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BAGIAN 1

MUQODDIMAH

Ujub atau sikap takjub terhadap diri sendiri, adalah suatu hal
yang biasa kita temukan dimana-mana. Banyak orang yang sudah
terbiasa berinteraksi dengannya. Baik itu dalam berinteraksi
dengan sikap ujub yang ada pada dirinya sendiri, ataupun
dengan sikap ujub yang ada pada diri orang lain.

Ujub adalah suatu perbuatan hati yang diwujudkan dalam
bentuk perbuatan dan perkataan, yang mana seseorang tidak
perlu belajar untuk melakukannya. Banyak orang yang secara
umum sudah mengetahui mengenai ujub ini. Namun sayangnya,
hanya sedikit orang yang mengetahui mengenai perincian
ilmunya berikut mengenai bagaimana cara mensikapinya.

Tulisan sederhana ini bertujuan untuk membahas dan
menjelaskan ilmu, hukum, dan nasehat mengenai ujub. Berikut
juga dibahas mengenai bagaimana cara kita mensikapinya.

Semoga bermanfaat.

BERMULA DARI KELEMAHAN AKAL PIKIRAN

Dalam suatu istilah Arab dikatakan :

إِْعَجاُب اْلَمْرِء بِنَْفِسِھ ُعْنَواُن َضْعِف َعْقِلھِ 

“Kekaguman seseorang atas dirinya (Ujub) pertanda kelemahan
akal pikirannya”

Arti asal dari ujub itu adalah kagum atau takjub. Umumnya yang
dimaksud adalah kagum dan takjub terhadap dirinya sendiri.
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Dikarenakan ketakjuban dan kekaguman terhadap diri sendiri ini,
maka bisa kita katakan bahwa ujub itu adalah pintu gerbang ke
arah kesombongan. Bahkan ujub itu adalah salah satu bahan
utama dari resep kesombongan.

Ujub ( اْلعُْجبَ  ) berbeda dengan muru’ah ُمُروئة) ) yang bermakna
menjaga kehormatan diri.

Muru’ah (menjaga kehormatan diri) adalah menghindari hal-hal
yang rendah dan hina, baik perkataan, perbuatan, maupun
akhlak. Sedangkan ujub adalah memandang tinggi dirinya, yang
mempunyai konsekuensi kecenderungan memandang rendah
selainnya. Ataupun bahkan kadang menganggap suci dirinya.

Ujub juga berbeda dibandingkan dengan muru’ah. Karena ujub
itu bisa memperlemah pikiran seseorang, sedangkan muru’ah itu
mencerdaskan pikiran dan menjaga diri.

Memperlemah pikiran seseorang?....

Bagaimana itu maksudnya?....

Mari kita coba simak penjelasan di bawah ini.

Orang ujub itu umumnya cenderung terlalu tinggi dalam
memandang diri, dan umumnya juga mempunyai gengsi yang
tinggi. Karena terlalu memandang tinggi diri itulah dia merasa
bahwa dia itu seakan lepas dari salah, dosa, dan kekurangan. Dia
merasa lebih superior jika dibandingkan dengan orang lain.

Bahkan seakan-akan yang namanya salah, dosa, atau kekurangan
itu tidak pantas dinisbatkan kepadanya…..

Sehingga wajar jika kita melihat orang seperti ini jarang untuk
mau mengakui kesalahan dan kekurangannya. Jarang meminta
maaf. Apalagi jika itu di depan umum!….
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Kadang dalam suatu hal mungkin dia tahu bahwa dia itu salah.
Akan tetapi karena penyakit ujub yang ada pada dirinya, dia akan
berusaha mempertahankan dan berargumentasi bahwa dia tidak
salah, atau agar seakan-akan bahwa dia tidak tampak salah.

Bahasa sederhananya adalah, “sudah tahu salah, ngeyel lagi“.
Inilah apa yang dimaksud dengan adalah tanda kelemahan
akalnya, atau dengan istilah yang lain disebut juga sebagai
logical fallacy.

————–

Quote:

Even when all of the premises of an argument are reliably
true, the argument may still be invalid if the logic employed
is not legitimate – a so-called logical fallacy.

Sumber : http://www.theskepticsguide.org/resources/logical-
fallacies?wlfrom=%2Fresources

—————

Contoh yang paling nyata dari Ujub dan logical fallacy ini adalah
apa yang terjadi terhadap Iblis la’natullohu ‘alaih.

Iblis ujub terhadap asal penciptaannya yang berasal dari api,
hingga membawanya kepada kesombongan dan memandang
rendah Nabi Adam ‘Alaihis Salaam. Hingga kemudian berakhir
kepada menolak perintah Alloh untuk sujud kepada Nabi Adam.

Iblis tau bahwa dia salah dengan membangkang perintah Alloh
subhaanahu wa ta’ala. Akan tetapi walau tahu bahwa dia salah,
dia tetap ngeyel berargumentasi dengan asal muasal
penciptaannya yang dia pandang lebih tinggi dari asal muasal
penciptaan Nabi Adam ‘Alaihis Salaam.

http://www.theskepticsguide.org/resources/logical-fallacies?wlfrom=%2Fresources
http://www.theskepticsguide.org/resources/logical-fallacies?wlfrom=%2Fresources
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قَاَل َما َمنَعََك أَال تَْسُجدَ إِْذ أََمْرتَُك قَاَل أَنَا َخْیٌر ِمْنھُ َخلَْقتَنِي ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَھُ ِمْن ِطینٍ 

Allah berfirman: “Apakah yang menghalangimu untuk
bersujud (kepada Adam) di waktu aku menyuruhmu?”
Menjawab Iblis “Saya lebih baik daripadanya: Engkau
ciptakan saya dari api sedang Dia Engkau ciptakan dari
tanah. (Q.S. Al-A’raf : 12).

Argumen Iblis bahwa dia diciptakan dari api dan Adam diciptakan
dari tanah memang benar, akan tetapi apa hubungannya antara
hal itu dengan menolak dan membangkang terhadap perintah
Alloh? Disinilah logical fallacy terjadi karena adanya ujub dan
kesombongan.

—————

Dalam pantun sarkasme modern, Logical fallacy dipantunkan
dengan perkataan :

Jaka sembung bawa golok, Nggak nyambung goblok!

—————

Oleh karena itu, benarlah jika dikatakan ujub itu adalah pertanda
dari kelemahan akal seseorang.

BAGAIMANAKAH CARA UJUB BERUBAH MENJADI
KESOMBONGAN ?

Sebagaimana ujub yang berbuah kesombongan yang terjadi
pada Iblis, maka Rosululloh pun juga mewanti-wanti akan bahaya
laten yang tersembunyi ini kepada ummatnya.

——————

1. Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ُشحٌّ ُمَطاٌع، َوَھًوى ُمتَّبٌَع، َوإِْعَجاُب اْلَمْرِء بِنَْفِسھ:ثَالٌَث ُمْھِلَكاتٌ 
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“Tiga perkara yang membinasakan: sifat sukh (rakus dan bakhil)
yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ‘ujub seseorang
terhadap dirinya.”

(HR at-Thobroni dalam Al-Awshoth no 5452 dan dishahihkan
oleh Syaikh Al-Albani dalam as-shahihah no 1802)

2. Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَْو لَْم تَُكْونُوا تُْذنِبُْوَن َخِشْیُت َعلَْیُكْم َما ُھَو أَْكبَُر ِمْن ذَِلَك اْلعُْجَب اْلعُْجبَ 

“Jika kalian tidak berdosa maka aku takut kalian ditimpa dengan
perkara yang lebih besar darinya (yaitu) ujub ! ujub !”

(HR Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman no 6868, hadits ini
dinyatakan oleh Al-Munaawi bahwasanya isnadnya jayyid (baik)
dalam at-Taisiir, dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam
Shahih Al-Jaami’ no 5303)

——————–

Dari dua hadits di atas, kita bisa memahami bahwa ujub itu
adalah suatu perbuatan hati yang mengandung potensi bahaya
yang besar. Lazim hal ini kita sebut dengan nama “penyakit
hati”.

Potensi bahaya ini karena jika ujub itu diperlihatkan dalam
bentuk amalan perkataan atau perbuatan, maka dia bisa
berubah menjadi takabur dan sombong.

Ketakaburan dan kesombongan ini kemudian berimplikasi
kepada sikap merendahkan orang lain karena menganggap orang
lain tidak sebanding dengannya. Ataupun berimplikasi kepada
menolak kebenaran yang datang, jika tidak sesuai dengan ego
ujub-nya. Hal inilah yang nampak dari contoh Iblis yang
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sebelumnya kita bahas, dan hal inilah yang akan
membinasakannya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasululloh
shalalloohu ‘alaihi wa sallam.

Potensi penyakit hati ujub ini, juga bisa lebih mudah berubah
menjadi takabur atau sombong jika dipelihara dengan pujian-
pujian dan sanjungan yang menipu.

Oleh karena itu Rosululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam
mengatakan, bahwa memuji orang lain di hadapannya itu seperti
memenggal leher atau mematahkan punggung orang tersebut.
Hal ini karena bahaya kesombongan itu akan menyebabkan
kerugian di dunia dan akhirat.

 Dari Abu Bakrah radhiallahu anhu dia berkata: Ada
seseorang yang memuji temannya di sisi Nabi shallallahu
alaihi wasallam maka beliau bersabda:

مرارا–َوْیَحَك قََطْعَت ُعنَُق َصاِحبَِك، قطعت عنق صاحبك  -.  ً إِذا كاِن أََحدُُكْم ماِدحا
ً َوهللاُ َحسِ :َصاِحبَھُ الَ َمحالَةَ فَْلیَقُلْ  ي َعلَى هللاِ أََحداً أَْحِسُب فُالنا ْیبُھُ َوال أَُزّكِ

“Celaka kamu, kamu telah memenggal leher temanmu, kamu
telah memenggal leher temanmu -berulang-ulang-. Kalaupun
salah seorang di antara kalian harus memuji temannya maka
hendaknya dia mengatakan: Aku mengira dia seperti itu dan
Allahlah yang menghisabnya, aku tidak memuji siapapun di
hadapan Allah.” (HR. Muslim no. 3000)

 Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiallahu anhu dia berkata:
Nabi shallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang
memuji temannya dan berlebihan dalam memujinya
maka beliau bersabda:
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ُجلِ –أَْو قََطْعتُْم َظْھَر –لَقَْد أَْھلَْكتُْم  الرَّ

“Sungguh kamu telah mencelakakan -atau mematahkan
punggung- lelaki itu.” (HR. Muslim no. 3001)

PUJIAN YANG DATANG DARI DIRI KITA SENDIRI HINGGA
AKHIR DETIK-DETIK MENJELANG AKHIR HAYAT KITA

Jangankan harus orang lain yang memuji….

Kita sendiri saja sering mendengar dan memikirkan kata-kata
pujian yang ada di dalam benak dan hati kita terhadap diri kita
sendiri!

Yang seakan-akan bisikan itu berkata kepada kita :

“Betapa hebatnya aku”

“Orang tadi tentu melihatku dengan kagum”

“Kata-kataku memang memukau”

“Umurku masih muda, tapi Ilmuku banyak”

“Aku berbeda dibandingkan orang-orang kebanyakan yang
seumuranku. Betapa ‘Alim dan pandainya aku menjaga diri”

“Prestasiku banyak, aku memang beda level dengan orang
kebanyakan”

“Yang lain itu bodoh, masak hal yang mudah seperti ini saja tidak
faham”

dan lain-lain yang semisal.

Padahal bisa jadi itu datang dari hawa nafsu kita sendiri, karena
tabiat manusia itu memang senang dipuji. Atau bisa juga itu
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berasal dari bisikan syaithon yang dengan sengaja diucapkan
untuk ingin menggelincirkan kita dengan ke-ujuban kita.

Agar nanti jika kita sudah ujub, maka mudah untuk diteruskan
agar berubah menjadi takabur atau kesombongan.

Hawa nafsu dan syaithon lebih tau cara memanfaatkan potensi
penyakit hati kita yang berupa ujub ini. Yakni dengan
memberikan pujian-pujian palsu, yang kita tidak sadar bahwa itu
sebenarnya datang dari fihak-fihak yang menginginkan agar kita
hancur!!

Inilah cara yang sangat halus dan sangat berbahaya. Yang
ironisnya, sering kita malah menyukai serta setuju dengannya…..

Untuk pendetailan dalil mengenai hal ini, mari kita lihat dalil-dalil
di bawah ini :

----------------

Dalil Pertama

اَرةٌ بِالسُّوِء إِال َما َرِحَم َربِّي إِنَّ َربِّي َغفُوٌر َرِحیمٌ  ُئ نَْفِسي إِنَّ النَّْفَس ألمَّ َوَما أُبَِرّ

“Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena
Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan,
kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya
Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang.” (Qs. Yusuf :
53)

Dalil Kedua

وال تتبع الھوى فیضلك عن سبیل هللا

“Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan
menyesatkan kamu dari jalan Allah.” (Qs. Shaad: 26)
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Dalil Ketiga

وأما من خاف مقام ربھ ونھى النفس عن الھوى

“Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran
Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.” (Qs.
An Naazi’at: 40)

Dalil Keempat

Rasulullah shalallahu ‘alahi wa sallam bersabda:

ْقَواٌم تَتََجاَرى بِِھْم تِْلَك اْألَْھَواُء َكَما یَتََجاَرى اْلَكْلُب بَِصاِحبِِھ فَالَ یَْبقَى ِمْنھُ َمْفَصٌل یَُكوُن أَ 
إِالَّ دََخلَھُ 

“Akan ada banyak kaum yang hawa nafsu mengalahkan diri-diri
mereka, sebagaimana virus penyakit yang menjangkiti anjing
sehingga tidak tersisa dari bagian tubuh (persendian) tersebut
kecuali telah dimasuki oleh virus tersebut.”

(Kitabus Sunnah li Asy Syaibani, hadits no.1, dishahihkan oleh Asy
Syaikh Al Albani)

Dalil Kelima

َن لَھُ ُسوُء َعَمِلِھ َواتَّبَعُوا أَْھَواَءھُمْ أَفََمْن َكاَن َعلَى بَیِّنٍَة ِمْن َربِِّھ َكَمْن ُزیِّ 

“Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang
datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan
menjadikan dia memandang baik perbuatannya dan mengikuti
hawa nafsunya”. (QS. Muhammad 14)

Dalil Keenam

قُْل أَُعْوذُ بَِرّبِ النَّاِس َمِلِك النَّاِس إِلَِھ النَّاِس ِمْن َشّرِ الَوْسَواِس الَخنَّاِس الَِّذي یَُوْسِوُس فِي 
ُصدُْوِر النَّاِس ِمَن الِجنَِّة َوالنَّاِس 
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“Katakanlah: Aku berlindung kepada Robb manusia, Raja
manusia, Sembahan (Ilaah) manusia. Dari kejahatan
(bisikan) syetan yang biasa bersembunyi, yang
membisikkan ke dalam dada manusia, dari golongan jin
dan manusia.” (Qs. An-Naas : 1-6)

----------------

Bisikan dan pujian syaithon agar kita ujub , senantiasa datang
kepada diri kita bahkan hingga pada saat detik-detik terakhir kita
akan meninggal. Hal ini tampak dari apa yang terlihat dari kisah
Imam Ahmad bin Hanbal rohimahulloh ketika beliau hampir
meninggal.

Diceritakan oleh Abdullah putra Imam Ahmad,
Aku menghadiri proses meninggalnya bapakku, Ahmad. Aku
membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau.
Beliau kadang pingsan dan sadar lagi. Lalu beliau berisyarat
dengan tangannya, sambil berkata, “Tidak, menjauh…. Tidak,
menjauh…” beliau lakukan hal itu berulang kali. Maka aku
tanyakan ke beliau, “Wahai ayahanda, apa yang Anda lihat?
Beliau menjawab,

یا أحمد فتني وأنا أقول ال بعد ال بعد:إن الشیطان قائم بحذائي عاض على أناملھ یقول

“Sesungguhnya setan berdiri di sampingku sambil
menggingit jarinya, dia mengatakan, ‘Wahai Ahmad, aku
kehilangan dirimu (tidak sanggup menyesatkanmu). Aku
katakan: “Tidak, menjauhlah…. Tidak, menjauhlah….”
(Tadzkirah Al-Qurthubi, Hal. 186)

Maksud cerita ini, setan hendak menyesatkan Imam Ahmad
dengan cara memuji Imam Ahmad. Setan mengaku menyerah di
hadapan Imam Ahmad, agar beliau menjadi ujub terhadap diri
sendiri dan bangga terhadap kehebatannya.
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Tapi beliau sadar, ini adalah tipuan. Beliau tolak dengan tegas:
“Tidak….” tidak bisa kita bayangkan, andaikan ujian semacam ini
menimpa tokoh agama atau orang awam di sekitar kita…

Sumber : http://www.konsultasisyariah.com/setan-datang-
menggoda-saat-menjelang-ajal/

SISI LAIN PUJIAN

Adapun jika memuji orang lain dengan bertujuan untuk :
1. Memotivasi orang yang dipuji
2. Untuk menjelaskan kedudukan orang yang dipuji pada

orang lain yang ada di sekitarnya
3. Dilakukan dengan pujian yang jujur, benar adanya, dan tidak

berlebihan hingga tidak menyuburkan penyakit Ujub

Maka untuk tiga hal itu, pujian yang proporsional dan benar
adanya diperbolehkan untuk diberikan.

Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam banyak menyebutkan
pujian keutamaan terhadap sebagian shahabat di hadapan para
shahabat yang lain, sebagaimana ini banyak disebut dalam hadits
shohih mengenai bab-bab fadhilah (keutamaan) shahabat.

Akan tetapi tentu saja pujian dan penyebutan keutamaan itu
bukanlah dengan pujian yang akanmenyebabkan yang dipuji
menjadi ujub. Rasululloh lebih mengetahui kondisi orang yang
dipuji, apakah itu akan membuatnya menjadi ujub ataukah tidak.

Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu dia berkata, Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya:
“Apa pendapat anda tentang seseorang yang melakukan
suatu amalan kebaikan dan manusia memujinya karena
amalan tersebut?”

http://www.konsultasisyariah.com/setan-datang-menggoda-saat-menjelang-ajal/
http://www.konsultasisyariah.com/setan-datang-menggoda-saat-menjelang-ajal/


Risalah Ujub (Bagian Kesatu)

12

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Itu adalah
kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin.”
(HR. Muslim no 6663)

Berikut saya berikan contoh pujian rosululloh yang dimaksudkan
untuk memotivasi :

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengatakan
mengenai ‘Abdullah bin ‘Umar,

« �˶Ϟϴ͉˸ϠϟΎ˶Α�ϰ˶˷Ϡ˴μ ϳ˵�˴ϥΎ˴ϛ�˸Ϯϟ˴�ˬ�͉˶�˵ΪΒ˴˸ϋ�˵ϞΟ͉˵ήϟ�˴Ϣ˸ό˶ϧ» . �˶Ϟϴ͉˸Ϡϟ�˴Ϧϣ˶�˵ϡΎ˴Ϩ˴ϳ�˴ϻ�͉˶�˵ΪΒ˴˸ϋ�˴ϥΎ˴Ϝ˴ϓ�˲Ϣ˶ϟΎ˴γ�˴ϝΎ˴ϗ
إِالَّ قَِلیالً  .

“Sebaik-baik orang adalah ‘Abdullah (maksudnya Ibnu
‘Umar) seandainya ia mau melaksanakan shalat malam.”

Salim mengatakan, “Setelah dikatakan seperti ini, Abdullah
bin ‘Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali
sedikit.”

[HR. Bukhari no. 3739, dari Hafshoh.]

Adapun contoh hadits rasululloh untuk menjelaskan kedudukan
seseorang pada orang lain yang ada di sekitarnya :

Telah menceritakan kepadaku Abbas bin Husain Telah
menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Israil dari
Abu Ishaq dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah dia berkata;
“Seorang baginda dan budak dari Najran mendatangi Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam untuk melaknat beliau”,

Hudzaifah berkata; “salah satu dari mereka berkata kepada
temannya; ‘Jangan kamu lakukan, Demi Allah, Seandainya
dia benar seorang nabi maka dia yang akan melaknat kita,
hingga kita tidak akan pernah beruntung dan tidak punya
keturunan lagi setelah kita.’”
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Kemudian keduanya berkata: ‘wahai Rasulullah! Kami akan
memberikan apa yang engkau minta kepada kami. Oleh
karena itu utuslah orang kepercayaan engkau kepada kami.
Dan jangan sekali-kali engkau mengutusnya kecuali memang
orang itu sangat terpercaya.’

Maka nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku akan
mengutus orang kepercayaan yang sebenar-benarnya.”

Maka para sahabat merasa penasaran dan akhirnya
menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasulullah itu.
Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

‘Berdirilah wahai Abu Ubaidah bin Jarrah! ‘ setelah Abu
Ubaidah bin Jarrah berdiri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: ‘Dialah orang kepercayaan umat ini’.
[HR. Bukhori]

RUMUSAN KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas bisa sedikit kita rumuskan :

1. Ujub merupakan penyakit hati berbahaya yang banyak tidak
disadari oleh manusia akan potensi bahayanya.

2. Ujub bisa membuat akal pikiran menjadi lemah karena ego
dan kesombongan.

3. Ujub mengandung potensi bahaya yang besar karena bisa
berubah menjadi takabur/kesombongan.

4. Ujub tumbuh subur menjadi kesombongan jika selalu
diberikan pujian.
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5. Pujian yang menipu tidak mesti berasal dari orang lain,
bahkan kebanyakan berasal dari “dialog pikiran kita
sendiri” yang sebenarnya hanyalah bisikan syaithon dan
ajakan hawa nafsu.

6. Kebanyakan manusia tidak menyadari akan bisikan syaithon
dan kecenderungan hawa nafsu ini, karena caranya yang
sangat halus dan sangat tidak kentara.

7. Syaithon senantiasa tidak pernah lelah dan lalai untuk
menggelincirkan manusia melalui pintu ujub, bahkan hingga
pada saat detik-detik terakhir kematiannya.

8. Pujian dibolehkan jika digunakan untuk memotivasi orang
lain, untuk menjelaskan kedudukan orang itu pada orang
lain yang ada di sekitarnya, bukan merupakan pujian yang
palsu dan berlebihan, dan mengerti kondisi orang yang
dipuji (akan membuatnya menjadi ujub ataukah tidak).

---o---
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BAGIAN 2

UJUB JUGA BERPOTENSI UNTUK BERUBAH MENJADI
PENYAKIT HATI YANG LAIN

Selain berpotensi untuk berubah menjadi takabur atau
kesombongan, sebagaimana yang sudah kita bahas di bagian 1
dari tulisan ini. Ujub ternyata juga bisa berpotensi menjadi
penyakit hati yang lain, baik itu berupa :

1. Hasad/dengki

2. Riya’

3. Komplikasi dan kombinasi dari penyakit-penyakit
tersebut

Berikut akan kita bahas lebih lanjut mengenai perincian akan hal
itu.

1. Hasad/Dengki

Ujub bisa juga berubah menjadi hasad (dengki) jika merasa
melihat ada orang lain yang menyainginya atau mengunggulinya.

Contoh dari hal ini adalah apa yang terjadi kepada orang Yahudi
(bani Isroil), yang mereka dengki setelah mereka mengetahui
bahwa rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam, Rasul terbesar
dan terakhir itu, ternyata bukan berasal dari bangsa/kaum
mereka.

Isroil secara bahasa berarti “Hamba Alloh”, dan ini adalah
nama lain dari Nabi Ya’qub ‘Alaihis salaam. Dari Nabi Ya’qub
‘Alaihis salaam inilah kemudian keluar Bani Isroil sebagai
keturunannya.

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/12/09/risalah-ujub-bag-1/
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Asal muasal dari kedengkian mereka (bani Isroil), karena mereka
sudah terbiasa dengan anggapan dan sikap yang tinggi hati
terhadap diri mereka sendiri (baca : ujub). Yang mana mereka
menganggap diri mereka sebagai bangsa pilihan dikarenakan :

 Banyak nabi-nabi yang berasal dari bani isroil

 Mereka juga berasal dari keturunan para Nabi

 Banyak mu’jizat turun kepada mereka

 Banyak kitab Alloh yang diturunkan khusus untuk mereka
(Taurat, Zabur, dan Injil)

 Dan Alloh memang pernah meninggikan bangsa mereka
pada zaman terdahulu dibandingkan dengan bangsa-
bangsa yang lain.

Alloh subhaanahu wa ta’aala berfirman

ْلتُُكْم َعلَى اْلعَالَِمینَ یَا بَنِي إِْسَرائِیَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي الَّتِي أَْنعَْمُت َعلَْیُكْم َوأَنِّي فَ  ضَّ

Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku
anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya
Aku telah melebihkan kamu atas segala umat. [QS. Al-
Baqoroh : 47]

Lebih lanjut lagi, mari kita lihat bukti ke-ujuban mereka
sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur’an :

�˸ϞΑ˴م��˸Ϣ˵Ϝ˶ΑϮϧ˵˵ά˶Α�˸Ϣ˵Ϝ˵Α˷˶ά˴ό˵ϳ�˴Ϣ˶Ϡ˴ϓ�˸Ϟ˵ϗى��˵ϩ˵̈́ Ύ͉Β˶Σ˴˴ϭ�͉˶�˯˵Ύ˴Ϩ˸Α˴�˵ϦΤ˸ϧ˴�Իϯ έ˴Ύ˴μ ͉Ϩϟ˴ϭ�˵ΩϮϬ˵˴ϴ˸ϟ�˶Ζϟ˴Ύ˴ϗ˴ϭ�˸Ϣ˵Θ˸ϧ˴
�˴ϣ�˵Ώ˶˷ά˴ό˵ϳϭ˴�˯˵Ύ˴θϳ˴�˸ϦϤ˴˶ϟ�˵ήϔ˸˶ϐ˴ϳى��˴ϖϠ˴˴Χ�˸Ϧ͉Ϥ˶ϣ�˲ήθ˴Α˴�Ύ˴ϣ˴ϭ�˶ν έ˸˴Ϸ˸˴ϭ�˶Ε˴ϭΎ˴Ϥ͉δϟ�˵ϚϠ˵˸ϣ�͉˶˶ϭ˴ى��˯˵Ύ˴θϳ˴�˸Ϧ

بَْینَُھَما ۖ َوإِلَْیِھ اْلَمِصیرُ 

Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: “Kami ini
adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya”.
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Katakanlah: “Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena
dosa-dosamu?”

(Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya),
tetapi kamu adalah manusia (biasa) diantara orang-orang
yang diciptakan-Nya.

Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan
menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Kepunyaan Allah-
lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali
(segala sesuatu) [QS. Al-Maidah : 18]

�˸Ϣ˵Θ˸Ϩ˵ϛ�˸ϥ·˶�˴ΕϮ˸Ϥ˴˸ϟ�˵Ϯ͉Ϩ˴Ϥ˴Θ˴ϓ�α˶ Ύ͉Ϩϟ�˶ϥϭ˵Ω�˸Ϧϣ˶�˱Δ˴μ ϟ˶Ύ˴Χ�͉˶�˴ΪϨ˸˶ϋ�˵Γ˴ήΧ˶ϵ˸�˵έ͉Ϊϟ�˵Ϣ˵Ϝ˴ϟ�˸Ζϧ˴Ύ˴ϛ�˸ϥ·˶�˸Ϟϗ˵
َصاِدقِینَ 

Katakanlah: “Jika kamu (menganggap bahwa) kampung
akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk
orang lain, maka inginilah kematian(mu), jika kamu memang
benar. [QS. Al-Baqarah : 94]

Sehingga ketika mereka mengetahui bahwa rasul dan nabi yang
terakhir dan yang terbesar ternyata bukan dari bangsa mereka.
Yang mana mereka sudah sengaja berjaga-jaga menantinya agar
nabi itu lahir di kalangan mereka dengan berdiam diri di
Madinah, akan tetapi ternyata rasululloh lahir di Makkah.

Maka ke-ujub-an mereka serta merta langsung menimbulkan
kedengkian kepada Rosululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam.

قَّ الَِّذیَن آَتَْینَاُھُم اْلِكتَاَب یَْعِرفُونَھُ َكَما َیْعِرفُوَن أَْبنَاَءُھْم َوإِنَّ فَِریقًا ِمْنُھْم لَیَْكتُُموَن اْلحَ 
َوُھْم یَْعلَُمونَ 

“Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al
Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka
mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya
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sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran,
padahal mereka mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 146)

�˶Ϫ˶Ϡ˸π ϓ˴�Ϧϣ˶�˵˷�˵Ϣ˵ϫΎ˴Η�Ύ˴ϣ�ϰϠ˴˴ϋ�˴α Ύ͉Ϩϟ�˴ϥϭ˵Ϊδ˵Τ˸ϳ˴�˸ϡ˴

“Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad)
lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?” (QS.
AN-Nisaa : 54)

Orang Yahudi juga semakin dengki, setelah mengetahui bahwa
ternyata posisi mereka sebagai bangsa pilihan Alloh pada masa
terdahulu pasca diutusnya Rasululloh Muhammad shalalloohu
‘alaihi wa sallam sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, ternyata
digantikan posisinya oleh kaum muslimin sebagai ummat yang
terbaik.

�͉˶Ύ˶Α�˴ϥϮϨ˵˶ϣ˸Ά˵Η˴ϭ�˶ήϜ˴˸Ϩ˵Ϥ˸ϟ�˶Ϧ˴ϋ�˴ϥϮ˸Ϭ˸˴Ϩ˴Η˴ϭ�˶ϑ ϭή˵ό˸Ϥ˴˸ϟΎ˶Α�˴ϥϭή˵ϣ́˴˸˵Η�α˶ Ύ͉ϨϠ˶ϟ�˸ΖΟ˴ή˶Χ˸˵�˳Δ͉ϣ˵�˴ήϴ˴˸Χ�˸Ϣ˵Θ˸Ϩ˵ϛ ۗ  
َولَْو آَمَن أَْھُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْیًرا لَُھْم ۚ ِمْنُھُم اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرُھُم اْلفَاِسقُونَ 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang maÂ´ruf, dan mencegah
dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli
Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara
mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah
orang-orang yang fasik. [QS. Ali Imron : 110]

Posisi sebagai umat terbaik itu didapatkan oleh Kaum Muslimin
dengan syarat kaum muslimin itu harus senantiasa melakukan
Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Adapun jika kaum muslimin
meninggalkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar, maka kerusakanlah
dan kehinaanlah yang akan menimpa mereka.

