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PENGAJIAN JUMAT PETANG BA’DA MAGHRIB 

KAJIAN HADITS TEMATIK 
MASJID MARGO RAHAYU NAMBURAN KIDUL YOGYAKARTA 

Tidak Berlebihan Dalam Ketaatan 

ADA sebuah hadits yang – menurut para ulama – mengingatkan kepada 
kita (umat Islam) agar tidak melakukan ketataan dalam beribadah secara 
berlebihan.  Dinyatakan, bahwa salah seorang sahabat Nabi (Muhammad) 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam, Anas bin Malik radhiyalllâhu ‘anhu, mengisahkan, 

ْزَواِج  ب ي وِت  إَِل  رَْهط   ثاََلثَة   َجاءَ  »
َ
ل ونَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  الل   ّلَّ َص  انلَِّبي  أ

َ
 َعنْ  يَْسأ

ا ،مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  الل   ّلَّ َص  انلَِّبي  ِعبَاَدةِ  وْ  فَلَمَّ ْخِِب 
 
مْ  اأ نَّه 

َ
ُّوَها َكأ ْينَ  :َفَقال وا ،َتَقال

َ
 َوأ

ِفرَ  قَدْ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  الل   ّلَّ َص  انلَِّبي  ِمنَ  ََنْن   مَ  َما َل   غ  رَ  َوَما َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ خَّ
َ
 ،تَأ

مْ  قَاَل  ه  َحد 
َ
ا :أ مَّ

َ
  أ

َ
َصّلي  فَِإّني  نَاأ

 
بًَدا اللَّيَْل  أ

َ
نَا:  آَخر   َوقَاَل  ،أ

َ
وم   أ ص 

َ
ْهرَ  أ  َولَ  ادلَّ

فِْطر  
 
نَا: آَخر   َوقَاَل  ،أ

َ
ل   أ ْعََتِ

َ
ج   فَالَ  النيَساءَ  أ تََزوَّ

َ
بًَدا أ

َ
ول   فََجاءَ  .أ  الل   ّلَّ َص  اللِ  رَس 

ْنت م  : َفَقاَل  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 
َ
ينَ  أ ِ َما ؟َوَكَذا َكَذا مْ ق لْت   اَّلَّ

َ
مْ  إِّني  اللِ وَ  أ ْخَشاك 

َ
ِ  أل  لِِلَّ

مْ  ْتَقاك 
َ
وم   لَِكّني  ،َل   َوأ ص 

َ
فِْطر   أ

 
َصّلي  َوأ

 
ْرق د   َوأ

َ
ج   َوأ تََزوَّ

َ
 رَِغَب  َفَمنْ  ،النيَساءَ  َوأ

نَِّت  َعنْ   «. ِمّني  فَلَيَْس  س 
“Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam 
untuk bertanya tentang ibadah Beliau (shallallâhu ‘alaihi wa sallam). Lalu setelah 
mereka diberitahukan (tentang ibadah Beliau), mereka menganggap ibadah 
Beliau itu sedikit sekali. Mereka berkata, “Kita ini tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam! Beliau shallallâhu ‘alaihi 
wa sallam telah diberikan ampunan atas semua dosa-dosanya baik yang telah 
lewat maupun yang akan datang.” Salah seorang dari mereka mengatakan, 
“Adapun saya, maka saya akan melakukan shalat malam selama-lamanya.” Lalu 
orang yang lainnya menimpali, “Adapun saya, maka sungguh saya akan berpuasa 
terus menerus tanpa berbuka.” Kemudian yang lainnya lagi berkata, “Sedangkan 
saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya.” Kemudian, 
Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam mendatangi mereka, seraya bersabda, 
“Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allah! 
Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling 
bertakwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga 
berbuka (tidak puasa), aku shalat (malam) dan aku juga tidur, dan aku juga 
menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia 
tidak termasuk golonganku.” (Hadits Riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik 
radhiyallâhu ‘anhu, Shahîh al-Bukhâriy, juz VII, hal. 2, hadits no. 5063). 
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Di dalam hadits tersebut diceritakan, bahwa ‘ada’ tiga orang laki-laki – di 
antara para sahabat Nabi (Muhammad) shallallâhu ‘alaihi wa sallam -- yang 
datang ke rumah beliau untuk menanyakan kepada isteri-isteri Beliau tentang 
amalan-amalan yang dilakukan oleh Beliau di rumahnya. Mereka dating, dan 
bertanya karena perbuatan-perbuatan Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam itu ada 
yang tampak dan diketahui oleh semua orang, seperti perbuatan yang Beliau 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam kerjakan di masjid, di pasar, di tengah masyarakat 
bersama para sahabat Beliau. Perbuatan-perbuatan Beliau ini tampak dan 
diketahui oleh sebagian besar para shahabat di Madinah. Namuan ada juga 
amalan Beliau yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh keluarga 
Beliau yang ada di rumahnya, atau orang-orang yang membantu Beliau, seperti 
Abdullah bin Mas’ud, Anas bin Malik dan selain mereka radhiyallâhu ‘anhum 
(semoga Allah meridhai mereka). 

