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Matn (Teks) Hadith
َﻋ ْﻦ َٔا ِﰊ ﻫ َُﺮْﻳ َﺮ َة ـ رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ـ ﻗَﺎ َل ﻗَﺎ َل َر ُﺳﻮ ُل َّ ِ
اهلل ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﲅ " َﻣﺜ َ ُﻞ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻦ َﳈَﺜ َِﻞ اﻟْ َﺨﺎ َﻣ ِﺔ ِﻣ َﻦ َّاﻟﺰ ْرعِ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ َٔاﺗَ ْﳤَﺎ ّ ِاﻟﺮ ُﱖ َﻛ َﻔﺎَٔ ْﲥَﺎ،
ﻓَﺎ َذا ا ْﻋ َﺘﺪَ ﻟ َ ْﺖ ﺗَ َﻜﻔَّﺎُٔ ِابﻟْ َﺒ َﻼ ِءَ ،واﻟْ َﻔ ِﺎﺟ ُﺮ َﰷ َٔﻻ ْر َز ِة َ َّ
اهلل
ﲳ َﺎء ُﻣ ْﻌ َﺘ ِﺪ َ ًةل َﺣ َّﱴ ﻳ َ ْﻘ ِﺼ َﻤﻬَﺎ َّ ُ
َِٕ
.اذا َﺷ َﺎء "
ِٕ

Terjemahan Hadith
• Abu Hurairah r.a berkata
“Rasulullah s.a.w bersabda: Perumpamaan seorang mukmin
bagaikan pohon yang lunak dahannya, dari mana datangnya
angin dia sanggup mengikutinya. Manakala apabila ia mula
keras, ia dijatuhkan oleh bala. Perumpamaan orang yang fajir
(jahat) ialah bagaikan pohon yang kaku tegak. Apabila ada
angin keras, ia langsung patah, jika Allah menghendaki.”
(Riwayat Al‐Bukhari & Muslim)

Pengajaran Hadith
• Muslim yang baik ialah seorang yang hidup sejajar dengan
ekologi dan persekitarannya, ibarat sepohon pokok yang
harmoni dengan hembusan angin dalam keadaan akarnya
tetap tertancap di bumi
‐ Muslim harus harmoni dengan konteks dan realitinya tanpa
terungkai dari dasarnya.
• Jangan jadi seperti pokok yang keras dan kaku
‐ hadapi kepayahan dan kesulitan seperti pokok yang tercabut
dari dasarnya atau dahan yang patah dari pokok.

• Anjuran bersifat anjal (flexibility) sejajar dengan persekitaran
‐ keanjalan yang benar adalah kunci bagi penakatan (survival)
seorang Muslim dan Islam itu sendiri.
• Beku, keras dan kaku dikaitkan sebagai sifat seorang fajir
(jahat), punca fitnah dan kepayahan.
• Anjal, mengambil rukhsah dan berubah mengikut
persekitaran tidak semestinya buruk atau bermudah
(mutasahil) dalam agama
‐ selama mana ia dilakukan sejajar dengan garis pandu syara’.
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ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ﻋَﺎﺋِ َﺸ ُﺔَٔ :ا ِر َق اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﲅ َذ َات ﻟَ ْﻴ َ ٍةل ﻓَ َﻘﺎ َل :ﻟ َ ْﻴ َﺖ
َر ُﺟ ًﻼ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ِﻣ ْﻦ َٔا ْ َ
ﲱ ِﺎﰊ َ ِﳚﻴﺌُ ِﲏ ﻓَ َﻴ ْﺤ ُﺮ َﺳـ ِﲏ اﻟﻠ َّ ْﻴ َ َةل ،ا ْذ َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ َﺻ ْﻮ َت
َ ِ ِٕ
اﻟ ِ ّﺴ َﻼحِ ،ﻓَ َﻘﺎ َلَ :ﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا؟ ﻗَﺎ َلَ :ﺳ ْﻌ ٌﺪ َاي َر ُﺳﻮل ﷲِ ،ﺟ ْﺌ ُﺖ َٔا ْﺣ ُﺮ ُﺳ َﻚ،
.ﻓَﻨَﺎ َم اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﲅ َﺣ َّﱴ َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ ﻏَ ِﻄ َﻴﻄ ُﻪ.

Terjemahan Hadith
• Aisyah berkata
“Pada satu malam, Nabi s.a.w tidak dapat tidur ketika baru
sampai di Madinah. Lalu ia bersabda: Semoga seorang
sahabatku menjagaku malam ini. Tiba‐tiba kami mendengar
bunyi senjata. Maka nabi s.a.w bertanya: Siapakah itu? Dia
menjawab: 'Aku Sa`ad bin Abi Waqqas. Aku datang
menjagamu. Kemudian Nabi s.a.w dapat tidur hingga kami
dapat dengar dengkurannya.” (Riwayat Al‐Bukhari & Muslim)

Pengajaran Hadith
• Adakah Nabi s.a.w seorang yang penakut sehingga
kebimbangannya menyebabkan ia tidak dapat tidur dan
memerlukan pengawal untuk menjaga dirinya?
‐ Di manakah maqam tawakal yang tertinggi yang sepatutnya
ada pada seorang Nabi?
• Bimbang adalah manifestasi unsur‐unsur kemanusiaan yang
ada dalam diri Nabi.
• Nabi juga tidak terlepas dari unsur‐unsur kemanusiaan.

• Bimbang keselamatan diri bukan bermakna penakut
‐ wujudnya perasaan takut dalam diri seseorang tidak
bermakna dia seorang penakut
‐ para sahabat apabila berangkat ke medan jihad tidak
terlepas dari perasaan berdebar‐debar.
• Allah taala mencipta manusia dengan perasaan‐perasaan
seperti bimbang, sedih dan gelisah.
• Setinggi mana iman seseorang, tidak akan terlepas dari
perasaan‐perasaan sedemikian.
• Islam tidak suruh buang naluri kemanusiaan, tidak anggap
rendah atau hina kerana merasa sedemikian.

• Didik manusia sebagai manusia, bukan untuk jadi seperti
malaikat yang tiada perasaan.
• Dakwah haruslah ikut sunnah alam, pelihara psikologi
manusia yang kita berinteraksi dengannya.
• Penting ambil langkah‐langkah keselamatan
‐ perlu memiliki sikap berhati‐hati
‐ tidak sama sekali menidakkan konsep tawakal dan tidak pula
mengurangkan sifat tawakal seseorang itu
‐ ambil langkah keselamatan bukan sesuatu yang patut
dipersendakan
‐ sikap hati‐hati tidak patut jadikan seorang itu paranoia.

