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MUQODDIMAH 
 
Sembari menyelesaikan ebook saya “Meninggalkan Syubhat dan kembali kepada ilmu yang jelas dan 
tegas”, yang membahas mengenai ilmu yang berkaitan dengan masalah pemerintahan yang dzolim 
dan banyak kekufuran di dalamnya.   
 
Saya diminta oleh istri saya, untuk membuat quiz berhadiah (makanan berupa cake, risoles, onde-
onde, dll) yang merupakan handmade istri saya, untuk para akhwat dan ummahat guna disebar di 
medsos istri saya.  
 
Untuk memenuhi “tugas negara” itu, saya buat pertanyaan yang berhubungan dengan tema yang 
berhubungan dengan ebook yang sedang saya buat, karena mumpung masih lagi anget-angetnya. 
Dan juga karena pesan istri saya agar pertanyaannya dibikin agak susah, jangan gampang-gampang, 
karena hadiahnya lumayan. Maka saya bikin pertanyaannya agak sedikit susah. 
 
Pertanyaan itu adalah, 

“Sebutkan minimal 30 dalil dan terjemahannya, hadits-hadits yang berhubungan dengan 
kepada pemerintah Islam yang dzolim dalam hal yang ma’ruf, yang secara dhohir masih 
terlihat melakukan sholat. Yang memberikan dalil paling banyak, maka dia yang menang” 

 
Quiz berhadiah dengan tenggat waktu sekitar 3-4 hari itu ternyata cukup banyak diminati, dan 
menggembirakan hasilnya.  
 
Pemenangnya berhasil menyebutkan sampai dengan 40 dalil. Walau setelah diteliti ternyata hanya 
38 yang merupakan dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, sedangkan 2 sisanya adalah qoul dari Al 
Hasan Al Bashri, ulama Salaf dari kalangan tabi’in. Akan tetapi ini adalah hasil yang sudah sangat 
bagus dan patut di acungi jempol. 
 
Adapun dalil-dalil mengenai haramnya khuruj (keluar dari ketaatan dalam hal yang ma’ruf, ataupun 
menghasung keluar untuk memberontak) kepada pemerintahan yang dzolim itu sebenarnya total 
berjumlah 106 hadits, menurut referensi yang saya ketahui. Dan berikut ini adalah terjemahan 
kumpulan 106 hadits tersebut yang saya terjemahkan. 
 
Sekedar sedikit catatan, Rasulullah sebenarnya memberikan banyak variasi kata yang kembali 
kepada arti yang sama kepada arti : pemimpin, penguasa, atau pemerintahan.  
 
Ini seperti : Amir (atau Umaro’ untuk versi jamaknya), Imam (atau aimmah untuk versi jamaknya), 
Sulthon, Al Jama’ah (atau jama’atul Muslimin), Kholifah (atau khulafa’ untuk versi jamaknya), Dzu 
amrukum (yang secara harfiah berarti “pemilik urusan kalian”), Malik (raja), dan lain-lain. Untuk 
melihat perinciannya, silakan lihat teks asli arab yang saya sertakan sebelum terjemahan. Adapun 
untuk terjemahan, saya terjemahkan dengan pemimpin, penguasa, atau pemerintah secara berganti 
sesuai dengan makna yang dimaksud. 
 
Banyaknya hadits hingga berjumlah 106 hadits ini, membuktikan bahwa permasalahan haramnya 
“khuruj” dari pemerintahan Islam yang dzolim merupakan hadits yang mutawatir ma’nawi. Maka 
dari itu tidak heran, jika para Ulama Ahlus Sunnah, menjadikan ini sebagai salah satu dari ushul 
(pokok) dari manhaj Salaf Ahlus Sunnah wal Jama’ah, di dalam kitab-kitab induk mereka mengenai 
manhaj dan aqidah. 
 



Kumpulan 106 Hadits Larangan Keluar dari Ketaatan dalam Hal yang Ma’ruf dan Menghasung 
Pemberontakan Kepada Pemerintah 

 

2 
 

Faedah dari bersabar terhadap pemerintahan yang dzolim ini, selain dari mengikuti sunnah yang 
tegas dan jelas, adalah agar tidak terjadi madhorot yang lebih besar dan tertumpahnya darah rakyat 
akibat penentangan dan pemberontakan.  
 
Petunjuk Sunnah Nabawiyah memberikan kita arahan agar memilih madhorot yang lebih kecil, 
bersabar, memberikan nasehat kepada pemerintah untuk perbaikan, dan memperbaiki kerusakan 
yang terjadi di masyarakat itu sendiri.  
 
Karena munculnya pemerintahan yang dzolim itu tentu berasal dari masyarakat yang rusak. Dari 
masyarakat yang seperti itulah pemegang kekuasaan yang asal mulanya juga berasal dari rakyat, 
dipilih dan berkuasa. 
 
Maka dari itu pola pandang dalam memahami petunjuk Sunnah Nabawiyah dalam masalah 
pemerintahan yang dzolim ini, sangat bertolak belakang paradigma-nya dengan yang dituduhkan 
para penentangnya sebagai penjilat, murji’ah, dan yang semisal. 
 
Akhirul kalam, semoga terjemahan 106 hadits yang berhubungan dengan haramnya “khuruj” dari 
pemerintahan yang dzolim ini bermanfaat bagi kita semua. Ebook 106 hadits ini juga dimaksudkan 
untuk melengkapi ebook kami “Meninggalkan Syubhat dan kembali kepada ilmu yang jelas dan 
tegas” yang terdahulu. 
 

Tangerang Selatan dan Jakarta, Januari 2017 M / Robi’ul Akhir 1438  
 
      Abu Maryam Kautsar Amru bin Syamsudin bin Muhammad Ja’far 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kumpulan 106 Hadits Larangan Keluar dari Ketaatan dalam Hal yang Ma’ruf dan Menghasung 
Pemberontakan Kepada Pemerintah 

 

3 
 

الحاكم الظالم اكثر من مائة حديث فى تحريم الخروج على  
 

Lebih dari 100 buah hadits yang mengharomkan untuk keluar  
(dari ketaatan dalam hal yang ma’ruf, atau keluar untuk memberontak)  

kepada pemerintah yang dzolim 
 
Diambil dari notes fan page FB  : شرٌعتً القرآن و دٌنً االسالم   (Islam agama-ku dan Al Qur’an Syari’at-ku) 
Dibuat oleh FP tersebut pada     : 7 Mei 2013 
Link    : https://www.facebook.com/notes/564380616928923/  
Disebutkan oleh  : Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Al Imam 
Disusun ulang oleh  : Abu Abdullah Muhammad Halmi 
Sumber asli   : الٌقٌن نور منتدٌات  (Forum Nurul Yaqin) 
Diterjemahkan oleh  : Abu Maryam Kautsar Amru  
 

 
الرحٌم الرحمن هللا بسم  

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 

بالحكام متعلقة ألحادٌث قراءة فهذه بعد أما وسلم علٌه هللا صلى ورسوله عبده محمدا أن وأشهد هللا إال إله ال أن وأشهد  . 
Saya bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhaq untuk diibadahi dengan cara yang haq) kecuali Allah, 
dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul Allah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam. Amma ba’du (adapun sesudah itu) : 
 
Ini adalah kumpulan bacaan hadits-hadits yang berhubungan dengan masalah penguasa 
pemerintahan. 
 

 و فتعرفون أمراء علٌكم ٌستعمل انه قال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أن عنها هللا رضً سلمه أم عن:  األول الحدٌث
 من أي) صلوا ما ال قال نقاتلم أفال هللا رسول ٌا قالوا وتابع رضً من ولكن سلم فقد أنكر ومن برئ فقد كره فمن تنكرون
مسلم رواه( )بقلبه أنكر و بقلبه كره ) 

1. Hadits ke-1 
Dari Ummu Salamah rodhiyalloohu ‘anhaa, bahwasanya Rasululloh shalalloohu ’alaihi wa sallam 
bersabda :  

“Sesungguhnya akan diangkat diatas kalian para pemimpin, kalian mengenal dan mengingkari 
(tindak-tanduk mereka), barang siapa yang membenci perbuatan tersebut sungguh ia telah 
terlepas dari dosa, dan barang siapa yang mengingkarinya sungguh ia telah selamat, tetapi 
siapa yang ridha dan mengikutinya (maka ia ikut berdosa).”  
 
Lalu para sahabat berkata, “Ya Rasulullah bukankah kita memerangi mereka?“   
 
Beliau jawab, “Tidak, selama mereka masih shalat” ((Dalam riwayat lain –tamb) cukup benci 
dan ingkarilah dengan hatimu) [Hr. Muslim] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/notes/564380616928923/


Kumpulan 106 Hadits Larangan Keluar dari Ketaatan dalam Hal yang Ma’ruf dan Menghasung 
Pemberontakan Kepada Pemerintah 

 

4 
 

 تحبونهم الذي أئمتكم خٌار قال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضً مالك بن عوؾ عن:  الثانً الحدٌث
 تبؽضونهم الذٌن أئمتكم وشرار(  لكم وٌدعون لهم تدعون أي تصلون) علٌكم وٌصلون علٌهم وتصلون موٌحبونك

 ما ال الصالة فٌكم أقاموا ما ال قال بالسٌؾ ذلك عند ننابذهم أفال هللا رسول ٌا قلنا قالوا وٌلعنونكم وتلعنونهم وٌبؽضونكم
 من ٌدا ٌنزعن وال هللا معصٌة من ٌأتً ما فلٌكره هللا معصٌة من شٌئا ٌأتً فرآه وال علٌه ولً من إال الصالة فٌكم أقاموا
مسلم رواه) طاعة ) 

2. Hadits ke-2 
Dari Auf bin Malik rodhiyalloohu ‘anhu, saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda,  

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai mereka, dan mereka pun mencintai 
kalian, kalian mendo’akan mereka, mereka pun mendoakan kalian, sejelek-jelek pemimpin 
kalian adalah yang kalian benci terhadap mereka, mereka pun benci terhadap kalian, dan 
kalian melaknat mereka, merekapun melaknat kalian.”  
 
Lalu ada yang berkata, “Ya Rasulullah apakah kita tidak melawan mereka dengan senjata?”  
 
Beliau menjawab, “Tidak selama dia masih mengerjakan shalat di tengah-tengah kalian. Tidak 
selama dia masih mengerjakan shalat di tengah-tengah kalian.  Bila kalian melihat sesuatu 
yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka cukup kalian membenci tindakannya saja, dan 
jangan kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan”. *Hr. Muslim+ 

 
 فً هللا سلطان أهان من قال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضً الثقفً كرهب أبً عن:  الثالث الحدٌث

الترمذي رواه) هللا أهانه األرض  ) 
3. Hadits ke-3 
Dari Abu Bakrah Ats Tsaqofi rodhiyallooh ‘anhu dia berkata, saya , saya mendengar Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  

“Barangsiapa yang menghina orang yang telah Allah berikan kekuasaan di muka bumi 
(Sulthan), maka Allah akan menghinakannya (orang yang menghina sulthan). [Hr. At Tirmidzi] 

 
 فال بأمر سلطان لذي ٌنصح أن أراد من وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً ؼنم بن عٌاض عن:  الرابع الحدٌث
عاصم أبً ابن رواه) علٌه الذي أدى فقد ٌقبل لم وإن فذاك قبل فأن به فٌخلوا بٌده ٌأخذ ولكن عالنٌة له ٌبده  ) 

4. Hadits ke-4 
Dari ‘Iyadh bin Ghanim rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Barangsiapa yang ingin menasihati sulthan (pemimpin kaum muslimin) tentang satu perkara, 
maka janganlah ia menampakkannya secara terang-terangan. Akan tetapi hendaklah ia 
mengambil tangannya secara menyendiri (untuk menyampaikan nasihat).  
 
Bila sulthan tersebut mau mendengar nasihat tersebut, maka itu yang terbaik. Dan bila sulthan 
tersebut enggan (tidak mau menerima), maka sungguh ia (si penasihat) telah melaksanakan 
kewajibannya yang dibebankan kepadanya” *Hr. Ibnu Abi ‘Ashim+ 

 
 عبدا كان وإن أطٌع و أسمع أن أوصانً وسلم علٌه هللا صلى خلٌلً إن قال عنه هللا رضً ذر أبً عن:  الخامس الحدٌث
مسلم رواه) علٌك كان لمن وأطع اسمع صحٌح بسند عاصم أبً ابن عند آخر لفظ وفً األطراؾ مجدع ) 

5. Hadits ke-5 
Dari Abu Dzar rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata,  

“Sesungguhnya kekasihku (rasulullah) shalalloohu ‘alaihi wa sallam menasehatiku untuk tetap 
mendengar dan ta’at walaupun yang memimpin pemerintahan adalah seorang budak yang 
terpotong-potong bagian tubuhnya.” *Hr. Muslim+ 
 
Atau dengan lafadz lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi ‘Ashim dengan sanad yang shohih, 
“Dengar dan ta’at kepada pemerintah yang menguasaimu”.  
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 عسرك فً والطاعة السمع علٌك وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن:  السادس الحدٌث
مسلم رواه) علٌك وأثرة ومكرهك ومنشطك وٌسرك ) 

6. Hadits ke-6 
Dari Abu Hurairah rodhiyallooh ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalallloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Wajib bagimu untuk mendengar dan ta’at kepada pemerintahmu baik dalam keadaan sulit 
maupun dalam keadaan mudah, baik dalam keadaan rela ataupun dalam keadaan tidak suka, 
dan (juga) saat ia lebih mengutamakan haknya daripada engkau.” *HR. Muslim+ 

 
 أطاعنً ومن أطاعنً فقد األمٌر أطاع من قال وسلم علٌه هللا صلى النبً أن عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن:  السابع الحدٌث

علٌه متفق) هللا عصا فقد عصانً ومن عصانً فقد األمٌر عصى ومن هللا أطاع فقد ) 
7. Hadits ke-7 
Dari Abu Hurairah rodhiyallooh ‘anhu dia berkata, bahwasanya Rasulullah shalallloohu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, 

“Barangsiapa yang mentaati para pemimpinnya (dalam hal yang ma’ruf –tamb), maka sungguh 
dia telah mentaatiku. Dan barangsiapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati 
Allah. 
 