Penentuan ummat terbaik pasca diutusnya Rasululoh shalalloohu
‘alaihi wa sallam, selain ditentukan karena keimanan dan
aqidahnya yang benar terhadap Allah dan Rasul-Nya (Yakni
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beragama Islam), juga ditentukan oleh usaha prestasi Amar
Ma’ruf Nahi Munkar nya (Achieved status). Bukan semata hanya
karena asal muasal keturunannya, sebagaimana bani Israil
terdahulu (Ascribed status).

=====

Kembali kepada permasalahan dengki….

Adapun jika dengki sudah masuk, maka buah-buah kejahatan
yang mengikuti kedengkian sangatlah banyak.

Buah kejahatan itu bisa berupa keinginan menjadikan agar
seseorang yang dia dengki menjadi rendah di hadapan orang lain
(lewat usaha mempermalukannya, fitnah dan ghibah), berusaha
agar kenikmatan yang diperoleh orang yang didengki itu hilang,
dia bisa menimpakan penyakit ‘ain kepada orang yang didengki,
dan bahkan terkadang sampai berujung kepada kejahatan
pembunuhan.

Hal ini seperti apa yang terjadi kepada Habil dan Qobil,

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

بَا قُْربَانًا فَتُقُبَِّل ِمْن أََحِدِھَما َولَْم یُتَقَبَّلْ  ِمَن َواتُْل َعلَْیِھْم نَبَأَ اْبنَْي َءادََم بِاْلَحّقِ إِْذ قَرَّ
ْطَت إِلَيَّ یَدََك ِلتَْقتُلَنِي َما لَئِْن بَسَ .اْآلَخِر قَاَل َألَْقتُلَنََّك قَاَل إِنََّما یَتَقَبَُّل هللاُ ِمَن اْلُمتَِّقینَ 

إِنِّي أُِریدُ أَْن تَبُوَء بِِإثِْمي .أَنَا بِبَاِسٍط یَِدَي إِلَْیَك ِألَْقتُلََك إِنِّي أََخاُف هللاَ َربَّ اْلعَالَِمینَ 
.َوإِثِْمَك فَتَكُوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َوذَِلَك َجَزاُء الظَّاِلِمینَ  َعْت لَھُ  نَْفسُھُ قَتَْل أَِخیِھ فََطوَّ

فَبَعََث هللاُ ُغَرابًا یَْبَحُث فِي اْألَْرِض ِلیُِریَھُ َكْیَف یَُواِري .فَقَتَلَھُ فَأَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِرینَ 
َسْوأَةَ أَِخیِھ قَاَل یَاَوْیلَتَا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمثَْل َھذَا اْلغَُراِب فَأَُواِرَي َسْوأَةَ أَِخي 

 َ ْصبََح ِمَن النَّاِدِمینَ فَأ

Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil
dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya
mempersembahkan korban, maka diterima dari salah
seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari
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yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti
membunuhmu!” Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya
menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa.
Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku
untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan
tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku
takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Sesungguhnya aku
ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa
(membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan
menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah
pembalasan bagi orang-orang yang zalim.”

Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah
membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah (Habil).
Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.
Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-
gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil)
bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya.
Berkata Qabil: “Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak
mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat
menguburkan mayat saudaraku ini?” Karena itu jadilah dia
seorang di antara orang-orang yang menyesal. (Al-Maidah:
27-31)

Oleh karena itu sebagai kesimpulan, bibit ujub jika berkembang
dan berubah menjadi Hasad (dengki) akan menghasilkan banyak
kejahatan yang besar dan merusak. Dan potensi ujub untuk
menjadi dengki ini kadang sering dianggap sepele oleh manusia
kebanyakan.
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2. Riya’

Ujub juga bisa berubah menjadi sikap riya’ ketika beramal, untuk
memperlihatkan kepada manusia betapa hebatnya dia dalam
beramal. Dan riya’ ini lebih ditakutkan oleh rasululloh
shalalloohu ‘alaihi wa sallam dibandingkan fitnah dajjal!.

Dari Abu Sa’id Al Khudri beliau berkata,

�͉˶�˵ϝϮγ˵ έ˴�Ύ˴Ϩ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�˴Νή˴Χ˴ -اَل فَقَاَل  - ملسو هيلع هللا ىلص أَالَ أُْخبُِرُكْم بَِما ُھَو «َونَْحُن نَتَذَاَكُر اْلَمِسیَح الدَّجَّ
اِل أَْخَوُف َعلَ  الِشّْرُك اْلَخِفىُّ أَْن «فَقَاَل .قَاَل قُْلنَا بَلَى.»ْیُكْم ِعْنِدى ِمَن اْلَمِسیحِ الدَّجَّ

ُجُل یَُصِلّى فَیَُزیُِّن َصالَتَھُ ِلَما یََرى ِمْن نََظِر َرُجٍل  »یَقُوَم الرَّ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah keluar
menemui kami dan kami sedang mengingatkan akan (bahaya)
Al Masih Ad Dajjal.

Lantas beliau bersabda, “Maukah kukabarkan pada kalian
apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibanding dari
fitnah Al Masih Ad Dajjal?”

“Iya”, para sahabat berujar demikian kata Abu Sa’id Al Khudri.

Beliau pun bersabda, “Syirik khofi (syirik yang samar) di mana
seseorang shalat lalu ia perbagus shalatnya agar dilihat
orang lain.”

(HR. Ibnu Majah no. 4204. Syaikh Al Albani mengatakan
bahwa haditsnya hasan).

Riya’ lebih ditakutkan daripada fitnah Dajjal, karena jika fitnah
Dajjal hanya terjadi pada akhir zaman saja sedangkan riya’ bisa
terjadi sepanjang waktu. Dan salah satu bahan utama dari riya’
itu adalah ujub !

Bagaimanakah perbedaan bahaya antara riya’ dan Hasad
(dengki) itu? Mari kita coba perinci di point-point berikut ini :
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a. Dari sisi obyek yang dituju.

Riya’ tidak seperti hasad (dengki) yang mempunyai
potensi untuk mencelakai dan menyakiti orang lain
(bahkan sampai membunuh!). Riya’ tidak mempunyai
potensi untuk mencelakai atau menyakiti orang lain.

Walau riya’ tidak mempunyai potensi untuk menyerang
dan mencelakai orang lain, akan tetapi riya’ akan
langsung “menyerang” amalan-amalan kita, hingga gugur
amalan kita disisi Alloh karena tidak ikhlash. Pada
hakikatnya akherat kitalah yang diserang.

b. Dari sisi tanda-tanda

Jika hasad (dengki) kadang bisa kita lihat tanda-tandanya
ada pada diri seseorang, yang mana itu entah terlihat
dari perkataannya atau perbuatannya kepada orang yang
dia dengki. Adapun riya’, maka itu sangat samar dan
sangat sulit terlihat, yang kadang hanya Alloh dan sang
pelaku riya’ lah yang mengetahuinya.

c. Dari sisi amar ma’ruf nahi munkar

Jika seseorang menampakkan ke-hasad-annya lewat
perkataan atau perbuatannya, maka orang lain bisa
mencegahnya, menasehatinya, dan ber-amar ma’ruf nahi
munkar terhadapnya.

Adapaun jika seseorang sedang melakukan riya’, maka
orang lain akan relatif lebih susah untuk mencegah dan
beramar ma’ruf nahi munkar terhadapnya. Karena yang
orang lain tahu, sang pelaku riya’ itu hanya sedang
melakukan amalan sholeh saja. Mereka tidak tahu bahwa
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dia sedang melakukan riya, sehingga mereka bisa
beramar ma’ruf nahi munkar serta menasehatinya.

Malah mungkin jika dinasehati akan dibilang asal tuduh
dan suudzon saja.

Sehingga sebagai kesimpulan, Riya’ itu adalah pembunuh
berdarah dingin yang selalu mengintai kita sepanjang waktu.
Yang berniat untuk membunuh amalan-amalan kita dalam
senyap tanpa kita menyadarinya…..

Dan salah satu faktor katalis penyebab ujub bisa berubah
menjadi riya’ itu sama dengan faktor penyebab berubahnya ujub
menjadi takabur/sombong. Yakni dengan adanya pujian yang
berlebihan dan pujian palsu.

3. Komplikasi dan Kombinasi dari penyakit-penyakit tersebut.

a. Faktor Internal

Dalam realitanya, jenis-jenis penyakit hati yang bersumber dari
ujub seperti takabur/sombong, hasad (dengki), dan riya’ itu satu
sama lain saling mendukung.

Orang yang sombong tentu akan mudah baginya untuk dengki
terhadap orang lain. Apalagi terhadap orang yang dianggap
sebagai saingannya. Orang yang pendengki, tentu akan mudah
baginya untuk riya’, memperlihatkan amalannya kepada orang
lain, guna mengalahkan dan menjatuhkan amalan orang yang
didengkinya itu.

Orang yang riya’, tentu senang menceritakan amalannya kepada
orang lain dan menyombongkannya. Dan demikian seterusnya.
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Padahal masing-masing dari penyakit hati yang bersumber dari
ujub itu, memiliki efek menghancurkan yang sangat berbahaya.

Maka bisakah dibayangkan jika masing-masing penyakit itu saling
membantu dan saling bersinergi ? Dan bagaimana lagikah jika
ditambah dengan bisikan syaithon dan hawa nafsu, yang
senantiasa berusaha menyuburkan penyakit-penyakit hati itu ?
Apakah hasilnya?

Komplikasi penyakit hati yang parah dan keburukan akhlaqlah
yang akan dihasilkan!!

جل یعمل بطاعة هللا إذا رأیت الر”:كان شداد بن أوس رضي هللا عنھ یقول
فاعلم أن لھا ,وإذا رأیت الرجل یعمل بمعصیة هللا,فاعلم أن لھا عنده أخوات

ا (فإن الطاعة تدل على أختھا وإن المعصیة تدل على أختھا ,عنده أخوات فَأَمَّ
ا َمن بَِخلَ  َواْستَْغنَى َمن أَْعَطى َواتَّقَى َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى فََسنُیَِسُّرهُ ِلْلیُْسَرى َوأَمَّ

(َوَكذََّب بِاْلُحْسنَى فََسنُیَِسُّرهُ ِلْلعُْسَرى

Syaddad bin Aus radhiyallahu ‘anhu berkata:

“Jika kamu melihat seorang yang mengerjakan ketaatan
kepada Allah, maka ketahuilah bahwa ketaatan tersebut
mendatangkan saudara-saudara lain (=ketaatan-ketaatan
lain) baginya.

Dan jika kamu melihat seorang yang mengerjakan
maksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwa maksiat
tersebut mendatangkan saudara-saudara (=maksiat-
maksiat lain) baginya, karena sesungguhnya sebuah
ketaatan menunjukkan kepada saudaranya (=ketaatan
lainnya) dan sebuah maksiat menunjukkan kepada
saudaranya (=maksiat lainnya). Allah berfirman,

ا َمن بَِخَل ) ا َمن أَْعَطى َواتَّقَى َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى فََسنُیَِسُّرهُ ِلْلیُْسَرى َوأَمَّ فَأَمَّ
(َواْستَْغنَى َوَكذََّب بِاْلُحْسنَى فََسنُیَِسُّرهُ ِلْلعُْسَرى



Risalah Ujub (Bagian Kedua)

25

Artinya: “Adapun orang yang memberikan (hartanya di
jalan Allah) dan bertakwa”. “Dan membenarkan adanya
pahala yang terbaik (surga)”. “Maka Kami kelak akan
menyiapkan baginya jalan yang mudah”. “Dan adapun
orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup”.
“Serta mendustakan pahala yang terbaik”. “Maka kelak
Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar”.

(QS. Al Lail: 5-10)

[Lihat kitab Al Mafshal fi fiqh Ad Da’wat Ila Allah, 3/79]

b. Faktor external

Adapun sebelumnya, kita sudah melihat betapa berbahayanya
komplikasi dan kombinasi dari penyakit hati yang bersumber dari
ujub dari sisi faktor internal yang ada di dalam diri kita ini.

Jika ini masih ditambahkan lagi dengan berbagai gelombang
fitnah yang merupakan faktor ekternal yang ada di sekitar kita,
maka kita akan benar-benar hancur!!

Kita akan benar-benar hancur jika kita masih menyepelekan dan
tidak menyadari betapa bahayanya penyakit hati-penyakit hati
yang bersumber dari ujub ini.

Adapun faktor external itu bisa berupa :

 Pengaruh teman dan lingkungan yang buruk

 Pengaruh syubhat-syubhat fitnah kesyirikan,
kebid’ahan, dan kemaksiatan, yang bertebaran
dimana-mana

 Hal-hal lain yang merupakan fitnah kemaksiatan
tanda rusaknya zaman, yang juga sekaligus
merupakan tanda-tanda kiamat.
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Pengaruh-pengaruh external dari luar itu akan langsung
menyerang ke hati kita, bersamaan dengan penyakit-penyakit
hati kita yang telah ada di dalam (internal). Mari kita perhatikan
hadits Hudzaifah bin Yaman Rodhiyalloohu ‘anhu berikut ini.

Hudzaifah radliyallahu ‘anhu berkata,

�˴Ϧ˴Θ˶ϔ˸ϟ�˵ή˵ϛά˸˴ϳ�˴Ϣ͉Ϡ˴γ ϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˵�ϰ͉Ϡ˴λ �͉˶�˴ϝϮ˵γ έ˴�˴ϊ Ϥ˶˴γ �˸Ϣ˵Ϝ͊ϳ˴�˴ϝΎ˴Ϙ˴ϓ�˴ήϤ˴˵ϋ�˴ΪϨ˸˶ϋ�Ύ͉Ϩ˵ϛ
ُجِل فِي أَْھِلِھ َوَجاِرِه قَالُوا  فَقَاَل قَْوٌم نَْحُن َسِمْعنَاهُ فَقَاَل لَعَلَُّكْم تَْعنُوَن فِتْنَةَ الرَّ

دَقَةُ َولَِكْن أَیُُّكْم َسِمَع النَّبِيَّ أََجْل قَاَل تِْلَك تَُكفِّ  یَاُم َوالصَّ َالةُ َوالّصِ ُرَھا الصَّ
�˵Δ˴ϔ˸ϳ˴ά˵Σ�˴ϝΎ˴ϗ�˶ήΤ˸˴Β˸ϟ�˴ΝϮ˸ϣ˴�˵ΝϮϤ˴˵Η�ϲ Θ͉˶ϟ�˴Ϧ˴Θ˶ϔ˸ϟ�˵ή˵ϛά˸˴ϳ�˴Ϣ͉Ϡ˴γ ϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˵�ϰ͉Ϡ˴λ

�˵Σ�˴ϝΎ˴ϗ�˴ϙϮ˵Α˴�͉˶˶�˴Ζϧ˸˴�˴ϝΎ˴ϗ�Ύ˴ϧ˴�˵ΖϠ˵˸Ϙ˴ϓ�˵ϡϮ˸˴Ϙ˸ϟ�˴ΖϜ˴˸γ˴́ϓ˴�͉˶�˴ϝϮ˵γ έ˴�˵Ζό˸Ϥ˶˴γ �˵Δ˴ϔ˸ϳ˴ά
�˱ΩϮ˵ϋ�˶ήϴ˶μ Τ˴˸ϟΎ˴ϛ�˶ΏϮ˵Ϡ˵Ϙ˸ϟ�ϰϠ˴˴ϋ�˵Ϧ˴Θ˶ϔ˸ϟ�˵ν ή˴˸ό˵Η�˵ϝϮ˵Ϙ˴ϳ�˴Ϣ͉Ϡ˴γ ϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˵�ϰ͉Ϡ˴λ
ُعودًا فَأَيُّ قَْلٍب أُْشِربََھا نُِكَت فِیِھ نُْكتَةٌ َسْودَاُء َوأَيُّ قَْلٍب أَْنَكَرَھا نُِكَت فِیِھ 

هُ فِتْنَةٌ نُْكتَةٌ بَْیَضاءُ  فَا فََال تَُضرُّ َحتَّى تَِصیَر َعلَى قَْلبَْیِن َعلَى أَْبیََض ِمثِْل الصَّ
�˵ϑ ή˶˸ό˴ϳ�˴ϻ�Ύ˱ϴ˷˶Ψ˴Π˵ϣ�˶ί Ϯ˵Ϝ˸ϟΎ˴ϛ�̒ΩΎ˴Α˸ήϣ˵�˵Ω˴Ϯγ˸ ˴�˵ήΧ˴ϵ˸ ˴ϭ�˵ν έ˸˴Ϸ˸˴ϭ�˵Ε˴ϭΎ˴Ϥ͉δϟ�˸Ζϣ˴˴Ω�Ύ˴ϣ

َھَواهُ َمْعُروفًا َوَال یُْنِكُر ُمْنَكًرا إِالَّ َما أُْشِرَب ِمْن 

“Kami berada di sisi Umar, lalu ia berkata: “Siapakah
diantara kalian yang mendengar Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam menyebutkan fitnah ?”

Mereka menjawab: “Kami mendengarnya”.

Ia berkata: “Mungkin yang kalian maksud adalah fitnah
seseorang pada keluarga dan tetangganya?”

Mereka menjawab: “Ya”.

Ia berkata: “Fitnah itu dapat ditebus dengan shalat,
puasa dan shadaqah. Akan tetapi siapa diantara kamu
yang mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
menyebutkan fitnah yang bergelombang seperti
gelombang lautan ?”
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Hudzaifah berkata: “Orang-orang diam, maka aku
berkata: “Aku mendengarnya”.

Ia berkata: “Engkau, bagus sekali”. Hudzaifah berkata: ”
Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda:

“Fitnah akan ditampakkan kepada hati seperti tikar
seutas demi seutas, hati mana saja yang menerimanya
akan diberikan titik hitam dan hati mana saja
mengingkarinya akan diberi titik putih, sehingga
menjadi dua hati: Hati yang putih bagaikan batu shofa,
tidak terpengaruh oleh fitnah selama langit dan bumi
masih ada, dan hati yang hitam seperti cangkir yang
terbalik; tidak mengenal yang ma’ruf dan tidak
mengingkari yang mungkar kecuali yang sesuai
dengan hawa nafsunya”. (HR Muslim)

RUMUSAN KESIMPULAN

Dari pembahasan bagian kedua ini, bisa sedikit kita rumuskan :

1. Ujub bisa menjadi sumber dari berbagai macam penyakit
hati.

2. Penyakit hati utama yang disebabkan karena pengaruh ujub
ini adalah :

a. Takabur/sombong

b. Hasad/Dengki

c. Riya’

d. Komplikasi dan kombinasi dari penyakit-penyakit tersebut
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3. Sombong dan hasad masih bisa diketahui oleh orang lain,
sedangkan riya’ lebih samar dan lebih susah untuk diketahui
orang lain.

4. Sombong dan hasad bisa untuk dicegah dan dinasehati oleh
orang lain secara terang-terangan, sedangkan riya’ lebih
samar dan lebih susah untuk dicegah dan dinasehati oleh
orang lain.

5. Riya’ adalah pembunuh berdarah dingin yang selalu
mengintai kita sepanjang waktu. Yang berniat untuk
membunuh amalan-amalan kita dalam senyap tanpa kita
menyadarinya.

6. Masing-masing dari penyakit hati yang disebabkan oleh ujub
itu, satu sama lain saling bersinergi dan saling mendukung,
sehingga menyebabkan komplikasi dan kombinasi penyakit
hati.

7. Hasil dari komplikasi dan kombinasi adalah : penyakit hati
yang parah dan keburukan akhlaq.

8. Hal yang mempengaruhi komplikasi dan kombinasi penyakit

hati terdiri dari : faktor internal dan faktor external.

---o---
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BAGIAN 3
HUKUM UJUB KETIKA MASIH BERUPA LINTASAN HATI

Telah kita bahas sebelumnya bahaya-bahaya penyakit hati yang
disebabkan oleh sifat ujub ini di tulisan pertama dan tulisan
kedua dari risalah ini. Sekarang timbul pertanyaan, karena ujub
ini merupakan perbuatan hati maka bagaimanakah hukum dari
ujub ini jika masih dalam berbentuk perbuatan hati saja ? Yang
mana ujub ini masih belum ditampakkan dalam bentuk
perkataan ataupun perbuatan.

Ujub, jika itu masih berupa lintasan hati, maka pelaku ujub
tidaklah berdosa. Akan tetapi dia memiliki “potensi” untuk
berdosa. Dan hendaklah orang yang di dalam dadanya ada ujub
menyadari bahayanya, serta berusaha “berjihad” dengan
sungguh-sungguh untuk menghilangkannya. Apalagi setelah
mengetahui besarnya potensi bahaya ujub dari dua tulisan yang
telah lalu itu….

Hal ini berdasarkan keumuman hadits-hadits Rasululloh
shalalloohu ‘alaihi wa sallam berikut ini :

Hadits Pertama
Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,

�Ύ˴Ϭ˴Β˴Θ˴ϛ�Ύ˴Ϭ˸Ϡ˴Ϥ˸ό˴ϳ�˸Ϣ˴Ϡ˴ϓ�˳Δ˴Ϩ˴δΤ˴Α˶�͉Ϣ˴ϫ�˸ϦϤ˴˴ϓ�˴Ϛϟ˶˴Ϋ�˴Ϧ͉ϴ˴Α�͉Ϣ˵Λ�˶ΕΎ˴Ό˷˶ϴ͉δϟ˴ϭ�˶ΕΎ˴Ϩ˴δΤ˴ϟ˸�˴ΐ Θ˴˴ϛ�͉˴�͉ϥ·˶�˵ϩ˴ΪϨ˸˶ϋ�˵Ϫ˴ϟ�͉˵
�˶Δ˴Ύ˶ϣ�˶ϊ Β˴˸γ�ϰϟ˴˶·�˳ΕΎ˴Ϩ˴δΣ˴�˴ήθ˸ϋ˴�˵ϩ˴ΪϨ˸˶ϋ�˵Ϫ˴ϟ�͉˵�Ύ˴Ϭ˴Β˴Θ˴ϛ�Ύ˴Ϭ˴Ϡ˶Ϥ˴ό˴ϓ�Ύ˴Ϭ˶Α�͉Ϣ˴ϫ�˴Ϯϫ˵�˸ϥΈ˴˶ϓ�˱Δ˴Ϡ˶ϣΎ˴ϛ�˱Δ˴Ϩ˴δΣ˴ ِضْعٍف

�˴ϓ�˱Δ˴Ϡ˶ϣΎ˴ϛ�˱Δ˴Ϩ˴δΣ˴�˵ϩ˴ΪϨ˸˶ϋ�˵Ϫ˴ϟ�͉˵�Ύ˴Ϭ˴Β˴Θ˴ϛ�Ύ˴Ϭ˸Ϡ˴Ϥ˸ό˴ϳ�˸Ϣ˴Ϡ˴ϓ�˳Δ˴Ό˷˶ϴ˴δΑ˶�͉Ϣ˴ϫ�˸Ϧϣ˴˴ϭ�˳Γ˴ήϴ˶Μ˴ϛ�˳ϑ Ύ˴όο˸ ˴�ϰϟ˴˶·�͉Ϣ˴ϫ�˴Ϯϫ˵�˸ϥΈ˶
�˱Γ˴ΪΣ˶˴ϭ�˱Δ˴Ό˷˶ϴ˴γ�˵Ϫ˴ϟ�͉˵�Ύ˴Ϭ˴Β˴Θ˴ϛ�Ύ˴Ϭ˴Ϡ˶Ϥ˴ό˴ϓ�Ύ˴Ϭ˶Α

Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menulis semua kebaikan
dan keburukan. Barangsiapa berkeinginan berbuat kebaikan,
lalu dia tidak melakukannya, Allah Azza wa Jalla menulis di

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/12/09/risalah-ujub-bag-1/
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/12/09/risalah-ujub-bag-2/
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/12/09/risalah-ujub-bag-2/
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sisi-Nya pahala satu kebaikan sempurna untuknya. Jika dia
berkeinginan berbuat kebaikan, lalu dia melakukannya, Allah
menulis pahala sepuluh kebaikan sampai 700 kali, sampai
berkali lipat banyaknya. Barangsiapa berkeinginan berbuat
keburukan, lalu dia tidak melakukannya, Allah Azza wa Jalla
menulis di sisi-Nya pahala satu kebaikan sempurna
untuknya. Jika dia berkeinginan berbuat keburukan, lalu dia
melakukannya, Allah Azza wa Jalla menulis satu keburukan
saja. [HR. Bukhâri, no. 6491; Muslim, no. 131]

Hadits Kedua

Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Beberapa orang dari
shahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang, lalu
mengatakan kepada beliau, ‘Kami mendapati dalam diri kami
sesuatu, yang salah seorang dari kami menganggap besar
(merasa takut) bila membicarakannya’. (sehingga kami diam
dan lebih memilih untuk beriman serta membenarkan
wahyu/dalil)

Beliau bertanya, ‘Kalian mendapatinya?’. Mereka menjawab,
‘Ya’. Beliau bersabda “Itulah keimanan yang nyata”[HR
Muslim, no. 132, Kitab Al-Iman]

Hadits Ketiga

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“Setan mendatangi salah seorang dari kalian, lalu bertanya,
‘Siapakah yang menciptakan bumi?’ Ia mejawab Allah. Lalu
setan bertanya, ‘Siapakah yang mencitakan Allah’ Jika salah
seorang dari kalian merasakan sesuatu dari hal ini, maka
katakanlah, ‘Aku beriman kepada Allah dan para rasul-Nya”

[HR.Muslim]
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Demikianlah hukum ujub jika masih berupa lintasan hati, yang
mana kadang itu datang bukan karena keinginan kita sendiri. Hal
itu bisa jadi bersumber dari bisikan syaithon ataupun godaan
hawa nafsu.

Walaupun hal itu tidak dihukumi sebagai berdosa, akan tetapi
hendaklah difahami bahwa ujub yang masih berupa lintasan hati
itu mempunyai potensi bahaya yang besar dan tidak boleh untuk
diremehkan sama sekali.

Ketidak fahaman sebagian besar manusia akan besarnya potensi
bahaya ujub dan peremehan atasnya inilah, yang menyebabkan
banyak manusia menjadi binasa dan berakhlaq buruk !!

Dari hal ini, maka kita akan bisa lebih memahami peringatan
Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam dalam hadits berikut :

Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَْو لَْم تَُكْونُوا تُْذنِبُْوَن َخِشْیُت َعلَْیُكْم َما ُھَو أَْكبَُر ِمْن ذَِلَك اْلعُْجَب اْلعُْجبَ 

“Jika kalian tidak berdosa maka aku takut kalian ditimpa
dengan perkara yang lebih besar darinya (yaitu) ujub ! ujub
!” (HR Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman no 6868, hadits ini
dinyatakan oleh Al-Munaawi bahwasanya isnadnya jayyid
(baik) dalam at-Taisiir, dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani
dalam Shahih Al-Jaami’ no 5303)

Walloohu A’lam
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KEPADA SIAPAKAH UJUB UMUMNYA MENIMPA
SESEORANG?

Ujub bisa menimpa siapa saja. Akan tetapi secara umum, ujub
lebih dominan dan lebih berpotensi untuk menimpa ketiga
golongan berikut ini :

 Pemuda

 Pemula (terutama dalam masalah ilmu Diin)

 Orang-orang yang memiliki keutamaan

Berikut adalah perincian pembahasan untuk ketiga golongan
tersebut.

1. Pemuda

Pemuda dengan jiwanya yang berani, semangatnya yang
membara, dan kondisi fisiknya yang prima; bisa jadi berpotensi
untuk memiliki prestasi dan kebaikan yang sangat memukau jika
melalui bimbingan yang tepat.

Atau bisa juga berpotensi untuk mempunyai sumbangsih yang
besar terhadap Diin dan masyarakat sekitar, jika dengan arahan
yang benar.

Al Qur’an bahkan mengabadikan kisah yang berkaitan dengan
pemuda, yakni yang berkaitan dengan kisah Ashhabul Kahfi
dalam surat Al-Kahfi.

Akan tetapi, umumnya para pemuda itu lebih mudah untuk
memperturutkan hawa nafsunya dan naif dalam memandang
suatu perkara. Oleh karena itu sudah diketahui oleh khalayak
umum bahwa pemuda itu sangat mudah untuk terkena penyakit
ujub.
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Belum lagi ini didorong oleh kebiasaan para pemuda untuk saling
berlomba dan saling membanggakan diantara mereka. Sebagian
orang mengatakan dengan istilah “masa untuk mencari jati diri“.
Sebagian orang yang lain mengatakan “agar exist” (baca : agar
diakui).

Berlomba, bersaing, dan saling untuk berkompetisi dalam
masalah prestasi dan kebaikan itu adalah hal yang baik dan harus
selalu didukung. Akan tetapi jika terselip disitu penyakit hati
berupa ujub dibaliknya, maka itu harus diwaspai. Hal inilah yang
kadang sering tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang.

Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan hal ini
dengan perkataan beliau,

«�˲Γ˴ϮΒ˴˸λ �˵Ϫ˴ϟ�˸Ζδ˴ϴ˴˸ϟ�˷˶ΏΎ͉θϟ�˴Ϧϣ˶�˵ΐ Π˴˸ό˴ϴ˴ϟ�͉ϞΟ˴ϭ˴�͉ΰϋ˴�͉˴�͉ϥ·˶»

“Sesungguhnya Allah Ta’ala benar-benar kagum terhadap
seorang pemuda yang tidak memliki shabwah”

[HR Ahmad (2/263), ath-Thabrani dalam “al-Mu’jamul kabir”
(17/309) dan lain-lain, dinyatakan shahih dengan berbagai
jalurnya oleh syaikh al-Albani dalam “ash-Shahiihah” (no.
2843).]