Oleh karena itu, ketiga para sahabat itu mendatangi rumah isteri-isteri 
Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam untuk menanyakan bagaimana ibadah Beliau 
yang tersembunyi tersebut, yang Beliau lakukan di rumahnya? Lalu diberitahukan 
kepada mereka tentang ibadah Beliau. Setelah diberitahu, mereka menganggap 
bahwa ibadah Beliau itu terlalu sedikit, karena Beliau kadang-kadang berpuasa 
dan juga kadang-kadang tidak, Beliau kadang-kadang melakukan shalat malam 
tetapi juga kadang-kadang tidur, Beliau pun menikahi wanita dan bersenang-
senang dengan mereka. Tiga orang tersebut seakan-akan menganggap ibadah 
Beliau itu belum maksimal.  

Setelah mendengar berita tentang tiga orang yang datang dan perkataan 
mereka, maka Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam datang dan berkata: “Apakah 
kalian yang berkata begini dan begitu?” Mereka pun menjawab, ‘Ya.’ 

Orang Pertama – dari para sahabat itu -- mengatakan bahwa ‘dia’ akan 
melaksanakan shalat malam sepanjang malam tanpa tidur. Dia menegaskan 
tekadnya untuk melaksanakan shalat malam selamanya tanpa tidur. Tidak 
diragukan lagi bahwa apa yang mereka katakan itu bertentangan dengan syariat, 
karena itu menyusahkan dan melelahkan, dan dapat menimbulkan rasa bosan, 
yang pada akhirnya dapat menyebabkan ‘rasa benci’ untuk beribadah. Karena 
seseorang jika sudah bosan dengan sesuatu, ia akan pun –mungkin – akan 
membencinya. 

Orang yang mengerjakan shalat malam dengan tanpa tidur juga telah 
mezalimi dirinya (yang berhak untuk istirahat dan tidur) dan mezalimi isterinya 
(yang berhak untuk bersenang-senang dan menggaulinya). Shalat malam 
semalam suntuk setiap malam adalah perbuatan yang melampaui batas dan 
justeru bertentangan dengan syariat Islam yang mudah dan selalu memperhatikan 
hak-hak manusia. 

Suatu ketika isteri ’Utsman bin Mazh’un radhiyallâhu ‘anhu mengeluh 
kepada Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam tentang suaminya yang tidak 
memperhatikan dirinya dan tidak menggaulinya, kemudian Rasulullah shallallâhu 
‘alaihi wa sallam menegur ’Utsman bin Mazh’un radhiyallâhu ‘anhu yang 
mengerjakan shalat sepanjang malam dan puasa di siang harinya.  

Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
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مَّ  »
َ
نَْت  اأ

َ
ْوم   أ ْوم   يَْل اللَّ  َفتَق  ْهِلَك  َوإِنَّ  َهاَر،انلَّ  َوتَص 

َ
ا، َعلَيَْك  أِل  ِِلََسِدكَ  َوإِنَّ  َحًقًّ

ا، َعلَيَْك  مْ  َوَنْم، َصِلًّ  َحًقًّ فِْطرْ  وَص 
َ
  «. َوأ

“Adapun engkau (yang) selalu mengerjakan shalat malam (sepanjang malam) dan 
selalu berpuasa di siang hari. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya isterimu 
mempunyai hak atasmu (yang wajib engkau penuhi), badanmu punya hak 
atasmu (untuk istirahat), (karena itu) shalatlah dan tidurlah, berpuasalah dan 
berbukalah.” (Hadits Riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abu Musa al-Asy’ari 
radhiyallâhu ‘anhu, Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz II, hal. 19, hadits no. 316) 

Syariat Islam menganjurkan bagi setiap muslim orang untuk 
melaksanakan shalat malam sebelum tidur (qiyâmul lail) atau bertahajjud setelah 
ia bangun dari tidur di malam hari.  