Dan barangsiapa yang bermaksiat kepada para pemimpinnya, maka sungguh dia telah 
bermaksiat kepadaku. Dan barangsiapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah 
bermaksiat kepada Allah. (Muttafaqun ‘alaih) 

 
 والطاعة السمع المسلم المرء على قال وسلم علٌه هللا صلى النبً أن عنه هللا رضً عمر بن هللا عبد عن:  الثامن الحدٌث
علٌه متفق) طاعة وال سمع فال بمعصٌة أمر فأن بمعصٌة ٌؤمر أن إال وكره أحب فٌما ) 

8. Hadits ke-8 
Dari Abdullah bin ‘Umar rodhiyalloohu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah shalallloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Wajib bagi setiap Muslim untuk mendengar dan ta’at kepada pemerintah dalam apa-apa 
yang dia sukai dan apa-apa yang dia benci. Kecuali kalau dia disuruh untuk bermaksiat, maka 
tidak boleh untuk mendengar dan taat kepadanya (dalam hal yang maksiat itu –tamb).” 
*Muttafaqun ‘alaih+ 

 
 طاعة من ٌدا خلع من ٌقول وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضً عمر بن هللا عبد عن:  التاسع الحدٌث
مسلم رواه) جاهلٌة مٌتة مات بٌعة عنقه فً ولٌس مات ومن له حجة وال القٌامة ٌوم هللا لقً ) 

9. Hadits ke-9 
Dari Abdullah bin ‘Umar rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah shalallloohu 
‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan (dalam hal yang ma’ruf) kepada 
pemerintah, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan tanpa memiliki 
hujjah. Dan barangsiapa yang meninggal dan tidak ada di lehernya bai’at (janji sumpah setia 
kepada pemerintah), maka dia matinya mati jahiliyyah.” *Hr. Muslim+  

 
 استعمل وإن أطٌعوا و أسمعوا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عن هللا رضً مالك بن أنس عن:  العاشر الحدٌث
البخاري رواه) زبٌبه رأسه كأن حبشً عبد علٌكم ) 

10. Hadits ke-10 
Dari Anas bin Malik rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, bersabda Rasulullah shalallloohu ‘alaihi wa 
sallam, 

“Dengar dan ta’atlah walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak Habasyi 
(Ethiopia) yang kepalanya seperti kismis [Hr. Bukhari] 
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 شٌئا أمٌره من كره من قال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أن عنهما هللا رضً عباس بن هللا عبد عن:  عشر الحادي الحدٌث
علٌه متفق) جاهلٌة مٌتة مات شبرا السلطان من خرج من فأنه فلٌصبر ) 

11. Hadits ke-11 
Dari Abdullah bin ‘Abbas rodhiyalloohu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah shalallloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Barangsiapa yang melihat sesuatu yang dia benci pada para pemimpin pemerintahannya, 
maka hendaklah dia bersabar. Sesungguhnya barangsiapa yang keluar dari (ketaatan dalam 
hal ma’ruf, atau bai’at ikatan janji sumpah setia, atau menghasung pemberontakan -tamb) 
kepada para pemimpin pemerintahannya walau hanya sejengkal, (jika) dia meninggal maka 
dia meninggal dalam keadaan mati jahiliyyah” *Muttafaqun ‘alaih+ 

 
 أثرة بعدي ستكون إنها وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً عودمس بن هللا عبد عن:  عشر الثانً الحدٌث
 متفق) لكم الذي هللا وتسالون علٌكم الذي الحق تؤدون قال ذلك منا أدرك من تأمر كٌؾ هللا رسول ٌا قالوا تنكرونها وأمور
 (علٌه

12. Hadits ke-12 
Dari ‘Abdullah bin Mas’ud rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalallloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Akan datang sesudahku pemimpin yang atsaroh (yang mementingkan diri sendiri dan tidak 
memenuhi hak-hak rakyat), dan urusan-urusan yang kalian ingkari.”  
 
Lalu para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah apa nasehat engkau bagi orang yang mendapat 
keadaan yang demikian?”  
 
Beliau bersabda: “Tunaikan kewajiban yang dibebankan kepada kalian, dan minta kepada 
Allah sesuatu yang untuk kalian” *Muttafaqun ‘alaih+ 

 
 نبً ٌا فقال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سعٌد بن سلمة سأل قال عنه هللا رضً حجر بن وائل عن:  عشر الثالث الحدٌث

 علٌه هللا صلى هللا رسول فقال سأله ثم عنه فأعرض تأمرنا فما حقنا وٌمنعونا حقهم ٌسألونا أمراء علٌنا قامت إن أرأٌت هللا
مسلم رواه) حملتم ما وعلٌكم حملوا ما علٌهم فإنما وأطٌعوا اسمعوا وسلم ) 

13. Hadits ke-13 
Dari Wa-il bin Hujr rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Salamah bin Yazid Al Ju’fiy bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

“Wahai Nabi Allah bagai mana pendapat engkau bila diangkat diatas kami pemimpin-
pemimpin yang menuntut segala hak mereka, tetapi mereka menahan hak-hak kami, apa 
perintahmu untuk kami ya rasulullah?” 
 
Maka Rasulullah berpaling darinya. Lalu Salamah menanyakan lagi hal itu kepada Rasulullah 
shalalloohu ‘alaihi wa sallam. Maka Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam berkata, 
 
 “Dengar dan taati, sesungguhnya mereka tanggung jawab terhadap apa yang dibebankan atas 
mereka dan kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan atas kalian”. *Hr. 
Muslim] 
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 الخٌر عن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ٌسألون الناس كان قال عنه هللا رضً الٌمان بن حذٌفة عن:  عشر الرابع الحدٌث
 هذا بعد فهل الخٌر بهذا هللا فجاءنا وشر جاهلٌة فً كنا إنا هللا رسول ٌا قلت قال ٌدركنً أن مخافة الشر عن أسأله وكنت
 سنتً بؽٌر ٌستنون قوم قال ؟ دخنه وما قلت.  دخن وفٌه نعم قال ؟ خٌر من الشر ذلك بعد وهل قلت نعم قال ؟ شر من الخٌر

 إلٌها أجابهم من جهنم أبواب على دعاة نعم قال ؟ شر من الخٌر ذلك بعد فهل قلت.  وتنكر منهم تعرؾ هدًٌ بؽٌر وٌهدون
 تلزم قال ؟ ذلك أدركنً إن تأمرنً فما قلت.  بألسنتنا وٌتكلمون جلدتنا من هم قال.  لنا صفهم هللا رسول ٌا قلت.  فٌها قذفوه
 شجرة بأصل تعض أن ولو كلها الفرق تلك فاعتزل قال ؟ إمام وال جماعة لهم ٌكن لم فإن قلت.  وإمامهم المسلمٌن جماعة
علٌه متفق. ) ذلك على وأنت الموت ٌدركك حتى ) 

 فً الشٌاطٌن قلوب قلوبهم رجال فٌهم وسٌقوم بسنتً ٌستنون وال بهداي ٌهتدون ال أئمة بعدي ٌكون قال لمسلم رواٌة وفً .

 وأخذ ظهرك ضرب وإن لألمٌر وتطٌع تسمع قال ؟ ذلك أدركت إن هللا رسول ٌا أصنع كٌؾ قلت حذٌفة قال.  إنس جثمان
وأطع فاسمع مالك  

14. Hadits ke-14 
Dari Hudzaifah bin Al-Yaman rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, 

“Orang-orang bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai kebaikan, 
sedangkan aku bertanya kepada beliau mengenai keburukan yang ditakuti agar aku dapat 
mengetahuinya (untuk menghindarinya –tamb). 
   
(Hudzaifah bertanya –tamb),“Ya Rasulullah!, dulu kami berada dalam kejelekan (masa 
jahiliyah) lalu Allah mendatangkan kebaikan (Islam) yang kami sekarang berda dalamnya, 
apakah dibelakang kebaikan ini akan ada lagi kejelekan?“,  
 
Beliau menjawab, “Ya”. 
Lalu Hudzaifah berkata lagi, “Apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan?”  
Beliau menjawab, “Ya, (akan tetapi) di dalamnya ada kabut asap”. 
Hudzaifah bertanya , “Apa kabut asap yang berada di dalamnya?” 
Beliau menjawab, “Suatu kaum yang mengikuti sunnah bukan dari sunnah-ku, dan mengikuti 
petunjuk bukan dari petunjukku. Kalian mengenali mereka dan mengingkari nya” 
 
Hudzaifah berkata lagi,  “Apakah setelah kebaikan itu akan ada lagi kejelekan?”  
Beliau menjawab,“Ya. Akan ada para dai penyeru kepada pintu-pintu jahannam. Barangsiapa 
yang mengikuti seruan mereka, maka mereka akan melemparkan orang yang mengikutinya itu 
masuk ke dalamnya”.  
 
Hudzaifah berkata, “Wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri sifat penggambaran mengenai mereka 
untuk kami.” 
Beliau menjawab, “Mereka adalah orang-orang yang berasal dari satu negeri dengan kita, dan 
mereka berbicara juga dengan menggunakan bahasa-bahasa kita” 
 
Hudzaifah berkata lagi, “Apa yang kamu perintahkan kepadaku jika aku mengetahui hal itu?”,  
Beliau menjawab, “Iltizam-lah dalam komitmenmu (atau kuatkanlah dirimu dalam mengikuti –
tamb) kepada pemerintahan kaum Muslimin dan pemimpin mereka.” 
 
Hudzaifah bertanya, “bagaimana jika aku tidak mendapati pemerintahan kaum Muslimin dan 
pemimpin mereka?”  
Beliau menjawab, “Berlepas dirilah kamu kepada firqoh-firqoh (golongan-golongan yang 
menyempal dari sunnah Rasulullah dan memiliki manhaj yang menyimpang –tamb), dan 
gigitlah erat-erat akar pohon (dalam berpegang kepada sunnah Rasulullah –tamb) hingga 
kamu meninggal dan tetap dalam keadaan yang demikian” *Muttafaqun’alaih+ 
 
Dan di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,  
“Akan datang pada suatu masa setelah aku, para pemimpin yang berpedoman tidak dengan 
menggunakan pedoman yang berasal dari petunjukku, mengikuti sunnah yang bukan berasal 
dari sunnahku, dan akan berdiri di tengah-tengah mereka para lelaki yang hati mereka adalah 
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hati syaitan yang terdapat dalam tubuh manusia.”  
 
Lalu Hudzaifah berkata, “Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah, jika aku mendapati 
keadaan yang demikian?”  
 
Beliau berkata, “Tetap dengar dan taatlah pada para pemimpin yang seperti itu, sekalipun ia 
memukul punggungmu dan mengambil hartamu, maka tetaplah dengarkan dan patuhi 
perintahnya (dalam hal yang ma’ruf –tamb)”.  *Hr. Muslim+ 

 
 وفارق الطاعة من خرج من وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن:  عشر الخامس الحدٌث
 فقتلة فقتل عصبة ٌنصر أو لعصبة ٌدعو أو لعصبة ٌؽضب عمٌة راٌة تحت قاتل ومن جاهلٌة مٌتة مات فمات الجماعة
 ولست منً فلٌس عهده عهد ذي لكل ٌفً وال مؤمنها من ٌتحاشى وال وفاجرها برها ٌضرب أمتً على خرج ومن جاهلٌة
مسلم رواه) منه ) 

15. Hadits ke-15 
Dari Abu Huroirah rodhiyalloohu ‘anhu berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Barangsiapa yang keluar dari Sulthon (penguasa kaum Muslimin), dan (berusaha) 
memisahkan diri dari pemerintahan kaum Muslimin (memberontak –tamb). Maka jika dia 
meninggal, dia meninggal dalam keadaan mati jahiliyyah. 
Barangsiapa yang terbunuh di bawah panji-panji ashobiyyah (fanatisme golongan, hingga 
berimplikasi usaha untuk memisahkan diri dari pemerintahan kaum Muslimin –tamb), atau 
menyeru kepada ashobiyyah, atau membantu perjuangan yang berdasarkan atas ashobiyyah. 
Maka jika dia terbunuh atas hal itu, dia mati jahiliyyah. 
 
Dan barangsiapa yang keluar dari ummatku (pemerintah kaum muslimin –tamb), dan 
menyerang orang-orang baik ataupun fajir yang berada di dalamnya. Dan tidak mempedulikan 
orang-orang mukmin yang berada di dalamnya. Serta tidak memenuhi perjanjian-perjanjian 
yang telah dibuat dengan mereka. Maka aku bukan dari golongan mereka [Hr. Muslim] 

 
 تحت قتل من وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً البجلً هللا عبد بن جندب عن:  عشر السادس الحدٌث
مسلم رواه) جاهلٌة فقتلة عصبٌة ٌنصر أو عصبٌة ٌدعوا عمٌة راٌة ) 

16. Hadits ke-16 
Dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalallooh ‘alaihi wa 
sallam bersabda, 

“Barangsiapa yang berperang di bawah panji-panji yang menyeru kepada Ashobiyyah 
(fanatisme golongan, hingga berimplikasi usaha untuk memisahkan diri dari pemerintahan 
kaum Muslimin –tamb), atau membantu (perjuangan yang berdasarkan atas -tamb) 
ashobiyyah itu. Maka dia berperang atas dasar kejahiliyyahan [Hr. Muslim]  

 
 و هنات ستكون أنه ٌقول وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضً شرٌح بن عرفجه عن:  عشر السابع الحدٌث
مسلم رواه) كان من كائنا بالسٌؾ فاضربوه جمٌع وهً األمة هذه أمر ٌفرق أن أراد فمن هنات ) 

17. Hadits ke-17 
Dari ‘Urfajah bin Syarih rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah shalalloohu 
‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Sesungguhnya (sepeninggal Rasulullah –tamb) akan terjadi kecacatan demi kecacatan 
(kekurangan dan ketidaksempurnaan terhadap Pemimpin dan pemerintahannya -tamb). Maka 
barangsiapa yang melihat orang yang ingin memisahkan diri (atau berusaha memecah belah) 
ummat ini yang telah berkumpul di atas seorang pemimpin pemerintahan, maka bunuhlah dia 
dengan pedang, siapapun orang tersebut.” *Hr. Muslim+ 
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 فاقتلوا لخلٌفتٌن بوٌع إذا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبً عن:  عشر الثامن الحدٌث
مسلم رواه) منهما اآلخر ) 

18. Hadits ke-18 
Dari Abu Sa’id Al Khudri rodhiyallooh ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Jika terjadi baiat kepada dua orang kholifah pemimpin pemerintahan, maka bunuhlah 
kholifah yang terakhir dibai’at di antara keduanya.” *Hr. Muslim+ 
 

 والطاعة السمع على وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول نباٌع كنا قال عنه هللا رضً عمر بن هللا عبد عن:  عشر التاسع الحدٌث
علٌه متفق) استطعتم فٌما لنا ٌقول ) 
والطاعة السمع على منهم البٌعة اخذ الشاهد  

19. Hadits ke-19 
Dari Abdullah bin Umar rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, 

“Kami berbai’at kepada Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam atas dasar untuk mendengar 
dan patuh. Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam berkata kepada kami, ‘Sesuai dengan 
kemampuan kalian’” *Muttafaqun ‘alaih+ 
 
Dalil yang digunakan sebagai penguat kewajiban kepada pemerintah (Asy-Syaahid) (dari hadits 
ini -tamb) adalah pada perkataan “Atas dasar mendengar dan ta’at” 

 
 ال ائمة بعدي ٌكون وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنهما هللا رضً الٌمان بن حذٌفة عن:  العشرون الحدٌث
 رسول ٌا اصنع كٌؾ قلت قال انس جثمان فً الشٌاطٌن قلوب قلوبهم رجال فٌهم وسٌقوم بسنتً ٌستنون وال بهداي ٌهتدون

مسلم رواه) وأطع فاسمع مالك وأخذ ظهرك ضرب وإن لألمٌر وتطٌع تسمع قال ذلك أدركت إن هللا ) 
20. Hadits ke-20 
Dari Hudzaifah bin Al Yaman rodhiyalloohu ‘anhu di berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Akan datang pada suatu masa setelah aku, para pemimpin yang berpedoman tidak dengan 
menggunakan pedoman yang berasal dari petunjukku, mengikuti sunnah yang bukan berasal 
dari sunnahku, dan akan berdiri di tengah-tengah mereka para lelaki yang hati mereka adalah 
hati syaitan yang terdapat dalam tubuh manusia.”  
 
Lalu Hudzaifah berkata, “Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah, jika aku mendapati 
keadaan yang demikian?”  
 
Beliau berkata, “Dengar dan taatlah pada pemimpin, sekalipun ia memukul punggungmu dan 
mengambil hartamu, maka tetaplah dengarkan dan patuhi perintahnya”.  *Hr. Muslim+ 

 
 فٌكثرون خلفاء سٌكون وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن:  والعشرون الحادي الحدٌث
علٌه متفق) استرعاكم عما سائلهم هللا فإن لكم الذي هللا واسألوا حقهم أعطوهم فاألول األول ببٌعة فوا قال تأمرنا فما قالوا ) 

21. Hadits ke-21 
Dari Abu Huroiroh rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Sepeninggalku kelak akan ada pemimpin pemerintahan (khulafa’) dalam jumlah banyak” 
 
Kami bertanya, “Apa yang kamu perintahkan kepada kami (jika kami menemui hal itu –
tamb)?” 
 