Laisat lahu Shabwah لَْیَسْت لَھُ َصْبَوةٌ  (Tidak ada pada dirinya
Shabwah) adalah pemuda yang tidak memperturutkan hawa
nafsunya, dengan dia membiasakan dirinya melakukan
kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan [Faidhul
Qadiir (2/263)]

Akan tetapi sayang, walaupun sudah lazim diketahui pemuda itu
lebih mudah untuk memperturutkan hawa nafsunya. Mudah
tergoda syahwat, cepat merasa puas, suka disanjung, suka
terburu-buru, mudah galau, dan mudah terkena penyakit ujub.
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Namun pembinaan serta perhatian khusus kepada para pemuda
untuk permasalahan ini dirasa kurang. Bahkan tidak memadai.

Mungkin kadang timbul pertanyaan, sampai usia berapakah
seseorang itu disebut pemuda?....

Secara syariat, umumnya jika seseorang berusia masih dibawah
40 tahun maka dia masih tergolong sebagai pemuda. Atau
boleh juga kita katakan, usia dari mulai akil baligh sampai dengan
berumur 40 tahun itu masih tergolong sebagai pemuda.

Alloh subhaanahu wa Ta’ala berfirman :

ھُ ُكْرًھا َوَوَضعَتْھُ ُكْرًھا ۖ َوَحْملُھُ َوفَِصالُھُ  ْنَساَن بَِواِلدَْیِھ إِْحَسانًا ۖ َحَملَتْھُ أُمُّ ْینَا اْإلِ َوَوصَّ
ثََالثُوَن َشْھًرا ۚ َحتَّٰى إِذَا بَلََغ أَُشدَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعیَن َسنَةً قَاَل َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر 

لَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَٰى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِي نِْعَمتََك ا
یَّتِي ۖ إِنِّي تُْبُت إِلَْیَك َوإِنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمینَ  ذُّرِ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik
kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya
dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah
payah (pula).

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh
bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya
sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku,
tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah
Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan
supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau
ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi
kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku
bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk
orang-orang yang berserah diri”.[QS. Al-Ahqaf : 15]
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Dalam sejarah hidup manusia, rentang fase usia disebut “fase
pemuda” itu ternyata memiliki rentang waktu yang paling
panjang dibandingkan rentang fase manusia lainnya.

Taruhlah misal, seorang manusia mulai baligh dengan ihtilam
(mimpi basah bagi laki-laki) sejak mulai usia 12 tahun. Maka
rentang waktu fase pemuda sejak 12 tahun sampai 40 tahun
(sehingga total berjumlah 28 tahun) adalah rentang waktu yang
sangat panjang dan sangat menentukan. Bagaimanakah jika
selama fase pemuda yang 28 tahun itu, hati dan akhlaqnya hanya
diisi oleh kecenderungannya untuk memperturutkan hawa nafsu
dan ujub sesuai dengan kecenderungan jiwanya yang lemah?
Tidak lain kehancuranlah yang akan terjadi!

Oleh karena itu, memahami permasalahan ilmu mengenai ujub
dan mengatur hawa nafsu itu sangatlah penting untuk dipelajari
oleh pemuda. Selain ditambah dengan bimbingan dan arahan
tentu saja. Dan hendaklah kita ingat, rentang usia fase pemuda
itu adalah fase hidup yang paling panjang dibandingkan fase
hidup lainnya. Oleh karena itu, janganlah kita menganggap
remeh permasalahan ujub yang banyak menimpa para pemuda
ini.

Catatan :

Fase manusia secara umum dibagi menjadi 4 :

a. Fase anak-anak : baru lahir hingga mulai akil baligh

b. Fase pemuda : mulai akil baligh hingga umur 40 tahun

c. Fase Dewasa : mulai umur 40 tahun hingga 60 tahun

d. Fase Tua (yang mulai lazim disebut syaikh karena
pengaruh umur) : 60 tahun ke atas
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2. Pemula (terutama dalam masalah ilmu Diin)

Di dunia nyata, jika untuk masalah keduniawian maka umumnya
manusia bisa lebih mudah mengetahui dan memposisikan diri
bahwa dia adalah seorang pemula. Mudah untuk memposisikan
diri bahwa dia adalah “orang yang tahu bahwa dia tidak tahu“.

Seperti misal, orang yang baru mulai belajar ilmu kedokteran.
Maka sangat jarang dia langsung merasa tau segalanya, dan
bahkan bersikap bahwa dia bisa menyalahkan perkataan para
ahli yang telah lebih lama belajar daripadanya di bidangnya.

Atau misal lain jika dia adalah pendatang baru di suatu daerah,
yang kemudian dia tiba-tiba ditanya akan suatu jalan atau arah
oleh seorang pengendara. Maka jika dia tidak tau, dia tidak akan
ragu berkata “Maaf saya orang baru. Saya masih kurang familiar
dengan jalan yang dimaksud. Coba tanya orang lain.“. Sangat
jarang dia bersikap sok tahu dan arogan, langsung menunjukkan
jalan dengan seakan-akan dia sudah tau dan menguasai semua
jalan.

Akan tetapi mungkin ini tidak berlaku mutlak. Ada juga bidang-
bidang keduniawian lain, yang umumnya pemula dalam bidang
itu akan merasa sok arogan dan merasa sudah menguasai
segalanya. Bidang bela diri misalnya. Para pemula di bidang ini
kadang lebih mudah untuk ujub dan merasa bahwa dia adalah
orang yang paling jagoan. Mungkin bidang-bidang olah raga yang
lain pun seperti itu juga.

Adapun penjelasan di atas adalah di masalah keduniawian.

Hal ini terbalik jika di masalah agama. Kadang justru para
tholabul ‘ilmi pemula dalam masalah diin itu umumnya yang
paling mudah untuk merasa ujub. Tidak jarang pula bersikap
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arogan atau berlebihan dalam suatu perkara, dengan tanpa
melihat ilmu serta pertimbangan mashlahat-madhorot.

Para tholabul ‘ilmi pemula umumnya juga paling mudah
berfatwa dan paling mudah untuk takjub dengan perkataan atau
fatwanya sendiri. Mereka mudah untuk berfatwa walau tanpa
ilmu dan pondasi yang matang. Sehingga terkadang juga mudah
untuk mengikuti hawa nafsu dan syubhat tanpa mereka sadari.

Adapun jika diluruskan atau dikritisi dengan berdasarkan ilmu,
maka mereka bersikap sombong dan arogan dikarenakan
ujubnya. Bahkan tidak jarang pula lebih suka debat kusir tanpa
ilmu, suka memberikan argumen-argumen yang benar namun
tidak nyambung dengan permasalahan (logical fallacy), dan
menunjukkan adab serta akhlaq yang buruk.

Oleh karena itu para ulama berkata :

لِ :فقد قیلَ )أبا ِشْبٍر (ْحذَْر أن تكوَن  العْلُم ثالثةُ أَشباٍر ، َمن دََخَل في الشْبِر األَوَّ
َعِلَم أنھ تََكبََّر ؛ َوَمْن دََخَل في الشْبِر الثاني تَواَضَع ، وَمن دََخَل في الشْبِر الثالثِ 

ما یَْعلَمُ 

Berhati-hatilah jangan engkau menjadi Abu Syibrin. Ada
yang mengatakan, “Tahapan ilmu itu ada tiga jengkal,
barangsiapa yang masuk jengkal (syibr) pertama maka ia
menjadi sombong, barangsiapa yang masuk jengkal kedua
maka ia menjadi tawadhu’, dan barangsiapa yang masuk
jengkal ketiga maka ia baru menyadari bahwa dirinya tidak
tahu apa-apa.” [Hilyah Thâlibul 'Ilmi hal. 79 - Syaikh Bakr
Abu Zaid rahmatullah 'alaih]

Para Ulama menerangkan bahwa Abu Syibrin ialah orang yang
baru belajar setahap ilmu kemudian ia tergesa-gesa dengan
meninggalkan tahapan berikutnya karena menyangka dirinya
telah berilmu dan kemudian ia berfatwa, mendebat dan
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menuduh siapapun yang menyelisihinya dengan modal sejengkal
ilmu yang baru dimilikinya. Inilah hakikat kesombongan yang
sesungguhnya.

Para ulama juga berkata :

( ذھب عنھ جملة, م جملةمن رام العل )

“Barangsiapa yang mempelajari ilmu langsung sekaligus
dalam jumlah yang banyak, akan banyak pula ilmu yang
hilang” [Dinukil dari Hilyatu tholibil ‘ilmi, Syaikh Bakr bin
Abdillah Abu Zaid hafidzahullah]

Bahkan rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam pun berkata :

Dari Ibnu Ka’b bin Malik, dari bapaknya, dia berkata; “Aku
mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda” :

( َ◌ ِھ ُوُجوهَ َمْن َطلََب اْلِعْلَم ِلیَُجاِرَي بِِھ اْلعُلََماَء أَْو ِلیَُماِرَي بِِھ السُّفََھاَء أَْو یَْصِرَف بِ 
(النَّاِس إِلَْیِھ أَْدَخلَھُ هللاُ النَّار

”Barangsiapa menuntut ilmu untuk mendebat para ulama,
atau untuk mengolok-olok orang bodoh atau untuk
mengalihkan pandangan manusia kepadanya, nescaya Allah
akan memasukkannya ke dalam neraka”. [Hr. Tirmidzi,
Syaikh Al-Albani berkata: Hasan]

Maka dari itu para ulama sangat menekankan untuk belajar adab
dan akhlaq terlebih dahulu, disamping menuntut ilmu diin yang
lain. Karena ilmu masalah adab dan akhlaq lah yang bisa
mengatasi hal-hal yang merusak itu. Terutama untuk akar
masalahnya, yakni ujub. Dan ujub benar-benar akan membawa
kepada penyakit-penyakit hati lainnya yang menghancurkan!!
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Berikut akan kami nukilkan perkataan para Ulama Salaf
rohimahumalloh seputar masalah ini :

Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata kepada seorang
pemuda dari suku Quraisy: “Wahai anak saudaraku,
pelajarilah olehmu adab-adab (islami) sebelum engkau
mempelajari ilmu agama.” (Lihat Hilyatul Auliya’ karya Abu
Nu’aim Al-Ashbahani VI/330)

Ibnu Wahb rahimahullah berkata: “Apa yg telah kami
pelajari dari Adab-nya imam Malik lebih banyak drpd apa yg
telah kami pelajari dari ilmunya.” (Lihat Siyaru A’laami An-
Nubala’ karya imam Adz-Dzahabi VIII/113)

Yusuf bin Husain rahimahullah berkata: “Dengan
(memahami dan mengamalkan) adab islami engkau dapat
memahami ilmu agama (dengan baik dan benar).” (Lihat
Iqtidho’ul ‘Ilmi Al-’Amal karya Al-Khothib Al-Baghdadi
hal.170)

Suatu ketika Imam Laits Bin Sa’ad melihat para penuntut
hadits, kemudian beliau melihat ada kekurangan dalam
adab mereka, maka beliau berkata: “Apa ini!, sungguh
belajar adab walaupun sedikit lebih kalian butuhkan dari
pada kalian belajar banyak ilmu”. (Al-Jami’:1/405)

Imam Adz-Dzahabi berkata: “Penuntut ilmu yang datang di
majelis imam Ahmad lima ribu orang atau lebih, lima ratus
menulis hadits, sedangkan sisanya duduk untuk
mempelajari akhlaq dan adab beliau”. (Siyar A’lamun
Nubala’:11/316)

Berkata Abu Bakar Bin Al-Muthowi’i: “Saya keluar masuk di
rumah Abu Abdillah (Imam Ahmad Bin Hambal) selama 12
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tahun sedangkan beliau sedang membacakan kitab Musnad
kepada anak-anaknya. Dan selama itu saya tidak pernah
menulis satu hadits pun dari beliau, hal ini disebabkan
karena saya datang hanya untuk belajar akhlaq dan adab
beliau”. (Siyar A‘lamun Nubala’:11/316)

Berkata Sufyan bin Sa’id Ats-Tsauri -rahimahullah-:
“Mereka dulu tidak mengeluarkan anak-anak mereka untuk
mencari ilmu hingga mereka belajar adab dan dididik ibadah
hingga 20 tahun”. (Hilyatul-Aulia Abu Nuaim 6/361)

Berkatalah Abdullah bin Mubarak -rahimahullah-: “Aku
mempelajari adab 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun, dan
mereka dulu mempelajari adab terlebih dahulu baru
kemudian mempelajari ilmu”. (Ghayatun-Nihayah fi
Thobaqotil Qurro 1/446)

Dan beliau juga berkata: “Hampir-hampir adab menimbangi
2/3 ilmu”. (Sifatus-shofwah Ibnul-Jauzi 4/120)

Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan sanadnya kepada
Malik bin Anas, dia berkata bahwa Muhammad bin Sirrin
berkata (-rahimahullah-): “Mereka dahulu mempelajari
adab seperti mempelajari ilmu”. (Hilyah: 17. Jami’ li
Akhlaqir-Rawi wa Adabis-Sami’ 1/49)

Berkata Abullah bin Mubarak: “Berkata kepadaku Makhlad
bin Husain -rahimahullah-: “Kami lebih butuh kepada adab
walaupun sedikit daripada hadits walaupun banyak”. (Jami’
li Akhlaqir-Rawi wa Adabis-Sami’ 1/80)

Berkata Abu Zakariya Yaha bin Muhammad Al-Anbari -
rahimahullah-: “Ilmu tanpa adab seperti api tanda kayu
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bakar sedangkan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh”.
(Jami’ li Akhlaqir-Rawi wa Adabis-Sami’ 1/80)

Melihat dari perkataan para ulama itu, maka kita dari sisi lain
juga bisa melihat bagaimana pandainya syaithon memupuk dan
mengembangkan bibit penyakit hati ujub yang menghancurkan
ini kepada para penuntut ilmu. Padahal mereka adalah para
penuntut ilmu agama !!

Akan tetapi syaithan faham bahwa dia akan kesusahan susah jika
ingin menggelincirkan mereka langsung dari pintu kemaksiatan,
maka digelincirkanlah mereka lewat pintu ujub. Dan bahkan
tidak jarang juga dengan melewati pintu ujub ini, banyak
penuntut ilmu yang akhirnya jatuh juga kepada pintu
kemaksiatan. Na’udzubillaahi min dzaalik!

Sebagian orang berkata : “Janganlah engkau menjadi musuh
syaithan ketika ramai, sedangkan ketika sendiri engkau menjadi
teman karibnya“.

Penuntut ilmu yang ujub bisa jadi tampak sholeh ketika di
hadapan orang banyak, akan tetapi ketika sendiri dan didorong
dengan keujuban masalah ilmunya bahwa dia bisa bertaubat
nanti, maka mulailah dia bermaksiat!!

Mari kita lihat juga peringatan dari rasululloh shalalloohu ‘alaihi
wa sallam berikut ini :

تِى یَأْتُوَن یَْوَم اْلِقیَاَمِة  بَِحَسنَاٍت أَْمثَاِل ِجبَاِل تَِھاَمةَ بِیًضا ألَْعلََمنَّ أَْقَواًما ِمْن أُمَّ
�˱έϮ˵Μ˸Ϩ˴ϣ�˯˱Ύ˴Β˴ϫ�͉ϞΟ˴ϭ˴�͉ΰϋ˴�͉˵�Ύ˴Ϭ˵Ϡ˴όΠ˸˴ϴ˴ϓ«. قِیَل:�˴ϻ�˸ϥ˴�Ύ˴Ϩ˴ϟ�˸Ϣ˶Ϭ˶˷Ϡ˴Ο�Ύ˴Ϩ˴ϟ�˸Ϣ˵Ϭ˸ϔ˶λ �͉˶�˴ϝϮγ˵ έ˴�Ύ˴ϳ

.نَُكوَن ِمْنُھْم َونَْحُن الَ نَْعلَمُ  ْن ِجْلدَتُِكْم َویَأُْخذُوَن ِمَن أََما إِنَُّھْم إِْخَوانُُكْم َومِ «:قَاَل 
Ύ˴ϫϮϜ˵˴Ϭ˴Θ˸ϧ�͉˶�˶ϡέ˶Ύ˴ΤϤ˴˶Α�˸ϮϠ˴˴Χ�˴Ϋ˶·�˲ϡ˴Ϯϗ˸˴�˸Ϣ˵Ϭ͉Ϩ˶Ϝ˴ϟ˴ϭ�˴ϥϭ˵ά˵Χ˸́Η˴�Ύ˴Ϥ˴ϛ�˶Ϟϴ͉˸Ϡϟ».

“Niscaya aku akan melihat beberapa kaum dari umatku
datang pada hari kiamat dengan kebaikan laksana gunung-
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gunung Tihamah yang putih, kemudian Allah Azza wa Jalla
menjadikannya debu yang beterbangan”.

Ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, jelaskanlah sifat
mereka kepada kami, agar kami tidak menjadi bagian dari
mereka sementara kami tidak tahu,”

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab:

“Ketahuilah, mereka adalah saudara kalian, satu bangsa,
dan bangun malam sebagaimana kalian. Tapi jika mereka
menyendiri dengan larangan-larangan Allah, mereka
melanggarnya” [HR Ibnu Majah no. 4245, dishahîhkan
Syaikh al-Albâni. Lihat as-Silsilah ash-Shahîhah, no. 505.]

3. Orang-orang yang memiliki keutamaan

Orang-orang yang memiliki keutamaan, memang sangat wajar
berpotensi untuk mudah terkena ujub. Karena memang mereka
mempunyai hal untuk dibanggakan dan berbahagia atasnya.

Akan tetapi jika kita perinci hubungan hukum antara keutamaan,
kebanggaan, dan ujub; maka jika sikap bahagia itu memenuhi
lima persyaratan berikut ini :

1. Dalam sikap yang wajar

2. Dimaksudkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Alloh

3. Tidak bermaksud untuk memandang bahwa dirinya lebih
utama dibandingkan yang lain

4. Tidak menisbatkan keutamaan itu semata-mata hanya
karena pengaruh dirinya saja. Yakni dengan tanpa
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menisbatkan bahwa itu adalah keutamaan yang
diberikan oleh Alloh kepadanya untuk mengujinya.

5. Tidak menyakiti perasaan orang lain dengan
kebanggaannya itu.

Maka jika jenis kebahagiaan akan keutamaan yang dimilikinya
sudah memenuhi lima persyaratan ini, tidak mengapa
hukumnya.

Berikut adalah perincian dalil dan penjelasan untuk kelima syarat
tersebut :

1. Dalam sikap yang wajar.

Dalam artian adalah bersikap wajar dan tidak dimaksudkan
untuk mencari syuhroh (popularitas).

Hal ini sebagaimana hadits yang menyebutkan tiga golongan
manusia yang mempunyai keutamaan, yakni orang yang mati
syahid, orang ‘alim, dan orang yang kaya lagi dermawan.

Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam
haditsnya,

َل النَّاِس یُْقَضى یَْوَم اْلِقیَاَمِة َعلَْیِھ َرُجٌل :َسِمْعُت َرُسْوَل هللاِ یَقُْوُل :قَالَ  إِنَّ اَوَّ
فَھُ نِعََمھُ فَعََرفَعََھا قَاتَْلُت فِْیَك :فََما َعِمْلَت فِْیَھا؟ قَالَ :قَالَ ,اْستُْشِھدَ فَأُتَِي بِِھ فَعَرَّ

فَقَْد قِْیَل ، ثُمَّ أُِمَر ,ذَْبَت َولَِكنََّك قَاتَْلَت ِألَْن یُقَاَل َجِرْيءٌ كَ :َحتَّى اْستُْشِھْدُت قَالَ 
َوَرُجٌل تَعَلََّم اْلِعْلَم َوَعلََّمھُ َوقََرأََ◌ ,بِِھ فَسُِحَب َعلَى َوْجِھِھ َحتَّى اُْلِقَي فيِ النَّارِ 

فَھُ نِعََمھُ فَعََرفَعََھا فََما َعِمْلَت فِْیَھا؟ قَالَ :الَ قَ ,اْلقُْرآَن فَأُُ◌تَِي بِِھ فَعَرَّ : تَعَلَّْمُت 
,اْلِعْلَم َوَعلَّْمتُھُ َوقََرأُْت فِْیَك اْلقُْرآنَ  َعاِلٌم :َولَِكنََّك تَعَلَّْمَت اْلِعْلَم ِلیُقَالَ ,َكذَْبتَ :قَالَ 

ُسِحَب َعلَى َوْجِھِھ َوقََرأَْت اْلقُْرآَن ِلیُقَاَل ُھَو قَاِرىٌءٌ◌ ، فَقَْد قِْیَل ، ثُمَّ أُِمَر بِِھ فَ 
,َحتَّى اُْلِقَي فيِ النَّارِ  َوَرُجٌل َوسََّع هللاُ َعلَْیِھ َواَْعَطاهُ ِمْن اَْصْ◌نَاِف اْلَماِل كُلِِّھ 

فَھُ نِعََمھُ فَعََرفََھا َماتََرْكُت ِمْن َسبِْیٍل :فََما َعِمْلَت فِْیَھا؟ قَالَ :قَالَ ,فَأُتَِي بِِھ فَعَرَّ
َكذَْبَت ، َولَِكنََّك فَعَْلَت ِلیُقَاَل ُھَو :قَالَ ,ْنفََق فِْیَھا إِالَّ أَْنفَْقُت فِْیَھا لَكَ تُِحبُّ أَْن یُ 
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رواه مسلم .ثُمَّ أُِمَر بِِھ فَسُِحَب َعلَى َوْجِھِھ ثُمَّ أُْلِقَي فِي النَّارِ ,َجَوادٌ فَقَدْ قِْیلَ 
)1905 ) وغیره

Dari Abi Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, aku
mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda :

“Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari
kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia
didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-
kenikmatan (yang diberikan di dunia), lalu ia pun
mengenalinya.”

Allah bertanya kepadanya : ‘Amal apakah yang engkau
lakukan dengan nikmat-nikmat itu?’ Ia menjawab : ‘Aku
berperang semata-mata karena Engkau sehingga aku
mati syahid.’

Allah berfirman : ‘Engkau dusta! Engkau berperang
supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang
demikianlah yang telah dikatakan (tentang dirimu).’

Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeret orang
itu atas mukanya (tertelungkup), lalu dilemparkan ke
dalam neraka.

Berikutnya orang (yang diadili) adalah seorang yang
menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca al
Qur`an. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya
kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya.
Kemudian Allah menanyakannya: ‘Amal apakah yang
telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan
itu?’
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Ia menjawab: ‘Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya,
serta aku membaca al Qur`an hanyalah karena engkau.’
Allah berkata : ‘Engkau dusta! Engkau menuntut ilmu
agar dikatakan seorang ‘alim (yang berilmu) dan engkau
membaca al Qur`an supaya dikatakan (sebagai) seorang
qari’ (pembaca al Qur`an yang baik). Memang begitulah
yang dikatakan (tentang dirimu).’

Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeret atas
mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka.

Berikutnya (yang diadili) adalah orang yang diberikan
kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia
didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-
kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya
(mengakuinya). Allah bertanya : ‘Apa yang engkau telah
lakukan dengan nikmat-nikmat itu?’ Dia menjawab : ‘Aku
tidak pernah meninggalkan shadaqah dan infaq pada
jalan yang Engkau cintai, melainkan pasti aku
melakukannya semata-mata karena Engkau.’ Allah
berfirman : ‘Engkau dusta! Engkau berbuat yang
demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan
(murah hati) dan memang begitulah yang dikatakan
(tentang dirimu).’

Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeretnya
atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka.’”
[Hr. Muslim]
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2. Dimaksudkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Alloh

Dalil untuk hal ini adalah

Dalil pertama

Allah Ta’ala berfirman,

ا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحِدّثْ  َوأَمَّ

“Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu
beritahukan.” (QS. Adh Dhuha: 11)

Syaikh ibn Baz rohimahulloh berkata dan menjelaskan :

“Allah memerintahkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi
wa sallam untuk menyebut-nyebut nikmat yang Allah
berikan. Nikmat itu disyukuri dengan ucapan dan juga
ditampakkan dengan amalan. Tahadduts ni’mah
(menyiarkan nikmat) dalam ayat tersebut berarti seperti
seorang muslim mengatakan, “Alhamdulillah, saya
dalam keadaan baik. Saya memiliki kebaikan yang
banyak. Allah memberi saya nikmat yang banyak. Aku
bersyukur pada Allah atas nikmat tersebut.”

Tidak baik seseorang mengatakan dirinya itu miskin
(fakir), tidak memiliki apa-apa. Seharusnya ia bersyukur
pada Allah dan tahadduts ni’mah (siarkan nikmat
tersebut). Hendaklah ia yakin bahwa kebaikan tersebut
Allah-lah yang memberi. Jangan ia malah menyebut-
nyebut dirinya itu tidak memiliki harta dan pakaian.
Janganlah mengatakan seperti itu. Namun hendaklah ia
menyiarkan nikmat yang ada, lalu ia bersyukur pada
Allah Ta’ala.
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Jika Allah memberi pada seseorang nikmat, hendaklah ia
menampakkan nikmat tersebut dalam pakaian,
makanan dan minumnya. Itulah yang Allah suka. Jangan
menampakkan diri seperti orang miskin (kere). Padahal
Allah telah memberi dan melapangkan harta. Jangan
pula ia berpakaian atau mengonsumsi makanan seperti
orang kere (padahal keadaan dirinya mampu, pen).
Yang seharusnya dilakukan adalah menampakkan
nikmat Allah dalam makanan, minuman dan
pakaiannya. Namun hal ini jangan dipahami bahwa kita
diperintahkan untuk berlebih-lebihan, melampaui batas
dan boros.”

[Majmu’ Fatawa wa Maqolaat Mutanawwi’ah, juz ke-4,
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/32]

Dalil kedua

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda:

�˶Ϫ˶Θ˴ϣ˴ήϛ˴ϭ˴�˴Ϛϴ˴˸Ϡ˴ϋ�͉˶�˶Δ˴Ϥ˸ό˶ϧ�˵ήΛ˴˴�˴ήϴ˸˵Ϡ˴ϓ�˱ϻΎ˴ϣ�͉˵�˴ϙΎ˴Η�˴Ϋ˶Έ˴ϓ

“Jika Allah memberimu harta maka tampakkanlah wujud
dari nikmat-Nya dan pemberian-Nya itu pada dirimu.”

[HR. Abu Daud (4064) dan lafazhnya berdasarkan
periwayatannya, dan Al-Albani menshahihkannya, dan
Ahmad (15457), dan An-Nasaa’i (5223)]

Dalil ketiga

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda:
�˶ϩ˶ΪΒ˴˸ϋ�ϰϠ˴˴ϋ�˶Ϫ˶Θ˴Ϥ˸ό˶ϧ�˴ήΛ˴˴�ϯ ή˴ϳ˴�˸ϥ˴�͊ΐ Τ˶ϳ˵�͉˴�͉ϥ·˶

“Sesungguhnya Allah senang melihat bekas nikmat-Nya
pada hamba-Nya” (HR. Tirmidziy, dishahiihkan syaikh al-
albaaniy)

http://www.ibnbaz.org.sa/mat/32
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3. Tidak bermaksud untuk memandang bahwa dirinya
lebih utama dibandingkan yang lain

Diriwayatkan dari Iyadh bin Himar radhiyallahu ‘anhu bahwa
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda,

�˲ΪΣ˴˴�˶ώ˸Β˴ϳ�ϻ˴ϭ˴�˳ΪΣ˴˴�ϰϠ˴˴ϋ�˲ΪΣ˴˴�˴ήΨ˴˸ϔ˴ϳ�ϻ˴�ϰ͉Θ˴Σ�Ϯό˵ο˴ ˴Ϯ˴Η�˸ϥ˴�͉ϲ ϟ˴˶·�ϰΣ˴ϭ˸˴�͉˴�͉ϥ·˶ϭ˴
َعلَى أََحدٍ 

‘Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian
bersikap rendah hati hingga tidak seorang pun yang
bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat
aniaya terhadap yang lain” (HR Muslim no. 2865)

Allah Subhaanahu wa Ta’aala berfirman:

�˱ϼϴ˶Θ˴ϓ�˴ϥϮϤ˵˴Ϡ˸ψϳ˵�˴ϻϭ˴�˯˵Ύ˴θϳ˴�˸Ϧϣ˴�ϲ ˷˶ϛΰ˴ϳ˵�͉˵�˶ϞΑ˴�˸Ϣ˵Ϭ˴δϔ˸˵ϧ˴�˴ϥϮ͊ϛΰ˴ϳ˵�˴Ϧϳά͉˶ϟ�ϰϟ˴˶·�˴ήΗ˴�˸Ϣ˴ϟ˴

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang
menganggap diri mereka bersih? Sebenarnya Allah
membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka
tidaklah dianiaya sedikitpun.” (QS. An-Nisa’: 49)

Allah Subhaanahu wa Ta’aala berfirman:

ىفََال تَُزكُّوا أَْنفَُسُكْم ُھَو أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَ 

“Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian suci.
Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang
bertaqwa.”

(QS. An-Najm: 32).
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4. Tidak menisbatkan keutamaan itu semata-mata hanya
karena pengaruh atau kemampuan dirinya saja. Yakni
dengan tanpa menisbatkan bahwa itu adalah
keutamaan yang diberikan oleh Alloh kepadanya untuk
mengujinya.

