahala dari-nya, sebagaimana yang termaktub 
dalam surah Ali ‘Imran ayat 193 dan 194 yang artinya:  “Ya 
Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang 
menyeru kepada iman (yaitu): “Berimanlah kamu kepada 
Tuhan-mu”, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami 
ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuslah dari 
kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami 
beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah 
kami apa yang telah Engkau janjikan pada kami dengan 
perantaraan Rasul-rasul engkau. Dan janganlah Engkau 
hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak 
menyalahi janji”.
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Inilah bagian-bagian dari prinsip-prinsip akidah dan 
keyakinan kita. Masalah-masalah lain yang ada kaitannya 
dengan bahasan akidah, telah banyak disebutkan secara rinci 
dalam kitab-kitab akidah.

               Akhir Rajab 1424 H
              Sayyid Riyadh al-Hakim
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Pertanyaan-pertanyaan
1. Apa Imamah itu?

2. Kenapa imam harus ditetapkan langsung oleh 
Rasulullah Saw?

3. Sebutkan dua hadis yang menjelaskan tentang 
keimamahan ahlulbait as!

4. Sebutkan 12 Imam makshum !

5. Apakah Abbas bin Ali bin Abi Thalib adalah seorang 
imam?

6. Sebutkan dua dalil tentang keimamahan Imam Ali as!

7. Tuliskan satu hadis dari Imam Ali as!

8. Tuliskan sebuah hadis dari nabi Muhammad Saw 
tentang keimamahan Imam Hasan as dan Imam husain 
as!

9. Tuliskan hadis dari setiap ke 12 Imam makshum as!

10. Tuliskan tiga hadis dari Nabi Saw tentang Imam 
Zaman ajf!

11.Siapa saja keempat wakil Imam Zaman ajf tersebut?

12.Tuliskan sebuah ayat yang turun dalam rangka 
menentang dan menolak orang-orang yang mengingkari 
ma’ad!
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Demikianlah bahasan buku sederhana ini berakhir 
sampai disini. Kami berharap kepada Allah Swt persembahan 
sederhana ini dapat dimanfaatkan oleh saudara-saudari 
mukmin, khususnya kalangan pemuda dan pemudi 
muslimin tercinta serta kami memohon kepada-nya, kiranya 
persembahan ini dikabulkan.

Saya memohon kehadirat Allah SWT kiranya berkenan 
menerima amal baik ini dan mengampuni hamba atas segala 
kesalahan dan dosa hamba pada hari kiamat. Sesungguhnya 
dia adalah Maha Penyayang diantara yang penyayang.

 

Akhir Rajab 1424 H

Sayyid Riyadh al-Hakim
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