Rasulullah menjawab, “Maka wajib bagimu untuk berpegang kepada bai’at yang pertama 
(yang diberikan kepada pemerintah setempat -tamb), dan ta’at (dalam hal yang ma’ruf –tamb) 
untuk memenuhi hak-hak pemerintahan itu. Karena sesungguhnya Allah kelak akan meminta 
pertanggung jawaban atas kepemimpinan pemerintahan mereka terhadapmu“*Muttafaqun 
‘alaih+ 



Kumpulan 106 Hadits Larangan Keluar dari Ketaatan dalam Hal yang Ma’ruf dan Menghasung 
Pemberontakan Kepada Pemerintah 

 

10 
 

 مٌتة مات إمام بؽٌر مات من وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً معاوٌة عن:  والعشرون الثانً الحدٌث
احمد ماماإل رواه) جاهلٌة ) 

22. Hadits ke-22 
Dari Mu’awiyah Rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Barangsiapa yang mati dengan tanpa mempunyai imam kepala pemerintahan (yang sah 
baginya dalam masalah pemerintahan, karena dia memberontak dari pemerintahan yang 
telah ada dan semisal –tamb), maka dia mati dengan mati jahiliyyah” *Hr. Ahmad+ 

 
 الوداع حجة فً ٌخطب وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضً أمامة أبً عن:  والعشرون الثالث الحدٌث

 األمام رواه) ربكم جنة تدخلوا أمركم ذا وأطٌعوا أموالكم زكاة وأدوا شهركم وصوموا خمسكم وصلوا ربكم هللا اتقوا فقال
 (الترمذي

23. Hadits ke-23 
Dari Abu Umamah rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam berkhutbah di haji wada’ (haji perpisahan) dan beliau bersabda, 

“Bertaqwalah kepada Allah Rabb-kalian semua, sholatlah lima waktu, berpuasa pada bulan 
Romadhon, menunaikan zakat untuk harta-harta kalian, dan ta’atilah (dalam hal yang ma’ruf –
tamb) para pemilik urusan kalian (Pemerintah). Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga 
Rabb kalian.” *Hr. At-Tirmidzi]  

 
 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عند ٌوم ذات كان انه الق عنهما هللا رضً عمر بن هللا عبد عن:  والعشرون الرابع الحدٌث

 هللا لرسول أنك نشهد بلى قالوا إلٌكم هللا رسول أنً تعلمون ألستم هؤالء ٌا فقال هللا رسول علٌهم فأقبل أصحابة من نفر مع
 هللا أطاع فقد أطاعك من أن نشهد بال قالوا هللا أطاع فقد أطاعنً من أن كتابه فً ذكر وعال جل هللا أن تعلمون ألستم قال
 اإلمام رواه) أئمتكم أطٌعوا أئمتكم تطٌعوا أن طاعتً من وأن تطٌعونً أن هللا طاعة من إن فقال طاعتك هللا طاعة من وأن

 (احمد
24. Hadits ke-24 
Dari Abdullah bin ‘Umar rodhiyalloohu ‘anhumaa dia berkata,  
 

Pada suatu hari kami bersama dengan Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam, dan kemudian 
Rasulullah memalingkan badannya menghadap kepada kami para sahabatnya itu sembari 
berkata, 
“Apakah kalian semua mengetahui bahwa aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian 
semua?” 
 
Kami menjawab, “Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar Rasul utusan Allah” 
 
Rasulullah melanjutkan perkataannya, “Apakah kalian mengetahui bahwa Allah Jalla wa ‘Alla 
telah mengingatkan kalian di dalam kitab-Nya, bahwa barangsiapa yang mentaatiku maka dia 
berarti mentaati Allah?” 
 
Kami menjawab,”Ya, kami bersaksi bahwa barangsiapa yang mentaatimu berarti dia mentaati 
Allah. Dan barangsiapa yang mentaati Allah berarti dia mentaatimu.” 
 
Rasulullah kemudian berkata, “Barangsiapa mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaati Aku. 
Dan barangsiapa yang mentaati aku, maka hendaklah dia mentaati para pemimpin 
pemerintahan kalian. Taatilah (dalam hal yang ma’ruf –tamb) para pemimpin pemerintahan 
kalian” *Hr. Ahmad+    
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 بخمس آمركم أنا و وسلم علٌه هللا صلى النبً قال قال عنه هللا ًرض األشعري الحارث عن:  والعشرون الخامس الحدٌث
 عنقه من اإلسالم ربقة خلع فقد شبر قٌد الجماعة فارق من فإنه والجماعة والهجرة الجهاد و والطاعة السمع بهن أمرنً هللا
الترمذي رواه) ٌرجع أن إال ) 

25. Hadits ke-25 
Dari Al Harits Al Asy’ary  rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda,  

“Dan aku perintahkan kalian 5 perintah Allah perintahkan kepadaku akannya : Mendengar, 
taat, Jihad, Hijroh, dan Pemerintahan (Al-Jama’ah).  
 
Maka sesungguhnya barangsiapa berusaha memisahkan diri (atau memecah) pemerintahan 
(memberontak -tamb) walau hanya sejengkal. Dia telah melepaskan tali ikatan Islam dari 
lehernya, kecuali jika dia kembali (bertaubat dari pemberontakan dan usaha untuk 
memisahkan dirinya –tamb) [Hr. At Tirmidzi]   

 
 قال والطاعة السمع على وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول باٌعنا قال عنه هللا رضً مالك بن انس عن:  والعشرون السادس الحدٌث
احمد اإلمام رواه) استطعتم فٌما ) 

26. Hadits ke-26 
Dari Anas bin Malik rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, 

“Kami berbai’at kepada Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam atas mendengar dan ta’at”. 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda “Sesuai dengan kemampuan kalian” *Hr. 
Ahmad]  

 
 بتقوى أوصٌكم وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً سارٌه بن العرباض عن:  والعشرون السابع الحدٌث

 الراشدٌن الخلفاء وسنة بسنتً فعلٌكم كثٌرا اختالفا فسٌرى بعدي منكم ٌعش من فإنه حبشٌا عبدا وإن والطاعة السمع و هللا
 داوود ابو رواه) ضاللة بدعة وكل بدعة محدثة فكل األمور ومحدثات وإٌاكم بالنواجذ علٌها وعضوا بها تمسكوا المهدٌٌن

ماجه وابن والترمذي ) 
27. Hadits ke-27 
Dari ‘Irbadh bin Sariyah rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk (wajib dalam -tamb) mendengar dan taat (kepada 
pemerintah –tamb), walaupun yang akan memimpin kalian adalah seorang budah Habasyah 
(Ethiopia).  
 
Sepeninggalku nanti kalian akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib bagi kalian 
untuk berpegang teguh kepada sunnah-ku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang 
mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya, dan genggang erat-erat (walau 
dengan) gigi geraham.  
 
Dan aku peringatkan kalian akan perkara-perkara baru yang bid’ah. Dan setiap kebid’ahan itu 
adalah sesat [Hr. Abu Dawud, At Tirmidzi, dan Ibnu Majah]   
 

 تسأل ال ثالثة قال انه وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عن عنه هللا رضً عبٌد بن فضالة عن:  والعشرون الثامن ثالحدٌ
 زوجها عنها ؼاب وامرأة عاصٌا مات فمات سٌده ابق عبد أو وأمة عاصٌا ومات إمامه وعصى الجماعة فارق رجل عنهم
 العزة وإزاره الكبر رداءه فإن رداءه وجل عز هللا نازع رجل عنهم تسال ال وثالثة بعده فتبرجت الدنٌا مئونة كفاها وقد

البخاري رواه) هللا رحمة من والقانط هللا أمر فً شك ورجل ) 
28. Hadits ke-28 
Dari Fadholah bin ‘Abid rodhiyalloohu ‘anhu, dari Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
sesungguhnya beliau bersabda, 

“Tiga golongan manusia yang (Allah –tamb) tidak akan bertanya kepadanya (di hari kiamat 
kelak –tamb) :  
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Seorang laki-laki yang berusaha memisahkan diri (memberontak) dari pemerintahan dan 
bermaksiat (dengan cara melawan dan memberontak –tamb) kepada pemerintahnya, hingga 
mati dalam dosanya (usaha perlawanan dan pemberontakannya) itu. 
 
Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, dan mati dalam kemaksiatannya (berusaha 
melarikan diri dari tuannya) itu. 
 
Dan seorang istri yang ketika suaminya sedang tidak berada di tempat, sedangkan sang 
suaminya itu telah mencukupinya dengan keperluan dunianya. Akan tetapi dia justru 
berdandan dan memperlihatkan kecantikannya (di luar rumah untuk selain suaminya, hingga 
mengundang maksiat –tamb) 
 
Tiga golongan manusia yang (Allah –tamb) tidak akan bertanya kepadanya (di hari kiamat kelak 
–tamb) :  
Seorang laki-laki yang mencabut selendang Allah. Sesungguhnya selendang Allah adalah 
kesombongan dan kainnya adalah Al-Izzah (keperkasaan). 
  
Seorang laki-laki yang meragukan perintah Allah, 
 
Dan orang yang berputus asa terhadap Rahmat Allah. [Hr. Bukhari] 

 
 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب من كبراؤنا نهانا قال عنه هللا رضً مالك بن انس عن:  والعشرون التاسع الحدٌث
السنة فً عاصم أبً ابن رواه) قرٌب األمر فإن واصبروا هللا واتقوا تبؽضوهم وال تؽشوهم وال أمرائكم تسبوا ال قالوا ) 

29. Hadits ke-29 
Dari Anas bin Malik Rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, telah melarang kami para pembesar kami dari 
kalangan Sahabat Rosulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam. Mereka (para pembesar dari kalangan 
Sahabat itu) berkata, 

“Janganlah kalian mencaci-maki para pemimpin kalian, janganlah kalian berusaha untuk 
menipu mereka (membuat makar –tamb), dan janganlah kalian membenci mereka (kecuali 
dalam masalah kemaksiatan mereka –tamb). Bertaqwalah kepada Allah dan bersabarnya, 
sesungguhnya urusan itu dekat. *Hr. Ibnu Abi ‘Ashim di dalam As-Sunnah]  

 
 ضامنا كان منهن واحدة فعل من خمس وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً جبل بن ذمعا عن:  الثالثون الحدٌث
 أو وتوقٌره تعزٌزه بذلك ٌرٌد إمام على دخل أو هللا سبٌل فً ؼازٌا خرج أو جنازة مع خرج أو مرٌضا عاد من وجل عز هللا على
السنة فً عاصم أبً ابن رواه) الناس من وسلم منه الناس فسلم بٌته فً قعد ) 

30. Hadits ke-30 
Dari Mu’adz bin Jabal rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rosulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Lima hal yang mana tiap orang yang melakukan salah satu hal itu dia berada di atas jaminan 
Allah Azza wa jalla :  Kembali dari menengok orang sakit, keluar untuk (mengurus dan 
mengiringi –tamb) jenazah, keluar ke medan perang untuk berperang di jalan Allah, atau 
masuk ke dalam (kediaman) seorang pemimpin pemerintahan dengan tujuan untuk 
memperkuat dukungannya (dalam hal yang ma’ruf -tamb) dan untuk menghormatinya, atau 
duduk di kediamannya (pemimpin pemerintahan itu, dengan tujuan untuk menasehatinya –
tamb) agar rakyat selamat dari (kedzoliman -tamb) –nya dan dia selamat dari rakyatnya. [Hr. 
Ibnu Abi ‘Ashim di dalam As-Sunnah] 
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 فً هللا ظل السلطان وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً الثقفً بكرة أبً عن:  والثالثون الحادي الحدٌث
السنة فً عاصم أبً ابن رواه) هللا أهانه أهانه ومن هللا أكرمه هأكرم من األرض ) 

31. Hadits ke-31 
Dari Abu Bakrah rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rosulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Penguasa (Sulthon) itu adalah naungan Allah di dunia. Barangsiapa yang memuliakannya 
(dengan cara yang sesuai sunnah dan syari’at –tamb), maka Allah akan memuliakannya. Dan 
barangsiapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakannya” . *Hr. Ibnu Abi ‘Ashim 
di dalam As-Sunnah] 

 
 اخذ فٌما فقال فباٌعناه وسلم علٌه هللا صلى النبً دعانا قال عنه هللا رضً الصامت بن عباده نع:  والثالثون الثانً الحدٌث
 كفرا تروا أن إال أهله األمر ننازع وأال علٌنا وأثرة وٌسرنا وعسرنا ومكرهنا منشطنا فً والطاعة السمع على باٌعنا أن علٌنا

علٌه متفق) برهان فٌه هللا من عندكم بواحا ) 
32. Hadits ke-32 
Dari Ubadah bin Ash-Shomit rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, 

“Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam menyeru dan mengajak kepada kami (kepada Islam), dan 
kemudian kami berbai’at kepada beliau. Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam berkata  (di 
dalam bai’at janji sumpah tersebut –tamb) : 
 
‘Aku ambil bai’at dari kalian untuk mendengar dan ta’at sesuai dengan kemampuan kalian. 
Baik itu dalam perkara yang kalian membencinya (terpaksa), menyulitkan kalian, 
menyenangkan kalian, kesewenang-wenangan yang terjadi kepada kalian, dan tidak melawan 
(memberontak) kepada penguasa pemerintahan. 
 
Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata, sedangkan kalian mempunyai bukti yang 
nyata di sisi Allah mengenai kekafiran itu. *Muttafaqun ‘alaih+     

 
 فالن استعملت فقال وسلم علٌه هللا صلى النبً أتى رجال أن عنه هللا رضً حضٌر بن أسٌد عن:  والثالثون الثالث الحدٌث

البخاري رواه) تلقونً حتى فاصبروا أثرة بعدي سترون إنكم قال تستعملنً ولم ) 
33. Hadits ke-33 
Dari Usaid bin Hudhoir rodhiyalloohu ‘anhu (beliau berkisah -tamb) bahwasanya seorang laki-laki 
datang menghadap kepada Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam, maka dia kemudian berkata 
(untuk mengadu) :  
 

“(kenapa) Engkau mengangkat Fulan dan tidak mengangkatku?” 
 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam berkata, 
“Sesungguhnya kalian kelak sepeninggalku akan melihat kesewenang-wenangan (أثرة Atsaroh, 
yakni pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan 
kepentingan rakyatnya –tamb), maka hendaklah kalian bersabar hingga kalian menemuiku lagi 
(di akhirat kelak –tamb). [Hr. Bukhari] 

  
 المنبر على وهو وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً بشٌر بن النعمان عن:  والثالثون الرابع الحدٌث

المسند فً حمدا اإلمام رواه) عذاب والفرقة رحمة الجماعة ) 
34. Hadits ke-34 
Dari An-Nu’man bin Basyir rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda,  

“Dan Dia (Allah) (memberikan -tamb) rahmat (kepada –tamb) mimbar pemerintahan (Al-
Jama’ah), dan (memberikan kepada -tamb) perpecahan-perpecahan dengan adzab [Hr. Ahmad 
di dalam Al-Musnad] 
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 وإٌاكم بالجماعة علٌكم قال وسلم علٌه هللا صلى النبً أن عنه هللا رضً الخطاب بن عمر عن:  والثالثون الخامس الحدٌث
احمد اإلمام رواه) بالجماعة فعلٌه الجنة بحبوحة أراد ومن أبعد االثنٌن من وهو الواحد مع الشٌطان فإن والفرقة ) 

35. Hadits ke-35 
Dari Umar bin Al-Khoththob rodhiyalloohu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam bersabda,  

“Wajib bagi kalian (untuk bersatu -tamb) di atas satu pemerintahan (Al Jama’ah), dan jauhilah 
kalian akan perpecahan-perpecahan (dalam pemerintahan –tamb). Sesungguhnya syaithon itu 
menyertai orang yang menyendiri, dan syaithon lebih menjauhi dua orang (yang bersatu –
tamb). 
 