Mari kita lihat perkataan Nabi Sulaiman ‘alaihis salaam, yang
telah Alloh berikan keutamaan dan nikmat yang begitu besar itu,

ا َرآهُ قَاَل الَِّذي ِعْندَهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكتَابِ  أَنَا آتِیَك بِِھ قَْبَل أَْن یَْرتَدَّ إِلَْیَك َطْرفَُك ۚ فَلَمَّ
�Ύ˴Ϥ͉ϧ˶Έ˴ϓ�˴ήϜ˴˴η�˸Ϧϣ˴˴ϭم��˵ήϔ˸˵ϛ˴�˸ϡ˴�˵ήϜ˵˸η˴˴�ϲ ϧ˶Ϯ˴Ϡ˸˵Β˴ϴ˶ϟ�ϲ ˶˷Α˴έ�˶Ϟπ˸ ϓ˴�˸Ϧϣ˶�˴άԻ˴ϫ�˴ϝΎ˴ϗ�˵ϩ˴ΪϨ˸˶ϋ�̒ήϘ˴˶Θ˸δϣ˵

َكِریمٌ یَْشُكُر ِلنَْفِسِھ ۖ َوَمْن َكفََر فَإِنَّ َربِّي َغنِيٌّ 

“Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab:
“Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum
matamu berkedip”.

Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di
hadapannya, iapun berkata:

“Ini termasuk karunia keutamaan dari Rabb-ku untuk
mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari
(akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur
maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan)
dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka
sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia”.
[Qs. An-Naml : 40]

Mari kita lihat juga perkataan Nabi Yusuf ‘alaihis salaam ketika
beliau lolos dari berbagai ujian, termasuk juga ujian kedzoliman
saudaranya terhadapnya, beliau berkata :

�˸Ϧϣ˴�˵Ϫ͉ϧ˶·م��Ύ˴Ϩ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˵�͉Ϧϣ˴�˸Ϊϗ˴م��ϲ Χ˶˴�˴άԻ˴ϫϭ˴�˵ϒγ˵Ϯϳ˵�Ύ˴ϧ˴�˴ϝΎ˴ϗم��˵ϒγ˵Ϯϳ˵�˴Ζ ϧ˸˴Ϸ˴�˴Ϛ͉ϧ˶·˴�Ϯϟ˵Ύ˴ϗ
�˴Ϧϴ˶Ϩ˶δΤ˸Ϥ˵˸ϟ�˴ήΟ˸˴�˵ϊ ϴ˶π ϳ˵�˴ϻ�͉˴�͉ϥΈ˴˶ϓ�˸ήΒ˸˶μ ϳ˴ϭ˴�˶ϖ͉Θ˴ϳ
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Mereka berkata: “Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?”.
Yusuf menjawab: “Akulah Yusuf dan ini saudaraku.
Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya
kepada kami”. Sesungguhnya barang siapa yang
bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik”
[QS. Yusuf : 90]

5. Tidak menyakiti perasaan orang lain dengan
kebanggaannya itu.

Yakni dengan cara memperlihatkan nikmat dan keutamaan yang
diberikan Allah padanya, dengan maksud memberikan kesan
bahwa jika dia diberikan nikmat oleh Allah maka berarti dia itu
mulia, sedangkan orang-orang yang tidak diberikan nikmat
berarti dihinakan oleh Allah.

Atau bisa juga tujuan memperlihatkan nikmat keutamaan untuk
menyombongkan diri, dan menyakiti hati orang yang melihatnya.

ْنَساُن إِذَا َما اْبتََالهُ َربُّھُ فَأَْكَرَمھُ وَ  ا اْإلِ نَعََّمھُ فَیَقُوُل َربِّي أَْكَرَمنِ فَأَمَّ

ا إِذَا َما اْبتََالهُ فَقَدََر َعلَْیِھ ِرْزقَھُ فَیَقُوُل َربِّي أََھانَنِ  َوأَمَّ

“Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia
dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia
akan berkata: “Tuhanku telah memuliakanku”. Adapun
bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya
maka dia berkata: “Tuhanku menghinakanku”.” [QS. Al-
Fajr : 15-16]

******

Itulah perincian dalil dan penjelasan daripada kelima syarat itu.
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Setelah melihat kelima syarat di atas, maka kita bisa memahami
bahwa jika salah satu dari lima syarat itu tidak terpenuhi, maka
sikap kebanggaan dan kebahagiaan itu bisa jadi hanya akan
berubah menjadi ujub semata.

Keutamaan-keutamaan yang dimilikinya, hanya akan menjadi
bumerang ujub yang berbalik menyerang dirinya sendiri dengan
berbagai macam penyakit hati yang membinasakan. Dan ini
adalah hal yang sangat berbahaya!

CONTOH ORANG YANG MEMPUNYAI KEUTAMAAN YANG
TERGELINCIR

Bahaya akan tergelincirnya orang-orang yang memiliki
keutamaan kepada ujub yang membinasakan ini (yakni yang
berujung kepada kesombongan yang membawa kepada
kekufuran), sebenarnya telah banyak diberikan ibroh di dalam Al-
Qur’an agar kita bisa mengambil pelajaran darinya.

Berikut akan kami sebutkan 4 contoh permisalan yang
disebutkan di dalam AL-Qur’an.

1. Iblis

Iblis adalah contoh makhluq yang benar-benar memiliki
keutamaan. Sebelum dilaknat, Iblis adalah dari bangsa jin yang
memiliki kedudukan tinggi disisi Allah hingga dia disejajarkan
dengan kedudukan para Malaikat.

Akan tetapi karena ke-ujub-annya lah yang menggelincirkan
kepada kesombongan, hingga menolak perintah Allah untuk
sujud kepada Nabi Adam ‘Alaihis Salaam. Maka jadilah dia
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makhluq yang terlaknat. Dan kisah perihal asal usul iblis ini
masyhur di kitab-kitab tafsir.

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat:
"Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali
Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan
orang-orang yang kafir. [QS. Al-Baqoroh : 34]

2. Fir’aun

Kisah Nabi yang paling banyak diceritakan di dalam Al Qur’an
adalah kisah Nabi Musa ‘Alaihis sallam. Dan diantara kisah Nabi
Musa, salah satu yang utama adalah kisahnya dalam melawan
Fir’aun la’natulloh ‘alaih.

Fir’aun jelas adalah orang yang memiliki keutamaan. Dia orang
yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dia juga
sangat pandai dalam berorasi, berkata-kata, dan berargumen
(lihat dialognya dengan Nabi Musa ‘Alaihis Sallam yang
diabadikan di dalam Al-Qur’an dalam banyak ayat). Akan tetapi
penyakit ujub ternyata membawanya kepada kesombongan yang
amat sangat, hingga dia pun berani mengaku sebagai
Rabbukumul A’la (Rabb Tuhan kalian semua yang Maha Tinggi).
Akibatnya, kebinasaanlah yang akhirnya menimpanya.

فَقَاَل أَنَا َربُُّكُم اْألَْعلَىٰ 

(Seraya Fir’aun) berkata: “Akulah tuhanmu yang paling
tinggi”. [QS. An Naazi'aat : 24]

3. Haman

Haman masih merupakan satu bagian dari kisah perseteruan
antara Nabi Musa ‘Alaihis Salaam dengan Fir’aun la’natullooh
‘alaihi. Haman adalah salah seorang pejabat tinggi dan orang
dekat Fir’aun.
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Dialah orang yang disuruh oleh Fir’aun untuk membuat suatu
bangunan yang sangat tinggi, agar Fir’aun dapat melihat Allah
Rabb-nya Musa, yang al-A’la (Maha Tinggi), yang ada di atas
sana.

ٍھ َغْیِري فَأَْوقِدْ ِلي یَا َھاَماُن َعلَى  ُ َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلَٰ َوقَاَل فِْرَعْوُن یَا أَیَُّھا اْلَمَأل
ِھ ُموَسٰى َوإِنِّي َألَُظنُّھُ ِمَن اْلَكاِذبِینَ  یِن فَاْجعَْل ِلي َصْرًحا لَعَلِّي أَطَِّلُع إِلَٰى إِلَٰ الّطِ

“Dan berkata Fir´aun: “Hai pembesar kaumku, aku tidak
mengetahui tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai
Haman untukku tanah liat kemudian buatkanlah untukku
bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat
Tuhannya Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin
bahwa dia termasuk orang-orang pendusta”” [Al-Qoshshosh :
38]

ْرنَا َما َكاَن یَْصنَُع فِْرَعْوُن َوقَْوُمھُ َوَما َكانُوا یَْعِرُشونَ  َودَمَّ

“Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir´aun dan
kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka.” [Al-A'raaf :
137]

Dan tidaklah ada orang yang melaksanakan perintah dari Fir’aun
yang sombong seperti ini, melainkan dia (Haman) adalah orang
yang sombong juga. Jika Fir’aun takabur dan sombong dengan
kekuasaannya, maka Haman takabur dan sombong dengan
kemampuannya.

Bukti dari kemampuan engineering Haman dalam membangun
bangunan yang tinggi dengan teknik tanah liat yang dibakar
sebagai bahan bakunya, ditemukan oleh sebagian para ahli dunia
barat dalam teori/hipotesanya ketika mempelajari bagaimana
cara piramida itu dibangun.
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Piramida adalah bangunan peninggalan fir’aun yang tersisa,
selain dari bangunan tinggi buatan Haman yang telah
dihancurkan (sebagaimana yang disebut dalam surat Al-
Qoshshosh ayat 38 dan Al-A’raaf ayat 137). Kita asumsikan
piramida menggunakan teknik yang sama dengan teknik yang
digunakan untuk membuat bangunan tinggi, sebagaimana yang
diperintahkan oleh Fir’aun.

Dari penelitian sebagian para ahli dunia barat, ternyata bahan
dasar bangunan piramid itu berasal dari teknik tanah liat (clay)
yang dibakar.

Untuk pembahasan terperinci, silakan lihat :

http://www.davidovits.info/78/davidovits-pyramid-theory-
worldwide

http://kaheel7.com/eng/index.php/unseen-miracles/442-
new-facts-about-the-pyramids-a-new-miracle-of-the-quran

Jika zaman sekarang ini kita sudah mengasai cara membuat
bangunan dengan menggunakan batu bata (yang merupakan
tanah liat yg dibakar juga), membikin tembok, menggunakan
semen, mortar, pasir, rangka besi sebagai kerangka, perhitungan
kekuatan bangunan secara terperinci terutama untuk bangunan
yang tinggi sebagaimana yang dipelajari di civil engineering
(teknik sipil) dan teknik arsitek, dan seterusnya; Namun apakah
kita yakin teknik engineering kita lebih advance dibandingkan
teknik engineering Haman dalam membangun?

Padahal piramida itu ada dan tetap berdiri sejak beribu-ribu
tahun yang lalu tanpa maintenance! Sedangkan bangunan yang
kita bangun, apakah bisa bertahan 300 tahun saja tanpa
maintenance?

http://www.davidovits.info/78/davidovits-pyramid-theory-worldwide
http://www.davidovits.info/78/davidovits-pyramid-theory-worldwide
http://kaheel7.com/eng/index.php/unseen-miracles/442-new-facts-about-the-pyramids-a-new-miracle-of-the-quran
http://kaheel7.com/eng/index.php/unseen-miracles/442-new-facts-about-the-pyramids-a-new-miracle-of-the-quran
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Akan tetapi, walaupun mempunyai keahlian dan keutamaan
yang tinggi. Haman tidak lepas dari kesombongan dengan
mengikuti perintah Fir’aun la’natulloh ‘alaihi. Dan akhirnya
kebinasaan lah yang didapatkannya.

4. Qorun

Qorun adalah salah seorang dari kaum Nabi Musa ‘Alaihis
salaam. Dia diberi keutamaan dengan dilancarkan rizqy-nya dan
diberikan kekayaan yang sangat banyak. Akan tetapi Qorun
ternyata malah ujub dengan hal itu.

Dia menjadi sombong, tidak mau bersyukur, dan menisbatkan
sumber kekayaannya itu hanya karena kepandaiannya semata.
Bukan karena karunia keutamaan dari Allah. Dan akhirnya
kebinasaanlah yang didapatkannya.

نُوِز َما إِنَّ َمفَاِتَحھُ لَتَنُوُء إِنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قَْوِم ُموَسٰى فَبَغَٰى َعلَْیِھْم ۖ َوآتَْینَاهُ ِمَن اْلكُ 
�˴Ϧϴ˶Σή˶ϔ˸˴ϟ�͊ΐ Τ˶˵ϳ�˴ϻ�͉˴�͉ϥ·˶م��˸Ρή˴ϔ˴˸Η�˴ϻ�˵Ϫ˵ϣ˸Ϯϗ˴�˵Ϫ˴ϟ�˴ϝΎ˴ϗ�˸Ϋ˶·�˶Γ͉ϮϘ˸˵ϟ�ϲ ϟ˶ϭ˵�˶Δ˴Β˸μ ό˵˸ϟΎ˶Α

“Sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa, maka ia
berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah
menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang
kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang
yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata
kepadanya: “Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu
membanggakan diri”.” [QS. Al Qoshshosh : 76]

�˶ϥϭή˵Ϙ˸˵ϟ�˴Ϧϣ˶�˶Ϫ˶Ϡ˸Β˴ϗ�˸Ϧϣ˶�˴ϚϠ˸˴ϫ˴�˸Ϊϗ˴�͉˴�͉ϥ˴�˸Ϣ˴Ϡ˸ό˴ϳ�˸Ϣ˴ϟ˴ϭ˴ى��ϱ Ϊ˶Ϩ˸˶ϋ�˳Ϣ˸Ϡ˶ϋ�ԻϰϠ˴˴ϋ�˵Ϫ˵Θϴ˶Ηϭ˵�Ύ˴Ϥ͉ϧ˶·�˴ϝΎ˴ϗ َمْن
ةً َوأَْكثَُر َجْمعًا ۚ َوَال یُْسأَُل َعْن ذُنُوبِِھُم اْلُمْجِرُمونَ  ُھَو أََشدُّ ِمْنھُ قُوَّ

Qorun berkata: “Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu,
karena ilmu yang ada padaku”. Dan apakah ia tidak
mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan
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umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan
lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu
ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-
dosa mereka.” [QS. Al Qoshshosh : 78]

�˴Ϧϣ˶�˴ϥΎ˴ϛ�Ύ˴ϣ˴ϭ�͉˶�˶ϥϭ˵Ω�˸Ϧϣ˶�˵Ϫ˴ϧϭή˵μ˵ Ϩ˸˴ϳ�˳Δ˴Ό˶ϓ�˸Ϧϣ˶�˵Ϫ˴ϟ�˴ϥΎ˴ϛ�Ύ˴Ϥ˴ϓ�˴ν έ˸˴Ϸ˸�˶ϩέ˶˴ΪΑ˶˴ϭ�˶Ϫ˶Α�Ύ˴Ϩ˸ϔ˴δΨ˴˴ϓ
اْلُمْنتَِصِرینَ 

�˶ϣ�˯˵Ύ˴θϳ˴�˸ϦϤ˴˶ϟ�˴ϕί˸ ˶˷ήϟ�˵ς δ˵Β˴˸ϳ�͉˴�͉ϥ˴́Ϝ˴˸ϳϭ˴�˴ϥϮϟ˵ϮϘ˴˵ϳ�β˶ ϣ˴˸Ϸ˸Ύ˶Α�˵Ϫ˴ϧΎ˴Ϝ˴ϣ�˸Ϯ͉Ϩ˴Ϥ˴Η�˴Ϧϳά͉˶ϟ�˴˴Β˸λ ˴˴ϭ ْن
�˴ϥϭή˵ϓ˶Ύ˴Ϝ˸ϟ�˵˶Ϡ˸ϔ˵ϳ�˴ϻ�˵Ϫ͉ϧ˴́Ϝ˴˸ϳϭ˴م��Ύ˴Ϩ˶Α�˴ϒδ˴Ψ˴˴ϟ�Ύ˴Ϩ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˵�͉Ϧϣ˴�˸ϥ˴�˴ϻϮ˸ϟ˴م��˵έΪ˶Ϙ˴˸ϳϭ˴�˶ϩ˶ΩΎ˴Β˶ϋ

Maka Kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam
bumi. Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang
menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk
orang-orang (yang dapat) membela (dirinya). Dan jadilah
orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Karun
itu, berkata: “Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki
bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan
menyempitkannya; kalau Allah tidak melimpahkan karunia-
Nya atas kita benar-benar Dia telah membenamkan kita
(pula). Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang
mengingkari (nikmat Allah)”. [QS. Al Qoshshosh : 81-82]

*****

Nama Qorun, Fir’aun, dan Haman disebutkan secara bersamaan
di dalam Al-Qur’an sebanyak 2 kali. Yakni dalam Al-Qur’an surat
Al-Ankabut ayat 39 dan surat Al-Mu'min ayat 23-24.

َكانُوا قَاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَھاَماَن ۖ َولَقَْد َجاَءھُْم ُموَسٰى بِاْلبَیِّنَاِت فَاْستَْكبَُروا فِي اْألَْرِض َوَما
َسابِِقینَ 

Dan (juga) Qorun, Fir´aun dan Haman. Dan sesungguhnya
telah datang kepada mereka Musa dengan (membawa bukti-
bukti) keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi
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mereka berlaku sombong di (muka) bumi, dan tiadalah
mereka orang-orang yang luput (dari kehancuran itu). [Al
Ankabut : 39]

َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسٰى بِآیَاتِنَا َوُسْلَطاٍن ُمبِینٍ 

إِلَٰى فِْرَعْوَن َوَھاَماَن َوقَاُروَن فَقَالُوا َساِحٌر َكذَّابٌ 

Dan sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan membawa
ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata, kepada Fir´aun,
Haman dan Qorun; maka mereka berkata: “(Ia) adalah
seorang ahli sihir yang pendusta”. [Al-Mu'min : 23-24]

Jika Fir’aun jatuh kepada kesombongan karena ujub dan
takaburnya akan masalah kekuasaan, maka Haman jatuh
dikarenakan masalah kepandaian engineeringnya, sedangkan
Qorun dikarenakan masalah hartanya.

Kekuasaan, Kepandaian, dan Kekayaan kadang merupakan
anugerah keutamaan yang bisa membantu kita untuk meraih
kesuksesan dunia-akhirat. Akan tetapi bisa juga merupakan
anugerah keutamaan yang akan menghancurkan kita.

Semoga Alloh memberikan kita keutamaan yang membantu diri
kita untuk meraih kebahagiaan dunia-akherat dan mendapatkan
ridho-Nya. Jauh dari sikap ujub, sombong, takabur, dan berbagai
macam penyakit hati lainnya. Alloohumma, Aamiiin!

Sebenarnya contoh-contoh lain dari orang-orang yang
mempunyai keutamaan yang tergelincir masih banyak lagi
disebutkan di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Seperti misal
Pemilik Kebun sebagaimana yang disebutkan dalam surat al
Kahfi, kisah bangsa Aad dan Tsamud yang ahli membikin
bangunan dan rumah di dalam gunung-gunung, dan lain-lain.
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Akan tetapi empat contoh dari Iblis, Fir’aun, Haman, dan Qorun
kiranya sudah lebih dari cukup untuk menerangkan mengenai hal
ini. Semoga kita bisa mengambil Ibroh darinya.

CONTOH ORANG YANG MEMPUNYAI KEUTAMAAN YANG
SELAMAT

Adapun contoh orang-orang yang mempunyai keutamaan yang
memenuhi kelima persyaratan bolehnya berbahagia dengan
keutamaan yang dimilikinya, yang mana keutamaan yang
dimilikinya membantunya untuk banyak berbuat kebaikan dan
menggapai pahala untuk akheratnya, adalah seperti misal :

1. Dzulqarnain

Dzulqarnain adalah raja sholeh yang memiliki kekuasaan yang
sangat luas dan besar. Dzulqornain secara harfiah artinya adalah
yang memiliki dua tanduk. Adapun yang dimaksud dengan dua
tanduk itu oleh sebagian mufassirin (ahli Tafsir) adalah
kekuasaan yang sangat luas, yakni meliputi wilayah bumi bagian
barat dan wilayah bumi bagian timur.

Sebagian orang mengatakan bahwa Dzulqarnain ini adalah
Iskandar Agung atau The Great Alexander kalau menurut istilah
literatur barat. Akan tetapi pendapat ini salah karena
Dzulqarnain adalah seorang raja yang beriman, sholeh, dan adil;
sedangkan Iskandar Agung atau The Great Alexander adalah
seorang kafir.

Kisah Dzulqarnain ini disebutkan dengan panjang dalam Al-Quran
surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Disebutkan dalam ayat
tersebut bahwa Dzulqornain adalah seorang yang memiliki
keutamaan yang tidak jatuh kepada ujub dan kesombongan.
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Menisbatkan keutamaan itu benar-benar merupakan karunia
dari Alloh. Dan memanfaatkannya untuk membangun dunia dan
akheratnya, serta meraih ridho Alloh Subhaanahu wa Ta’alaa.
Hal ini terlihat dari bagaimana sikap-sikap Dzulqarnain, yang
memenuhi lima persyaratan dari orang yang memiliki keutamaan
yang tidak tergelincir karena keutamaan yang dimilikinya itu.

ا َمْن آَمنَ  بُھُ َعذَابًا نُْكًرا َوأَمَّ بُھُ ثُمَّ یَُردُّ إِلَٰى َربِِّھ فَیُعَذِّ ا َمْن َظلََم فََسْوَف نُعَذِّ َوَعِمَل قَاَل أَمَّ
َصاِلًحا فَلَھُ َجَزاًء اْلُحْسنَٰى ۖ َوَسنَقُوُل لَھُ ِمْن أَْمِرنَا یُْسًرا
Berkata Dzulqarnain: “Adapun orang yang aniaya, maka kami
kelak akan mengazabnya, kemudian dia kembalikan kepada
Robb-nya, lalu Alloh akan mengazabnya dengan azab yang
tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan
beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai
balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang
mudah dari perintah-perintah kami”. [QS. Al Kahfi : 87-88]

ةٍ أَْجعَْل بَْینَُكْم َوبَْینَُھْم َرْدًما قَاَل َما َمكَّنِّي فِیِھ َربِّي َخْیٌر فَأَِعینُونِي بِقُوَّ

Dzulqarnain berkata: “Apa yang telah dikuasakan oleh Robb-
ku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah
aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku
membuatkan dinding antara kamu dan mereka, [QS. Al Kahfi :
95]

�͉ϛΩ˴�˵Ϫ˴Ϡ˴όΟ˴�ϲ ˶˷Α˴έ�˵Ϊϋ˸ϭ˴�˯˴Ύ˴Ο�˴Ϋ˶Έ˴ϓم��ϲ ˶˷Α˴έ�˸Ϧϣ˶�˲Δ˴Ϥ˸Σέ˴�˴άԻ˴ϫ�˴ϝΎ˴ϗΎ̒Ϙ˴Σ�ϲ ˶˷Α˴έ�˵Ϊϋ˸ϭ˴�˴ϥΎ˴ϛϭ˴م��˯˴Ύ

Dzulqarnain berkata: “Ini adalah rahmat dari Rabb-ku, maka
apabila sudah datang janji Rabb-ku, Dia akan menjadikannya
(dinding) hancur luluh; dan janji Rabb-ku itu adalah benar”.
[QS. Al Kahfi : 98]
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2. Nabi Daud ‘alaihis salaam dan Nabi Sulaiman ‘alaihis
salaam

Adapun untuk Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, maka ini tidaklah
perlu untuk dipertanyakan lagi karena mereka adalah seorang
Nabi. Dan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman selain diberikan anugrah
keutamaan kenabian dan ilmu, juga diberikan anugrah
keutamaan berupa kekuasaan dan kerajaan.

Diberikan juga mereka keutamaan dengan berbagai macam
mu’jizat yang mengagumkan.

Salah satu perkataan Nabi Sulaiman ‘alaihis salaam yang
tercantum dalam Al-Qur’an yang harus senantiasa kita ingat agar
kita terjauh dari ujub dan berbagai penyakit hati yang
mengiringinya, adalah perkataan beliau :

ذَا ِمْن فَْضِل َربِّي ِلیَْبلَُونِي أَأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر ۖ َوَمْن َشَكَر فَإِنََّما یَْشُكُر ِلنَْفِسِھ ۖ َوَمْن َكفَ  َر َھٰ
َكِریمٌ فَإِنَّ َربِّي َغنِيٌّ 

“Ini termasuk karunia keutamaan dari Rabb-ku untuk
mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari
(akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka
sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri
dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku
Maha Kaya lagi Maha Mulia”. [Qs. An-Naml : 40]

PERGAULAN DI ANTARA SESAMA ORANG-ORANG YANG
MEMILIKI KEUTAMAAN

Selain ujub mudah untuk menimpa orang-orang yang memiliki
keutamaan, pergaulan di antara orang-orang yang memiliki
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keutamaan terkadang juga tidak lepas dari hal-hal yang
mengkhawatirkan…..

Yakni tidak lepas dari pergaulan ujub yang hanya saling berlomba
untuk saling membanggakan diri, saling menyombongkan diri,
saling mengejek orang lain untuk menjatuhkan dengan selubung
canda, dan saling mengalahkan. Hal ini lebih tampak terlihat jika
itu diantara pemuda yang saling memiliki keutamaan… Adapun
jika sudah agak berumur, maka umumnya lebih pandai dalam
menyembunyikan hal itu dan “lebih cantik” permainannya
walaupun hal itu tetap masih ada

Keangkuhan, ego, dan saling bersaing ingin mengalahkan untuk
menunjukkan superioritasnya lah yang senantiasa ditunjukkan.

Padahal seharusnya jika orang-orang yang saling memiliki
keutamaan saling berkumpul, harusnya muncul sinergi di antara
mereka.

Saling membantu dengan keutamaan masing-masing, dan saling
menutupi kekurangan satu sama lain. Suasana penuh rahmat
yang saling menyayangi, akhlaq yang santun, adab yang baik, dan
saling menghargai diantara sesama. Dan andaikata ada suatu
persaingan pun, maka hendaklah persaingan yang sehat dan
dengan tujuan untuk saling berlomba dalam masalah kebaikan.

�˵ϛϮ˴Ϡ˸˵Β˴ϴ˶ϟ�˸ϦϜ˶Ի˴ϟ˴ϭ�˱Γ˴ΪΣ˶˴ϭ�˱Δ͉ϣ˵�˸Ϣ˵Ϝ˴Ϡ˴όΠ˴˴ϟ�͉˵�˯˴Ύ˴η�˸Ϯϟ˴˴ϭى��Ύ˱ΟΎ˴Ϭ˸Ϩ˶ϣ˴ϭ�˱Δ˴ϋή˸η˶�˸Ϣ˵Ϝ˸Ϩ˶ϣ�Ύ˴Ϩ˸Ϡ˴όΟ˴�˷˳ϞϜ˵˶ϟ ْم فِي َما
Ύ˴ϓم��˸Ϣ˵ϛΎ˴Η�˴ϥϮϔ˶˵Ϡ˴Θ˸Ψ˴Η�˶Ϫϴ˶ϓ�˸Ϣ˵Θ˸Ϩ˵ϛ�Ύ˴Ϥ˶Α�˸Ϣ˵Ϝ˵Ό˷˶Β˴Ϩ˵ϴ˴ϓ�Ύ˱όϴ˶Ϥ˴Ο�˸Ϣ˵Ϝ˵όΟ˶ή˸ϣ˴�͉˶�ϰϟ˴˶·ى��˶Ε˴ήϴ˴˸Ψ˸ϟ�ϮϘ˶˵Β˴Θ˸γ

“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan
dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya
kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak
menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka
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berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-
lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya
kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” [QS. Al-
Maidah : 48]

Namun umumnya suasana ini terjadi di antara orang hanya lebih
mengenal masalah duniawi saja. Walaupun harus diakui mereka
itu memiliki keutamaan……

Atau bisa juga ini terjadi di pergaulan antara orang-orang yang
memiliki keutamaan, yang mereka kurang faham masalah akhlaq
dan adab.

Ujub, penyakit-penyakit hati, hawa nafsu, dan bisikan syaithan
seakan memiliki lahan yang sangat subur untuk berkembang di
lingkungan seperti itu. Hilangnya hati dari rasa saling menyayangi
(rahmat) dan bertebarannya akhlaq buruk, benar-benar menjadi
pemandangan yang umum dalam pergaulan itu.

----------

[Adapun orang-orang yang memiliki keutamaan yang dimaksud
disini adalah dalam arti luas. Bisa itu berupa kepandaian,
kecantikan atau ketampanan, harta kekayaan, kemampuan fisik
dan kekuatan, orang-orang yang memiliki pengaruh dan
kekuasaan, status sosial yang tinggi dan pekerjaan yang
bonafide, dan hal-hal semisal lainnya yang mempengaruhi social
circle pergaulannya.]

-----------

Muncul pertanyaan….

Apakah jika itu umumnya terjadi di kalangan orang-orang yang
hanya mengenal masalah duniawi saja, maka apakah jika
seseorang yang mengenal diin dan akhirat bergabung dengan
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pergaulan yang seperti itu, maka dia tidak terpengaruh? Maka
jawabnya tidak!

Bahkan yang terjadi, orang yang mengenal diin itu yang justru
akan terpengaruh jika dia tidak berhati-hati. Apalagi orang-orang
yang mengenal diin dan akherat namun tidak pernah belajar
mengenai akhlaq dan adab sebagai pondasinya. Maka akan lebih
mudah lagi baginya untuk terpengaruh dan dimasuki oleh ujub,
penyakit-penyakit hati, hawa nafsu, dan bisikan syaithan tanpa
dia sadar.

Inilah fitnah dunia dan pergaulan!!

