Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad shallaLlahu ‘alaihi wa sallam (Manusia-Manusia
Istimewa seri 167, Khulafa’ur Rasyidin Seri 04, Hadhrat ‘Abdullah Abu Bakr ibn ‘Utsman Abu
Quhafah, radhiyAllahu ta’ala ‘anhu, Seri 33)
Hudhur ayyadahullaahu Ta’ala binashrihil ‘aziiz melanjutkan uraian tentang sifat-sifat terpuji
Khalifah (Pemimpin Penerus) bermartabat luhur dan Rasyid (lurus) dari Nabi Muhammad
shallallahu ‘alaihi wa sallam, Hadhrat Abu Bakr ibn Abu Quhafah, radhiyAllahu ta’ala ‘anhu.
Sebuah jasa agung dan sangat unik di masa kekhalifahan beliau ialah pengumpulan al-Qur’an, dalam
arti seluruh tulisan ayat-ayat al-Qur’an dikumpulkan dan disusun dalam satu jilid naskah.
Pembahasan mengenai para ahlu dzimmah atau dzimmi yaitu kalangan pengikut agama selain Islam.
Perlakuan pemerintah Islam terhadap mereka.
Pembahasan mengenai Awwaliyaat-e- Abu Bakr ()اولیات ابو بکر
ّ atau jasa-jasa kepeloporan beliau.
Pembahasan beberapa Hadits atau sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai
Hadhrat Abu Bakr ash-Shiddiq radhiyAllahu ta’ala ‘anhu.
Pembahasan dalam beberapa Kitab Tarikh (sejarah) dan Sirah (biografi) mengenai berbagai segi
kehidupan dan keteladanan Hadhrat Abu Bakr ash-Shiddiq radhiyAllahu ta’ala ‘anhu.
Penjelasan pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad ‘alaihish shalaatu was
salaam mengenai Hadhrat Abu Bakr ash-Shiddiq (ra).
Penjelasan Khalifatul Masih II, Hadhrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad radhiyAllahu ta’ala
‘anhu mengenai Hadhrat Abu Bakr ash-Shiddiq (ra).
Hudhur (atba) akan menyebutkan lebih lanjut berbagai mengenai Hadhrat Abu Bakr (ra) di khotbah
mendatang.
Khotbah Jumat Sayyidina Amirul Mu-minin, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih alKhaamis (ayyadahullaahu Ta’ala binashrihil ‘aziiz) pada 16 September 2022 (Tabuk 1401 Hijriyah
Syamsiyah/ Shafar 1444 Hijriyah Qamariyah) di Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK (United
Kingdom of Britain/Britania Raya).
Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah
ْ ُ أ ْش َهد
َّ ُ وأ ْش َهد، ُأن ال إله ِإالَّ اللَّهُ َوحْ دَهُ ال ش َِريك لَه
ُسولُه
ُ أن ُم َح َّمداً َع ْبدُهُ َو َر
أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم
الرحیم * َمالك ْيوم الدِّين * إيَّاكَ ن ْعبُدُ َوإيَّاكَ نَ ْستَعینُ * ا ْهدنَا
َّ الرحْ َمن
َّ * َالرحیم* ْال َح ْمد ُ لله َربّ ِ ْال َعالَمین
َّ الرحْ َمن
َّ [بس ِْم الله
َ ص َرا
] َص َراط الَّذِينَ أَن َع ْمتَ َعلَ ْی ِه ْم َغی ِْر ْال َم ْغضُوب َع َلیْه ْم َوال الضَّالِّین
ّ ِ ال
ِ * َقیم
َ ط ْال ُم ْست
()آمین
Pada kesempatan yang lalu tengah dibahas mengenai kinerja-kinerja luar biasa di masa Hadhrat
Abu Bakr ash-Shiddiq (ra). Dalam konteks ini, ada beberapa rincian penjelasan mengenai hak-hak
para dzimmi. Dzimmi adalah orang-orang yang menyetujui untuk taat pada pemerintahan Islam
dengan tetap berpegang teguh pada agama mereka dan pemerintahan Islam bertanggung jawab atas
perlindungan mereka.
Tidak seperti kaum Muslimin, orang-orang ini dibebaskan dari wajib militer dan zakat pun tidak
dikenakan pada mereka. Oleh karena itu, sebagai imbalan atas perlindungan jiwa dan harta benda
serta hak asasi manusia lainnya, dari mereka dipungut pajak yang biasa disebut jizyah. Besarnya
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hanya empat dirham per tahun untuk setiap orang dan hanya dikenakan pada orang dewasa yang
sehat dan mampu bekerja. Orang-orang yang tua, cacat, fakir miskin dan anak-anak dibebaskan
darinya, bahkan sebaliknya, para penyandang disabilitas dan orang-orang yang membutuhkan
tersebut mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Islam.
Selama penaklukkan Irak dan Suriah, banyak kabilah-kabilah dan masyarakat yang menjadi
rakyat dari pemerintahan Islam atas dasar jizyah. Dalam perjanjian yang dibuat dengan mereka,
ditetapkan juga klausul-klausul semacam ini bahwa biara dan gereja mereka tidak akan dihancurkan,
demikian juga benteng yang mereka gunakan sebagai pertahanan dalam menghadapi musuh pada
saat diperlukan, tidak akan dirobohkan. Mereka tidak dilarang untuk membunyikan lonceng, tidak
juga dilarang untuk membawa salib pada kesempatan festival, yakni mereka pun dapat melakukan
pawai salib.