Barangsiapa yang ingin mendapatkan kesejahteraan surga, maka wajib atasnya untuk bersama 
dengan pemerintahan (Al Jama’ah)” *Hr. Imam Ahmad+    

 
 وإٌاكم بالجماعة علٌكم الناس أٌها ٌقول وهو وسلم علٌه هللا صلى النبً إلى انتهٌت قال رجل عن:  والثالثون السادس الحدٌث
احمد اإلمام رواه) والفرقة وإٌاكم بالجماعة علٌكم الناس أٌها والفرقة وإٌاكم بالجماعة علٌكم الناس أٌها والفرقة ) 

36. Hadits ke-36 
Dari seorang laki-laki dia berkata, “Aku hendak menyelesaikan (keperluanku) kepada nabi 
Shalalloohu ‘alaihi wa sallam, (Ketika di sana -tamb) beliau (sedang –tamb) berkata, 

“Wahai sekalian manusia, wajib bagi kalian (untuk bersatu -tamb) di atas satu pemerintahan 
(Al Jama’ah), dan jauhilah kalian akan perpecahan-perpecahan (dalam pemerintahan –tamb). 
 
Wahai sekalian manusia, wajib bagi kalian (untuk bersatu -tamb) di atas satu pemerintahan (Al 
Jama’ah), dan jauhilah kalian akan perpecahan-perpecahan (dalam pemerintahan –tamb).   
 
Wahai sekalian manusia, wajib bagi kalian (untuk bersatu -tamb) di atas satu pemerintahan (Al 
Jama’ah), dan jauhilah kalian akan perpecahan-perpecahan (dalam pemerintahan –tamb).” 
(beliau berkata sebanyak tiga kali –tamb) [Hr. Imam Ahmad] 
 

 عن وأنهاكم بثالث آمركم وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن:  والثالثون السابع الحدٌث
 هللا واله لمن وتطٌعوا وتسمعوا تفرقوا وال جمٌعا هللا بحبل تعتصموا وأن شٌئا به تشركوا وال هللا تعبدوا أن آمركم ثالث

الحلٌة فً نعٌم أبو رواه) السؤال وكثرة المال إضاعة و وقال قٌل عن وأنهاكم أمركم ) 
37. Hadits ke-37 
Dari Abu Hurairah rodhiyalloohu ‘anhu dia bekata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,  

“Aku memerintahkan kalian akan tiga perkara, dan melarang kalian akan tiga perkara. 
 
Aku memerintahkan kalian untuk beribadah menyembah kepada Allah, dan tidak 
mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apapun.  
 
(Aku memerintahkan kalian –tamb) Hendaklah kalian semua berpegang kepada tali Allah, dan 
janganlah berpecah belah. 
 
(Aku memerintahkan kalian –tamb) Untuk selalu mendengar dan ta’at kepada penguasa yang 
telah Allah berikan anugerah kekuasaan.  
 
Dan aku melarang kalian dari “Qiila wa Qoola” (katanya dan katanya), boros atau membuang-
buang uang, dan banyak bertanya (akan hal yang tidak perlu dan menyulitkan diri sendiri –
tamb) *Hr. Abu Nu’aim dalam Al Hilyah+ 
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 حبشً عبد علٌكم أمر إن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قالت األحمسٌة الحصٌن أم عن:  والثالثون الثامن الحدٌث
مسلم رواه) وأطٌعوا له فاسمعوا هللا بكتاب ٌقودكم اسود مجدعا ) 

38. Hadits ke-38 
Dari Ummul Husain Al Ahmasiyah rodhiyalloohu ‘anhaa dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, 

“Sesungguhnya (walaupun –tamb) yang memerintah kalian adalah budak Habsyi (Ethiopia) 
yang terpotong hidungnya (atau pesek), yang mana dia memerintah kalian dengan 
berdasarkan kitab Allah. Maka dengarlah dia dan patuhilah dia [Hr. Muslim]  

 
 لكم ٌرضى تعالى هللا إن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن:  والثالثون التاسع الحدٌث
 من تناصحوا وان تفرقوا وال جمٌعا هللا بحبل تعتصموا وأن شٌئا به تشركوا وال تعبدوه أن لكم فٌرضى ثالثا لكم وٌكره ثالثا
مسلم رواه) المال وإضاعة السؤال وكثرة وقال قٌل لكم وٌكره أمركم هللا واله ) 

 
39. Hadits ke-39 
Dari Abu Hurairoh rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Sesungguhnya Allah meridhoi kalian dalam tiga perkara, dan membenci kalian dalam tiga 
perkara.  
 
Allah meridhoi bagi kalian : kalian beribadah menyembah-Nya dan tidak mensyirikkannya 
dengan sesuatu apapun, (Allah meridhoi bagi kalian agar –tamb) semuanya berpegang kepada 
tali Alah dan tidak berpecah-belah, dan memberikan nasehat (sehingga tidak memberontak –
tamb) kepada penguasa yang telah Allah berikan anugerah kekuasaan untuk mengurusi urusan 
kalian (pemerintah kalian). 
 
Dan Allah membenci bagi kalian : “Qiila wa Qoola” (katanya dan katanya), banyak bertanya 
(akan hal yang tidak perlu dan menyulitkan diri sendiri –tamb), dan boros atau membuang-
buang uang” *Hr. Muslim] 
 

 بٌن ٌفرق خرج رجل أٌما وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً شرٌك بن أسامة عن:  األربعون الحدٌث
النسائً رواه) عنقه فاضربوا أمتً ) 

40. Hadits ke-40 
Dari Usamah bin Syarik rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Siapa saja orang yang keluar (untuk melawan dan memberontak -tamb) dan memecah belah 
(persatuan di bawah satu pemerintahan -tamb) di antara ummatku, maka pukullah lehernya 
(bunuhlah dia). [Hr. An-Nasa’i+  

 
 المرء على حق اإلمام طاعة وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن:  واألربعون الحادي الحدٌث
الشعب فً البٌهقً رواه) له طاعة فال هللا بمعصٌة أمر فإن هللا بمعصٌة ٌأمر لم ما المسلم ) 

41. Hadits ke-41 
Dari Abu Hurairah rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Ta’at kepada pemimpin pemerintahan (imam) itu adalah kewajiban bagi setiap kaum 
muslimin, selama dia tidak menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah. Adapun jika menyuruh 
kalian untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah kalian patuhi perintahnya itu.” *Hr. Al 
Baihaqi dalam Asy-Syu’ab+ 
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 حملوا ما علٌهم وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً الجعفً سلمة بن زٌد عن:  واألربعون الثانً الحدٌث
الكبٌر التارٌخ فً البخاري رواه) حملتم ما وعلٌكم ) 

42. Hadits ke-42 
Dari Zaid bin Salamah Al Ja’fi rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam bersabda,  

“Bagi mereka (pemerintah), (kewajiban mereka -tamb) apa-apa (tanggung jawab –tamb)) yang 
dibebankan kepada mereka. Dan atas kalian (rakyat), apa-apa yang dibebankan kepada kalian 
(saja –tamb). [Hr. Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al Kabir] 

 
 هللا سلطان أجل من وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً الثقفً بكرة أبً عن:  واألربعون الثالث الحدٌث
حاتم أبً بن احمد رواه) القٌامة ٌوم هللا أجله ) 

43. Hadits ke-43 
Dari Abu Bakrah rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,  

“Barangsiapa yang mengagungkan (menghormati) orang yang telah diberikan kekuasaan oleh 
Allah (Sulthoonallooh), maka Allah akan mengagungkannya (memuliakannya) di hari kiamat.” * 
Hr. Ahmad bin Abi Hatim] 
 

 لً تاركو أنتم هل وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً مالك بن عوؾ عن:  واألربعون الرابع الحدٌث
 فأوردها سقٌها تحٌن ثم فرعاها ؼنما أو إبال استرعى رجل كمثل ومثلهم مثلكم إنما كدره وعلٌهم أمرهم صفوة لكم أمرائً
مسلم رواه) علٌهم وكدره لكم فصفوه كدره وتركت صفوه فشربت فٌه فشرعت حوضا ) 

44. Hadits ke-44 
Dari ‘Auf bin Malik rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Apakah kalian (sudah tidak hormat kepada pemimpin kalian dengan  –tamb) meninggalkan 
para pemimpin yang telah aku angkat untuk kalian? 
 
Sesungguhnya permisalan kalian dan mereka itu (para pemimpin) seperti seorang laki-laki 
yang mengembalakan unta atau kambing. Hingga ketika tiba waktunya minum, dia 
gembalakan hewan ternak itu ke suatu telaga. Maka hewan ternak tersebut minum air yang 
jernih di telaga tersebut dan meninggalkan air yang keruh untuk penggembalanya.  
 
Air yang jenih itu adalah untuk kalian (rakyat), sedangkan air yang keruh itu adalah untuk 
mereka (para pemimpin).” *Hr. Muslim+  
 

 بعدي سترون إنكم وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً مالك بن أنس عن:  واألربعون الخامس الحدٌث
علٌه متفق) الحوض على تلقونً حتى فاصبروا شدٌدة أثرة ) 

45. Hadits ke-45 
Dari Anas bin Malik rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Kelak sepeninggalku kalian akan melihat para pemimpin yang sewenang-wenang dan kejam. 
Maka bersabarlah kalian (terhadap pemerintah itu –tamb) hingga kalian berkumpul denganku 
di telaga (di akhirat –tamb)” *Muttafaqun ‘alaih+ 

 
 واإلسالم الجماعة فارق من وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً ذر أبً عن:  واألربعون السادس الحدٌث

عاصم أبً ابن رواه) عنقه من اإلسالم ربقه خلع فقد ) 
46. Hadits ke-46 
Dari Abu Dzar rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Barangsiapa yang memecah belah (dengan perlawanan dan pemberontakan –tamb) 
pemerintahan (Al Jama’ah) dan Islam, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari 
lehernya.” *Hr. Ibnu Abi ‘Ashim+  
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 حجة ال المطٌع السامع إن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً معاوٌة عن:  واألربعون السابع الحدٌث
عاصم أبً ابن رواه) له حجة ال العاصً السامع وإن علٌه ) 

47. Hadits ke-47 
Dari Mu’awiyah rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Sesungguhnya (rakyat -tamb) yang mendengar (perintah dari pemerintah dalam hal yang 
ma’ruf –tamb) dan melaksanakannya dengan patuh, tidak memiliki hujjah atas mereka 
(pemerintah) (untuk tidak mentaati mereka dalam hal yang ma’ruf –tamb).  
 
Dan (rakyat -tamb) ) yang mendengar (perintah dari pemerintah dalam hal yang ma’ruf –tamb) 
lalu tidak mematuhinya dengan tidak melaksanakannya, tidak memiliki hujjah untuk mereka 
(pemerintah) (atas ketidak patuhannya –tamb)” *Hr. Ibnu Abi ‘Ashim+ 

 
 من ولكن اتقى من طاعة عن نسألك ال هللا رسول ٌا قلنا قال عنه هللا رضً حاتم بن عدي عن:  واألربعون الثامن الحدٌث
السنة فً عاصم أبً ابن رواه) وأطٌعوا واسمعوا هللا اتقوا وسلم علٌه هللا صلى فقال الشر فذكر وكذا كذا فعل ) 

48. Hadits ke-48 
Dari ‘Adi bin Hatim rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, kami berkata kepada Rasulullah, 

“Wahai Rasulullah kami tidak bertanya kepadamu mengenai keta’atan (kepada pemimpin) 
yang bertaqwa, akan tetapi kami bertanya kepadamu mengenai ketaatan kepada pemimpin 
yang suka melakukan ini dan itu dalam masalah keburukan” 

 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bertakwalah kamu kepada Allah, dan 
tetaplah kamu mendengar dan ta’at kepada pemimpin itu (dalam hal yang ma’ruf –tamb) [Hr. 
Ibnu Abi ‘Ashim dalam As Sunnah+  

 
 رسول ٌا قال وسلم علٌه هللا صلى النبً إلى رجل جاء قال عنه هللا رضً عمر بن هللا عبد عن:  واألربعون التاسع الحدٌث

 وأطع اسمع و واعتمر البٌت وحج رمضان وصم الزكاة وآتً الصالة وأقم شٌئا به تشرك وال هللا أعبد قال أوصنً هللا
عاصم أبً بن رواه) والسر وإٌاك بالعالنٌة وعلٌك ) 

49. Hadits ke-49 
Dari Abdullah bin Umar rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, 
Seorang laki-laki datang menghadap nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam dan berkata, 

“Wahai Rasulullah nasehatilah aku.” 
 
Beliau berkata, “Beribadah menyembahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu 
mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, 
berpuasalah pada bulan romadhon, berhajilah ke baitul Haram (Mekkah) dan juga berumroh. 
Dan dengar serta ta’atlah (kepada pemerintah).  
 
Wajib atas kalian dengan sikap yang terang-terangan, dan berhati-hatilah akan akan (rencana) 
yang tersembunyi *Hr. Ibnu Abi ‘Ashim+  

 
 فضربنً المدٌنة مسجد فً وأنا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أتانً قال عنه هللا رضً ذر أبً عن:  الخمسون الحدٌث
 الشام أرضى إنً فقلت منه أخرجت إذا تصنع كٌؾ قال عٌنً ؼلبنً هللا رسول ٌا فقلت فٌه نائما أراك أال وقال برجله

 صلى هللا رسول فقال هللا رسول ٌا بسٌفً أضرب أصنع ما قال منه أخرجت إذا تصنع كٌؾ قال المباركة المقدسة األرض
وسلم علٌه هللا  
عاصم ابً ابن رواه) ساقوك كما وتساق وتطٌع تسمع مرتٌن قالها رشدا وأقرب ذلك من خٌر على أدلك أال ) 

50. Hadits ke-50 
Dari Abu Dzar rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, 

Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam ketika aku sedang (tiduran -tamb) berada di masjid di 
madinah (Masjid Nabawi), beliau mengusik-usikku dengan kakinya hingga terbangun dan 
berkata, 
“Apakah aku melihat engkau sedang tidur di masjid?” 
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Aku berkata, “Wahai Rasulullah, mataku mengalahkanku (sangat mengantuk)”. 
 
Beliau berkata, “Apa yang akan kamu lakukan jika engkau diusir keluar darinya? (oleh 
penguasa pemimpin pemerintahan -tamb)” 
Aku berkata, “Sesungguhnya aku (akan pergi ke –tamb) tanah syam, tanah suci yang 
diberkahi” 
 
Beliau berkata, “Apa yang akan kamu lakukan jika engkau juga diusir keluar darinya? (oleh 
penguasa pemimpin pemerintahan –tamb)” 
Aku berkata, “Aku akan melawannya dengan cara mengayunkan pedangku wahai Rasulullah”. 
 
Kemudian Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Itu bukanlah suatu yang berada 
di atas kebaikan, dan juga bukan suatu hal yang cerdas.” Rasulullah mengatakannya dua kali. 
 