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لشََّرف لدینِھ َما ذئبان َجائِعَاِن أُرِسالَ في َغنٍَم بأفَسدَ لھا ِمْن ِحرِص المرء على المال وا«
«

“Tidaklah dua serigala lapar yang menghampiri seekor
kambing lebih berbahaya baginya dari ambisi seseorang
kepada harta dan kedudukan bagi agamanya” (HR Tirmidzi
no. 2376, ia berkata: hasan shahih, Ahmad: 3/656)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

تِي اْلَماُل «:قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍة فِتْنَةً، َوفِتْنَةَ أُمَّ رواه البخاري»إِنَّ ِلُكّلِ أُمَّ

Sesungguhnya pada setiap umat (kaum) ada fitnah (yang
merusak/menyesatkan mereka) dan fitnah (pada) umatku
adalah harta [HR. Bukhari]

Jika dua hadits di atas memperingatkan kita akan bahaya harta
dan ambisi kedudukan, yang umumnya saling diperebutkan oleh
orang-orang yang memiliki keutamaan namun kurang dalam
memahami masalah diin dan akherat. Maka bagaimanakah nasib
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kita, jika kita bergaul dengannya tanpa berhati-hati terhadapnya
dengan tanpa sering membersihkan jiwa kita?

Mari kita simak dalil-dalil di bawah ini juga,

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

المرء على دین خلیلھ فلینظر أحدكم من یخالل

“Agama Seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya.
Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman
dekatnya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh
Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah, no. 927)

Allah Subhaanahu wa Ta’aala berfirman:

ُسوِل َسبِیالً یَا َوْیلَتَى لَْیتَنِي لَْم َویَْوَم یَ  عَضُّ الظَّاِلُم َعلَى یَدَْیِھ یَقُوُل یَا لَْیتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ
نَساِن َخذُوالً  أَتَِّخْذ فَُالناً َخِلیالً لَقَْد أََضلَّنِي َعِن الِذّْكِر بَْعدَ إِْذ َجاءنِي َوَكاَن الشَّْیَطاُن ِلْإلِ

“Dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua
tanganya seraya berkata : “Aduhai kiranya aku dulu
mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku.
Kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman
akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al
Qur’an sesudah Al Qur’an itu datang kepadaku. Dan setan
itu tidak mau menolong manusia” (Al Furqan:27-29)

Oleh karena itulah ulama menasehatkan,

Ibnu Qudamah Al Maqdisi rahimahullah berkata :

قالً حسن أن یكون عا:وفى جملة، فینبغى أن یكون فیمن تؤثر صحبتھ خمس خصال 
الخلق غیر فاسق وال مبتدع وال حریص على الدنیا

“Secara umum, hendaknya orang yang engkau pilih menjadi
sahabat memiliki lima sifat berikut : orang yang berakal,
memiliki akhlak yang baik, bukan orang fasik, bukan ahli
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bid’ah, dan bukan orang yang rakus dengan dunia”
(Mukhtasar Minhajul Qashidin 2/36)

Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam juga berkata :

ا أَْن یُْحِذیََك  اِلحِ َوالسَّْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َونَافِخِ اْلِكیِر ، فََحاِمُل اْلِمْسِك إِمَّ َمثَُل اْلَجِلیِس الصَّ
ا أَْن تَْبتَ  ا أَْن یُْحِرَق ثِیَابََك ، ، َوإِمَّ ا أَْن تَِجدَ ِمْنھُ ِریًحا َطیِّبَةً ، َونَافُِخ اْلِكیِر إِمَّ اَع ِمْنھُ ، َوإِمَّ

ا أَْن تَِجدَ ِریًحا َخبِیثَة َوإِمَّ

“Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat
seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi.
Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak
wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan
kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum
darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya)
mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak engkau tetap
mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.” (HR. Bukhari
5534 dan Muslim 2628)

Semoga Allah memberikan kita teman yang mempunyai akhlaq
yang baik dan mempunyai keutamaan.

RUMUSAN KESIMPULAN

1. Ujub, jika itu masih berupa lintasan hati, maka pelaku ujub
tidaklah berdosa. Akan tetapi ujub memiliki “potensi” untuk
berdosa yang sangat besar. Dan hendaklah orang yang di
dalam dadanya ada ujub menyadari bahayanya, serta
berusaha “berjihad” dengan sungguh-sungguh untuk
menghilangkannya.

2. Ujub bisa menimpa siapa saja. Akan tetapi secara umum,
ujub lebih dominan dan lebih berpotensi untuk menimpa
tiga golongan :
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a. Pemuda
b. Pemula (terutama dalam masalah ilmu Diin)
c. Orang-orang yang memiliki keutamaan

3. Pemuda umumnya memiliki shabwah, yakni mudah untuk
memperturutkan hawa nafsu dan mudah tergelincir dalam
ujub.

4. Dalam sejarah hidup manusia, rentang fase usia disebut
sebagai pemuda itu memiliki rentang usia yang paling
panjang dibandingkan fase-fase lainnya. Fase manusia
umumnya dibagi menjadi 4 :

a. Fase anak-anak : baru lahir hingga mulai akil baligh
b. Fase pemuda : mulai akil baligh hingga umur 40 tahun
c. Fase Dewasa : mulai umur 40 tahun hingga 60 tahun
d. Fase Tua (yang mulai lazim disebut syaikh karena

pengaruh umur) : 60 tahun ke atas
5. Pemula, terutama dalam masalah ilmu diin, umumnya

mudah terkena dalam jebakan “Abu Syibrin”. Sehingga
mudah untuk ujub dan memperturutkan hawa nafsu tanpa
disadari.

6. Pentingnya belajar ilmu akhlaq dan adab pada awal-awal
fase pembelajaran ilmu agar tidak terjebak dalam jebakan
“Abu Syibrin”.

7. Penuntut ilmu yang ujub bisa jadi tampak sholeh ketika di
hadapan orang banyak, akan tetapi ketika sendiri dan
didorong dengan keujuban masalah ilmunya bahwa dia bisa
bertaubat nanti, maka bisa jadi dia mulai untuk bermaksiat.

8. Orang-orang yang memiliki keutamaan sangat wajar
berpotensi untuk mudah terkena ujub. Karena memang
mereka mempunyai hal untuk dibanggakan.
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9. Tidak mengapa hukumnya berbahagia dengan keutamaan
yang mereka miliki jika memenuhi lima syarat sebagai
berikut :

a. Dalam sikap yang wajar
b. Dimaksudkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Alloh
c. Tidak bermaksud untuk memandang bahwa dirinya lebih

utama dibandingkan yang lain
d. Tidak menisbatkan keutamaan itu semata-mata hanya

karena pengaruh dirinya saja. Yakni dengan tanpa
menisbatkan bahwa itu adalah keutamaan yang
diberikan oleh Alloh kepadanya untuk mengujinya.

e. Tidak menyakiti perasaan orang lain dengan
kebanggaannya itu.

10. Iblis, Fir’aun, Haman, dan Qorun merupakan empat dari
sekian banyak contoh makhluk yang diberikan keutamaan
yang tergelincir karena keutamaannya itu. Sehingga ujub,
bersikap sombong dan takabur, dan berakhir kepada
kekufuran.

11. Dzulqarnain, Nabi Daud ‘alaihis salaam, dan Nabi Sulaiman
‘alaihis salaam merupakan tiga orang dari sekian banyak
contoh orang yang diberikan keutamaan, yang tidak jatuh
kepada ujub dan kesombongan. Menisbatkan keutamaan itu
benar-benar merupakan karunia dari Alloh,
memanfaatkannya untuk membangun dunia dan
akheratnya, serta untuk meraih ridho Alloh Subhaanahu wa
Ta’alaa.

12. Kekuasaan, Kepandaian, dan Kekayaan kadang merupakan
anugerah keutamaan yang bisa membantu kita untuk
meraih kesuksesan dunia-akhirat, sekaligus bisa juga
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merupakan anugerah keutamaan yang akan
menghancurkan kita.

13. Pergaulan orang-orang yang memiliki keutamaan, akan
tetapi hanya mengerti masalah duniawi saja serta lalai
dalam masalah Diin dan akheratnya, merupakan pergaulan
yang buruk. Mudah dimasuki oleh ujub, akhlaq yang jelek,
penyakit-penyakit hati, hawa nafsu, dan bisikan syaithan
tanpa disadari.

14. Orang-orang yang mengerti masalah diin dan tidak lalai
akan akheratnya, bisa dengan mudah terseret dan
terpengaruh ke arah keburukan jika bergabung dengan
pergaulan orang-orang yang memiliki keutamaan yang
mengerti masalah duniawi saja. Bergabung ke pergaulan
orang-orang yang lalai dalam masalah Diin dan akheratnya.

15. Pentingnya untuk mencari teman dan lingkungan pergaulan
yang baik.

16. Ciri orang yang bisa dijadikan sahabat dan teman bergaul
yang baik, umumnya orang yang mempunyai lima sifat
sebagai berikut :

a. Orang yang berakal (pandai)
b. Memiliki akhlak yang baik
c. Bukan orang fasik
d. Bukan ahli bid’ah
e. Bukan orang yang rakus dengan dunia

---o---
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BAGIAN 4

APAKAH TERMASUK UJUB JIKA BERADA DI ATAS
KEBENARAN DAN SEDANG MELAWAN KEBATILAN?

Pembahasan ini sebenarnya mencakup ke dalam empat hal yang
cukup erat dan saling berhubungan, yakni antara :

1. Amar ma’ruf nahi munkar.

2. Sikap pembedaan diri untuk membedakan diri antara
kebenaran dan kebatilan.

3. Penisbatan kepada kebenaran.

4. Perincian hukum debat untuk menegakkan hujjah

Sebagaimana sholat yang bisa terjangkit penyakit ujub, sombong,
dan riya; maka empat hal di atas itu pun juga bisa terjangkiti
penyakit ujub, sombong, dan riya. Hal ini karena ujub adalah
perbuatan hati.

Ujub tidak memilih untuk masuk ke dalam hati orang yang
berbuat maksiat saja, yakni agar dia bangga terhadap
kemaksiatannya.

Akan tetapi ujub dengan bantuan hawa nafsu dan bisikan
syaithon, justru akan lebih berusaha untuk masuk ke dalam hati-
hati orang-orang yang hendak berbuat kebaikan. Apalagi
terhadap orang-orang yang sedang melakukan amar ma’ruf nahi
munkar dan debat untuk iqomatul hujjah.

Ujub itu memang seorang “double agent”. Dia bisa masuk ke
dalam hati orang yang bermaksiat, dan juga bisa masuk ke dalam
hati orang yang sedang berbuat kebaikan dan membela
kebenaran.
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Untuk membahasnya lebih dalam, maka berikut adalah perincian
pembahasan dari keempat hal tersebut.

1. Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Amar Ma’ruf Nahi Munkar adalah suatu amalan yang memiliki
kedudukan tinggi dalam syari’at.

Amalan ini termasuk dalam salah satu pilar Islam yang memiliki
banyak cabang. Dan karena pilar tersebut bisa dimasuki oleh
penyakit ujub, maka masing-masing cabang itupun juga bisa
dinodai oleh penyakit hati dengan beraneka macam jalan.

Sebagai misal,

 Bisa jadi seseorang melakukan amar ma’ruf nahi munkar
dengan cara mendebat ahlul bid’ah dan syubhat-
syubhatnya.

 Atau seorang mujahid yang berperang melawan orang-
orang kafir harbi.

Akan tetapi ternyata dia melakukan dengan niat syuhrah
(mencari popularitas), maka jatuhlah dia kedalam riya’ dan ujub.

Padahal Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فَھُ نِعََمھُ  َل النَّاِس یُْقَضى یَْوَم اْلِقیَاَمِة َعلَْیِھ َرُجٌل اْستُْشِھدَ فَأُتَِي بِِھ فَعَرَّ إِنَّ اَوَّ
قَالَ ,فَعََرفَعََھا : َكذَْبَت َولَِكنََّك :قَاتَْلُت فِْیَك َحتَّى اْستُْشِھْدُت قَالَ :فََما َعِمْلَت فِْیَھا؟ قَالَ 

فَقَْد قِْیَل ، ثُمَّ أُِمَر بِِھ فَسُِحَب َعلَى َوْجِھِھ َحتَّى اُْلِقَي فيِ ,َجِرْيءٌ قَاتَْلَت ِألَْن یُقَالَ 
النَّارِ 

“Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari
kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia
didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-
kenikmatan (yang diberikan di dunia), lalu ia pun
mengenalinya.” Allah bertanya kepadanya : ‘Amal apakah
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yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?’ Ia
menjawab : ‘Aku berperang semata-mata karena Engkau
sehingga aku mati syahid.’ Allah berfirman : ‘Engkau dusta!
Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah
berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan (tentang
dirimu).’ Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeret
orang itu atas mukanya (tertelungkup), lalu dilemparkan ke
dalam neraka…..[Hr. Muslim]

Dari hadits dan contoh di atas, bisa diambil kaidah pemahaman :

1. Dasar acual dari amalan dhohirnya itu benar yakni untuk
beramar ma’ruf nahi munkar, akan tetapi amalan
bathinnya salah dan tercemar.

2. Amalan bathin yang tercemar itu bisa merusak aplikasi
penerapan dari amalan dhohirnya.

3. Aplikasi penerapan yang salah yang terlihat dari amalan
bathinnya yang tercemar itu, tidak bisa digunakan untuk
menyalahkan dasar acuan dari amalan dhohirnya. Karena
dasar acuan dari amalan dhohirnya adalah Al-Qur’an dan
As-sunnah serta Manhaj salaf yang haq.

Untuk lebih menjelaskan hal itu, mari kita lihat dua hadits berikut
ini :

Hadits pertama

Dari Jundub Al-Bajaly radhiyallaahu ‘anhu, bahwasanya
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الَ إِنَّ َرُجالً قَ  : َمْن ذَا الَِّذْي یَتَأَلَى َعلَيَّ أَْن الَ أَْغِفَر :قَاَل هللاُ .َوهللاِ الَ یَْغِفُر هللاَ ِلفُالَنٍ 
(ِلفُالٍَن؟ فَِإنِّي قَْد َغفَْرُت ِلفُالٍَن َوأَْحبَْطُت َعَملَكَ  رواه مسلم.
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“Sesungguhnya ada seseorang berkata: “Demi Allah, Allah
tidak akan mengampuni fulan.” Maka Allah berfirman:
“Siapa yang lancang mengatakan atas nama-Ku bahwa Aku
tidak akan mengampuni fulaan?! Sungguh Aku telah
mengampuni fulan dan menggugurkan amal-amalmu.” (HR.
Muslim)

Hadits kedua

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, bahwasanya
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

َكاَن َرُجالَِن فِي بَنِي إِْسَرائِْیَل ُمتََواِخیَاِن َوَكاَن أََحدُُھَما ُمْذنِبًا َواآلَخُر ُمْجتَِھدًا فِي 
فََوَجدَهُ یَْوًما !أَْقِصرْ :اْلِعبَادَِة َوَكاَن الَ یََزاُل اْلُمْجتَِھدُ یََرى اآلَخَر َعلَى الذَّْنِب فَیَقُْولُ 

َوهللاِ الَ :فَقَالَ !َخلَّنِي َوَربَّي أَبُِعثَْت َعلَيَّ َرقِْیبًا؟:فَقَالَ .أَْقِصرْ :َعلَى ذَْنٍب فَقَاَل لَھُ 
فَقُبَِض ُرْوُحُھَما فَاْجتُِمعَا ِعْندَ َرّبِ اْلعَالَِمْیَن .یَْغِفُر هللاَ لََك أَْو الَ یُدِْخلَُك هللاُ اْلَجنَّةَ 

فَقَاَل !ِلًما أَْو ُكْنَت َعلَى َما فِي یَِدي قَاِدًرا؟أَُكْنَت بِي َعا:فَقَاَل ِلَھذَا اْلُمْجتَِھدِ 
(اْذَھبُْوا بِِھ إِلَى النَّارِ :اْذَھْب فَاْدُخِل اْلَجنَّةَ بَِرْحَمتِي َوقَاَل ِلآلَخرِ :ِلْلُمْذنِبِ  رواه .

(أحمد وأبو داود، وصححھ األلباني في صحیح الجامع الصغیر

Sesungguhnya dahulu di kalangan Bani Israil ada dua orang
yang bersaudara. Salah satunya seorang pendosa,
sedangkan yang lainnya seorang yang rajin beribadah. Dan
bahwasanya sang ahli ibadah selalu melihat saudaranya
bergelimang dosa, maka ia berkata: “Kurangilah!”

Pada suatu hari ia mendapatinya dalam keadaan berdosa,
maka ia berkata: “Kurangilah!”

Berkata si pendosa: “Biarkanlah antara aku dan Rabb-ku!
Apakah engkau diutus untuk menjadi penjagaku?”

Sang ahli ibadah berkata: “Demi Allah, Allah tidak akan
mengampunimu!” Atau: “Demi Allah, Allah tidak akan
memasukkanmu ke dalam surga!”
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Dicabutlah ruh kedua orang tersebut dan dikumpulkan di
sisi Allah. Maka Allah berfirman kepada ahli ibadah:
“Apakah engkau mengetahui tentang Aku? Ataukah engkau
merasa memiliki apa yang ada di tangan-Ku?”

Dan Allah berkata kepada si pendosa: “Pergilah engkau dan
masuklah ke surga dengan rahmat-Ku!”

Dan berkata kepada ahli ibadah: “Bawalah ia ke dalam
neraka!”

(HR. Ahmad dan Abu Dawud, Syaikh Al-Albani dalam Shahih
Jami’ ash-Shaghir)

Dua hadits di atas sudah cukup jelas untuk menjelaskan tiga
kaidah pemahaman tersebut, terutama untuk penjelasan kaidah
yang ketiga.

Orang yang beramar ma’ruf nahi munkar itu berada di dalam
kebenaran dan ingin menasehati dosa yang sedang dilakukan
saudaranya. Akan tetapi karena kurangnya ilmu dan didorong ke
dalam sikap ujub serta keras yang berlebihan, maka keluarlah dia
dari kebenaran itu sendiri. Akan tetapi hadits di atas hanya
menyalahkan sikap orang tersebut yang bersumpah dengan
dengan nama Alloh, bahwa Alloh tidak akan mengampuninya
dan tidak akan memasukkan ke dalam surga. Allah tidak
menyalahkan sikap amar ma’ruf nahi munkar dan
himbauannya agar perilakunya dosa itu dikurangi atau
dihilangkan. Karena ini adalah dua hal yang berbeda.

Oleh karena pelajaran lain dari hadits-hadits ini adalah, selain
masalah cara yang harus diperhatikan, sikap hati dan niat juga
harus selalu diperhatikan.
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Sikap hati dan niat inilah yang kadang kurang diperhatikan.
Sehingga tidak jarang orang yang sebenarnya berada dalam
kebaikan dan kebenaran, justru malah terjatuh ke dalam sikap
ujub, takabur, sombong, riya’, dan hanya berusaha mencari
popularitas (syuhroh).

2. Sikap Pembedaan Diri untuk Membedakan Diri Antara
Kebenaran dan Kebatilan.

Penjelasan Pembagian pembahasan

Melakukan sikap pembedaan diri antara kebenaran dan
kebatilan adalah suatu hal yang disyariatkan. Dalam artian jika
hal yang dimaksud adalah dalam suatu yang jelas, yakni perkara
yang “al-Ma`luum minad-diin bidh dhoruroh” (yang sudah
diketahui dari agama dengan jelas), atau perkara ushul (pokok),
atau perkara Aqidah. Yang dalilnya jelas (sharih) dan tetap
(qoth’i). Yang berlaku dan difahami oleh semua orang Islam,
hingga kepada yang awam sekalipun.

Bukan dalam suatu hal yang belum jelas dan belum tegas
dalilnya, yakni perkara yang ijtihadiyah, sehingga para ulama
pun berbeda pendapat dalam berijtihad di dalamnya.

Hendaklah dua hal ini, yakni perkara al-Ma`luum minad-diin
bidh dhoruroh dan perkara ijtihadiyah ini benar-benar bisa
difahami dan dibedakan. Karena kadang ada sebagian orang
meremehkan dalil-dalil yang jelas dan tegas serta bermain-main
dengan qiyas, sehingga dia mengharapkan bahwa ini adalah hal
yang ijtihadiyah dan menginginkan agar orang bertoleransi
dengannya. Sebagian lagi yang lain, ada yang terlalu berlebih-
lebihan dalam mengikuti pendapat ijtihad seorang ulama,
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sehingga bersikap keras terhadap orang-orang yang mengikuti
pendapat ijtihad selainnya. Ketidakfahaman akan hal ini akan
membuat Ujub dan berbagai penyakit hati mudah untuk masuk
ke dalamnya.

Untuk lebih memperdalam pembahasan antara ujub dan sikap
pembedaan diri dengan pembagian di atas, maka pembahasan
untuk hal ini dibagi lagi menjadi tiga topik :

a. al-Ma`luum minad-diin bidh dhoruroh

b. Ijtihadiyah

c. Bagaimana ujub bisa masuk ke dalamnya

a. al-Ma`luum minad-diin bidh dhoruroh :

Contoh sikap membedakan diri dalam perkara ini, adalah
sebagaimana sikap kita ketika menghadari suatu tempat atau
jamuan yang disitu terdapat khamr. Yang mana khamr telah jelas
keharomannya tanpa diragukan lagi.

Dari Umar bin al-Khatthab radhiyallahu ‘anhu beliau
mengatakan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam itu
melarang dua jenis makanan, pertama, menghadiri
jamuan yang mengedarkan khamar, kedua, makan
sambil telungkup.” (HR. Abu Dawud no. 3774 dan dinilai
shahih oleh al-Albani)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, “Barang
siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari
akhir maka janganlah menghadiri perjamuan yang
mengedarkan khamr.” (HR. Ahmad no. 14241)
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Atau juga yang semisal itu adalah majlis yang disitu adalah
tempat dilakukannya kemaksiatan dan kefasikan. Terutama
ketika disitu banyak diperbincangkan ghibah, fitnah, namimah
(adu domba), dan perbuatan lain yang memperturutkan hawa
nafsu.

Maka wajib menjauhi tempat-tempat kemaksiatan seperti itu
jika tidak bisa mengingkari kemunkarannya. Dan wajib untuk
membedakan diri antara kebenaran dan kebatilan.

Dari Ibnu ‘Abbas rodhiyallohu anhuma, ia berkata :

ال تجالس أھل األھواء ، فإن مجالستھم ممرضة للقلوب

“Janganlah engkau duduk-duduk (bermajelis) dengan
ahlul ahwa! karena duduk-duduk bersama mereka
membuat hati(mu) menjadi sakit.”

[Diriwayatkan oleh al-Ajurri dalam asy-Syari'ah pada bab
Dzammul Jidal wal Khushumat fid Din dan Ibnu Baththoh
dalam al-Ibanah al-Kubro pada bab at-Tahdzir min
Shuhbati Qoumin Yumridhul Qulub wa yufsidul Iman,
dengan sanad yang shohih]

Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,

(( بِیَِدِه فَإِْن لَْم یَْستَِطْع فَبِِلَسانِِھ فَإِْن لَْم یَْستَِطْع َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَْلیُغَیِّْرهُ 
یَمانِ  (فَبِقَْلبِِھ َوذَِلَك أَْضعَُف اْإلِ رواه مسلم عن أبي سعید الخدري رضي هللا ))

.(عنھ

Barangsiapa di antaramu melihat kemunkaran, maka
ubahlah (cegahlah) ia dengan tangannya, jika tidak
sanggup maka dengan lisannya, dan jika tidak sanggup
maka dengan hatinya (tetap membencinya) dan itulah
selemah-lemah iman. (Hr. Muslim dari Abu Sa’id Al-
Khudri ra).
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Contoh yang lain dan semisal dengan hal ini adalah duduk dan
mengikuti majlis yang disitu ayat-ayat Allah, hadits-hadits
rasululloh dan pribadi Rasululloh, beserta juga syariat-syariat
Islam hanyalah dijadikan bahan olok-olok dan candaan belaka.
Termasuk juga jika disitu adalah tempat dilakukannya
kebid’ahan-kebid’ahan. Maka wajib untuk pergi dari majlis itu
dan membedakan diri antara kebenaran dan kebatilan.

Alloh subhaanahu wa ta’aala berfirman,

�˴ϼϓ˴�Ύ˴Ϭ˶Α�˵˴ΰϬ˴˸Θ˸δϳ˵ϭ˴�Ύ˴Ϭ˶Α�˵ήϔ˸˴Ϝ˵ϳ�͉˶�˶ΕΎ˴ϳ�˸Ϣ˵Θ˸όϤ˶˴γ�˴Ϋ˶·�˸ϥ˴�˶ΏΎ˴Θ˶Ϝ˸ϟ�ϲϓ˶�˸Ϣ˵Ϝ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�˴ϝΰ͉ϧ˴�˸Ϊϗ˴˴ϭ
یَُخوُضوا فِي َحِدیٍث َغْیِرِه إِنَُّكْم إِذًا ِمثْلُُھمْ تَْقعُدُوا َمعَُھْم َحتَّى

“Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada
kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar
ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh
orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta
mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang
lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat
demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka.”

[QS an-Nisa : 140]

Alloh subhaanahu wa ta’aala berfirman,

ي آَیَاتِنَا فَأَْعِرْض َعْنُھْم َحتَّى یَُخوُضوا فِي َحِدیٍث َوإِذَا َرأَْیَت الَِّذیَن یَُخوُضوَن فِ 
ْكَرى َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِمینَ  ا یُْنِسیَنََّك الشَّْیَطاُن فََال تَْقعُْد بَْعدَ الذِّ َغْیِرِه َوإِمَّ

“Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-
olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka
sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain.
Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan
ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang
yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).”

[QS al-An'am : 68]
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Perincian mengenai Al-Ma’luum minad diin bidh dhoruuroh:

i. Adapun jika itu adalah dalam hal-hal al-Ma`luum
minad-diin bidh dhoruroh contoh-contoh di atas,
maka umumnya orang bisa mengerti dan faham akan
hal itu. Bisa memakluminya. Bisa membedakan
dengan jelas antara ketegasan sikap dan ujub. Dan
bahkan tidak jarang orang-orang yang memiliki
ketegasan sikap dalam membedakan diri antara yang
haq dan yang batil, yang justru diolok-olok dan
difitnah dengan sok suci, ujub, sombong, dan yang
semisal.

ii. Adapun untuk kasus yang lain. Jika itu adalah perkara
maksiat dan kemunkaran yang sebenarnya sudah
jelas (al-Ma`luum minad-diin bidh dhoruroh), akan
tetapi ada syubhat-syubhat di dalamnya, sehingga
orang menjadi tidak tahu dan tertipu, maka
hendaklah sikap membedakan antara yang haq dan
yang batil dilakukan dengan jalan pembinaan,
pemahaman, kesabaran, dan hikmah. Bisa
menimbang mashalahat dan madhorot. Serta
memberikan akhlak dan adab yang baik.

Hal ini biasanya terjadi di perkara-perkara yang
berhubungan dengan perkara-perkara syirik dan
bid’ah di lingkungan masyarakat yang masih
diselimuti oleh kebodohan dan syubhat-syubhat.
Sebagaimana misal yang terjadi pada zaman awal-
awal rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam
berdakwah.
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Adapun jika kondisi masyarakat sudah berubah,
hilang kebodohan dan syubhat-syubhatnya, serta
mempunyai kekuatan. Maka tidak mengapa dan
bahkan kadang wajib untuk bersikap tegas untuk
membedakan antara yang haq dan yang batil.

iii. Atau mungkin bisa juga hal ini terjadi di hal-hal yang
lain yang diketahui ada udzur dalam hal itu, walaupun
ini adalah suatu perkara yang berkaitan dengan al-
Ma`luum minad-diin bidh dhoruroh seperti halnya
masalah aqidah.

Contoh hadits untuk point ketiga ini adalah sebagai
berikut :

Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Sesungguhnya Allah sangat gembira menerima
taubat hamba-Nya ketika bertaubat kepada-Nya,
melebihi dari kegembiraan seseorang yang
berkendaraan di tengah padang pasir tetapi hewan
yang dikendarainya lari meninggalkannya, padahal di
atas hewan itu terdapat makanan dan minuman,
kemudian dia berteduh di bawah pohon, dan
membaringkan badannya, sedangkan ia benar-benar
putus asa untuk menemukan kembali hewan yang
dikendarainya.

Ketika bangkit, tiba-tiba ia menemukan kembali
hewan yang dikendarainya lengkap dengan bekal
yang dibawanya, ia pun segera memegang tali
kekangnya, seraya berkata karena sangat gembira:
“Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah
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robb-mu.” Ia keliru mengucapkan kalimat itu karena
luapan kegembiraannya.” [HR. Muslim]

Dalam hadits ini orang tersebut salah dalam masalah
aqidah, akan tetapi dia mendapatkan udzur dalam hal
ini.

b. Perkara Ijtihadiyah

Umumnya perkara ijtihadiyah itu adalah suatu hal yang belum
jelas dan belum tegas dalilnya. Sehingga para ulama kemudian
berusaha dengan sangat keras dan bersungguh-sungguh untuk
mengeluarkan hukum akan hal tersebut dari dalil-dalil yang ada.

Baik itu dengan dicari kesamaan illat-nya (penyebabnya),
mengeluarkan hukum berdasarkan keumuman makna dari dalil-
dalil yang ada, ataupun diqiyaskan. Yang mana hal ini dilakukan
dengan berdasarkan tata cara dan qaidah fiqh dan ushul fiqh
yang baku.

Dalam hal ini dibolehkan tasamuh (bertoleransi) jika terjadi
perbedaan pendapat. Dan ini berlaku untuk perkara fiqh yang
bersifat furuiyyah (cabang). Adapun jika berkaitan dengan
masalah Aqidah dan perkara fiqh pokok yang jelas dalilnya, maka
pembahasan kembali kepada permasalahan al-Ma`luum minad-
diin bidh dhoruroh di atas.