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: 

يَْل إِلَّ قَِلياًل )
ْص ِمنْه  قَِلياًل )٢ق ِم اللَّ ِو انق 

َ
 (٣( نِْصَفه  أ

“Bangunlah (untuk untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), 
(yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit.” (QS Al-
Muzzammil/73: 2-3) 

نْ  َعَسى  ،لََك  نَافِلَةً  بِهِ  دْ َفتََهجَّ  يِْل اللَّ  َوِمنَ 
َ
وًدا اَمَقامً  َك َربُّ  َيبَْعَثَك  أ   .ََمْم 

“Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat tahajjud (sebagai suatu ibadah) 
tambahan bagimu, mudah-mudahan Rabb-mu mengangkatmu ke tempat yang 
terpuji.”  (QS Al-Isrâ`/17: 79) 

Shalat itu dianjurkan untuk dikerjakan, kalau ‘dia’ sanggup untuk 
melaksanakannya. Karena qiyâmul lail (shalat malam) atau tahajjud itu 
hukumnya sunnah mu`akkadah (sunnah yang ditekankan), bukan ‘wajib’. 
Sifatnya anjuran bagi setiap muslim dan muslimah, sesuai dengan 
kemampuannya. 

Orang kedua mengatakan bahwa dia berpuasa sepanjang tahun 
selamanya, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Tidak diragukan 
lagi bahwa amalan seperti ini akan menyulitkan dirinya. 

Puasa yang diwajibkan dalam syariat Islam adalah puasa pada bulan 
Ramadhan saja.  

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: 
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يُّ  يَا
َ
ِ  َهاأ ِتَب  آَمن وا ينَ اَّلَّ م   ك  يَام   َعلَيْك  ِتَب  َكَما الِصًّ ِ  ََعَ  ك  مْ  ِمنْ  ينَ اَّلَّ  َقبِْلك 
مْ لََعلَّ  ونَ َتتَّ  ك    .ق 

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 
diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS Al-Baqarah/2: 
183) 

Disamping puasa Ramadhan, ada juga puasa wajib lainnya, yaitu apabila 
seseorang bernadzar, maka wajib baginya untuk melaksanakan nadzarnya. 
Adapun puasa sunnah banyak ragamnya, seperti: puasa pada hari Senin dan 
Kamis, puasa tiga hari setiap bulan, puasa enam hari pada bulan Syawwal, puasa 
Arafah, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Adapun jika seseorang sanggup, 
maka dia boleh berpuasa sebagai puasa nabi Dawud ‘alaihis salâm, yaitu: sehari 
berpuasa dan sehari berbuka. Adapun berpuasa terus menerus setiap hari tanpa 
buka, kalau hal ini dilakukan, usteru menyalahi syariat (Islam).  

Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

بَدَ  َصامَ  َمنْ  َصامَ  َل  »
َ
  «.  اأْل

“Tidak ada puasa (tidak mendapatkan pahala puasa) orang yang berpuasa terus 
menerus sepanjang masa.” (Hadits Riwayat Al-Bukhari, III, 52, 1977; dan 
Muslim, III, 164, 2791, dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiyallâhu 
‘anhumâ] 

Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah, dinyatakan: 

ْفَطَر » 
َ
ْو «. َل َصاَم َوَل أ

َ
ْفَطرَ » أ

َ
 «. َما َصاَم َوَما أ

“Tidak mendapatkan pahala puasa dan tidak juga (seperti) orang yang 
berbuka.”(Hadits Riwayat Muslim dari Abu Qatadah al-Anshari radhiyallâhu 
anhu, Shahîh Muslim, juz III, hal. 167, hadits no. 2804) 

Jadi, puasa Dahr (terus menerus) sepanjang tahun adalah puasa yang 
dilarang dalam syariat Islam. Puasa dahr termasuk perbuatan menyiksa diri dan 
melampaui batas dalam agama. Sedangkan melampaui batas dalam agama adalah 
haram dan akan membawa pelaku kepada kebinasaan.  