Lalu beliau berkata, “Dengar dan taatlah kamu (kepada pemimpin pemerintahan –tamb) dan 
berpegang teguhlah akan hal itu (dengar dan ta’at kepada pemerintahan dalam hal yang 
ma’ruf), sebagaimana (Allah telah –tamb) menguatkanmu” *Hr. Ibnu Abi ‘Ashim+ 
 

 أي) الحجاج من ٌلقون ما إلٌه فشكونا عنه هللا رضً مالك بن أنس أتٌنا قال عدي بن الزبٌر عن:  والخمسون الحادي الحدٌث
 وسلم علٌه هللا صلى نبٌكم من سمعته منه شر بعده الذي إال زمان علٌكم ٌأتً ال فأنه اصبروا فقال( الثقفً ٌوسؾ بن الحجاج

البخاري رواه) ) 
51. Hadits ke-51 
Dari Zubair bin ‘Adi dia berkata, Anas bin Malik Rodhiyalloohu ‘anhu menghampiri kami lalu dia 
mengkritik akan apa-apa yang kami perbincangkan mengenal (kedzoliman dan kekejaman 
pemerintahan gubernur –tamb) Al Hajjaj (yakni Al Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofi). Anas bin Malik 
berkata, 

“Bersabarlah kalian, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman itu lebih jelek dibandingkan 
zaman yang sebelumnya. Aku telah mendengar hal ini dari nabi kalian Shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam” *Hr. Bukhori+ 

 
 علٌنا حمل من وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً عمر بن هللا بدع عن:  والخمسون الثانً الحدٌث
علٌه متفق) منا فلٌس السالح ) 

52. Hadits ke-52 
Dari Abdullah bin Umar rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda,  

“Barangsiapa yang mengacungkan senjatanya kepada kita, maka dia bukan dari golongan kita” 
*Muttafaqun ‘alaih+ 

 
 علٌنا حمل من قال وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنه هللا رضً األشعري موسى أبً عن:  والخمسون الثالث الحدٌث
علٌه متفق) منا فلٌس السالح ) 

53. Hadits ke-53 
Dari Abu Musa Al-Asy’ary rodhiyalloohu ‘anhu, dari nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam beliau 
bersabda, 

“Barangsiapa yang mengacungkan senjatanya kepada kita, maka dia bukan dari golongan kita” 
*Muttafaqun ‘alaih+ 
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 أخٌه إلى أحدكم ٌشٌر ال قال وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن:  والخمسون الرابع الحدٌث
علٌه متفق) النار من حفرة فً فٌقع ٌده فً ٌنزع الشٌطان لعل ٌدري ال انه بالسالح ) 

54. Hadits ke-54 
Dari Abu Hurairah rodhiyalloohu ‘anhu, dari nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda, 

“ Janganlah engkau mengacungkan senjata kepada saudaranya. Sesungguhnya dia tidak 
mengetahui boleh jadi syaithon akan melepaskan senjata itu dari tangannya, hingga membuat 
dia terjerumus ke dalam api neraka” *Muttafaqun ‘alaih+  

 
 فسوق المسلم سباب وسلم علٌه هللا صلى النبً قال قال عنه هللا رضً مسعود بن هللا عبد عن:  والخمسون الخامس الحدٌث
علٌه متفق) كفر وقتاله ) 

55. Hadits ke-55 
Dari Abdullah bin mas’ud rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Mencaci maki seorang muslim itu perbuatan fasiq, dan membunuhnya adalah kekufuran” 
*Muttafaqun ‘alaih+ 

 
 ترجعوا ال ٌقول وسلم علٌه هللا صلى النبً سمع انه عنهما هللا رضً عمر بن هللا عبد عن:  الخمسون و السادس الحدٌث
البخاري رواه) بعض رقاب بعضكم ٌضرب كفارا بعدي ) 

56. Hadits ke-56 
Dari Abdullah bin Umar rodhiyalloohu ‘anhu, sesungguhnya aku mendengar , nabi Shalalloohu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, 

“Janganlah kalian berbalik menjadi kufur, dengan sebagian dari kalian membunuh sebagian 
yang lain” *Hr. Bukhari+ 
 

 إن فقال الناس خطب وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضً الثقفً بكرة أبً عن:  والخمسون السابع الحدٌث
 قال نعم قلنا بلؽت هل أال هذا بلدكم فً هذا شهركم فً هذا ٌومكم كحرمة حرام علٌكم وأبشاركم وأعراضكم وأموالكم دماءكم
البخاري رواه) بعض رقاب بعضكم ٌضرب كفارا بعدي ترجعوا ال وقال الؽائب الشاهد فلٌبلػ اشهد اللهم ) 

57. Hadits ke-57 
Dari Abu Bakrah rodhiyalloohu ‘anhu, sesungguhnya ketika Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
memberikan khothbah beliau bersabda, 

“Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian, dan kulit kalian 
haram sebagaimana keharaman kehormatan hari kalian ini, dalam bulan kalian ini, dan negeri 
kalian ini. 
 
Wahai kalian semua, bukankah aku telah menyampaikan hal ini?” 
 
Kami berkata, “Ya, engkau telah menyampaikannya” 
Kemudian beliau berkata, “Ya Allah saksikanlah (hal ini). Dan hendaklah orang yang hadir yang 
menyampaikan kepada orang yang tidak hadir.” 
 
Rasulullah melanjutkan lagi perkataan beliau, “Janganlah kalian kembali menjadi kufur 
sepeninggalku, dengan sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain” [Hr. Bukhari] 

 
 كفارا بعدي ترتدوا ال وسلم علٌه هللا صلى النبً قال قال عنه هللا رضً عباس بن هللا عبد عن:  والخمسون الثامن الحدٌث
البخاري رواه) بعض رقاب بعضكم ٌضرب ) 

58. Hadits ke-58 
Dari Abdullah bin ‘Abbas rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Nabi shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Janganlah kalian berbalik menjadi kufur sepeninggalku, dengan sebagian dari kalian 
membunuh sebagian yang lain” [Hr. Bukhari] 
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 حجة فً وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول لً قال قال عنه هللا رضً البجلً هللا عبد بن جرٌر عن:  والخمسون التاسع الحدٌث
البخاري رواه) بعض رقاب بعضكم ٌضرب كفارا بعدي ترجعوا ال قال ثم الناس استنصؾ الوداع ) 

59. Hadits ke-59 
Dari Jarir bin ‘Abdullah Al Bajali rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam bersabda kepadaku pada waktu haji wada’ yang mana perkataan tersebut merupakan 
permintaan beliau kepada para khalayak manusia, 

“Janganlah kalian kembali menjadi kufur sepeninggalku, dengan sebagian dari kalian 
membunuh sebagian yang lain” [Hr. Bukhari] 

 
 بسٌفٌهما المسلمان التقى إذا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً الثقفً بكرة أبً عن:  تونالس الحدٌث
علٌه متفق) صاحبه قتل على حرٌصا كان انه قال المقتول بال فما القاتل هذا هللا رسول ٌا قالوا النار فً والمقتول فالقاتل ) 

60. Hadits ke-60 
Dari Abu Bakrah Ats-Tsaqofi rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Jika dua orang muslim saling bertemu dengan pedang-pedang mereka, maka baik yang 
membunuh ataupun yang terbunuh kedua-duanya sama-sama masuk neraka.” 
 
Kami bertanya, “Kami bisa memahami yang membunuh, namun kenapa yang terbunuh juga 
ikut masuk neraka?” 
 
Beliau menjawab, “Karena dia sangat berniat dengan semangat untuk berusaha membunuh 
saudaranya.” *Muttafaqun ‘alaih+ 

 
 فبادرنا قال حسنا حدٌثا ٌحدثنا أن فرجونا عمر بن هللا عبد علٌنا خرج قال عنه جبٌر بن سعٌد عن:  والستون الحادي الحدٌث

 ما تدري هل عمر بن فقال فتنة تكون ال حتى قاتلهم و ٌقول وهللا الفتنة فً القتال عن حدثنا الرحمن عبد أبا ٌا فقال رجل إلٌه
 الملك على كقتالكم ولٌس فتنة دٌنهم فً الدخول وكان المشركٌن ٌقاتل وسلم علٌه هللا صلى محمد كان إنما أمك ثكلتك الفتنة
البخاري رواه) ) 

61. Hadits ke-61 
Dari Sa’id bin Jabir dia berkata, Abdullah bin Umar keluar menghampiri kami dan bercakap-cakap di 
tengah-tengah kami dengan perkataan yang bagus. Kemudian seorang laki-laki bergegas 
menghampiri kami dan bertanya kepada Abdullah bin Umar. Dia (seorang laki-laki itu) berkata, 

“Wahai Abu Abdurrahman (nama kunyah Abdullah bin Umar), berikanlah kami hadits 
mengenai peperangan pada masa fitnah” 
 
(Sebagian dari kami –tamb) berkata menanggapi, “Teruslah berperang hingga fitnah tersebut 
hilang”. 
Maka Ibnu ‘Umar berkata, “Apakah kalian mengetahui apa fitnah yang membuat ibu kalian 
bersedih? Sesunguhnya (Rasulullah –tamb)Muhammad shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda”, 
 
“Orang-orang musyrik yang masuk ke dalam (urusan -tamb) agama kalian adalah fitnah, akan 
tetapi fitnah ini tidaklah sebesar fitnah pembunuhan yang kalian lakukan terhadap raja 
penguasa kalian.” *Hr. Bukhari+ 
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 ملكوا فارسا أن النبً بلػ لما الجمل أٌام بكلمة هللا نفعنً لقد قال عنه هللا رضً الثقفً بكرة أبً عن:  والستون الثانً الحدٌث
البخاري رواه) امرأة أمرهم ولوا قوم ٌفلح لن وسلم علٌه هللا صلى النبً قال كسرى ابنة ) 

62. Hadits ke-62 
Dari Abu Bakrah Ats Tsaqofi rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, 

“Sungguh Allah telah memberikanku manfaat dengan suatu kalimat (hadits) yang Rasulullah 
pernah katakan padaku pada hari Jamal (yakni perang Jamal atau perang Unta yang dipimpin 
oleh Aisyah rodhiyalloohu ‘anhaa melawan Kholifah ‘Ali, karena ijtihadnya yang salah–tamb), 
yakni ketika sampai berita kepada Rasulullah bahwa orang-orang Persia mengangkat anak 
perempuan Kisra sebagai raja mereka yang baru.” 
 
Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang 
mengangkat seorang wanita sebagai penguasa mereka.” *Hr. Bukhari+  

 
 بعث البصرة إلى عنهم هللا رضً وعائشة والزبٌر طلحة سار لما قال األسدي زٌاد بن هللا عبد عن:  والستون الثالث الحدٌث
 فكان المنبر فصعدا الكوفة علٌنا فقدما طالب أبً بن علً بن والحسن ٌاسر بن عمار عنه هللا رضً طالب أبً بن علً

 البصرة إلى سارت قد عائشة إن ٌقول عمارا فسمعت إلٌه فاجتمعنا ٌاسر بن عمار وقام أعاله فً المنبر فوق علً بن الحسن
 هً أم تطٌعون إٌاه لٌعلم ابتالكم وتعالى تبارك هللا ولكن واآلخرة الدنٌا فً وسلم علٌه هللا صلى نبٌكم لزوجة أنها وهللا و
البخاري رواه) ) 

63. Hadits ke-63 
Dari Abdullah bin Ziyad Al Asadi dia berkata, 

“Ketika Tholhah, Az- Zubair, dan Aisyah rodhiyaloohu ‘anhum hendak pergi ke Bashroh, 
(kholifah –tamb) Ali bin Abi Tholib rodhiyaloohu ‘anhu mengutus ‘Ammar bin Yasir dan Al-
Hasan bin ‘Ali bin Abi Tholib. 
 
Kedua utusan tersebut menemui kami di Kufah, lalu mereka naik ke atas mimbar. Hasan bin 
‘Ali berada di mimbar bagian paling atas, sedangkan Ammar bin Yasir pada bagian bawahnya. 
Dan kami pun berkumpul di sekelilingnya. 
 
Aku mendengar ‘Ammar berkata, “Sesungguhnya ‘Aisyah hendak pergi ke Basrah, dan demi 
Allah Aisyah adalah istri dari nabi kalian shalalloohu ‘alaihi wa sallam di dunia dan di akhirat. 
Akan tetapi Allah tabaaroka wa ta’aala ingin memberikan cobaan bagi kalian, agar diketahui 
apakah kalian taat kepada Allah semata saja ataukah kalian taat kepada Aisyah” *Hr. Bukhari+     

 
 وولده حشمه عمر بن جمع معاوٌة بن ٌزٌد المدٌنة أهل خلع لما قال عمر بن هللا عبد مولى نافع عن:  الستون الرابع الحدٌث

 بن ٌزٌد ٌعنً)  الرجل هذا باٌعنا قد وإنا القٌامة ٌوم لواء ؼادر لكل ٌنصب ٌقول وسلم علٌه هللا صلى النبً سمعت أنً فقال
 ال وانً القتال له ٌنصب ثم ورسوله هللا بٌع على رجل ٌباٌع أن من أعظم ؼدرا أعلم ال وانً ورسوله هللا بٌع على(  معاوٌة
البخاري رواه) وبٌنه بٌنً الفٌصل كانت إال األمر هذا فً تابع وال خلعه منكم أحدا اعلم ) 

64. Hadits ke-64 
Dari Nafi’ maula Abdullah bin Umar dia berkata,  
Ketika para penduduk Madinah melepaskan (ikatan bai’at dan ketaatan -tamb) mereka kepada Yazid 
bin Mu’awiyah, maka Ibnu Umar pun mengumpulkan para pembantu dan anak-anaknya. Lalu dia 
berkata,  

“Sesungguhnya aku mendengar Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 
“Tiap-tiap pengkhianat (orang yang meninggalkan ikatan bai’at kepada pemerintah –tamb) 
akan ditancapkan padanya bendera (pengkhianatan –tamb) pada hari kiamat”  
 
Sedangkan aku telah memberikan bai’at kepada orang ini (yakni Yazid bin Mu’awiyah) atas 
bai’at untuk Allah dan Rasul-Nya.  
 
Sesungguhnya aku tidak mengetahui pengkhianatan (pelepasan bai’at –tamb) yang lebih besar 
daripada (pelepasan bai’at –tamb) seseorang yang telah memberikan bai’at atas dasar bai’at 
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Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian mengobarkan perang atasnya. Dan aku tidak mengetahui 
seorangpun dari kalian yang melepaskan (ikatan bai’at dan ketaatan –tamb), maka dari itu 
janganlah mengikuti urusan ini (melepaskan bai’at yang telah diberikan kepada pemerintah -
tamb) kecuali itu (pelepasan bai’at –tamb) akan menjadi pemisah antara aku dengannya.” [Hr. 
Bukhari]   

 هللا صلى النبً عهد على منهم شر الٌوم المنافقٌن إن قال عنه هللا رضً الٌمان بن حذٌفة عن:  والستون الخامس الحدٌث
البخاري رواه) ٌجهرون والٌوم ٌسرون ٌومئذ كانوا وسلم علٌه ) 

65. Hadits ke-65 
Dari Hudzaifah bin Al Yaman rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, 

“Sesungguhnya orang-orang Munafik yang terburuk pada hari itu (terlindungi karena –
tamb)berada di atas perjanjian (antara mereka dengan –tamb) Nabi Shalallohu ‘alaihi wa 
sallam. Sehingga mereka dapat melakukan apa yang mereka suka dan berbicara sesuka 
mereka pada hari itu [Hr. Bukhari] 

 
 أقر أنً عمر بن قال الملك عبد على اسالن اجتمع حٌث عمر بن شهدت قال دٌنار بن هللا عبد عن:  والستون السادس الحدٌث
 قد بنً وإن استطعت ما وسلم علٌه هللا صلى رسوله وسنة هللا سنة على المؤمنٌن أمٌر الملك عبد بن هللا لعبد والطاعة بالسمع
البخاري رواه) ذلك بمثل اقروا ) 

66. Hadits ke-66 
Dari Abdullah bin Dinar dia berkata, aku menyaksikan Ibnu Umar ikut berkumpul dengan masyarakat 
(untuk memberikan bai’at -tamb) atas ‘Abdul Malik. Ibnu Umar berkata (dalam bai’at itu –tamb), 

“Sesungguhnya aku mengikrarkan diri untuk mendengar dan taat kepada ‘Abdul Malik sang 
Amirul mukminin di atas sunnah Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam semampuku, dan juga 
keluargaku ikut memberikan ikrar (bai’at –tamb) yang demikian itu juga. [Hr. Bukhari]  

 
 السمع على وسلم علٌه هللا صلى النبً باٌعت قال عنه هللا رضً البجلً هللا عبد بن جرٌر عن:  والستون السابع الحدٌث

علٌه متفق) مسلم لكل والنصح استطعت فٌما فلقننً والطاعة ) 
67. Hadits ke-67 
Dari Jarir bin Abdullah Al Bajali rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata,  

“Aku memberikan bai’at kepada Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam untuk mendengar dan 
ta’at, dan beliau (Rasulullah –tamb) mengajarkanku (dengan berkata -tamb) sesuai dengan 
kemampuanmu dan juga untuk memberikan nasehat kepada setiap muslimin [Muttafaqun 
‘alaih+  

 
 اإلسالم على وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول باٌع أعرابٌا أن األنصاري هللا عبد بن جابر عن:  والستون الثامن الحدٌث
 فأبى بٌعتً اقرنً هللا رسول ٌا فقال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول إلى األعرابً فأتى بالمدٌنة وعك األعرابً فأصاب
 رسول فقال األعرابً فخرج فأبً بٌعتً اقرنً فقال جاءه ثم فأبى بٌعتً اقرنً فقال جاءه ثم وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول
علٌه متفق) طٌبها وتنصع خبثها تنفً كالكٌر المدٌنة وسلم علٌه هللا صلى هللا ) 

68. Hadits ke-68 
Dari Jabir bin Abdillah Al Anshari (dia berkata –tamb), 

“Sesungguhnya seorang Arab Badui memberikan bai’at kepada Rasulullah shalalloohu ‘alaihi 
wa sallam atas dasar Islam. Kemudian dia menderita sakit ketika berada di Madinah. Setelah 
itu dia mendatangi Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam dan berkata, 
 
“Wahai Rasulullah kembalikanlah bai’atku (yang telah kuberikan –tamb)”. Maka Rasulullah 
shalalloohu ‘alaihi wa sallam pun menolaknya. 
Kemudian dia (orang Arab Badui) itu datang lagi dan berkata, “kembalikanlah bai’atku (yang 
telah kuberikan –tamb)”. Maka Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam pun menolaknya. 
  