Berkata Syaikh Al ‘Utsaimin rohimahulloh,

“Orang yang menyelisihi pendapat kami karena
konsekuensi dalil yang ia pahami, pada hakikatnya tidak
berselisih dengan kami. Bahkan bersepakat dengan kami.
Karena kamipun menyelisihi mereka karena konsekuensi
dalil yang kami pahami.” (Al Khilaf bainal Ulama).
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Dalil dan contoh untuk hal ini adalah seperti hadits berikut,

Dari Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu anhu, bahwa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda pada
peristiwa Ahzab:

فَأَْدَرَك بَْعُضُھْم اْلعَْصَر فِي .َال یَُصِلّیَنَّ أََحدٌ اْلعَْصَر إِالَّ فِي بَنِي قَُرْیَظةَ 
بَْل نَُصِلّي، لَْم :َوقَاَل بَْعُضُھمْ .َال نَُصِلّي َحتَّى نَأِْتیََھا:ُضُھمْ الطَِّریِق، فَقَاَل بَعْ 

ََََِّ فَلَْم یُعَنِّْف َواِحدًا ِمْنُھمْ .یُِرْد ِمنَّا ذَِلكَ  ََْ ِّ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ فَذُِكَر ذَِلَك ِللنَّبِي

“Janganlah ada satupun yang shalat ‘Ashar kecuali di
perkampungan Bani Quraizhah.”

Lalu ada di antara mereka mendapati waktu ‘Ashar di
tengah jalan, maka berkatalah sebagian mereka: ”Kita
tidak shalat sampai tiba di sana.”

Yang lain mengatakan: ”Bahkan kita shalat saat ini juga.
Bukan itu yang beliau inginkan dari kita.”

Kemudian hal itu disampaikan kepada
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam namun beliau
tidak mencela yang manapun.” [HR. Bukhari-Muslim]

Syaikh Al-Utsaimin rohimahulloh dalam tulisan beliau ( اختالف 
العلماء أسبابھ و موقفنا منھ ) “sebab-sebab perselisihan ulama dan sikap
kitab terhadapnya” yang diambil dari Kitaabul ‘ilmi tulisan beliau,
menyebutkan 5 sebab perbedaan pendapat di antara ulama :

1. Nash atau dalil dalam suatu masalah tidak sampai
seseorang (baca: ulama)

2. Hadits (dalil) telah sampai kepada seseorang yang
kebetulan keliru dalam mengambil suatu keputusan,
namun ia kurang percaya kepada pembawa berita atau
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yang meriwayatkan hadits. (Menganggapnya tidak
tsiqoh, sehingga mendhoifkan hadits tersebut)

3. Dalil (hadits) telah sampai kepada orang tersebut,
namun ia keliru dalam memahaminya

4. Dalil telah sampai kepadanya tapi sudah dinasakh,
namun ia tidak mengetahui dalil yang menasakhnya

5. Hadits (dalil) telah sampai kepadanya, namun ia lupa
terhadap dalil tersebut

Selain dari yang disebutkan oleh syaikh Al-Utsaimin rohimahulloh
tersebut, bisa juga ditambahkan bahwa hal itu juga dikarenakan:

1. Adanya perbedaan pemilihan metodologi istimbath, baik
itu dari segi qaidah ushul fiqh ataupun dari segi qaidah
fiqh.

2. Adanya perbedaan pemahaman bahasa Arab dalam
memahami dalil. Yakni karena dalil yang dipakai memiliki
beberapa kemungkinan pemahaman dalam bahasa Arab
yang sama-sama kuat artinya. Seperti misal perbedaan
pendapat di antara shahabat dalam memahami arti kata
quru’, atau perbedaan pendapat di kalangan ulama
masalah apakah tangan dulu ataukah lutut dulu yang
menempel ketika turun sujud.

3. Karena adanya faktor udzur perbedaan tempat dan
kondisi, perbedaan faktor udzur adanya penghalang atau
tidak, sehingga menyebabkan ada atau tidak adanya
suatu illat (penyebab) untuk jatuhnya hukum akan suatu
perkara.

Dari hal-hal inilah dialog ilmiah dan argumentasi pemilihan
pendapat yang kuat (tarjih) terjadi.
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Untuk hal-hal ijtihadiyah inilah kita harus tasamuh (toleransi)
terhadap perbedaan yang ada. Karena ini hal yang wajar terjadi
dalam hal-hal yang belum jelas dan belum tegas dalilnya.
Sehingga berkonsekuensi satu fihak menganggap bahwa
pendapat yang inilah yang haq, karena ini yang rojih (lebih kuat)
sedangkan yang lain bathil karena marjuh (lemah atau tidak
kuat). Dan demikian juga yang sebaliknya.

Sehingga sikap pembedaan diri antara yang haq dan yang bathil
dalam perkara ini adalah, dengan sikap saling mengakui adanya
perbedaan ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan. Saling
menghormati. Dan saling berdiskusi secara ilmiah dengan adab
dan akhlaq yang baik.

Peringatan

Pemahaman istilah “ijtihad” untuk hal-hal yang yang belum jelas
dan belum tegas dalilnya ini jangan dibalik digunakan untuk hal-
hal yang sudah jelas dan sudah tegas dalilnya.

Sebagian ahlul bid’ah meniru sikap orang-orang yahudi ahlul
kitab terdahulu dengan cara:

 Membuat-buat syubhat memutar balikkan dalil yang
sudah jelas dan tegas, sehingga seakan-akan menjadi
tidak jelas dan tidak tegas.

 Mencampur antara yang haq dengan yang batil.

 Menghubung-hubungkan perkara-perkara yang tidak
berhubungan dengan dalil.

 Dan kemudian melahirkan suatu pendapat baru yang
sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang menyimpang
dari dalil yang jelas dan tegas, yang kemudian mereka
namakan sebagai ijtihad.
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Dalam istilah jawa cara ini disebut juga otak-atik gathuk. Boleh
juga hal ini kita namakan sebagai logical fallacy.

Sehingga akibat dari hal ini, banyak orang-orang yang tertipu
terutama orang-orang awam. Karena umumnya orang yang tidak
memahami detail perkara ini hanya menganggap bahwa yang
penting ada dalilnya (pake dalil), maka itu dianggap ijtihad dan
kita wajib tasamuh (toleransi) atasnya.

Seperti misal orang yang berdalil dengan ayat :

َالةَ ِلِذْكِري َوأَقِِم الصَّ

“…dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.” [QS
Thoha : 14]

Dia memahami bahwa sholat itu tujuannya untuk berdzikir dan
mengingat Alloh. Sehingga jika dia sudah mengingat Alloh, maka
tujuan dari sholat tercapai dan dia tidak usah melakukan sholat.

Pemahaman jenis ini jelas menyimpang dan merupakan logical
fallacy alias otak-atik gathuk. Dia tidak memahami bahwa
perintah ayat tersebut harus difahami dan ditafsirkan dengan
pengertian “….dan dirikanlah sholat (sebagaimana rasul
mengajarkan kamu sholat) untuk mengingat Aku“.

Karena Rasululloh lah pen-tafsir yang paling otoritatif dari wahyu
Al-Qur’an yang diturunkan kepadanya, sebagaimana hal ini yang
disebutkan oleh Alloh dalam ayatnya

ْكَر ِلتُبَّیَِن ِللنَّاِس  َوأَنَزْلنَآ إِلَْیَك الذِّ

“…..Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur’an, agar kamu
menerangkannya kepada umat manusia” [QS. An-Nahl :
44]
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Di dalam dua ayat yang kita bahas diatas (QS. Thoha : 14 dan QS
An-Nahl : 44) terdapat dua harf li ( لِ  ), baik itu lidzikrii ataupun
litubayyina linnaasi. Maka apakah harus kita buang penjelasan
pengajaran rasululloh mengenai sholat, hanya karena penjelasan
logical fallacy otak atik gathuk dengan memperturutkan hawa
nafsu itu? Apa gunanya rasul kalau begitu? Sedangkan Al-Qur’an
itu turun kepada Rasululloh untuk kemudian disampaikan
kepada kita, dan bukan Al-Qur’an itu turun kepada kita.

Untuk sekedar ilustrasi yang lebih grass road, jika misal seorang
presiden menurunkan perintahnya kepada seorang panglima
untuk menyerang suatu wilayah. Maka apakah prajuritnya
kemudian boleh menyerang dengan caranya sendiri, tanpa
instruksi dan komando dari sang panglima tersebut? Prajurit
tersebut bisa terkena indisipliner ataupun bisa dianggap sebagai
desertir.

Padahal dalam ayat yang lain Alloh subhaanahu wa ta’aala
berfirman :

یَتََساَءلُوَن َعِن اْلُمْجِرِمیَن َما َسلََكُكْم فِي َسقََر قَالُوا لَْم نَُك ِمَن فِي َجنَّاٍت 
اْلُمَصلِّینَ 

“…..(golongan kanan) berada di dalam surga, mereka
tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang
berdosa, “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam
Saqar (neraka)?”. Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak
termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat…” [QS.
AL-Muddatstsir : 40-43]

Sehingga dari ayat ini jelas bahwa meninggalkan sholat itu
berdosa, diancam dengan neraka, dan secara bahasa tidak bisa
kata ( ینَ اْلُمَصلِّ  ) “Orang-orang yang sholat” dalam ayat Al-
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Muddatstsir ayat 40-43 ini, digantikan dengan hanya sekedar
ingat atau berdzikir saja.

c. Bagaimana ujub bisa masuk ke dalamnya

Cara pertama :

Ujub bisa masuk ke dalam hal ini adalah jika orang tersebut tidak
mengetahui perincian dan perbedaan mengenai hal-hal yang
disebutkan di kedua point yang telah kita bahas sebelumnya itu.

Umumnya ini lebih disebabkan dari faktor keilmuan dan
kefaqihan seseorang. Dan tidak menutup kemungkinan juga
karena adanya faktor fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang
menyelimutinya.

Cara Kedua :

Seseorang melakukan suatu sikap pembedaan diri dengan tidak
mengikuti kemaksiatan para orang-orang fasik. Atau tidak
mengikuti kebid’ahan para ahlul bid’ah. Akan tetapi dia ternyata
melakukan itu dengan tujuan agar dia dianggap beda di mata
manusia, dan mendapatkan ridho dari komunitasnya.

Bukan karena semata-mata karena bertaqwa kepada Allah dan
mengikuti dalil. Atau bercampur antara “bertaqwa kepada Allah
dan mengikuti dalil” dengan “berusaha agar tampak beda di
mata manusia dan mendapatkan ridho dari komunitasnya“,
maka jatuhlah dia kedalam riya’ dan ujub.
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3. PENISBATAN KEPADA KEBENARAN

Jika dia berada di atas kebenaran yang jelas, yakni menisbatkan
kebenaran dengan berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang
difahami dengan manhaj salafush sholih yang haq. Tidak
menisbatkan kebenaran hanya semata-mata berdasarkan atas
diri pribadi atau pemikirannya. Atau tidak menisbatkan dengan
semata-mata berdasarkan komunitas kelompoknya, ataupun
tokoh yang dia kagumi dan dia ikuti pendapatnya.

Maka penisbatan ini tidak termasuk ujub. Dan hendaklah dia
berhati-hati terhadap debat yang tercela, walaupun itu ketika
sedang melawan kebatilan.

Namun jika dia menisbatkan diri kepada kebenaran dan manhaj
yang haq dengan tujuan untuk menunjukkan superioritas dirinya
dibandingkan orang lain, menganggap dirinya suci, serta
mempunyai sikap meremehkan orang lain. Maka jatuhlah dia
kedalam riya’ dan ujub. Lihat pula pembahasan yang lebih luas
mengenai hukum penisbatan ini di tulisan kami :

http://kautsaramru.wordpress.com/2014/01/17/memaham
i-salaf-salafiyyah-dan-salafiyyun-secara-bahasa-manhaj-dan-
istilah-bag-3/

Adapun untuk pegangan secara umum, ada tiga qaidah utama
dalam masalah penisbatan kepada kebenaran ini :

Kaidah pertama, kebenaran (al-Haq) itu datang dari Allah bukan
dari orang yang menisbatkannya.

فََال تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرینَ اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك ۖ

Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-
kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. [QS Al-Baqarah :
147 & QS Ali Imran : 60]

http://kautsaramru.wordpress.com/2014/01/17/memahami-salaf-salafiyyah-dan-salafiyyun-secara-bahasa-manhaj-dan-istilah-bag-3/
http://kautsaramru.wordpress.com/2014/01/17/memahami-salaf-salafiyyah-dan-salafiyyun-secara-bahasa-manhaj-dan-istilah-bag-3/
http://kautsaramru.wordpress.com/2014/01/17/memahami-salaf-salafiyyah-dan-salafiyyun-secara-bahasa-manhaj-dan-istilah-bag-3/
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Kaidah kedua, menisbatkan diri kepada kebenaran dengan tidak
bermaksud mentazkiyah diri (menganggap diri suci).

�˸ήψ˵ϧ˸�˱ϼϴ˶Θ˴ϓ�˴ϥϮϤ˵˴Ϡ˸ψϳ˵�˴ϻϭ˴�˯˵Ύ˴θϳ˴�˸Ϧϣ˴�ϲ ˶˷ϛΰ˴ϳ˵�͉˵�˶ϞΑ˴ى��˸Ϣ˵Ϭ˴δϔ˸˵ϧ˴�˴ϥϮ͊ϛΰ˴ϳ˵�˴Ϧϳά͉˶ϟ�ϰϟ˴˶·�˴ήΗ˴�˸Ϣ˴ϟ˴
Ύ˱Ϩϴ˶Β˵ϣ�Ύ˱Ϥ˸Λ˶·�˶Ϫ˶Α�Իϰϔ˴˴ϛϭ˴م��˴Ώά˶˴Ϝ˸ϟ�͉˶�ϰϠ˴˴ϋ�˴ϥϭή˵Θ˸˴ϔ˴ϳ�˴ϒϴ˴˸ϛ

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang
menganggap dirinya suci?. Sebenarnya Allah membersihkan
siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya
sedikitpun. Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-
adakan dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu
menjadi dosa yang nyata (bagi mereka).” [QS. AN-Nisaa : 49-
50]

Kaidah ketiga, sang penisbat itu memposisikan diri hanya
sebagai :

 Penyampai kebenaran.

 Orang yang menasehati akan kebenaran.

 Pembela akan kebenaran jika kebenaran itu dilecehkan.

ْكَرٰى تَْنفَُع اْلُمْؤِمنِینَ  ْر فَإِنَّ الذِّ َوذَّكِ

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya
peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.”
[QS. Adz Dzariyat : 55]

اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِا ْبرِ إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ْلَحّقِ َوتََواَصْوا بِالصَّ

“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
saleh, dan saling nasehat menasehati dalam masalah
kebenaran dan nasehat menasehati dalam masalah
kesabaran.” [QS Al-'Ashr : 3]
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�˸Ϩ˴Η�˸ϥ·˶�ϮϨ˵˴ϣ�˴Ϧϳά͉˶ϟ�Ύ˴Ϭ͊ϳ˴�Ύ˴ϳ�˸Ϣ˵Ϝ˴ϣ˴Ϊϗ˸˴�˸Ζ ˶˷Β˴Μ˵ϳϭ˴�˸Ϣ˵ϛή˸μ˵ Ϩ˸˴ϳ�͉˴�ϭή˵μ˵

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama)
Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan
kedudukanmu.” [QS. Muhammad : 7]

Sehingga jika seseorang memenuhi ketiga qaidah di atas, maka
penisbatannya kepada kebenaran tidaklah termasuk di dalam
ujub. Walloohu A’lam

4. PERINCIAN HUKUM DEBAT UNTUK MENEGAKKAN
HUJJAH

Debat adalah salah satu amalan yang terpuji jika tujuan dan
caranya benar. Akan tetapi ujub tergolong ke dalam amalan hati
yang paling mudah untuk menyelusup masuk ke dalamnya.

Salah satu cara agar debat dengan tujuan yang benar (baca :
untuk menegakkan hujjah) dan cara yang benar agar tidak
dikotori dengan ujub, adalah dengan berusaha untuk memenuhi
tiga qaidah pada pembahasan “Penisbatan kepada kebenaran”
sebelumnya itu. Yakni dengan menerapkan qaidah :

o Kebenaran (al-Haq) itu datang dari Allah bukan dari
orang yang menisbatkannya dan berdebat atasnya.

o Menisbatkan diri kepada kebenaran dengan tidak
bermaksud mentazkiyah diri (menganggap diri suci)

o Memposisikan diri hanya sebagai: Penyampai kebenaran,
Orang yang menasehati akan kebenaran, dan Pembela
akan kebenaran jika kebenaran itu dilecehkan.
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Adapun ini adalah pembahasan cara menjaga agar debat dengan
tujuan dan cara yang benar tidak disusupi oleh penyakit ujub.
Maka bagaimanakah jika debat untuk tujuan dan cara yang
salah? Maka tentu saja potensi ujub akan lebih mudah lagi untuk
masuk ke dalam hal itu. Ini sudah merupakan hal yang sangat
wajar.

Mungkin timbul pertanyaan:

Apa perbedaan antara debat yang benar dan debat yang salah
itu? Bagaimana juga beda antara cara debat yang benar dan
cara debat yang salah itu? Bagaimanakah syariat membahas
dan mengatur masalah ini?

Untuk menjawab pertanyaan itu, maka berikut akan kita
terangkan dalam 3 point berikut ini:

A. Penjelasan Syaikh Al-Utsaimin rohimahulloh

B. Penjabaran dan penjelasan mengenai hal ini

C. Dalil-dalil dan perkataan Ulama seputar hal ini.

A. Penjelasan Syaikh Al-Utsaimin rohimahulloh

Mari kita simak penjelasan Syaikh Al-Utsaimin rohimahulloh
berikut ini :

الفرق بین الجدال والنقاش والمراء

السؤال

كیف نفرق بین الجدال والمناقشة، ومتى تخرج المناقشة من كونھا مناقشة 
إلى كونھا جداالً؟

الجواب
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أن اإلنسان یجادل من :الجدال ھو المناقشة أو أن المناقشة أعم، والجدال ھو
العلم وما أشبھ یستفھم ویستطلع المعنى و:أجل أن یغلب خصمھ، والمناقشة

ذلك، لكن الجدال إذا كان مراًء ھذا ھو المحرم، إذا كان المقصود بالجدال أن 
ینتصر لنفسھ بحق أو بباطل فھذا ال یجوز، أما إذا كان الجدال یصل إلى 

.الحق ویبطل الباطل فھذا حق مأمور بھ

.فعندنا اآلن مراء وجدال ومناقشة

.أن یجادل لینتصر قولھ:المراء

.أن یجادل النتصار الحق:لالجدا

قد یكون یناقش مع أستاذه ألجل أن یتبین لھ العلم، ویتبین لھ وجھ :المناقشة
.الحكم، ھذا أیضاً ال بأس بھ

Perbedaan antara jidal (perdebatan), munaqasyah
(diskusi) dan al-mira’ (debat kusir).

Bersama: Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin
rahimahullah

Pertanyaan:
Bagaimana membedakan antara jidal (debat) dan
munaqasyah (diskusi) dan kapan suatu diskusi bisa
berubah menjadi suatu perdebatan?

Jawaban:
Perdebatan adalah diskusi atau bahwa diskusi lebih
umum. Jidal adalah seseorang berdebat untuk
mengalahkan lawannya. Sedangkan diskusi adalah untuk
memahami dan untuk menyelami sebuah makna, ilmu
dan yang semisalnya, tetapi perdebatan jika menjadi
mira’, maka ini yang dilarang, yaitu jika perdebatan itu
untuk membela dirinya baik dengan cara yang benar
atau salah, maka ini tidak boleh. Sedangkan jika
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perdebatan itu untuk menyampaikan kepada kebenaran
dan menjelaskan kebatilan maka ini adalah kebenaran
yang diperintahkan.

Jadi di sisi kita ada mira’ (debat kusir), jidal (perdebatan)
dan munaqasyah (diskusi).

Mira’: berdebat agar pendapatnya menang.
Jidal: berdebat untuk membela kebenaran.
Diskusi: kadang dia diskusi dengan gurunya agar menjadi
jelas sebuah ilmu, dan menjadi jelas sisi hukum. Ini juga
tidak mengapa.

Sumber: transkrip Liqa Bab Al Maftuh 223/35 Syaikh Ibnu
Utsaimin rahimahullah

Lihat : http://sunnah.web.id/perbedaan-antara-jidal-perdebatan-
dan-munaqasyah-diskusi/

B. Penjabaran dan penjelasan mengenai hal ini

- Debat (jidal) dilihat dari kaidah garis besarnya, dapat dibagi
menjadi dua :

1. Debat yang terpuji

Debat dikatakan terpuji jika memenuhi 4 syarat berikut ini:

a) Bertujuan untuk menyampaikan kebenaran, membantah
kebatilan, dan menyibat kabut syubhat yang
menyelimuti

b) Dengan berdasarkan dalil yang shohih
c) Dengan berdasarkan cara/metodologi penggunaan dalil

yang shohih dan ilmiah
d) Dilakukan dengan akhlaq dan adab yang terpuji.

http://sunnah.web.id/perbedaan-antara-jidal-perdebatan-dan-munaqasyah-diskusi/
http://sunnah.web.id/perbedaan-antara-jidal-perdebatan-dan-munaqasyah-diskusi/
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2. Debat yang tercela

Adapun debat (jidal) dikatakan tercela jika terdapat salah satu
dari empat hal berikut:

a) Jidal untuk tujuan yang bathil
b) Jidal dalam perkara yang sangat nyata dan jelas (al-

ma’lum minad diin bidh dhoruroh)
c) Jidal tanpa dasar, tanpa suatu metodologi keilmuan, dan

tanpa kapasitas ilmu.
d) Dilakukan dengan akhlaq dan adab yang buruk

- Dilihat dari kombinasi cara dan tujuannya, jidal (debat) juga
bisa dibagi antara yang terpuji dan yang tercela jika:

a) Terpuji jika tujuan dan caranya benar.

b) Tercela jika tujuannya benar namun caranya salah.

c) Tercela jika tujuannya salah dan caranya juga salah.

- Adapun debat (jidal) jika dilihat dari jenisnya dibagi empat :

1. Munaqosyah (diskusi). Bertujuan untuk mencari
kejelasan dan ilmu dari suatu hal, dengan tanpa
tujuan untuk menyebabkan terjadinya suatu
perselisihan atau pertikaian.

2. Jidal (debat). Bertujuan untuk saling beradu
argumentasi guna menjatuhkan, melemahkan, atau
mengalahkan argumentasi fihak yang lain secara
ilmiah; dengan tanpa maksud untuk menyebabkan
terjadinya pertengkaran setelah jidal tersebut selesai.

3. Miro’ (debat kusir). Debat dalam rangka untuk
semata-mata menjatuhkan, mengalahkan, dan
mempermalukan fihak yang diajak debat. Debat ini
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menyebabkan terjadinya pertikaian dan
pertengkaran, walaupun tujuan asalnya tidak untuk
menyebabkan terjadinya pertikaian atau
pertengkaran.

4. Khusumah. Perdebatan yang sejak awalnya terjadi
dikarenakan adanya pertikaian/pertengkaran, atau
perdebatan yang disertai oleh pertikaian atau
pertengkaran.

- Dan jika dilihat dari sisi perubahan kondisi debat dan
hukumnya, maka perincian hukum debat bisa dibagi menjadi
enam:

1. Hanya berupa munaqosyah (diskusi) dan tidak
berubah menjadi jidal, maka hukumnya mubah
(boleh) dan dianjurkan bagi para tholabul ‘ilmi guna
mencari kejelasan ilmu akan suatu hal.

2. Awalnya berupa munaqosyah dan kemudian berubah
menjadi jidal (debat), namun tidak menjadi miro’
ataupun menjadi suatu perselisihan/pertengkaran.
Untuk ini hukumnya boleh bahkan kadang dianjurkan
asalkan termasuk dalam kriteria jidal yang terpuji.
Adapun jika berubah menjadi jidal (debat) namun
termasuk ke dalam jidal yang tercela, maka hukum
harom dan harus ditinggalkan.

3. Sejak awal sudah berupa jidal (debat) untuk adu
argumentasi dalam suatu hal. Maka hukumnya jika
termasuk dalam kriteria jidal yang terpuji, maka
hukumnya boleh. Dan jika termasuk dalam kriteria
jidal yang tercela, maka hukumnya harom dan harus
ditinggalkan.
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4. Awalnya berupa munaqosyah ataupun berawal dari
jidal, namun kemudian berubah menjadi miro’. Maka
hal ini hukumnya harom dan harus ditinggalkan.

5. Sejak awal sudah berupa Miro’, maka hukumnya
harom dan harus ditinggalkan.

6. Sejak awal sudah berupa Khusumah, maka hukumnya
harom dan harus ditinggalkan. Atau perselisihannnya
diselesaikan lewat jalur hijau di hadapan qodhi
(hakim).

C. Dalil-dalil dan perkataan ulama seputar hal ini.

Dalil Pertama

Nabi Muhammad Shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Aku akan menjamin sebuah rumah di dasar surga bagi
orang yang meninggalkan debat meskipun dia berada
dalam pihak yang benar. Dan aku menjamin sebuah
rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan
dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Dan aku akan
menjamin sebuah rumah di bagian teratas surga bagi
orang yang membaguskan akhlaknya.”

(HR. Abu Dawud dalam Kitab al-Adab, hadits no 4167.
Dihasankan oleh al-Albani dalam as-Shahihah [273] as-Syamilah).

Dalil Kedua

Nabi Sulaiman ‘alaihissalam berkata kepada putranya:

“Tinggalkanlah miro’ (jidal, berdebat karena ragu-ragu
dan menentang) itu, karena manfaatnya sedikit. Dan ia
membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang
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bersaudara.” (Ad-Darimi: 309, al Baihaqi, Syu’abul Iman:
1897).

Dalil Ketiga

Dari Jabir Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda :

َوإِنَّ .إِنَّ ِمْن أََحبُِّكْم إِلَيَّ َوأَْقَربُِكْم ِمنِّي َمْجِلًسا یَْوَم اْلِقیَاَمِة أََحاِسنَُكْم أَْخالَقًا
.أَْبغََضُكْم إِلَيَّ َوأَْبعَدَُكْم ِمنِّي یَْوَم اْلِقیَاَمِة الثَّْرثَاُروَن َواْلُمتََشِدّقُوَن َواْلُمتَفَْیِھقُونَ 

:قَالَ :َل هللاِ قَْد َعِلْمنَا الثَّْرثَاُروَن َواْلُمتََشِدّقُوَن فََما اْلُمتَفَْیِھقُونَ یَا َرُسو:قَالُوا
اْلُمتََكبُِّرونَ 

“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara
kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku
pada hari kiamat kelak, yaitu orang yang terbaik
akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci dan paling
jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat kelak, yaitu
tsartsarun, mutasyaddiqun dan mutafaihiqun”. Sahabat
bertanya : “Ya, Rasulullah. Kami sudah mengetahui arti
tsartsarun dan mutasyaddiqun, lalu apa arti
mutafaihiqun?” Beliau menjawab,”Orang yang
sombong.”

[HR at Tirmidzi, ia berkata: "Hadits ini hasan". Hadits ini
dishahihkan oleh al Albani dalam kitab Shahih Sunan at Tirmidzi,
no. 2018]

الثَّْرثَاُرونَ  (tsartsarun), banyak omong dengan pembicaraan
yang menyimpang dari kebenaran.

اْلُمتََشِدّقُونَ  (mutasyaddiqun), kata-kata yang meremehkan
orang lain dan berbicara dengan suara lagak untuk
menunjukkan kefasihannya dan bangga dengan
perkataannya sendiri.
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اْلُمتَفَْیِھقُونَ  (mutafaihiqun), berasal dari kata al fahq, yang
berarti penuh. Maksudnya, seseorang yang berbicara
keras panjang lebar, disertai dengan perasaan sombong
dan pongah, serta menggunakan kata-kata asing untuk
menunjukkan, seolah dirinya lebih hebat dari yang
lainnya.

Dalil Keempat

Allah Ta’ala berfirman :

اْدُع إِلَى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُھْم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسنُ 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan
hikmah dan pelajaran yang baik dan jidal-lah
(debat/bantah) mereka dengan cara yang baik”. (QS.
An-Nahl : 125)

Dalil Kelima

Allah Ta’ala berfirman :

َوَال تَُجاِدلُوا أَْھَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِھَي أَْحَسنُ 

“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab,
melainkan dengan cara yang paling baik”. (QS. Al-
‘Ankabut : 46)
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Dalil Keenam

Allah Ta’ala berfirman :

اِدقِینَ  قَالُوا یَانُوُح قَْد َجادَْلتَنَا فَأَْكثَْرَت ِجدَالَنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعدُنَا إِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ

“Mereka berkata: “Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah
berbantah dengan kami, dan kamu telah
memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka
datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan
kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang
benar”. (QS. Hud : 32)

Dalil Ketujuh

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

�˵Ϣ˶μ Ψ˴˸ϟ�͊Ϊϟ˴˴Ϸ˸�͉˶�ϰϟ˴˶·�˶ϝΎ˴Ο˶˷ήϟ�˴ξ ϐ˴˸Α˴�͉ϥ·˶

Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah
adalah orang yang selalu mendebat. [HR. Bukhâri, no.
2457; Muslim, no. 2668]

Dalil Kedelapan

Diriwayatkan dari Abu Umamah r.a., ia berkata:

“Rasulullah saw .bersabda, ‘Tidaklah sesat suatu kaum
setelah mendapat petunjuk kecuali karena mereka
gemar berdebat. Kemudian Rasulullah saw. membacakan
ayat, ‘Mereka tidak memberikan perumpamaan itu
kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja,
sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.’
(Az-Zukhruf: 58).” (Hasan, HR Tirmidzi [3253], Ibnu
Majah [48], Ahmad [V/252-256], dan Hakim [II/447-448])
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Dalil Kesembilan

Diriwayatkan dari Ziyad bin Hudair, ia berkata, “Umar pernah
berkata kepadaku, ‘Tahukah engkau perkara yang merobohkan
Islam?’ ‘Tidak! Jawabku.’