Dalam hal ini Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

يِن  ... » ل وَّ ِِف ادلي ْم َوالْغ  يِن   ،َوإِيَّاك  ل وُّ ِِف ادلي م  الْغ  ْهلََك َمْن قِبْلَك 
َ
َما أ  «. فَإِنَّ

“… Dan jauhilah oleh kalian sikap ghuluw (berlebihan) dalam agama, karena 
sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa dengan sebab sikap 
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ghuluw(berlebihan) dalam agama.” (Hadits Riwayat An-Nasâ-i, Sunan an-Nasâiy, 
juz V, hal. 268, hadits no. 3056; dan Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad ibn 
Hanbal, juz I, hal. 15, hadits no. 1851, dari ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallâhu 
‘anhumâ) 

Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam juga bersabda: 

ْونَ  َهلََك  » ع  تَنَِطًّ  «. الْم 

“Binasalah orang-orang yang berlebihan dalam tindakannya.” (Hadits Riwayat 
Muslim, Shahîh Muslim, juz VIII, hal. 58, hadits no. 6955; dan Ahmad bin 
Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz I, hal. 386, hadits no. 3655, dari 
‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallâhu ‘anhu). Beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam -- 
bahkan -- mengulanginya sebanyak tiga kali.  

Orang ketiga mengatakan bahwa dia tidak menikahi menikahi wanita agar 
bisa terus beribadah. Ia bertekad akan menjauhkan diri dari wanita dan tidak 
akan menikah selamanya. Hal ini juga akan menyulitkan diri sendiri, terlebih bagi 
pemuda, sulit baginya untuk tidak menikah. Bahkan, Rasulullah shallallâhu ‘alaihi 
wa sallam pun memerintahkan kepada para pemuda untuk segera menikah dan 
melarang keras tindakan ‘membujang’. Seorang sahabat Nabi (Muhammad) 
shallallâhu ‘alai hwa sallam -- Anas bin Malik radhiyallâhu ‘anhu  -- berkata: 
“Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk (segera) 
menikah dan melarang (untuk) membujang dengan larangan yang keras, dan 
Beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

واتََزوَّ  » ْ  الْوَد وْدَ  ج  ْ  َول وْدَ ال ََكثِر   ،فَإِِّنًّ م   م  نِْبَياءَ  بِك 
َ
  «.  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  اأْل

“Nikahilah wanita yang penyayang dan yang subur. Karena aku akan berbangga 
dengan banyaknya ummatku di hadapan para Nabi pada hari Kiamat.” (Hadits 
Riwayat Ahmad bin Hanbal dari Anas bin Malik radhiyallâhu ‘anhu, Musnad 
Ahmad ibn Hanbal, juz III, hal. 158, hadits no. 12634) 

Beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam juga bersabda : 

، َوتََزوَّج  »  نَِّت، َفلَيَْس ِمّني نَِّت، َفَمْن لَْم َيْعَمْل بِس  ََكثِر  انليََكح  ِمْن س  وا، َفإِّني م 
يَاِم، فَإِنَّ  ْد َفَعلَيِْه بِالصي َمَم، َوَمْن ََكَن َذا َطْول  فَلَْينِْكْح، َوَمْن لَْم ََيِ

 
م  األ بِك 

ْوَم َل  وَِجاء    «. الصَّ
“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa enggan melaksanakan sunnahku, ia 
bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku bangga 
dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Barangsiapa memiliki 
kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah! Dan barangsiapa belum 
mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari 
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berbagai syahwat).” (Hadits Riwayat Ibnu Majah dari ‘Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ, 
Sunan ibn Mâjah, juz III, hal. 54, hadits no. 1846) 

Beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam jua bersabda: 