Kemudian dia (orang Arab Badui) itu datang lagi dan berkata, “kembalikanlah bai’atku (yang 
telah kuberikan –tamb)”. Maka Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam pun menolaknya. 
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Maka kemudian keluarlah orang Arab Badui itu meninggalkan kota Madinah. Maka berkata 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam, 
“Kota Madinah ini seperti tungku (tukang besi) yang bisa membersihkan debu-debu kotor 
(yang ada pada besi –tamb) dan membuat cemerlang kebaikan-kebaikannya. [Muttafaqun 
‘alaih+ 

 إلى حمٌد بنت نبزٌ أمه به وذهبت وسلم علٌه هللا صلى النبً أدرك قد وكان هشام بن هللا عبد عن:  والستون التاسع الحدٌث
 له ودعا رأسه فمسح صؽٌر هو وسلم علٌه هللا صلى النبً فقال باٌعه هللا رسول ٌا فقالت وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

البخاري رواه) ) 
69. Hadits ke-69 
Dari Abdullah bin Hisyam, dan dia sungguh telah pernah berjumpa dengan Nabi Shalalloohu ‘alaihi 
wa sallam. Dia pergi menemui Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersama dengan ibunya 
Zainab binti Humaid, dan berkata (Zainab), 

“Wahai Rasulullah berikanlah ikatan bai’at kepadanya (Abdullah bin Hisyam)” 
 
Berkata Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam, 
“Dia itu masih kecil (anak-anak -tamb)”. Maka Rasululah mengusap kepalanya (Abdullah bin 
Hisyam yang masih kecil itu –tamb) dan mendoakannya. [Hr. Bukhari] 

 
 وال القٌامة ٌوم هللا ٌكلمهم ال ثالثة وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن:  السبعون الحدٌث
 ما أعطاه إن لدنٌاه إال ٌباٌعه ال إماما باٌع ورجل السبٌل ابن منه ٌمنع بالطرٌق ماء فضل على رجل ألٌم عذاب ولهم ٌزكٌهم
 ٌعطى ولم فأخذها فصدقه وكذا كذا بها أعطً لقد باهلل فحلؾ العصر بعد بسلعة رجال باٌع ورجل له ٌفً لم إال و له وفا ٌرٌد
البخاري رواه) بها ) 

70. Hadits ke-70 
Dari Abu Hurairoh rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Tiga golongan orang yang Allah tidak akan berbicara kepada kepada mereka pada hari kiamat, 
tidak akan mensucikan mereka, dan disediakan adzab yang pedih bagi mereka. 
 
Seorang laki-laki yang memiliki kelebihan (menguasai sumber mata -tamb) air yang ada di jalan 
(padang pasir -tamb), dan dia tidak memperbolehkan musafir (yang lewat –tamb) untuk 
mengambilnya.  
 
Seorang laki-laki yang memba’iat penguasa pemerintahan (imam) hanya untuk tujuan duniawi. 
Yang mana jika dia diberikan apa-apa yang dikehendakinya, maka dia memenuhi tuntutan 
ikatan bai’atnya. Sedangkan jika tidak diberikan, maka dia tidak memenuhi tuntutan ikatan 
bai’atnya. 
 
Seorang (pedagang –tamb) yang menawarkan barang dagangannya kepada orang lain setelah 
waktu Ashar (waktu biasanya pasar mau tutup –tamb). Dan dia bersumpah atas nama Allah 
bahwa sudah ada orang lain yang telah menawar barang dagangannya dengan harga sekian 
dan sekian, padahal tidak ada orang yang menawarnya. [Hr. Bukhari] 

 
 من استخلؾ قدف أستخلؾ إن قال تستخلؾ أال لعمر قٌل قال عنه هللا رضً عمر بن هللا عبد عن:  والسبعون الحادي الحدٌث

 وراهب راؼب فقال علٌه فأثنوا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول منً خٌر هو من ترك فقد أترك وان بكر أبو منً خٌر هو
ومسلم البخاري رواه) ومٌتا حٌا أتحملها ال علً وال لً ال كفافا منها نجوت أنً وددت  ) 

71. Hadits ke-71 
Dari Abdullah bin Umar rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata,  

Seseorang berkata kepada (Kholifah –tamb) Umar (bin Khoththob -tamb), “Tidakkah engkau 
ingin menunjuk penggantimu?” (ketika itu Umar sedang kritis karena luka tusukan pedang 
beracun Ibnu Lu’lu’ah Al Majusi, yang akhirnya menewaskan beliau –tamb) 
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Umar menjawab, “Jika aku ingin menunjuk siapa penggantiku, maka telah mendahuluiku orang 
yang (menggunakan cara dengan –tamb) menunjuk pengganti. Yakni orang yang lebih baik 
dariku, Abu Bakar. 
 
Dan jika aku ingin meninggalkannya begitu saja (dengan tanpa menunjuk pengganti dan 
serahkan kepada kalian untuk menunjuk penggantinya –tamb), maka orang yang lebih baik 
dariku juga telah telah (menggunakan cara dengan –tamb) meninggalkannya begitu saja 
(dengan tanpa menunjuk pengganti –tamb). Yakni Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam, dan 
mereka telah memujinya (cara ini –tamb) 
 
Sesungguhnya aku berharap dengan cemas. Aku berkeinginan seandainya aku selamat keluar 
(dari bahaya tanggung jawab kekuasaan kekholifahan -tamb) ini, dengan tidak mendapat 
pahala, ataupun dosa yang harus ditanggung. Baik itu ketika aku hidup ataupun ketika aku 
mati. [Hr. Bukhari – Muslim] 

 
 قلب علٌهن ٌؽل ال ثالث وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً ثابت بن زٌد عن:  والسبعون الثانً الحدٌث
ماجه ابن رواه) جماعتهم ولزوم المسلمٌن ألئمة والنصح هلل العمل إخالص مسلم امرئ ) 

72. Hadits ke-72 
Dari Zaid bin Tsabit rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Tiga hal yang tidak ada pengkhianatan atasnya : Hati seorang Muslim yang ikhlash melakukan 
amal karena Allah, menasehati para pemimpin kaum muslimin, dan menetapi konsekuensi 
(ketaatan dalam hal yang ma’ruf–tamb) kepada pemerintahan mereka. [Hr. Ibnu Majah] 

 
 أثرة بعدي ستلقون إنكم وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً دزٌ بن هللا عبد عن:  والسبعون الثالث الحدٌث

علٌه متفق) الحوض على تلقونً حتى فاصبروا ) 
73. Hadits ke-73 
Dari Abdullah bin Zaid rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Sesungguhnya kalian akan menjumpai sepeninggalku pemimpin yang sewenang-wenang 
(Atsaroh. Pemimpin yang mengutamakan kepentingannya sebagai penguasa dengan 
sewenang-wenang, dan mengabaikan hak-hak rakyatnya –tamb), maka bersabarlah kalian 
hingga menjumpai aku di Telaga (Telaga Al Kautsar milik Rasulullah di akhirat –tamb) 
*Muttafaqun ‘alaih+ 

 
 إذا أنت كٌؾ ذر أبا ٌا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول لً قال قال عنه هللا رضً ذر أبً عن:  والسبعون الرابع الحدٌث
 معهم أدركتها فإن لوقتها الصالة صلً قال هللا رسول ٌا تأمرنً فما قلت قال وقتها عن الصالة ٌؤخرون أمراء علٌك كانت

مسلم رواه) نافلة لك فإنها فصلً ) 
74. Hadits ke-74 
Dari Abu Dzar rodhiyaloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam berkata 
kepadaku, 

“Wahai Abu Dzar bagaimana jika ada seorang penguasa yang berkuasa atasmu, yang mana dia 
mengakhirkan sholat dari waktunya?” 
 
Aku berkata , “Apa yang kamu perintahkan wahai Rasulullah? (jika aku menemui hal itu)” 
 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sholatlah kamu tepat waktu, dan jika kamu 
menemui penguasa itu sholat (di akhir waktu) maka ikutlah sholat bersamanya sebagai sholat 
nafilah (keutamaan, atau sunnah tambahan) bagimu. “*Hr. Muslim+ 
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 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول رسول الٌمن جبل بن معاذ علٌنا قدم قال مٌمون بن عمرو عن:  والسبعون الخامس الحدٌث
 نظرت ثم مٌتا بالشام دخلته حتى فارقته فما محبتً علٌه فألقٌت قال الصوت أجش رجل الفجر مع تكبٌره فسمعت قال إلٌنا
 علٌكم أتت إذا بكم كٌؾ وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول لً قال فقال مات حتى فلزمته مسعود ابن فأتٌت بعده الناس افقه إلى

 صالتك واجعل لمٌقاتها الصالة صلى قال هللا رسول ٌا ذلك أدركت إن تأمرنً فما قلت مٌقاتها لؽٌر الصالة ٌصلون أمراء
داوود أبو رواه( ) نافلة أي)  سبحة معهم ) 

75. Hadits ke-75 
Dari Umar bin Maimun dia berkata,  
Datang kepada kami Muadz bin Jabal sebagai utusan untuk kami dari Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi 
wa sallam. Umar bin Maimun berkata, 

“Aku mendengar takbirnya (waktu ikut sholat bersama muadz bin Jabal) pada waktu fajr 
(subuh) dengan suara yang serak (yang indah –tamb)” 
 
Aku (Umar bin Maimun) berkata, “Maka aku pun menyukainya dan tidak berpisah darinya 
(mulazamah untuk menimba ilmu –tamb), hingga dia masuk ke Syam dan meninggal di sana.  
 
Maka kemudian aku mencari kepada orang yang paling faqih (dalam ilmu agama –tamb) di 
antara manusia setelahnya, dan akupun menemukan sosok Ibnu Mas’ud. Akupun 
mengikutinya (mulazamah untuk menimba ilmu –tamb), hingga dia meninggal” 
 
Berkata (Ibnu Mas’ud), bahwasanya Rasulullah shalaloohu ‘alaihi wa sallam berkata kepadaku 
(Ibnu Mas’ud), “Bagaimana pendapat kalian jika kalian menjumpai para pemimpin yang 
melaksanakan sholat di luar waktunya?” 
 
Aku (Ibnu Mas’ud) menjawab, “Berikanlah aku perintahmu jika aku menjumpai hal yang 
demikian wahai Rasulullah.” 
 
Rasulullah menjawab, ”Sholatlah kalian sesuai dengan waktunya, dan jadikanlah sholat kalian 
bersama para pemimpin itu (yang sholat di luar waktunya –tamb) sebagai (dzikir –tamb) tasbih 
(atau keutamaan sebagai sholat sunnah tambahan –tamb). [Hr. Abu Dawud] 

 
 علٌكم ستكون إنها وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً الصامت بن عباده عن:  والسبعون السادس الحدٌث
 قال معهم اصلً هللا رسول ٌا رجل فقال لوقتها الصالة فصلوا وقتها ٌذهب حتى لوقتها الصالة عن أشٌاء تشؽلهم أمراء بعدي
داوود أبو رواه) شئت إن نعم ) 

76. Hadits ke-76 
Dari Ubadah bin Ash-Shomit rodhiyallohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Kelak kalian akan menjumpai setelahku, para pemimpin yang menyibukkannya segala sesuatu 
dari sholat pada waktunya. Maka jika telah masuk waktu sholat, maka sholatlah kalian pada 
waktunya.” 
 
Maka berkata seorang laki-laki, “Wahai Rasulullah, apakah kita ikut sholat bersama para 
pemimpin itu (yang sholat di luar waktunya -tamb)?” 
 
Rasulullah menjawab, “Ya, jika kamu mau.” *Hr. Abu Dawud+   
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 أمراء علٌكم ٌكون وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً وقاص ابن قبٌصة عن:  والسبعون السابع الحدٌث
داوود أبو رواه) القبلة صلوا ما معهم فصلوا علٌهم وهً لكم فهً الصالة ٌؤخرون بعدي من ) 

77. Hadits ke-77 
Dari Qabishah bin Waqqash rodhiyallohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Akan ada sepeninggalku para pemimpin yang mengakhirkan waktu sholat. Maka pada waktu 
sholat itu, adalah waktu sholat untuk kalian (maka sholatlah –tamb). Dan pada waktu yang 
diakhirkan itu adalah waktu sholat mereka. 
 
Maka sholatlah kalian bersama dengan para pemimpin itu, di waktu yang diakhirkan itu (atau 
di luar waktu sholat itu –tamb) dengan sholat menghadap kiblat (seperti biasa –tamb). [Hr. 
Abu Dawud] 

 
 ٌوم لواء ؼادر لكل قال وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبً عن:  والسبعون الثامن الحدٌث

مسلم رواه) اسقه عند به ٌعرؾ قٌامةال ) 
78. Hadits ke-78 
Dari Abu Sa’id Al Khudri rodhiyalloohu ‘anhu, dari Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda, 

“Tiap-tiap pengkhianat yang meninggalkan (bai’at yang telah diberikan kepada pemerintah –
tamb) akan membawa bendera di hari kiamat.  Kamu akan mengenalinya dari orang-orang 
yang berkumpul dan dikoordinasikan atas bendera itu” *Hr. Muslim+ 

 
 قلنا النصٌحة الدٌن قال وسلم علٌه هللا صلى النبً إن قال عنه هللا رضً الداري أوس بن تمٌم عن:  والسبعون التاسع الحدٌث

مسلم رواه) عامتهم و المسلمٌن والئمة ولرسوله ولكتابه هلل قال هللا رسول ٌا منل ) 
79. Hadits ke-79 
Dari Tamim bin Aus Ad Daari rodhiyaloohu ‘anhu dia bekata, sesungguhnya Rasulullah shalalloohu 
‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Agama itu adalah nasehat”. 
Kami bertanya, “Kepada siapa yang Rasulullah?” 
 