Umar berkata, ‘Perkara yang merobohkan Islam adalah
ketergelinciran seorang alim, debat orang munafik
tentang Al-Qur’an, dan ketetapan hukum imam yang
sesat’.”

(Shahih, HR Ad-Darimi [I/71], al-Khatib al-Baghdadi
dalam kitab al-Faqiih wal Mutafaqqih [I/234], Ibnul
Mubarak dalam az-Zuhd [1475], Abu Nu’aim dalam al-
Hilyah [IV/196])

Dalil Kesepuluh

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru r.a., ia berkata,

“Pada suatu hari aku datang menemui Rasulullah saw
pagi-pagi buta. Beliau mendengar dua orang lelaki
sedang bertengkar tentang sebuah ayat. Lalu beliau
keluar menemui kami dengan rona wajah marah. Beliau
berkata, ‘Sesungguhnya, perkara yang membinasakan
ummat sebelum kalian adalah perselisihan mereka al-
Kitab’.” (HR Muslim [2666]).

Dalil Kesebelas

Diriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya
(yakni ‘Abdullah bin ‘Amru r.a.), bahwa suatu hari Rasulullah
saw. mendengar sejumlah orang sedang bertengkar, lantas
beliau bersabda,
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“Sesungguhnya, ummat sebelum kalian binasa
disebabkan mereka mempertentangkan satu ayat dalam
Kitabullah dengan ayat lain. Sesungguhnya Allah
menurunkan ayat-ayat dalam Kitabullah itu saling
membenarkan satu sama lain. Jika kalian mengetahui
maksudnya, maka katakanlah! Jika tidak, maka
serahkanlah kepada yang mengetahuinya.” (Hasan, HR
Ibnu Majah [85], Ahmad [II/185, 195-196], dan al-
Baghawi dalam Syarhus Sunnah [121])

Qoul Ulama Pertama

Dari Yahya bin Sa’id ia berkata, Umar bin Abdul Aziz berkata :

“Siapa yang menjadikan agamanya bahan perdebatan
dan perbantahan maka ia adalah orang yang paling
sering berpindah-pindah (pemikirannya).” (Asy Syari’ah
62 dan Ad Darimy 1/102 nomor 304)

Qoul Ulama Kedua

Dari Ma’in bin Isa ia berkata, pada suatu hari Jum’at Imam Malik
bin Anas keluar dari mesjid sambil bersandar ke lenganku,
seseorang bernama Abul Huriyyah menyusulnya ia diduga
seorang Murjiah katanya :

“Hai Abu Abdillah, dengarkanlah! Saya mengajakmu
bicara tentang sesuatu. Dan saya akan membantahmu
dan mengeluarkan pendapatku kepadamu.”

Beliau berkata : “Kalau kamu mengalahkanku
bagaimana?” Orang itu berkata : “Kalau aku menang
kamu ikut saya.” Kata beliau lagi : “Bagaimana jika
datang seseorang lalu mengajak kita berdebat dan
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mengalahkan kita?” Laki-laki itu menjawab : “Kita ikuti
dia.” Maka berkatalah Imam Malik rahimahullah :

“Hai hamba Allah! Allah mengutus Muhammad
Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam membawa agama yang
satu tapi saya melihat kamu selalu berpindah dari satu
agama ke agama yang lain.” (Asy-Syari’ah 62)

Qoul Ulama ketiga

Ja’far ibn Muhammad rohimahulloh berkata

“Jauhilah oleh kalian pertengkaran dalam agama, karena
ia menyibukkan (mengacaukan) hati dan mewariskan
kemunafikan.” [Baihaqi dalam Syu’ab: 8249]

Qoul Ulama keempat

Al-Auza’i rohimahimahulloh berkata,

“Jika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum
maka Allah menetapkan jidal pada diri mereka dan
menghalangi mereka dari amal.”

[Siyar al-A’lam 16/104; Tadzkiratul Huffazh: 3/924; Tarikh
Dimasyq: 35/202]

Qoul Ulama Kelima

Ibnu Taimiyah rohimahulloh dalam kitab beliau Darut Ta’arud an
Naqli wal ‘Aqli berkata,

“Jadi,yang dimaksud larangan para salaf dalam berdebat
adalah yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi
syarat untuk melakukan perdebatan (kurang ilmu dan
lain-lain) atau perdebatan yang tidak mendatangkan
kemaslahatan yang pasti; berdebat dengan orang yang
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tidak menginginkan kebenaran, serta berdebat untuk
saling unjuk kebolehan dan saling mengalahkan yang
berujung dengan ujub (bangga diri) dan kesombongan.

Jidal (adu hujjah) adalah masalah yang hukumnya belum
pasti; dan untuk menentukan hukum tentang masalah
ini, tergantung kepada kondisi yang ada. Sedangkan
debat yang sesuai dengan syari’at, maka hukumnya
terkadang wajib dan terkadang mustahab.

Kesimpulannya, debat itu terkadang terpuji dan
terkadang tercela; terkadang membawa mafsadat
(kerusakan) dan terkadang membawa mashlahat
(kebaikan); terkadang merupakan sesuatu yang haq dan
terkadang merupakan sesuatu yang bathil.”

HUBUNGAN ANTARA KEEMPAT HAL ITU DALAM
PEMBAHASAN MENGENAI UJUB

Dari empat perincian hal yang berhubungan dengan pertanyaan
“Apakah termasuk Ujub jika berada di atas kebenaran dan
melawan kebatilan” sebelumnya, yakni :

1. Amar ma’ruf nahi munkar.

2. Sikap pembedaan diri untuk membedakan diri antara
kebenaran dan kebatilan.

3. Penisbatan kepada kebenaran.

4. Perincian hukum debat untuk menegakkan hujjah

Dapat kita ambil kesimpulan dan point-point sebagai berikut:
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 Umumnya orang yang tidak mengetahui perincian mengenai
hal-hal ini akan mudah untuk terjangkiti penyakit ujub dan
berbagai macam penyakit derivatifnya. Seperti sombong,
hasad/dengki, dan riya’. Hal ini telah kita jelaskan juga pada
risalah tulisan kedua.

 Fenomena ini secara umum lebih mudah terjadi pada dua
golongan :

1. Terjadi kepada orang yang terkena penyakit Abu Syibrin,
para pemuda, dan orang yang memiliki keutamaan;
sebagaimana yang telah dijelaskan pada risalah tulisan
ketiga.

2. Terjadi kepada orang yang mutasyaddid. Yakni orang
yang bersikap terlalu keras dan berlebihan, sehingga dia
justru malah keluar dari kebenaran itu sendiri. Ini
sebagaimana yang dicontohkan pada hadits yang
sebenarnya sudah disebutkan di atas.

:إِنَّ َرُجالً قَالَ  َمْن ذَا الَِّذْي یَتَأَلَى َعلَيَّ أَْن الَ :قَاَل هللاُ .َوهللاِ الَ یَْغِفُر هللاَ ِلفُالَنٍ 
(أَْغِفَر ِلفُالٍَن؟ فَِإنِّي قَْد َغفَْرُت ِلفُالٍَن َوأَْحبَْطُت َعَملَكَ  رواه مسلم.

“Sesungguhnya ada seseorang berkata: “Demi Allah,
Allah tidak akan mengampuni fulan.” Maka Allah
berfirman: “Siapa yang lancang mengatakan atas nama-
Ku bahwa Aku tidak akan mengampuni fulaan?! Sungguh
Aku telah mengampuni fulan dan menggugurkan amal-
amalmu.” (HR. Muslim)

 Keempat hal ini juga sebenarnya saling berkaitan dan saling
mempengaruhi. Jika ada satu hal dari empat hal itu
dimasuki ujub, maka itu akan mempengaruhi ketiga hal
lainnya.

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/12/09/risalah-ujub-bag-2/
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/12/12/risalah-ujub-bag-3/
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/12/12/risalah-ujub-bag-3/
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Sebagai contoh:

Jika seseorang terkena ujub dalam sisi amar ma’ruf nahi
munkar, maka dia akan berusaha membedakan dan
menisbatan diri kepada kebenaran lebih dikarenakan
pengaruh ujubnya dibandingkan karena pengaruh
kebenarannya. Termasuk juga jika terjadi debat, maka dia
akan berargumentasi dan berdebat atas dasar rasa ujubnya
dibandingkan kebenarannya.

Oleh karena itu, empat hal ini memang saling berkaitan. Dan
tiap-tiap orang memang harus mengerti perincian ilmu dan
hukum mengenai keempat hal ini, agar bisa terhindar dari
bahaya penyakit ujub dan derivatifnya.

Semoga kita bisa terhindar dan dilindungi dari hal-hal yang
seperti ini. Aamiiin

RUMUSAN KESIMPULAN

1. Ujub adalah suatu perbuatan hati yang berperan sebagai
“double agent”. Bisa masuk ke dalam hati orang yang
bermaksiat, dan juga bisa masuk ke dalam hati orang yang
sedang berbuat kebaikan dan membela kebenaran.

2. Pembahasan apakah termasuk ujub jika berada di atas
kebenaran dan melawan kebatilan itu terbagi menjadi 4
pembahasan yang saling berhubungan, yakni :
 Amar ma’ruf nahi munkar.
 Sikap pembedaan diri untuk membedakan diri antara

kebenaran dan kebatilan.
 Penisbatan kepada kebenaran.
 Perincian hukum debat untuk menegakkan hujjah
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3. Orang yang melakukan amar ma’ruf nahi munkar harus
selalu berusaha menjauhkan diri dari syuhroh (mencari
popularitas) agar tidak jatuh ke dalam ujub dan riya’.

4. Dalam sikap membedakan diri antara kebenaran dan
kebatilan, seseorang haruslah mengetahui perincian
perbedaan antara hal-hal yang termasuk dalam masalah Al-
ma’lum minad diini bid dhoruroh dengan hal-hal yang
termasuk dalam masalah ijtihadiyah.

5. Dalam masalah ijtihadiyah pun, seseorang harus bisa
membedakan lagi antara ijtihadiyah yang diberi udzur dan
toleransi dengan kemungkaran yang berkedok ijtihadiyah
yang bertujuan menipu agar dianggap sebagai perbedaan
pendapat yang diberikan toleransi di dalamnya. Ini adalah
dua hal yang berbeda.

6. Penisbatan diri kepada kebenaran bukan termasuk ujub jika
memenuhi tiga syarat dan qaidah sebagai berikut :

 Kebenaran (al-Haq) itu datang dari Allah bukan dari
orang yang menisbatkannya dan berdebat atasnya.

 Menisbatkan diri kepada kebenaran dengan tidak
bermaksud mentazkiyah diri (menganggap diri suci)

 Hanya memposisikan diri hanya sebagai: Penyampai
kebenaran, Orang yang menasehati akan kebenaran, dan
Pembela akan kebenaran jika kebenaran itu dilecehkan.

7. Debat ada yang terpuji dan ada yang tercela.

 Terpuji jika tujuan dan caranya benar.

 Tercela jika tujuannya benar namun caranya salah.

 Tercela jika tujuannya salah dan caranya juga salah.
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8. Debat memiliki beberapa jenis nama dan pengertian yang
berbeda dalam bahasa arab antara: Munaqoshah, Jidal,
Miro’, dan Khusumah.

9. Munaqoshah (diskusi) hukumnya boleh dan tidak mengapa,
walaupun di dalamnya ada adu argumentasi asalkan
bertujuan untuk memahami dan menyelami sebuah makna,
ilmu, dan yang semisalnya. Dan di dalam munaqoshah tidak
ada tujuan untuk menjatuhkan dan mengalahkan.

10. Jidal (debat) adalah suatu adu argumen tanpa diselingi
adanya pertikaian setelahnya, walaupun adu argumen itu
bertujuan untuk melemahkan ataupun mematahkan
argumen yang lainnya.

11. Suatu jidal (debat) dikatakan terpuji jika bertujuan untuk
menyampaikan kebenaran, dengan metodologi ilmiah yang
jelas, untuk membela kebenaran dan menjelaskan
kebatilan. Jidal jenis ini hukumnya boleh dan bahkan
diperintahkan asalkan sesuai dengan pertimbangan
mashlahat madhorot.

12. Jidal (debat) tercela jika :

 Jidal untuk tujuan yang bathil

 Jidal dalam perkara yang sangat nyata dan jelas (al-
ma’lum minad diin bidh dhoruroh)

 Jidal tanpa dasar, tanpa suatu metodologi keilmuan, dan
tanpa kapasitas ilmu.

13. Khusumah adalah perdebatan karena ada atau disertai oleh
pertikaian di dalamnya, dan ini termasuk dalam bagian
debat yang tercela.
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14. Miro’ adalah debat dalam rangka untuk semata-mata
menjatuhkan, mengalahkan, dan mempermalukan fihak
yang diajak debat. Atau berdebat dengan tujuan agar
pendapatnya menang tanpa pertimbangan ilmiah. Ini
termasuk dalam debat yang tercela. Hawa nafsu, ujub, serta
berbagai macam penyakit hati sangat mudah untuk
berperan di dalamnya.

15. Orang-orang yang tidak mengetahui perincian ilmu empat
hal dalam pembahasan “apakah termasuk ujub jika berada
di atas kebenaran dan melawan kebatilan”, umumnya
mudah terkena penyakit ujub dan derivatifnya. Dan
ironisnya orang-orang ini merasa mereka berada di atas
kebenaran dan hatinya selamat dari penyakit ujub. Padahal
mereka terkena penyakit Ujub tanpa disadari.

16. Fenomena ini umumnya lebih mudah terjadi pada :

 Orang yang terkena penyakit Abu Syibrin, para pemuda,
dan orang yang memiliki keutamaan; sebagaimana yang
telah dijelaskan pada risalah tulisan ketiga.

 Orang yang mutasyaddid. Yakni orang yang bersikap
terlalu keras dan berlebihan, sehingga dia justru malah
keluar dari kebenaran itu sendiri.

17. Empat hal yang termasuk dalam pembahasan “apakah
termasuk ujub jika berada di atas kebenaran dan melawan
kebatilan” itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi
antara satu sama lain.

---o---

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/12/12/risalah-ujub-bag-3/
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BAGIAN 5

HUKUM UJUB KETIKA SUDAH DIDHOHIRKAN

Telah berlalu di risalah ketiga, bahwa hukum ujub jika masih
berupa lintasan hati maka hukumnya tidak mengapa.

Akan tetapi bagaimanakah hukum ujub itu ketika sudah
didhohirkan atau ditampakkan, baik itu dalam bentuk perbuatan
ataupun perkataan?

Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

ْشَراِك بِاْلَخْلِق َواْلعُْجُب  یَاُء ِمْن بَاِب اْإلِ یَاِء َواْلعُْجِب فَالّرِ َوَكثِیًرا َما یَْقِرُن النَّاُس بَْیَن الّرِ
ْشَراِك بِالنَّْفِس َوَھذَا َحاُل اْلُمْستَْكبِِر فَاْلُمَرائِي َال یَُحقُِّق قَْولَھُ  }إیَّاَك نَْعبُدُ {:ِمْن بَاِب اْإلِ

فََمْن َحقََّق قَْولَھُ }َوإِیَّاَك نَْستَِعیُن {:ْعَجُب َال یَُحقُِّق قَْولَھُ َواْلمُ  : { َخَرَج َعْن }إیَّاَك نَْعبُدُ 
یَاِء َوَمْن َحقََّق قَْولَھُ  الّرِ { ْعَجاِب َوفِي اْلَحِدیِث اْلَمْعُروِف }َوإِیَّاَك نَْستَِعیُن  :َخَرَج َعْن اْإلِ

ُشحٌّ ُمَطاٌع َوَھًوى ُمتَّبٌَع َوإِْعَجاُب اْلَمْرِء بِنَْفِسھِ :اٌت ثََالٌث ُمْھِلكَ { }

“Dan sering orang-orang menggandengkan antara riyaa’ dan
ujub. Riyaa termasuk bentuk kesyirikan dengan orang lain (yaitu
mempertujukan ibadah kepada orang lain-pen) adapun ujub
termasuk bentuk syirik kepada diri sendiri (yaitu merasa
dirinyalah atau kehebatannyalah yang membuat ia bisa
berkarya-pen).

Ini merupkan kondisi orang yang sombong. Orang yang riyaa’
tidak merealisasikan firman Allah إیَّاَك نَْعبُدُ  “Hanya kepadaMulah
kami beribadah”, dan orang yang ujub tidaklah merealisasikan
firman Allah َوإِیَّاَك نَْستَِعینُ  “Dan hanya kepadaMulah kami
memohon pertolongan”. Barangsiapa yang merealisasikan
firman Allah إیَّاَك نَْعبُدُ  maka ia akan keluar lepas dari riyaa’, dan
barangsiapa yang merealisasikan firman Allah َوإِیَّاَك َنْستَِعینُ  maka
ia akan keluar terlepas dari ujub” (Majmuu’ Al-Fataawaa
10/277).

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/12/12/risalah-ujub-bag-3/
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Dari penjelasan Ibnu Taimiyah rohimahulloh itu maka kita
mengetahui, hukum dari ujub itu adalah syirik ashghor (syirik
kecil) sebagaimana sama seperti hukum dari riya’. Hal ini
sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di bawah ini,

�͉˶�˴ϝϮγ˵ έ˴�͉ϥ˴�˳Ϊϴ˶Β˴ϟ�˶Ϧ˸Α�˶ΩϮϤ˵˸Τϣ˴�˸Ϧ˴ϋ -إِنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف َعلَْیكُُم الِشّْرُك «قَاَل  - ملسو هيلع هللا ىلص
˵ϣ˴ϭ�Ϯϟ˵Ύ˴ϗ�˴ϝΎ˴ϗ�͉˶�˴ϝϮγ˴�.»األَْصغَُر  έ˴�Ύ˴ϳ�˵ήϐ˴λ˸ Ϸ˴�˵ϙή˸˷˶θϟ�Ύ»�˸Ϣ˵Ϭ˴ϟ�͉ϞΟ˴ϭ˴�͉ΰϋ˴�͉˵�˵ϝϮϘ˴˵ϳ�˯˵Ύ˴ϳ ˷˶ήϟ

ُروا یَْوَم اْلِقیَاَمِة إِذَا ُجِزَى النَّاُس بِأَْعَماِلِھْم اْذَھبُوا إِلَى الَِّذیَن ُكْنتُْم تَُراُءوَن فِى الدُّْنیَا فَاْنظُ 
»َجَزاًء َھْل تَِجدُوَن ِعْندَُھمْ 

Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda, “Sesungguhnya yang paling
kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik
ashgor.” Para sahabat bertanya, “Apa itu syirik ashgor,
wahai Rasulullah?”

Beliau bersabda, “(Syirik ashgor adalah) riya’. Allah
Ta’ala berkata pada mereka yang berbuat riya’ pada hari
kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan
mereka: ‘Pergilah kalian pada orang yang kalian tujukan
perbuatan riya’ di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian
mendapatkan balasan dari mereka?’ (HR. Ahmad 5: 429.
Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad
hadits ini shahih)

Selanjutnya, bagaimanakah hukum dari amalan kita yang
tercampur dengan ujub itu?

Maka jawabnya adalah karena ujub disamakan dengan riya dari
sisi hukumnya, maka hukum amalan yang tercampur dengan
ujub perinciannya juga sama dengan perincian hukum amalan
yang tercampur dengan riya’.
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******

Para ulama menjelaskan bahwa amal shalih yang tercampur
unsur riya tidak bisa disamakan hukumnya, akan tetapi harus
dirinci sebagaimana berikut:

- Apabila pendorong utama seseorang untuk beramal shalih
adalah keinginan dilihat orang, dan niat ini terus menerus ada
padanya dari awal sampai akhir, maka amal shalihnya gugur,
tidak ada nilainya, dan ia terjerumus ke dalam syirik ashghar
yang dikhawatirkan akan mengantarkannya kepada syirik akbar.

- Apabila pendorong utamanya adalah mengharap wajah Allah
dan keinginan dilihat orang, kemudian dia tidak menghilangkan
niat riya tersebut dari dirinya, maka nash-nash yang ada
menunjukkan bahwa amal shalih itu gugur, tidak bernilai.

- Apabila pendorong utamanya adalah mengharap wajah Allah
semata, namun kemudian pada pertengahan amal terbersit
keinginan untuk dilihat orang, maka ada dua keadaan:

1. Jika dia menolak keinginan yang terbersit dalam hatinya
itu dan kembali memurnikan niatnya dalam beramal,
maka hal itu tidaklah bermudarat baginya. Amalnya tidak
gugur.

2. Jika dia mengikuti bersitan hatinya itu, merasa nyaman
dengannya dan tidak berusaha untuk menghilangkannya,
maka amal shalihnya tersebut berkurang nilainya, dan
dia termasuk orang yang keimanan dan keikhlasannya
lemah sesuai dengan unsur riya yang ada di dalam
hatinya.

Sumber : http://sunnah.or.id/buletin-assunnah/riya-dan-
mencari-dunia-dengan-amal-shalih.html

http://sunnah.or.id/buletin-assunnah/riya-dan-mencari-dunia-dengan-amal-shalih.html
http://sunnah.or.id/buletin-assunnah/riya-dan-mencari-dunia-dengan-amal-shalih.html
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******

Dari hal itu, maka hukum dari suatu amalan yang tercampur
dengan ujub adalah sama seperti perincian hukum riya’ seperti
yang dijelaskan di atas. Walloohu A’lam

MACAM-MACAM JENIS UJUB

Karena ujub itu adalah suatu perbuatan hati, maka macam-
macam jenis ujub itu sangat banyak.

Bahkan boleh dikatakan setiap hal yang berhubungan dengan
manusia bisa dimasuki sifat ujub.

Adapun jika dilihat dari faktor pendorongnya, maka ujub terjadi
karena :

1. Faktor internal, yakni faktor dari dalam diri sendiri. Baik itu
berupa bisikan lintasan hati, jalur nasab (keturunan),
ataupun kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya

2. Faktor external, yakni faktor dari luar. Baik itu faktor luar
yang dimilikinya ataupun faktor luar yang
mempengaruhinya. Seperti : Harta, anak, pengikut, jabatan,
popularitas, lingkungan pergaulan, keluarga, dan lain-lain.

Imam Al- Ghozaly rohimahulloh memberikan 8 model ujub yang
umumnya menimpa seseorang:

1. Ujub dengan nasab yang tinggi.

2. Ujub terhadap keindahan tubuh dan parasnya.

3. Ujub dengan kekuatan.

4. Ujub dengan kecerdasan dan akal.
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5. Ujub terhadap jumlah yang banyak.

6. Ujub dengan harta

7. Ujub dengan pendapat yang salah

8. Ujub dengan bernasab/berafiliasi kepada para penguasa
yang dzolim dan para pengikutnya

Lihat penjelasan Imam Al-Ghozaly rohimahulloh lebih lanjut itu di
link tulisan Ustadz Firanda hafidzahulloh berikut ini :

http://www.firanda.com/index.php/artikel/penyakit-hati/220-
model-model-ujub

PARA ULAMA UMUMNYA LEBIH SERING MENGKAITKAN
UJUB DENGAN AMALAN MEREKA

Dari berbagai macam jenis ujub tadi, ada satu hal yang menarik
untuk dicatat dari sikap para ulama Salaf.

Para Ulama Salaf rahimahumulloh umumnya sangat takut dan
lebih memperhatikan ujub yang berkaitan mengenai masalah

 Amal sholeh yang mereka kerjakan

 Perkara kedudukan mereka dalam masalah Diiniyah

 Masalah akhirat mereka

Perhatian mereka ini membuktikan kecerdasan para ulama Salaf
dalam memahami Diin, dan membuktikan betapa fokusnya
mereka dalam memperhatikan masalah akherat.

Mereka sangat memahami perincian hukum masalah ujub yang
bercampur dengan amal sholeh. Karena hukum akan hal itu

http://www.firanda.com/index.php/artikel/penyakit-hati/220-model-model-ujub
http://www.firanda.com/index.php/artikel/penyakit-hati/220-model-model-ujub
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disamakan dengan hukum amal sholeh yang bercampur dengan
riya’, maka ujub itu bisa merusak bahkan sampai menghapus dari
pahala dari amalan sholeh itu. Dan ini jelas merupakan suatu
kerugian besar bagi akherat mereka!

Hal ini belum lagi jika ditambah dengan kefaqihan mereka
mengenai berbagai macam penyakit hati yang menyertainya.

Berikut adalah perkataan dari para ulama Salaf berkaitan dengan
masalah Ujub,

@ Abu Wahb bin Al-Marwazi rahimahullah berkata: “Aku
pernah bertanya kepada Abdullah bin Al-Mubarok
rahimahullah; “Apa yang dimaksud dgn Al-Kibr
(kesombongan)?” Beliau jawab: “Melecehkan orang lain.”

Lalu aku bertanya lagi ttg apa itu ‘Ujub. Beliau jawab: “‘Ujub
ialah perasaan bahwa kita memiliki sesuatu yg dimiliki orang
lain. Aku tidak mengetahui sesuatu yg lebih berbahaya
daripada sikap ‘ujub bagi orang-orang yg sholat.” (Lihat
Siyaru A’laami An-Nubala’ karya imam Adz-Dzahabi IV/407)

@ Imam Asy-Syafi’i rahimahullah berkata: “Kalo kamu
merasa khawatir terhadap sikap ‘ujub atas amal
perbuatanmu, maka ingatlah keridhoan siapakah yang
menjadi tujuan amalmu? Di alam kenikmatan siapakah
engkau hendak berlabuh? Dan dari siksa yang manakan
engkau berupaya menghindarkan dirimu (darinya)?.” (Lihat
Siyaru A’laami An-Nubala’ karya imam Adz-Dzahabi X/42)

@ Al-Mutharrif bin Abdulllah rahimahullah berkata: “Tidur
terlelap (semalam suntuk, pent) untuk kemudian bangun
dengan penyesalan lebih aku sukai daripada melakukan sholat
tahajjud (qiyamul lail) semalam penuh dan bangun pagi
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dengan perasaan ‘ujub .” (Lihat Hilyatul Auliya’ karya Abu
Nu’aim Al-Ashbahani II/200).

@ Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata: “Demi Allah,
Allah tidak akan memberikan kemenangan kpd orang yg
menganggap suci dirinya sendiri atau bersikap ‘ujub.” (Lihat
Siyaru A’laami An-Nubala’ karya imam Adz-Dzahabi IV/190).

@ Diriwayatkan bahwa ada seorang laki2 berkata kepada
Abdullah bin Umar bin Khoththob radhiyallahu anhuma:
“Wahai orang terbaik, atau anak dari orang terbaik.” Maka
Abdullah bin Umar menjawab: “Aku bukanlah orang terbaik,
juga bukan anak dari orang terbaik. Tapi aku hanyalah salah
seorang hamba Allah yg selalu berharap dan merasa takut
kepada-Nya. Demi Allah, kalo kalian senantiasa bersikap
seperti itu terhadap seseorang, justru kalian akan
membuatnya binasa.” (Lihat Siyaru A’laami An-Nubala’ karya
imam Adz-Dzahabi III/236).

@ Wahb bin Munabbih rahimahullah berkata: “Camkanlah
tiga perkara yg akan aku sampaikan ini, (yaitu): Waspadalah
terhadap hawa nafsu yg dipertuhankan, teman yg
jahat/buruk, dan merasa ‘ujub (bangga diri).” (Lihat Siyaru
A’laami An-Nubala’ karya imam Adz-Dzahabi IV/549).

Sekarang mari kita lihat dan bandingkan dengan diri kita….

Kita umumnya lebih sering membahas dan memperhatikan
masalah ujub hanya dikaitkan dengan penyebab-penyebab
keduniawian….. Bandingkan dengan sikap para ulama Salaf yang
memperhatikan masalah ujub yang dikaitkan dengan masalah
amal sholeh dan akherat.
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Hal ini bukan berarti memperhatikan ujub dalam masalah
duniawi itu tidak penting. Itu penting, bahkan itu sangat penting
sebagai pondasi.

Akan tetapi ini adalah penekanan betapa beda tingkatan
pengetahuan dan pengaruh ujub yang ada pada diri kita,
dibandingkan dengan para ulama Salaf tersebut. Kita baru tahap
pondasi (yang mudah terperngaruh oleh duniawi) sedangkan
mereka sudah tahap menghias menara akherat mereka.

Akan tetapi tidaklah menara itu berdiri melainkan dimulai dari
pembangunan pondasi. Jangan pernah terkesima dengan
membangun menara yang tinggi di atas pondasi yang rapuh.
Walloohu A’lam.

CARA MENGETAHUI APAKAH KITA TERTIMPA PENYAKIT
UJUB

Secara umum ada tiga parameter yang direkomendasikan untuk
mengetahui apakah kita sedang tertimpa penyakit Ujub ataukah
tidak :

1. Deteksi hati

Perkara pendeteksian hati ini berkaitan erat dengan sehat atau
sakitnya hati kita. Semakin sehat hati kita, maka akan semakin
mudah bagi kita untuk mendeteksi apakah kita terkena penyakit
ujub ataukah tidak.

Hal ini tercermin dari keumuman perkataan Rasululloh
shalalloohu ‘alaihi wa sallam berikut ini,
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�˴ό˸ϟ�͉ϥ·˶�˴ϝΎ˴ϗ�˴Ϣ͉Ϡ˴γϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˵�ϰ͉Ϡ˴λ �˶ௌ�˶ϝϮ˸γ˵ έ˴�˸Ϧ˴ϋ�˴Γ˴ήϳ˸ή˴ϫ˵�ϲ Α˴˶�˸Ϧ˴ϋ�˱Δ˴Ό˸ϴ˶τ Χ˴�́˴˴τ Χ˸˴�˴Ϋ˶·�˴ΪΒ˸
ا نُِكتَْت فِي قَْلبِِھ نُْكتَةٌ َسْودَاُء فَإِذَا ُھَو نََزَع َواْستَْغفََر َوتَاَب ُسِقَل قَْلبُھُ َوإَْن َعادَ ِزْیدَ فِْیھَ 

َحتَّى تَْعلُْو قَْلبَھُ 

Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan perbuatan
dosa maka akan tertitik dalam hatinya noda hitam jika ia
menghilangkannya dan memohon ampun, dan di ampuni,
maka hatinya itu dibersihkan. Jika ia melakukan kesalahan
lagi, maka bintik hitam itu akan ditambah sehingga bisa
menutupi hatinya. [HR. Ibnu Mâjah, Tirmidzi . Hadits ini
dihasankan oleh syaikh al-Albâni dalam Shahîh Sunan
Tirmidzi.]