وا، » ََكثِر   فَإِّني  تََزوَّج  م   م  َمَم،ا بِك 
 
ون وا َولَ  أل  .« انلََّصاَرى َكَرْهبَاِنيَّةِ  تَك 

“Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya 
jumlah kalian kepada ummat-ummat lainnya pada hari Kiamat. Dan janganlah 
kalian menyerupai para pendeta Nasrani (Pastor).” (Hadits Riwayat al-Baihaqi 
dari Abu Umamah radhiyallâhu ‘anhu, As-Sunan al-Kubrâ, juz VII, hal. 78, hadits 
no. 13839) 

Orang yang mempunyai akal dan bashîrah (mata hati) tidak akan mau 
menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang. 
Sesungguhnya, hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan 
gersang, hidup yang tidak memiliki makna dan tujuan. Suatu kehidupan yang 
hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas 
dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua 
tanggung jawab. 

Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya 
sendiri. Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora hingga 
kemurnian semangat dan ruhaninya menjadi keruh. Diri-diri mereka selalu 
berada dalam pergolakan melawan fitrahnya. Kendati pun ketakwaan mereka 
dapat diandalkan, namun pergolakan yang terjadi secara terus menerus lambat 
laun akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan 
dan akan membawanya kelembah kenistaan, kecuali jika ada sebab yang syar’i, 
seperti adanya penyakit atau lainnya, maka kita serahkan kepada Allah ‘Azza wa 
Jalla. 

Apabila ada yang berkata bahwa ada ‘Ulama’ yang tidak menikah, maka 
kita tidak mengetahui alasan mereka sedangkan yang menjadi tolok ukur dan 
teladan kita adalah Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat 
radhiyallâhu ‘anhum. 

Jadi ada orang yang enggan menikah, baik laki-laki atau pun wanita, 
mereka sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. 
Mereka adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik 
kesenangan bersifat biologis maupun spiritual. Bisa jadi mereka bergelimang 
dengan harta, namun mereka miskin dari karunia Allah ‘Azza wa Jalla. 

Jadi, semua ibadah yang ingin dilakukan oleh ketiga orang tersebut 
menyulitkan mereka dan menyelisihi sunnah.  

Di dalam hadits ini jelas sekali, dinyatakan bahwa tiga orang tersebut ingin 
melaksanakan ibadah yang pada asalnya disyariatkan, akan tetapi kaifiyyâh (cara) 
nya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Puasa 
dan shalat malam misalnya, pada asalnya puasa dianjurkan begitu juga shalat 
malam disunnahkan, akan tetapi kaifiyyâh (cara) dan sifatnya yang dilakukan 
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oleh mereka ini tidak dilakukan oleh Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam, 
bahkan Beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam mengingkari perbuatan mereka. Jadi 
semata-mata niat baik (ikhlas) itu tidak menjadikan amal itu shalih dan diterima 
oleh Allah ‘Azza wa Jalla, namun ‘harus’ sesuai atau sesuai dengan contoh yang 
pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam, karena amal 
ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah justeru ‘akan tertolak’ (tidak 
mendapatkan pahala dari Allah). 

Kesempurnaan seseorang dalam mengikuti sunnah, yaitu: dengan 
mengerjakan ibadah seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa 
sallam dan meninggalkan apa-apa (ibadah) yang tidak dikerjakan Rasulullah 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam.  

Dalam hadits di atas terdapat dalil bahwa hendaknya seseorang berlaku 
pertengahan (tidak berlebih-lebihan) dalam beribadah. Bahkan hendaknya dia 
tidak berlebihan dalam segala perkara. Karena jika dia meremehkan, maka dia 
akan kehilangan kebaikan yang banyak, dan jika dia terlalu keras (berlebihan), 
maka dia akan bosan, lemah, dan berpaling. Karenanya, hendaknya seseorang itu 
tidak berlebihan dalam setiap amalannya. 

Tidak berlebihan dalam ibadah termasuk dari sunnah Nabi shallallâhu 
‘alaihi wa sallam. Janganlah seseorang menyulitkan dirinya. Berjalanlah sesuai 
dengan Sunnah Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Dalam hal yang terkait dengan 
‘ibadah, jangan menambah atau pun menguranginya. 

Wallâhu a’lamu bish-shawâb. 

 

Yogyakarta, 4 Oktober 2019 