Rasulullah menjawab, “Untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin 
kaum muslimin, dan untuk masyarakat secara umum.” *Hr. Muslim+ 

 
 فأعزوه سلطان بعدي سٌكون ٌقول وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضً ذر أبً عن:  الثمانون الحدٌث

احمد اإلمام رواه) كانت كما ٌعٌدها حتى توبة منه تقبل ولن اإلسالم فً ثؽرة ثؽر ذلة التمس من ) 
80. Hadits ke-80 
Dari Abu Dzar rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, 

“Kalian akan menjumpai sepeninggalku penguasa (Sulthon), maka muliakanlah dia. Maka 
barangsiapa yang mencari aib kehinaan penguasa, berarti dia telah melubangi Islam dengan 
satu celah. Dan orang tersebut tidak akan diterima taubatnya, sampai dia mampu 
mengembalikannya seperti semula. [Hr. Imam Ahmad] 

 
 ال صفقته نكث من وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً عمر بن هللا عبد عن:  والثمانون الحادي الحدٌث
عاصم أبً ابن رواه) له حجة ) 

81. Hadits ke-81 
Dari Abdullah bin Umar rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Barangsiapa yang melanggar perjanjiannya (bai’at kepada pemerintah), maka tidak ada hujjah 
baginya di akhirat (–tamb) [Hr. Ibnu Abi Ashim] 
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 الدٌن النصٌحة الدٌن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن:  والثمانون الثانً الحدٌث
احمد اإلمام رواه) وعامتهم المسلمٌن وأئمة ولرسوله ولكتابه هلل قال هللا رسول ٌا لمن قالوا النصٌحة الدٌن النصٌحة ) 

82. Hadits ke-82 
Dari Abu Hurairoh rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Untuknyalah nasehat, untuknyalah nasehat, untuknyalah nasehat.” 
Kami bertanya, “Untuk siapa wahai Rasulullah?” 
 
Beliau menjawab, “Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk pata pemimpin kaum 
muslimin, dan untuk masyarakat secara umum.” *Hr. Imam Ahmad+ 

 
 إن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنهما هللا رضً العاص بن عمرو بن هللا عبد عن:  والثمانون الثالث الحدٌث
 الفتنة وتجًء بعضا بعضها فٌرقق فتنة وتجًء تنكرونها وأمور بالء أخرها وسٌصٌب أولها فً عافٌتها جعل هذه أمتكم
 منٌته فلتأته الجنة وٌدخل النار عن ٌزحزح أن أحب فمن هذه هذه فٌقول الفتنة وتجًء تنكشؾ ثم مهلكتً هذه المؤمن فٌقول
 فلٌطعه قلبه وثمرة ٌده صفقةاه فأعط إماما باٌع ومن إلٌه ٌؤتى أن ٌحب التً الناس إلى ولٌأتً اآلخر والٌوم باهلل ٌؤمن وهو
مسلم رواه) اآلخر عنق فاضربوا ٌنازعه آخر جاء فإن استطاع إن ) 

83. Hadits ke-83 
Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, 

“Sesungguhnya umat kalian berada dalam kondisi yang selamat (ideal terbaik) pada (ummat di 
masa -tamb) awal nya. Dan akan tertimpa cobaan pada (ummat di masa -tamb) beserta 
dengan perkara-perkara yang kalian ingkari. 
  
Akan datang fitnah yang saling melemahkan antara  satu dengan yang lain (fitnah yang satu 
melemah karena hal yang lain, dan hal yang lain itu menjadi fitnah tandingannya atau 
penggantinya –tamb).  
 
Akan datang (gelombang –tamb) fitnah sampai seorang mukmin berkata ”Inilah fitnah yang 
akan membinasakanku”, kemudian fitnah tersebut hilang (tidak membinasakannya –tamb). 
Dan kemudian fitnah (yang lain –tamb) datang kembali sehingga berkata seorang mukmin: 
“mungkin inilah”.. “mungkin inilah” (fitnah yang membinasakanku, yang ternyata datang silih 
berganti dengan wujud yang berbeda-beda. –tamb) 
 
Maka barangsiapa yang ingin dihindarkandari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. 
Maka hendaklah ketika dia meninggal tatkala ajal menjemputnya, dia dalam keadaan beriman 
kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah dia mendatangi (mempergauli –tamb) manusia 
dengan baik, sebagaimana dia menyukai jika manusia mendatanginya (mempergaulinya –
tamb) dengan hal yang serupa. 
 
Dan barangsiapa yang telah membaiat seorang pemimpin pemerintahan (Imam) dengan 
memberikan uluran tangannya dan buah hatinya, maka ta’atilah dia (dalam hal yang ma'ruf) 
semampumu. Dan jika datang orang setelahnya yang ingin merebut kekuasaan darinya, maka 
potonglah leher (bunuhlah –tamb) orang tersebut” *Hr. Muslim+   
 
 
 
 
 
 
 
 



Kumpulan 106 Hadits Larangan Keluar dari Ketaatan dalam Hal yang Ma’ruf dan Menghasung 
Pemberontakan Kepada Pemerintah 

 

28 
 

 وارء من ٌقاتل جنه اإلمام إنما قال وسلم علٌه هللا ىصل النبً عن عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن:  والثمانون الرابع الحدٌث
ومسلم البخاري) رواه منه علٌه كان بؽٌره ٌأمر وان اجر بذلك له كان وعدل وجل عز هللا بتقوى أمر فإن به وٌتقى ) 

84. Hadits ke-84 
Dari Abu Hurairoh rodhiyalloohu ‘anhu, dari Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda, 

“Sesungguhnya seorang pemimpin (Imam) itu adalah perisai, rakyat akan berperang di 
belakangnya serta berlindung dengannya.  
 
Apabila ia memerintahkan untuk bertaqwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla serta bertindak adil, 
maka ia akan mendapat pahala. Tetapi jika ia memerintahkan dengan selain itu, maka ia akan 
mendapat akibat buruk hasil perbuatannya.” [Hr. Bukhari – Muslim] 

 
 إجالل من إن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً األشعري موسى أبً عن:  والثمانون الخامس الحدٌث

داوود أبو رواه) المقسط السلطان ذي وإكرام عنه والجافً فٌه الؽالً ؼٌر القرآن وحامل المسلم الشٌبة ذي إكرام هللا ) 
85. Hadits ke-85 
Dari Abu Musa Al Asy’ari rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Sesungguhnya di antara perbuatan mengangungkan Allah adalah menghormati orang Islam 
yang sudah tua, menghormati orang yang menghafal quran yang tidak berlebih-lebihan dalam 
mengamalkan isinya dan tidak membiarkan Alquran tidak diamalkan, serta menghormati 
kepada penguasa yang adil.” [Hr. Abu Daud] 

 
 ٌبجل لم من منا لٌس وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً الصامت بن عباده عن:  والثمانون السادس الحدٌث
احمد اإلمام رواه) حقه لعالمنا وٌعرؾ صؽٌرنا وٌرحم كبٌرنا ) 

86. Hadits ke-86 
Dari Ubadah bin Ash Shomit rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, 

“Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati pembesar kami (Penguasa), tidak 
menyayangi anak kecil (atau orang kecil rendahan–tamb) kami, dan tidak mengetahui hak 
orang ‘Alim kami. [Hr. Imam Ahmad] 

 لم من منا لٌس وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنهما هللا رضً عمرو بن هللا عبد عن:  والثمانون السابع الحدٌث
احمد اإلمام رواه) كبٌرنا شرؾ وٌعرؾ صؽٌرنا ٌرحم ) 

87. Hadits ke-87 
Dari Abdullah bin Amru rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 
“Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil (atau orang kecil rendahan–
tamb) kamu, dan tidak mengetahui kemuliaan pembesar kami (Penguasa). [Hr. Imam Ahmad] 

 
 ٌرحم لم من منا لٌس وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً مالك بن انس عن:  والثمانون الثامن الحدٌث

الترمذي رواه) كبٌرنا وٌوقر صؽٌرنا  ) 
88. Hadits ke-88 
Dari Anas bin Malik rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil (atau orang kecil 
rendahan–tamb) kami, dan tidak menghormati pembesar kami (Penguasa). [Hr. At Tirmidzi] 
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 لم من منا لٌس وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً عباس بن هللا عبد عن:  والثمانون التاسع الحدٌث
احمد اإلمام رواه) كبٌرنا وٌوقر صؽٌرنا ٌرحم ) 

89. Hadits ke-89 
Dari Abdullah bin Abbas rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil (atau orang kecil 
rendahan–tamb) kami, dan tidak menghormati pembesar kami (Penguasa).” *Hr. Imam 
Ahmad] 

 
 ابتؽى من فأما ؼزوان الؽزو قال انه وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عن عنه هللا رضً جبل بن معاذ عن:  التسعون الحدٌث
 اإلمام وعصى وسمعه رٌاء ؼزى من وأما كله اجر ونزهته نومه فإن الفساد واجتنب الكلمة وانفق اإلمام وأطاع هللا وجه

النسائً رواه) بالكفاؾ ٌرجع ال فأنه األرض فً وأفسد ) 
90. Hadits ke-90 
Dari Muadz bin Jabal rodhiyalloohu ‘anhu, dari Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
sesungguhnya beliau bersabda, 

“Seorang yang berjuang di medan perang untuk mengharapkan wajah Allah,mentaati 
pemimpinnya (Imam), memberikan kata (bai’at –tamb), dan menghindarkan diri dari 
perbuatan merusak (fasad). Maka semua istirahat tidurnya dan perjalanan perjuangannya, 
semua akan diberikan pahala oleh Allah. 
 
“Adapun jika dia berjuang di medan perang hanya untuk tujuan riya’ (agar dilihat oleh orang 
lain), sum’ah (agar didengar oleh orang lain), tidak mentaati pemimpinnya (Imam), dan 
berbuat kerusakan di muka bumi. Maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran pahala dengan 
sempurna. *Hr. An Nasa’i+ 

 
 كان فٌه كن من أربع قال وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنهما هللا رضً عمرو بن هللا عبد عن:  والتسعون الحادي الحدٌث
 عاهد وإذا كذب حدث وإذا خان ائتمن إذا ٌدعها حتى النفاق من خصلة فٌه كانت منهن خصلة فٌه كان ومن خالصا منافقا
علٌه متفق) فجر خاصم وإذا ؼدر ) 

91. Hadits ke-91 
Dari Abdullah bin Amru rodhiyalloohu ‘anhumaa, dari Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam beliau 
bersabda, 

“Empat hal yang barang siapa mengerjakannya, maka ia menjadi munafik tulen, dan barang 
siapa yang melakukan salah satu dari empat sifat itu, maka di dalam dirinya terdapat sifat nifak 
sehingga ia meninggalkannya, yaitu:  
1] Apabila dipercaya, ia berkhianat 
2] apabila berbicara, ia dusta 
3] apabila berjanji, ia tidak menepati, dan  
4] apabila bertengkar, ia curang (mau menang sendiri)”  
[Muttafaqun ‘alaih] 
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 شٌئا باهلل تشركوا ال بتسع وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أوصانً قال عنه هللا رضً الدرداء أبً عن:  والتسعون الثانً الحدٌث
 شر كل مفتاح فإنها الخمر تشربن وال الذمة منه برئت متعمدا تركها ومن متعمدا المكتوبة الصالة تتركن وال حرقت أو قطعت وإن

 وال تنازعهم فال منهم أفضل أنت انك رأٌت وإن األمر والة تنازعن وال لهما فاخرج دنٌاك من تخرج أن أمراك وإن والدٌك وأطع
 رواه) وجل عز هللا فً وأخفهم اهلك عن عصاك ترفع وال اهلك على طولك من وانفق أصحابك وفر هلكت وإن الزحؾ من تفر

 (البخاري
92. Hadits ke-92 
Dari Abu Darda’ rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam berwasiat 
kepadaku Sembilan perkara. Yaitu :  

1] Janganlah engkau berbuat syirik terhadap Allah meskipun lehermu akan dipenggal atau 
dirimu akan dibakar 

2] Jangan sekali-kali engkau meninggalkan shalat wajib dengan sengaja, barangsiapa yang 
melakukannya dengan sengaja, maka Allah berlepas diri darinya 

3] Jangan engkau minum khamr, karena khamr adalah kunci segala kejelekan 
4] Taatilah kedua orangtuamu. Bahkan apabila mereka menyuruhmu untuk menyerahkan 

seluruh hartamu, maka serahkanlah kepada keduanya 
5] Janganlah memberontak pada ulil amri, walaupun engkau tahu bahwa engkaulah yang 

benar 
6] Jangan lari dari medan pertempuran, meskipun engkau akan terbunuh dan teman-temanmu 

melarikan diri 
7] Nafkahkanlah keluargamu dari sebagian harta yang engkau miliki 
8] Jangan angkat tongkatmu dari keluargamu (jangan biarkan keluargamu melakukan hal yang 

dilarang agama) 
9] Ajarkanlah keluargamu untuk takut kepada Allah 'Azza wa jalla" [Hr. Bukhari] 

 
 ىإل مشوا قوم من ما قال وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنهما هللا رضً الٌمان بن حذٌفة عن:  والتسعون الثالث الحدٌث
البزار رواه) القٌامة ٌوم قبل هللا أذلهم إال لٌذلوه هللا سلطان ) 

93. Hadits ke-93 
Dari Hudzaifah bin Al-Yaman rodhiyalloohu ‘anhu, dari Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam beliau 
bersabda, 

“Barangsiapa yang mendatangi pemimpin yang telah Allah jadikan dia berkuasa (Sulthonulloh) 
(secara takdir kauniyah –tamb) untuk menghinakannya (atau merendahkannya), maka Allah 
akan hinakan dia sebelum datangnya hari kiamat.” *Hr. Al-Bazzaar] 

 
 وتعالى تبارك هللا عبد من قال وسلم علٌه هللا صلى النبً أن عنه هللا رضً الصامت بن عباده عن:  والتسعون الرابع الحدٌث

 ثمانٌة ولها شاء الجنة أبواب أي من ٌدخله وتعالى تبارك هللا فإن وأطاع وسمع الزكاة وآتى الصالة فأقام شٌئا به ٌشرك ال
 إن بالخٌار أمره من وتعالى تبارك هللا فإن وعصى وسمع الزكاة واتى الصالة وأقام شٌئا به ٌشرك ال هللا عبد ومن أبواب
احمد اإلمام رواه) عذبه شاء وإن رحمه شاء ) 

94. Hadits ke-94 
Dari Ubadah bin Ash Shomit rodhiyalloohu ‘anhu, bahwasanya Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Barangsiapa yang beribadah menyembah Allah Tabaaroka wa Ta’ala saja dengan tidak 
mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apapun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan 
mendengar serta ta’at (kepada pemerintah dalam hal yang ma’ruf –tamb).  
 
Maka Allah Tabaaroka wa Ta’ala akan memasukkan dia ke dalam surga, melalui (delapan –
tamb) pintu (surga –tamb) mana saja yang dia kehendaki. 
Baginya delapan pintu (surga –tamb) bagi orang yang beribadah menyembah Allah Tabaaroka 
wa Ta’ala saja dengan tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apapun, menegakkan sholat, 
menunaikan zakat, dan mendengar serta ta’at (kepada pemerintah dalam hal yang ma’ruf –
tamb).  
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Maka Allah Tabaaroka wa Ta’ala akan memberinya pilihan, apakah dia ingin untuk dirahmati, 
atau memilih untuk terlepas dari adzab-Nya (diampuni dosa-dosanya yang terdahulu –tamb).” 
[Hr. Imam Ahmad] 

 
 على أمتً تجتمع لن قال وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنه هللا رضً عمر بن هللا عبد عن:  والتسعون الخامس الحدٌث
الكبٌر فً الطبرانً رواه) الجماعة على هللا ٌد فإن بالجماعة فعلٌكم ضالله ) 

95. Hadits ke-95 
Dari Abdullah bin Amru rodhiyalloohu ‘anhu, dari Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda, 

“Tidak akan bersatu ummatku di atas kesesatan. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang 
kepada pemerintahan (Al Jama’ah), karena sesungguhnya tangan Allah di atas pemerintahan 
(Al Jama’ah). *Hr. Ath Thobroni di dalam Al-Kabir] 

 
 العتمة صالة عند أصحابه أمر وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضً أمامه أبً عن:  والتسعون السادس الحدٌث

 وأنت وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول بها ٌتكلم كلمة أول اكتب فالن ٌا احدهم فقال حاجة إلٌكم لً فأن ؼدا للصالة احشدوا أن
 أمرتكم كما حشدتم هل قال الصبح صالة من فرغ فلما وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول كالم من شًء ٌفوتهم لئال تلٌها التً
 أقٌموا قال نعم قالوا هذه عقلتم هل هذه عقلتم هل هذه عقلتم هل شٌئا به تشركوا وال هللا اعبدوا قال هللا رسول ٌا نعم قالوا

 قالوا هذه عقلتم هل هذه عقلتم هل هذه عقلتم هل الزكاة واتوا الصالة أقٌموا الزكاة واتوا الصالة أقٌموا الزكاة واتوا الصالة
 نرى كنا قال نعم قالوا هذه عقلتم هل هذه عقلتم هل هذه عقلتم هل وأطٌعوا اسمعوا وأطٌعوا اسمعوا وأطٌعوا اسمعوا قال نعم
الكبٌر المعجم فً الطبرانً رواه) كله األمر جمع قد هو فإذا كالمه فً نظرنا ثم كثٌرا كالما سٌتكلم هللا رسول إن ) 

96. Hadits ke-96 
Dari Abu Umamah rodhiyalloohu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
memerintahkan para sahabatnya pada waktu sholat ‘Atimah (Sholat Isya), untuk berkumpul pada 
waktu sholat (Shubuh –tamb) besok. Adapun aku (Abu Umamah –tamb) bertugas untuk mengurus 
keperluan kalian (para Sahabat yang akan berkumpul besok, sehingga tidak bisa berkonsentrasi 
penuh mendengar dan mencatat perkataan Rasulullah yang akan disampaikan besok –tamb). 
 