Alat pendeteksi ujub yang utama itu adalah hati. Jika kondisi asal
dari hati itu adalah putih dan bersih, maka jika ada noda hitam
yang menempel di dirinya maka hal itu akan segera diketahui
dan akan segera dibersihkan.

Adapun jika kondisi hati itu sejak awalnya sudah keruh, kotor,
dan sakit; maka andaikata ditambah dengan satu noda hitam
ujub pun tidak akan terasa dan tidak akan ketahuan.

Oleh karena itu hendaklah kita perbanyak tiga hal ini :

 Melakukan amalan sholeh yang berkaitan dengan
amalan hati seperti ikhlash, tawakkal, qona’ah, dan lain-
lain

 Istigfar meminta ampun kepada Alloh

 Melakukan amalan-amalan dhohir yang memiliki efek
untuk membersihkan/mengobati hati kita, seperti
dzikrulloh, membaca Al-Qur’an, dan berteman dengan
orang sholeh.
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Yang mana amalan-amalan itu akan membersihkan hati kita, dan
akan memudahkan pendeteksian hati kita terhadap penyakit-
penyakit hati yang ada pada kita, termasuk ujub.

2. Nasehat orang lain

Penilaian orang lain terhadap diri kita mengenai kejelekan dan
kekurangan kita, kadang lebih tepat dibandingkan penilaian diri
kita sendiri. Tentu saja ini yang dimaksud adalah penilaian dari
teman yang sholeh, sehat hatinya, dan berilmu.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

المرء على دین خلیلھ فلینظر أحدكم من یخالل

“Agama Seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya.
Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman
dekatnya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh
Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah, no. 927)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

ا أَْن  اِلحِ َوالسَّْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َونَافِخِ اْلِكیِر فََحاِمُل اْلِمْسِك إِمَّ َمثَُل اْلَجِلیِس الصَّ
ا أَْن تَِجدَ مِ  ا أَْن تَْبتَاَع ِمْنھُ َوإِمَّ ا أَْن یُْحِرَق یُْحِذیََك َوإِمَّ ْنھُ ِریًحا َطیِّبَةً َونَافُِخ اْلِكیِر إِمَّ

ا أَْن تَِجدَ ِریًحا َخبِیثَةً  ثِیَابََك َوإِمَّ

“Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik
(shalih/shalihah) dan teman yang jahat adalah seperti
pembawa minyak wangi dan peniup api pandai besi.
Pembawa minyak wangi mungkin akan mencipratkan minyak
wanginya itu atau engkau menibeli darinya atau engkau
hanya akan mencium aroma harumnya itu. Sedangkan peniup
api tukang besi mungkin akan membakar bajumu atau engkau
akan mencium darinya bau yang tidak sedap”. (Riwayat
Bukhari, kitab Buyuu’, Fathul Bari 4/323 dan Muslim kitab
Albir 4/2026)
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Adapun penilaian dari orang fasiq dan pendengki (walaupun
berilmu) kadang hanya didasarkan kepada kecenderungan hawa
nafsunya. Bisa jadi dia menganggap suatu kerusakan itu adalah
hal yang wajar, karena dia juga terbiasa melakukan kerusakan.

Bisa juga dia menilai dengan dorongan untuk menjatuhkan saja
karena kedengkian dan kebenciannya, bukan karena ingin
memperbaiki atau berdasarkan kasih sayang. Sehingga lebih
berupa hinaan dan ejekan belaka. Untuk hal yang seperti ini,
maka hal tersebut tidak perlu untuk dihiraukan.

ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِھِلینَ 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang
bodoh”. (al-A’raf: 199).

ا لَنَآ أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َسالٌَم َعلَْیُكْم الَنَْبتَِغي َوإِذَا َسِمعُوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنھُ َوقَالُو
اْلَجاِھِلینَ 

“Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak
bermanfaat, maka mereka berpaling daripadanya, dan
mereka berkata, ‘Bagi kami amal-amal kami dan bagimu
amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin
bergaul dengan orang-orang jahil’.” (Al-Qashash: 55).

Akan tetapi kadang hal itu tidak mutlaq. Musuh kadang lebih jeli
dalam melihat kekurangan kita daripada kita sendiri.

Sehingga jika ada suatu nasehat yang sebenarnya didorong oleh
dengki dan kebencian namun benar dari pertimbangan ilmu dan
perbaikan untuk diri kita, maka tidak mengapa mengambil
nasehatnya dan bersabar terhadap buruknya ejekan dan
hinaanya.
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3. Ilmu

Ilmu adalah suatu bekal yang berharga dalam menjaga diri kita.
Dan Ilmu adalah suatu parameter diagnosa standart dalam
memahami apakah ujub itu sedang menimpa diri kita ataukah
tidak.

Dari Mu’awiyah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

�˶˷Ϊϟ�ϰϓ˶�˵Ϫ˸Ϭ˷˶Ϙ˴ϔ˵ϳ�˱ήϴ˴˸Χ�˶Ϫ˶Α�͉˵�˶Ω˶ήϳ˵�˸Ϧϣ˴�˶Ϧϳ

“Barangsiapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan,
maka Allah akan memahamkan dia tentang agama.” (HR.
Bukhari no. 71 dan Muslim no. 1037)

Oleh karena itu memahami Ilmu mengenai Ujub itu adalah salah
satu cara kita mendeteksi diri kita, apakah kita sedang terkena
ujub ataukah tidak.

Akan tetapi karena ujub ini adalah suatu perbuatan hati, maka
gunakanlah ilmu ini untuk mendiagnosa diri kita terlebih dahulu
sebelum mendiagnosa orang lain….

Sebab kadang kita menemukan ketika ada maling yang teriak
maling, maka jauh di hatinya dia masih mau mengakui bahwa dia
sebenarnya yang salah dan merasa berdosa…. Namun kita ketika
kita menemukan “orang ujub yang teriak ujub”, maka jarang
orang tersebut mau mengakui bahwa dia sebenarnya juga
ujub…..
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BAGAIMANA CARA BERMUAMALAH TERHADAP ORANG
YANG UJUB DAN SOMBONG?

Secara umum, perincian bermualah terhadap orang yang ujub
dan sombong itu dibagi menjadi tiga :

1. Cara bermuamalah terhadap orang yang ujub dan sombong,
yang kesombongan dan keujubannya itu tidak memberikan
dampak madhorot kepada kita adalah dengan cara
menasehatinya dan memberikan ilmu mengenai hal ini.

Dengan catatan ini adalah ujub dan kesombongannya yang
didhohirkan dan tampak terlihat oleh kita.

Hendaklah kita menasehatinya jika kita mampu, karena bisa jadi
dia melakukan hal itu karena tidak sadar dan tidak mengetahui
ilmunya

2. Adapun jika ujub dan kesombongannya itu tersembunyi di
dalam hatinya dan tidak terlihat oleh diri kita, maka hendaklah
kita berhuznudzon (berprasangka baik) kepadanya dan lebih
menyibukkan diri kita dengan aib-aib kekurangan diri kita.

Jangan sampai juga kita menjadi orang ujub yang menuduh
orang lain ujub dengan alasan yang tidak jelas.

3. Bagaimana dengan orang yang ujub dan sombong yang
perilakunya menyebabkan kemadhorotan kepada diri kita?

Maka untuk jawaban hal ini ada dua pendapat dengan
perinciannya yang kami ketahui.

Pendapat pertama: Boleh melawan kesombongannya dengan
kesombongan juga sesuai dengan kadar yang proporsianal.

Hal ini dengan berdasarkan dalil-dalil berikut ini:
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َوَجَزاُء َسیِّئٍَة َسیِّئَةٌ ِمثْلَُھا ۖ َوالَِّذیَن إِذَا أََصابَُھُم اْلبَْغُي ُھْم یَْنتَِصُرونَ 

“Dan ( bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan
dengan zalim mereka membela diri. Dan balasan dari suatu
kejahatan itu adalah suatu kejahatan yang serupa….” (QS.
Asy Syuroo : 39-40)

�˵ϔ˴Ϗ�͇Ϯϔ˴˵ό˴ϟ�͉˴�͉ϥ·˶͉�ن�˵�˵Ϫ͉ϧή˴μ˵ Ϩ˸˴ϴ˴ϟ�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�˴ϲ ϐ˶˵Α�͉Ϣ˵Λ�˶Ϫ˶Α�˴ΐ ϗ˶Ϯϋ˵�Ύ˴ϣ�˶ϞΜ˶˸Ϥ˶Α�˴ΐ ϗ˴Ύ˴ϋ�˸Ϧϣ˴˴ϭ�˴Ϛϟ˶Ի˴Ϋ�˲έϮ

“Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan
penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya
(lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah
benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-
Hajj : 60)

Ύ˱Ϥϴ˶Ϡ˴ϋ�Ύ˱όϴ˶Ϥ˴γ�͉˵�˴ϥΎ˴ϛϭ˴ى��˴Ϣ˶Ϡ˵υ�˸Ϧϣ˴�͉ϻ·˶�˶ϝϮ˸Ϙ˸˴ϟ�˴Ϧϣ˶�˯˶Ϯ͊δϟΎ˶Α�˴ήϬ˸˴Π˸ϟ�͉˵�͊ΐ Τ˶ϳ˵�˴ϻ

“Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan)
dengan terus terang kecuali oleh orang yang didzalimi. Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS An-
Nisaa : 148)

Imam Syafi’i rohimahulloh juga memperbolehkan sombong
terhadap orang yang sombong dengan perkataan beliau
“Bersikaplah sombong kepada orang sombong sebanyak
dua kali.”

Ulama yang lain berkata, “Terkadang bersikap sombong
kepada orang yang sombong, bukan untuk membanggakan
diri, termasuk perbuatan terpuji. Seperti, bersikap sombong
kepada orang yang kaya atau orang bodoh (yang
sombong).”

Lihat perincian perkataan ulama ini di :
http://www.konsultasisyariah.com/kesahihan-hadis-
sombong-terhadap-orang-sombong-adalah-sedekah/

http://www.konsultasisyariah.com/kesahihan-hadis-sombong-terhadap-orang-sombong-adalah-sedekah/
http://www.konsultasisyariah.com/kesahihan-hadis-sombong-terhadap-orang-sombong-adalah-sedekah/
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Pendapat kedua: Tidak boleh membalas kesombongan dengan
sikap yang sombong juga

Hal ini sebagaimana yang kami tanyakan kepada Ustadz Ahmad
Zainuddin ketika mengikuti taklim beliau di Masjid Ar Rachmat
Slipi, Jakarta Selatan.

Beliau berkata bahwa beliau pernah duduk di Majlis Syaikh Abdul
Muhsin Al Abbad hafidzahulloh di Madinah dan ada pertanyaan
yang serupa. Dan Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad berkata “Walau
bagaimanapun bersikap sombong itu tetap tidak diperbolehkan”.

Walloohu A’lam.

Adapun dalil-dalil untuk pendapat kedua ini adalah keumuman
dalil-dalil larangan mengenai sombong, seperti :

Allah Ta’ala berfirman,

ً إِنَّ هللاَ الَ یُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل  ْر َخدََّك ِللنَّاِس َوالَ تَْمِش فِي الألَْرِض َمَرحا َوالَ تَُصعِّ
}18{فَُجْورٍ 

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka
bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (QS.
Luqman:18)

إِنَّھُ َال یُِحبُّ اْلُمْستَْكبِِرینَ 

“Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang
menyombongkan diri.” (QS. An Nahl: 23)

Haritsah bin Wahb Al Khuzai’i berkata bahwa ia mendengar
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

اٍظ ُمْستَْكبِرٍ  أََال أُْخبُِرُكْم بِأَْھِل النَّاِر قَالُوا بَلَى قَاَل ُكلُّ ُعتُّلٍ َجوَّ
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“Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka?
Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak
lagi rakus, dan takabbur(sombong).“ (HR. Bukhari no. 4918
dan Muslim no. 2853).

Tarjih :

Adapun di antara dua pendapat ini, maka yang rojih (yang kuat)
adalah pendapat yang mengatakan boleh untuk sombong
terhadap orang yang sombong.

Dengan catatan :

 Hal ini dilakukan hanya sekedar untuk menghindari
kemadhorotan yang hendak ditimpakan oleh orang yang
sombong itu kepada kita

 Atau untuk menangkal penindasan dan kedzoliman yang
hendak dikenakan kepada kita sedang kita mempunyai
kemampuan untuk melawannya.

 Ini haruslah dilakukan secara proporsional serta sesuai
dengan kebutuhan untuk menolak kemadhorotan saja.
Bukan untuk selalu digunakan kepada semua orang yang
ujub dan sombong (lihat perincian yang kami sebutkan
sebelumnya).

 Bukan juga untuk melawab pemerintah yang dzolim,
karena khusus berkenaan dengan pemerintahan hal ini
terdapat petunjuk hadits dan qaidah-qaidah Ahlus
Sunnah yang tersendiri dalam mensikapinya.

Walloohu A’lam
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APAKAH JIKA TIDAK UJUB BERARTI HARUS MERASA
RENDAH DIRI KEPADA ORANG LAIN DENGAN ALASAN
TAWADHU?

a. Antara Rendah Diri dan Tawadhu

Rendah diri dan tawadhu’ itu sebenarnya adalah dua hal yang
berbeda. Rendah diri itu jika berhubungan dengan orang lain
(baca : Makhluq), adapun tawadhu’ itu jika berhubungan dengan
Alloh dalam hal bermuamalah terhadap manusia.

Kedua hal ini sebenarnya berbeda, namun kadang ada orang
yang menyamakannya ataupun susah dalam membedakannya.

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi
wa sallam bersabda,

�͉ϻ·˶�͉˶˶�˲ΪΣ˴˴�˴ϊ ο˴ ˴Ϯ˴Η�Ύ˴ϣ˴ϭ�̒ΰϋ˶�͉ϻ·˶�˳Ϯϔ˴˸ό˶Α�˱ΪΒ˴˸ϋ�͉˵�˴Ω˴ί �Ύ˴ϣ˴ϭ�˳ϝΎ˴ϣ�˸Ϧϣ˶�˲Δ˴ϗ˴Ϊλ˴ �˸Ζμ˴ Ϙ˴˴ϧ�Ύ˴ϣ
�͉˵�˵Ϫ˴ό˴ϓ˴έ

“Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah
menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf
melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga
tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu’ karena Allah
melainkan Allah akan meninggikannya.” (HR. Muslim no.
2588)

Secara umum, merasa rendah diri terhadap orang lain itu adalah
suatu sikap yang harus diperbaiki.

Jika dia ada kekurangan yang menyebabkan rendah diri, maka
hendaklah kekurangannya itu diperbaiki.

Jika kekurangannya itu tidak bisa diperbaiki, seperti misal karena
cacat atau yang semisal, maka hendaklah sikap hatinya yang
diperbaiki. Yakni dengan sabar, qona’ah, syukur, dan tawakal.
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

”�˸ι ή˶Σ˸�˲ήϴ˴˸Χ�˷˳Ϟϛ˵�ϰϓ˴˶ϭ�ˬϒ˶ϴ˶ό͉π ϟ�˶Ϧϣ˶˸Ά˵Ϥ˸ϟ�˴Ϧϣ˶�͉˶�ϰϟ˴˶·�͊ΐ Σ˴˴˴ϭ�˲ήϴ˴˸Χ�͊ϱ Ϯ˶Ϙ˸˴ϟ�˵Ϧϣ˶˸Ά˵Ϥ˸ϟ
�˸ΰΠ˶˸ό˴Η�˴ϻϭ˴�͉˶Ύ˶Α�˸Ϧό˶˴Θ˸γ˴ϭ�˴Ϛό˵˴ϔ˸Ϩ˴ϳ�Ύ˴ϣ�ϰϠ˴˴ϋ“

“Orang mukmin yang kuat (dalam iman dan tekadnya) lebih
baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin
yang lemah, dan masing-masing (dari keduanya) memiliki
kebaikan, bersemangatlah (melakukan) hal-hal yang
bermanfaat bagimu dan mintalah (selalu) pertolongan
kepada Allah, serta janganlah (bersikap) lemah…” [HSR
Muslim (no. 2664)]

Alloh subhaanahu wa ta’aala berfirman,

َوَال تَِھنُوا َوَال تَْحَزنُوا َوأَْنتُُم اْألَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمِنینَ 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu
bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling
tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”
[QS. Ali Imran : 139]

فََال تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْونِ 

“……Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia,
(tetapi) takutlah kepada-Ku….” [QS. Al-Maidah : 44]

b. Antara Rendah diri dan Rendah Hati

Rendah diri juga mempunyai hukum dan pembahasan yang
berbeda dengan hukum dan pembahasan mengenai rendah hati
dan menghormati orang lain.
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Rendah hati itu adalah karena Alloh, sehingga dia tidak merasa
lebih mulia di hadapan Alloh dibandingkan orang lain. Bukanlah
rendah hati itu karena dia berharap akan ridho manusia semata.

Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

َمْن أَْرَضى هللاَ بَِسَخِط النَّاِس ، َكفَاهُ هللاُ النَّاَس ، َو َمْن أَْسَخَط هللاَ بِِرَضى النَّاِس ، 
َوَكلَھُ هللاُ إِلَى النَّاِس 

“Barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun
manusia murka kepadanya, Allah akan mencukupinya dari
manusia. Dan barang siapa yang membuat Allah murka
karena mencari keridhaan manusia, maka Allah akan
menyerahkan ia kepada manusia (tidak akan ditolong oleh
Allah).” (HR. Abdu bin Humaid. Musnad Abdu bin Humaid
no.1524, dan dishahihkan oleh Syaikh Al AlBani dalam Silsilah
Shahihah no.2311 )

c. Antara Rendah Diri dan Menghomati Orang Lain

Adapun menghormati orang lain, maka itu bagian dari adab dan
akhlaq yang terpuji walaupun terkadang dilakukan dengan cara
merendahkan diri.

Seperti misal ketika kita menghormati orang tua kita dengan cara
merendahkan diri kita di hadapannya. Atau sikap kita ketika
menghormati orang tua/sesepuh yang ada di masyarakat kita.
Atau sikap kita dalam menghormati para pembesar di
masyarakat kita.
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Dan hendaklah harus selalu ditekankan, menghormati orang lain
(walau kadang dengan sikap merendahkan diri) ini berbeda
hukumnya dengan merasa rendah diri.

Berikut adalah perincian dalil mengenai hal itu,

Dalil pertama

Alloh subhaanahu wa ta’aala berfirman,

ا یَْبلُغَنَّ ِعْندََك اْلِكبََر أَحَ  دُُھَما أَْو َوقََضٰى َربَُّك أَالَّ تَْعبُدُوا إِالَّ إِیَّاهُ َوبِاْلَواِلدَْیِن إِْحَسانًا ۚ إِمَّ
ِكَالُھَما فََال تَقُْل لَُھَما أُّفٍ َوَال تَْنَھْرُھَما َوقُْل لَُھَما قَْوًال َكِریًما

ْحَمِة َوقُْل َرّبِ اْرَحْمُھَما َكَما َربَّیَانِي َصِغیًراَواْخِفْض لَُھَما َجنَاَح ال ذُّّلِ ِمَن الرَّ

“Dan Robb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik
pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang
di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur
lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah
kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan
janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada
mereka perkataan yang mulia.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan
penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Robb-ku,
kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua
telah mendidik aku waktu kecil”. [QS. Al-Israa : 23-24]

Dalil kedua

Dari Ubadah bin Shamith bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wa sallam bersabda.

تِي َمْن لَْم یجل َكبِْیَرناَ َویَْرَحْم َصِغْیَرنَا َویَْعِرُف ِلعَاِلِمنَا َحقَّھُ  لَْیَس ِمْن أُمَّ
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“Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati
yang tua, tidak menyanyangi yang kecil dan tidak mengenal
hak orang alim.” [Hasan Riwayat Imam Ahmad (5/323) Ath
Thabrani 8/167,232) Shahih Jami’2/5444]

Dalil ketiga

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

�˶Ϣ˶Ϡ˸δϤ˵˸ϟ�˶Δ˴Β˸ϴ͉θϟ�ϱΫ˶�˴ϡ˴ήϛ˸·˶�͉˶�˶ϝϼ˴ Ο˸˶·�˸Ϧϣ˶�͉ϥ·˶

“Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah
menghormati orang muslim yang sudah tua” (HR. Abu
Dawud, dari Abu Musa Al Asy’ary radhiyallahu ‘anhu,
dihasankan Syeikh Al Albany).

Dalil Keempat

Dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

�˸Ϡ˵γ�˴ϡή˴ϛ˸˴�˸Ϧϣ˴�ϲϓ˶�͉˶�˴ϥΎ˴τ Ϡ˵˸γ�˴ϥΎ˴ϫ˴�˸Ϧϣ˴˴ϭ�˶Δ˴ϣΎ˴ϴ˶Ϙ˸ϟ�˴ϡϮ˸ϳ˴�͉˵�˵Ϫ˴ϣ˴ήϛ˸˴�Ύ˴ϴ˸ϧ͊Ϊϟ�ϲϓ˶�͉˶�˴ϥΎ˴τ
�˶Δ˴ϣΎ˴ϴ˶Ϙ˸ϟ�˴ϡϮ˸ϳ˴�͉˵�˵Ϫ˴ϧΎ˴ϫ˴�Ύ˴ϴ˸ϧ͊Ϊϟ

“Barang siapa memuliakan sulton Allah (penguasa) didunia
maka Allah akan memuliakannya pada hari kiamat dan
barang siapa yang menghinakan sultan Allah didunia maka
Allah hinakan pada hari kiamat.”

(Diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya 5/42, At
Tirmidziy dalam sunannya kitab Al Fitaan ‘An Rasulullah bab
Ma Jaa fil Khulafa’ No.3150. lihat Silsilah Al Ahadits Ash
Shohihah karya Syeikh Muhammad Nashiruddin Al Albaniy
5/376).
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d. Kesimpulan mengenai masalah Rendah Diri, Rendah
Hati, Tawadhu’, dan Menghormati Orang Lain

Adapun sebagai kesimpulan akan pertanyaan “Apakah jika tidak
ujub berarti harus merasa rendah diri kepada orang lain dengan
alasan Tawadhu?”, maka jawabnya merasa rendah diri karena
orang lain itu mempunyai hukum yang berbeda dengan
tawadhu’.

Merasa rendah diri karena orang lain adalah suatu akhlaq dan
sikap yang harus diperbaiki. Sedangkan tawadhu’ itu adalah
merendahkan diri karena Alloh subhaanahu wa ta’ala, dengan
tidak merasa bahwa dia lebih mulia dibandingkan orang lain di
hadapan Alloh subhaanahu wa ta’ala.

Sikap rendah diri ini juga berbeda dengan sikap merendahkan
diri sesuai dengan tuntunan syariat untuk menghormati orang
lain, sebagaimana yag telah kita sebutkan haditsnya sebelumnya.

Dan hendaklah kita berhati-hati dengan tipuan syaithon
“Merendahkan diri untuk meningkatkan mutu”. Yakni dengan
berpura-pura merendahkan diri agar mendapatkan pujian dan
keridhoan manusia belaka saja.

Walloohu A’lam
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CARA MENGOBATI PENYAKIT UJUB : JIHAD MELAWAN
DIRI SENDIRI

Cara mengobati penyakit ujub yang paling utama adalah dengan
berjihad melawan diri sendiri. Hal ini karena ujub itu adalah
suatu perbuatan hati yang senantiasa mengikuti kita kemana kita
berada.

Akan tetapi jangan dikira usaha kita melawan diri kita sendiri ini
tidak dianggap sebagai suatu amalan yang besar dan utama.
Justru jihad dalam melawan diri kita sendiri ini (termasuk di
dalamnya adalah perihal ujub ini) tergolong sebagai amalan
jihad yang mempunyai pahala serta keutamaan yang besar.

Mari kita perhatikan dalil berikut ini,

1099 – «أفضل الجھاد أن یجاھد الرجل نفسھ وھواه» .
الدیلميأبو نعیم، :1496الصحیحة .عن أبي ذر]ابن النجار[…)صحیح .)

Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jihad
yang paling afdhol adalah jihadnya seseorang dalam
melawan dirinya dan hawa nafsunya”

(Shahih al jami’ ash shoghir, hadits ke 1099. Syaikh Albani
berkata “Shohih”. Diriwayatkan oleh ibnu Najjar, dari Abu
Dzarr, Ash-shohihah : halaman 1496. Abu Nu’aim, dan ad
Dailami)

Yang harus diperhatikan, dalam jihad melawan diri kita sendiri ini
terdapat point-point tertentu yang harus kita perhatikan dalam
menunjang keberhasilan jihad kita ini. Terutama dalam hal-hal
yang berkaitan dengan masalah Ujub. Adapun hal tersebut
adalah sebagai berikut :
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1. Mengilmui mengenai masalah penyakit ujub dan selalu me-
muroja’ah (mengulang-ulang) dalam mempelajarinya.

2. Jangan merasa aman dari ujub dimanapun dan kapanpun
kita berada. Jangan seperti perkataan “Menjadi musuh
syaithon ketika kita berada di keramaian banyak orang, dan
menjadi teman akrab syaithon ketika sendirian”.

3. Bergaul dengan teman dan lingkungan yang baik dan yang
bisa menasehati kita.

4. Selalu berdo’a, berdzikir, beribadah, dan mendekatkan diri
kita kepada Alloh untuk membersihkan hati kita.

5. Membulatkan tekad selalu dalam berjihad untuk
memperbaiki diri dan melawan hawa nafsu.

6. Rutin mendatangi majlis Ta’lim dan Nasehat untuk mencari
ilmu dan melembutkan hati.

7. Melazimkan diri untuk bersikap tawadhu’ karena Alloh,
karena tawadhu’ itu adalah lawan alami daripada Ujub

8. Menghilangkan atau menjauhkan diri dari hal-hal yang
menyebabkan terjadinya Ujub.

RUMUSAN KESIMPULAN

1. Hukum Ujub yang sudah didhohirkan dalam bentuk amalan,
maka perincian hukumnya sama seperti perincian hukum
riya’

2. Macam-macam jenis ujub itu ada banyak karena ujub itu
adalah amalan hati. Tapi secara umum jika dilihat dari faktor
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pendorongnya, Ujub itu bisa terjadi karena faktor internal
dan faktor external

3. Para Ulama umumnya lebih sering mengaitkan ujub dengan:
amalan sholeh mereka, kedudukan mereka dalam perkara
Diiniyah, dan perkara Akherat mereka; karena perbedaan
tingkatan pengetahuan dan perbedaan pengaruh ujub yang
ada pada diri mereka.

4. Cara mengetahui apakah kita sedang terkena penyakit ujub
ataukah tidak secara umum diketahui dengan tiga cara :

a. Deteksi Hati b. Nasehat orang lain c. ilmu

5. Cara bermuamalah terhadap orang yang ujub dan sombong
dibagi menjadi tiga :

a. Jika orang yang ujub dan sombong itu terlihat ujub dan
kesombongannya oleh kita, namun dia tidak
memberikan kemadhorotan kepada kita, maka kita
bermuamalah dengannya dengan cara menasehatinya
dan memberikan ilmu mengenai hal ini.

b. Jika ujub dan kesombongannya tersembunyi di dalam
hatinya dan tidak terlihat oleh diri kita, maka hendaklah
kita berhuznudzon (berprasangka baik) dan lebih
menyibukkan diri kita dengan aib-aib kekurangan diri kita
dibandingkan dengan mengurusi orang lain.

c. Jika orang yang ujub dan sombong itu terlihat perilaku
ujub dan sombongnya oleh kita, dan menyebabkan
kemadhorotan kepada diri kita. Maka boleh bagi kita
untuk sombong terhadap orang yang sombong, sesuai
dengan pendapat yang rojih. Dengan catatan hanya
sekedar untuk menghindari kemadhorotan yang hendak
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ditimpakan oleh orang yang sombong itu kepada kita,
atau untuk menangkal penindasan dan kedzoliman yang
hendak dikenakan kepada kita sedang kita mempunyai
kemampuan untuk melawannya.

6. Rendah diri, tawadhu’, rendah hati, bersikap merendahkan
diri, dan menghormati orang lain itu memiliki perbedaan
dan pembahasan yang tersendiri. Adapun merasa rendah
diri karena orang lain adalah suatu akhlaq dan sikap yang
harus diperbaiki. Dan ini bukanlah tawadhu’.

7. Hati-hati dengan tipuan syaithon “Merendahkan diri untuk
meningkatkan mutu”. Yakni dengan berpura-pura
merendahkan diri agar mendapatkan pujian dan keridhoan
manusia belaka saja.

8. Cara mengobati penyakit ujub yang paling utama adalah
dengan cara berazzam untuk berjihad melawan diri sendiri.

KHOTIMAH

Dengan berakhirnya bagian kelima dari “Risalah Ujub” ini,
maka berakhirlah risalah tulisan ini. Semoga risalah ini
dicatat sebagai suatu tambahan amalan pahala bagi sang
penulisnya, dan dapat memberikan manfaat bagi kita
semua.

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada
Nabi kita Muhammad shalalloohu ‘alaihi wa sallam.

Walhamdulillaahi robil ‘aalamiin. Baarokalloohu fiik

---o---
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