Maka aku (Abu Umamah –tamb) berkata (untuk meminta tolong –tamb) kepada salah seorang 
Sahabat, “Wahai Fulan, tolong engkau catatkan apa-apa yang Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam hendak katakan besok mulai dari awal. Dan antum catatlah terus hingga tidak tertinggal 
sesuatupun dari apa yang Rasulullah katakan.” 
 
Maka (pada keesokan harinya -tamb) setelah berlalu waktu sholat Shubuh, Rasulullah 
shalalloohu ‘alaihi wa sallam berkata, “Apakah kalian telah berkumpul sebagaimana yang telah 
aku perintahkan (kemarin –tamb)?” 
 
Kami menjawab, “Ya, kami (sudah berkumpul –tamb) wahai Rasulullah” 
 
Rasulullah pun kemudian bersabda, “Sembahlah/Ibadahilah Allah dan jangan kalian 
persekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Apakah kalian memahami hal ini? Apakah kalian 
memahami hal ini? Apakah kalian memahami hal ini? (Rasulullah berkata tiga kali –tamb)” 
 
Kami menjawab, “Ya (kami memahaminya –tamb)” 
 
Rasulullah berkata melanjutkan, “(kemudian –tamb) tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. 
Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. 
(Rasulullah berkata tiga kali –tamb). . Apakah kalian memahami hal ini? Apakah kalian 
memahami hal ini? Apakah kalian memahami hal ini? (Rasulullah berkata tiga kali –tamb)”  
 
Kami menjawab, “Ya (kami memahaminya –tamb)” 
 
Rasulullah pun berkata lagi, “(kemudian –tamb) dengar dan taatlah (kepada pemerintah dalam 
hal yang ma’ruf -tamb), dengar dan taatlah (kepada pemerintah dalam hal yang ma’ruf -tamb), 
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dengar dan taatlah (kepada pemerintah dalam hal yang ma’ruf -tamb) (Rasulullah berkata tiga 
kali –tamb). Apakah kalian memahami hal ini? Apakah kalian memahami hal ini? Apakah kalian 
memahami hal ini? (Rasulullah berkata tiga kali –tamb) 
 
Kami menjawab, “Ya (kami memahaminya –tamb)” 
 
Kemudian kami melihat Rasulullah mengatakan perkataan yang sangat banyak, dan kami 
benar-benar memperhatikan akan perkataan Rasulullah. Dan sungguh pada waktu itu, 
Rasulullah telah mengumpulkan semua urusan (melalui perkataan beliau yang banyak itu –
tamb). *Hr. Ath Thabrani di dalam Al Mu’jamul Kabir+ 

 
 مع هللا ٌد ٌقول وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضً شرٌح بن عرفجه عن:  والتسعون السابع الحدٌث

الطبرانً رواه) ٌركض خالؾ من مع والشٌطان الجماعة ) 
97. Hadits ke-97 
Dari Urfajah bin Syarih rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah shalalloohu 
‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Tangan Allah bersama dengan pemerintahan (Al Jama’ah), sedangkan syaithan bersama 
dengan orang yang berjalan untuk menyelisihinya [Hr. Ath Thobrani]   

 
 الجماعة فارق من ٌقول وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضً حذٌفه عن:  والتسعون الثامن ٌثالحد

احمد اإلمام رواه) عنده له وجه وال وجل عز هللا لقً اإلمارة واستذل ) 
98. Hadits ke-98 
Dari Hudzaifah rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, 

“Barangsiapa yang memisahkan dari dari pemerintahan (Al Jama’ah) (memberontak –tamb) 
dan menghinakan (atau merendahkan) penguasa pemerintahan. Maka dia akan bertemu 
dengan Allah (di akhirat –tamb) dalam keadaan tidak memiliki wajah ketika berada di sisi-
Nya.” *Hr. Imam Ahmad+ 

 
 عسرك فً وأطع اسمع وسلم علٌه هللا صلى النبً قال قال عنه هللا رضً الصامت بن عباده عن:  والتسعون التاسع الحدٌث
السنة فً عاصم أبً ابن رواه) ظهرك وضربوا مالك أكلوا وان علٌك وأثرة ومكرهك ومنشطك وٌسرك ) 

99. Hadits ke-99 
Dari Ubadah bin Ash Shomit rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Dengar dan taatlah (kepada pemerintahan dalam hal yang ma’ruf), baik kamu dalam keadaan 
sulit ataupun dalam keadaan lapang. Baik itu dalam hal yang membuatmu suka dan 
bersemangat, ataupun dalam hal yang kamu benci.  
 
Baik dalam keadaan pemerintah itu berlaku sewenang-wemang terhadapmu (Atsarah) 
 
Baik dalam keadaan pemerintah yang merampas hartamu, dan memukul punggungmu.” *Hr. 
Ibnu Abi ‘Ashim dalam As Sunnah+ 
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 أن بعد شٌئا باهلل ٌشرك لم من وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً األشعري مالك أبً عن: المئه الحدٌث
 ابن رواه) الجنة له وجبت ذلك على فمات أطاع و وسمع رمضان وصام المفروضة الزكاة وأدى المكتوبة الصالة أقام و آمن
عاصم أبً ) 

100. Hadits ke-100 
Dari Abu Malik Al-Asy’ary rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullooh shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Barangsiapa yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun setelah dia beriman, 
menegakkan sholat wajib, menunaikan zakat yang diwajibkan atasnya, puasa di bulan 
Romadhon, dan mendengar serta ta’at (kepada pemerintahan dalam hal yang ma’ruf –tamb). 
Maka barangsiapa yang dia meninggal dalam keadaan yang seperti itu, maka wajib baginya 
untuk surga. [Hr. Ibnu Abi ‘Ashim+  

 
 مهما أمرائكم أطٌعوا قال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضً معد بن المقدام عن:  المئه بعد الواحد الحدٌث

 ال فٌقول ضره ال ربنا قلتم ربكم لقٌتم إذا بأنكم ذلكم علٌه وتؤجرون علٌه ٌؤجرون فإنهم به جئت مما بشًء أمروكم فإن كان
 صدقتم فٌقول فأطعناهم أمراء علٌنا وأمرت فأطعناهم خلفاء علٌنا واستخلفت فأطعناهم رسال إلٌنا أرسلت ربنا فٌقولون ظلمه
عاصم أبً ابن رواه) براء منه وانتم علٌهم هو ) 

101. Hadits ke-101 
Dari Al-Miqdam bin Ma’di rodhiyalloohu ‘anhu, bahwasanya rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 

“Ta’atilah para pemimpin kalian dalam perkara apapun (selama dalam hal yang ma’ruf –tamb). 
Sesungguhnya urusan-urusan kalian datang bersamaan dengan para pemimpin itu (diurus oleh 
mereka –tamb).  
 
Maka sesungguhnya mereka (para pemimpin itu –tamb) membayar upah atas itu (dengan 
bekerja keras untuk mengurus urusan kalian –tamb), dan kalian membayar upah atas hal itu 
(dengan memberikan ketaatan dalam hal yang ma’ruf kepada para pemimpin itu –tamb). 
 
Atas dasar itulah, maka kalian berjumpa dengan Rabb kalian (di hari kiamat –tamb) dan 
berkata, “Rabb kami janganlah Engkau rugikan dia (sang pemimpin dengan telah berusaha 
bekerja keras dengan kepemimpinannya itu –tamb).” Maka Allah menjawab dengan berkata 
“Dia tidak didzolimi”. 
 
Maka kami semua sama-sama berdoa, “Rabb kami berikanlah kepada kami seorang Rasul, dan 
jadikanlah kami mentaatinya. Dan kemudian berikanlah kepada kami para pengganti Rasul itu 
(setelah masanya berlalu –tamb) para Kholifah, dan jadikanlah kami taat kepadanya. Dan juga 
para pemimpin atas kami, jadikanlah kami taat kepada perintah-perintahnya (dalam hal yang 
ma’ruf) 
 
Maka dikatakan, “Kalian (telah meminta hal yang -tamb) benar, itu adalah untuk mereka (yang 
telah terbukti ketaatannya –tamb). Sedangkan kalian berlepas diri dari hal itu. (hingga terbukti 
akan hal itu –tamb)” [Hr. Ibnu Abi Ashim] 

 
 ال هللا تعبدون وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً االشجعً مالك بن عوؾ عن:  المئه بعد الثانً الحدٌث

عاصم أبً ابن رواه )وتطٌعوا وتسمعوا الخمس الصلوات و شٌئا به تشركوا  ) 
102. Hadits ke-102 
Dari ‘Auf bin Malik Al Asyja’I rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, 

“Sembahlah dan ibadahilah Allah dengan tanpa mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apapun, 
lakukan sholat yang lima (sholat wajib), dan mendengar serta ta’at-lah (kepada pemerintah 
dalam hal yang ma’ruf)” *Hr. Ibnu Abi Ashim+  
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 مات إمام علٌه ولٌس مات من قال وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن:  المئه بعد الثالث الحدٌث
عاصم أبً ابن رواه) جاهلٌة مٌتة ) 

103. Hadits ke-103 
Dari Abu Hurairah rodhiyalloohu ‘anhu, dari Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda, 

“Barangsiapa yang meninggal dan tidak ada pemerintah (Imam) atasnya (karena dia membelot 
dan memberontak. Atau melepaskan baiat ketaatan –tamb), maka dia meninggal dalam 
keadaan mati jahiliyyah” *Hr. Ibnu Abi ‘Ashim+ 

 
 فأنه الجماعة فارق من وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنهما هللا رضً عمر بن هللا عبد عن:  المئه بعد الرابع الحدٌث
احمد اإلمام رواه) جاهلٌة مٌتة ٌموت ) 

104. Hadits ke-104 
Dari Abdullah bin ‘Umar rodhiyalloohu ‘anhumaa dia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, 

“Barangsiapa yang memisahkan diri dari pemerintahan (Al Jama’ah) (karena membelot atau 
memberontak –tamb). Maka jika dia meninggal, dia meninggal dalam keadaan mati 
jahiliyyah.” *Hr. Imam Ahmad+ 

 
 ـ عنه هللا رضً ـ عثمان أخبر قد وسلم علٌه هللا صلى النبً أن ـ عنها هللا رضً ـ عائشة عن:  المئه بعد الخامس الحدٌث

 فال هللا قمصك الذي قمٌصك تخلع أن المنافقون فأرادك ٌوما   األمر هذا هللا والك إن عثمان ٌا له فقال بذلك، إٌاه مطالبتهم عن
احمد اإلمام رواه) تخلعه ) 

105. Hadits ke-105 
Dari ‘Aisyah rodhiyalloohu ‘anhaa, bahwasanya Nabi Shalallloohu ‘alaihi wa sallam telah 
mengabarkan kepada Utsman rodhiyalloohu ‘anhu mengenai tuntutan mereka kepadanya (yang 
mana akan terjadi kelak, ketika Utsman menjabat sebagai  Kholifah. Dan ini adalah bukti kabar 
Nubuwwah yang akan terjadi di masa yang akan datang –tamb). 

Rasulullah berkata kepada Utsman, “Wahai Utsman,  jika kelak Allah memberikan kamu 
karunia kekuasaan akan urusan ini (kekhalifahan –tamb) pada suatu hari. Maka akan datang 
kepadamu orang-orang munafik, yang akan berusaha memintamu untuk melepas pakaian 
yang telah Allah pakaikan kepadamu (kekhalifahan –tamb). Maka janganlah kamu 
melepaskannya.” *Hr. Imam Ahmad+ 

 
ا َؼَفلة بن لسوٌد قال انه هللا رضً الخطاب بن عمر عن صحٌح بسند وؼٌره شٌبة أبً ابن اخرج:  المئه بعد السادس الحدٌث  أََبا ٌَ

ةَ  ٌَّ ا َكانَ  َوإِنْ  اإلَِمامَ  َفأَِطعِ  َبْعِدى، ُتَخلَّؾَ  أَنْ  لََعلَّكَ  أَُم ا، َعْبد  ّ ٌ  َوإِنْ  َفاْصبِْر، َحَرَمكَ  َوإِنْ  َفاْصبِْر، بِأَْمر   أََمَركَ  َوإِنْ  َفاْصبِْر، َضَرَبكَ  إِنْ  َحَبِش
ْنقُصُ  بِأَْمر   أََمَركَ  َوإِنْ  َفاْصبِْر، َظلََمكَ  ِدٌنًِ ُدونَ  َدِمى َوَطاَعة   َسْمع   َفقُلْ  ِدٌَنكَ  ٌَ . 

106. Hadits ke-106 
Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan selainnya dengan sanad yang Shohih, dari Umar bin Al 
khoththob rodhiyalloohu ‘anhu bahwasanya dia berkata kepada Suwaid bin Ghafalah,  
 

“Wahai Abu Umayyah (Suwaid bin Ghafalah –tamb), apakah kamu ingin menyalahi setelahku 
(setelah Umar tiada –tamb)? Maka wajib bagimu untuk mentaati pemerintah (Imam) (dalam 
hal yang ma’ruf -tamb) walaupun dia adalah seorang budak Habsyi (Ethiopia). 
 
Jika dia memukulmu, maka bersabarlah. Jika dia memerintahmu dengan suatu perintah, maka 
bersabarlah. Jika dia melarangmu, maka bersabarlah. Jika dia mendzolimimu, maka 
bersabarlah.  
 
Jika memerintahkanmu akan sesuatu yang mengurangi (atau meremehkan –tamb) agamamu, 
‘Aku tetap mendengar dan taat (dengan pengorbanan) darahku, namun tidak agamaku’.     
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 اإلمام هللا عبد بن محمد للشٌخ المسلم الحاكم على الخروج تحرٌم فً حدٌث مائة من أكثر لشرٌط تفرٌع هذا والمستعان الموفق وهللا
الٌمن علماء من هللا حفظه  

Dan Allah lah yang memberikan taufiq dan pertolongan. Inilah pembagian pasal-pasal yang telah 
dijelaskan lebih dari 100 buah hadits mengenai haramnya khuruj (keluar dan memberontak) atas 
pemerintahan Muslim. 
 
(Sebagaimana yang disebutkan –tamb) oleh Asy Syaikh Muhammad bin ‘Abdullah Al Imam 
hafidzahullah (semoga Allah menjaganya). Ulama dari negera Yaman.  

 
حلمً محمد هللا عبد أبو بتفرٌؽه قام  

الٌقٌن نور منتدٌات: المصدر  
Disusun ulang oleh  : Abu Abdullah Muhammad Halmi 
Sumber   : Forum Nurul Yaqin 

 