Dalam perjanjian damai yang dibuat Hadhrat Khalid bin Walid (ra) dengan penduduk Hira
semasa kekhalifahan Hadhrat Abu Bakr (ra), selain hal-hal lainnya, disepakati juga bahwa orangorang yang lanjut usia, yang tidak mampu untuk bekerja atau menderita suatu penyakit atau kesulitan
apa pun, atau orang yang sebelumnya kaya, kemudian sedemikian rupa jatuh miskin, sehingga
saudara seagamanya harus memberinya sedekah, maka pemungutan jizyah akan dihapuskan atau
ditiadakan darinya dan selama ia tinggal di Daarul Hijrah dan Daarul Islam di mana ada
pemerintahan Islam di sana, biaya hidup dia dan keluarganya akan dipenuhi dari Baitul Mal umat
Islam. Namun, jika orang-orang tersebut meninggalkan Daarul Hijrah dan Daarul Islam lalu pindah
ke negara lain maka umat Islam tidak akan bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga mereka.
Menurut sebuah riwayat, tertulis dalam perjanjian Hadhrat Khalid bin Walid (ra) dengan
penduduk Hira bahwa orang-orang yang membutuhkan dan para penyandang disabilitas (cacat tubuh)
serta para rahib yang meninggalkan kehidupan duniawi akan dibebaskan dari jizyah.
Selanjutnya adalah pengkhidmatan besar berupa penghimpunan Al-Qur’an yang dilakukan di
masa Hadhrat Abu Bakr ash-Shiddiq (ra). Penghimpunan Al-Qur’an adalah pencapaian besar dan
tiada tara di masa Hadhrat Abu Bakr ash-Shiddiq (ra). Latar belakangnya adalah berkaitan dengan
perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab. Sejumlah 1.200 Muslim mati syahid dalam
pertempuran Yamamah, dan mayoritas di antara mereka adalah para sahabat agung dan hafiz Qur’an,
dan menurut sebuah riwayat, jumlah Hafiz yang syahid mencapai 700 orang. Dalam situasi tersebut,
Allah Ta’ala menganugerahkan keterbukaan hati kepada Hadhrat ‘Umar (ra) untuk mengumpulkan
Al-Qur’an di satu tempat. Beliau menyampaikannya kepada Hadhrat Abu Bakr (ra), yang
ٍ  أ َ َّن زَ ْيدَ بْنَ ثَا ِب،ق
diriwayatkan secara rinci dalam Shahih Bukhari sebagai berikut: ت ـ رضى
َّ عبَ ْی ِد ب ِْن ال
ُ َع ْن
ِ سبَّا
َّ ع َم ُر ْبنُ ْال َخ
ع َم َر أَتَانِي فَقَا َل ِإ َّن
ُ ب ِع ْندَهُ قَا َل أ َبُو بَ ْك ٍر ـ رضى الله عنه ـ ِإ َّن
ُ ى أَبُو بَ ْك ٍر َم ْقت َ َل أ َ ْه ِل ْالیَ َما َم ِة فَإِذَا
ِ طا
َ الله عنه ـ قَا َل أ َ ْر
َّ َس َل ِإل
ْ
آن َو ِإنِّي أَ َر أَ ْن تَأ ُم َر
ِ اء ِب ْال َم َو
ِ آن َو ِإنِّي أَ ْخشَى أَ ْن يَ ْست َِح َّر ْالقَتْ ُل ِب ْالقُ َّر
ِ ْالقَتْ َل قَ ِد ا ْست َ َح َّر يَ ْو َم ْال َی َما َم ِة ِبقُ َّر
ٌ َب َك ِث
َ  فَیَذْه،اط ِن
ِ یر ِمنَ ْالقُ ْر
ِ اء ْالقُ ْر
اجعُنِي
َ ْف ت َ ْف َع ُل
ُ  فَلَ ْم يَزَ ْل.ع َم ُر َهذَا َواللَّ ِه َخی ٌْر
ُ سو ُل اللَّ ِه صلى الله علیه وسلم قَا َل
ُ ش ْیئًا لَ ْم يَ ْف َع ْلهُ َر
ِ ع َم ُر ي َُر
َ  قُ ْلتُ ِلعُ َم َر َكی.آن
ِ ِب َج ْمعِ ْالقُ ْر
َ
َ
َّ
َ
َّ
ُ َوقَدْ ُك ْنتَ تَ ْكتُب، َ قَا َل زَ ْيد ٌ قَا َل أبُو َب ْك ٍر ِإنَّكَ َر ُج ٌل شَابٌّ َعاقِ ٌل الَ َنتَّ ِه ُمك.ع َم ُر
ُ  َو َرأيْتُ فِي ذَلِكَ الذِي َرأ، َصد ِْري ِلذَلِك
َ َُحتَّى ش ََر َح الله
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
ى ِم َّما أ َم َرنِي ِم ْن
ُ ى ِل َر
َّ َسو ِل اللَّ ِه صلى الله علیه وسلم فَتَتَبَّعِ القُ ْرآنَ فَاجْ َم ْعهُ فَ َوالل ِه لَ ْو َكلفُونِي نَ ْق َل َجبَ ٍل ِمنَ ال ِجبَا ِل َما َكانَ أثقَ َل َعل
َ ْْال َوح
اجعُنِي َحتَّى ش ََر َح
َ َْف ت َ ْفعَلُون
ُ ش ْیئًا لَ ْم يَ ْفعَ ْلهُ َر
ِ سو ُل اللَّ ِه صلى الله علیه وسلم قَا َل ه َُو َواللَّ ِه َخی ٌْر فَلَ ْم يَزَ ْل أَبُو بَ ْك ٍر ي َُر
َ آن قُ ْلتُ َكی
ِ َج ْمعِ ْالقُ ْر
ُور ال ِ ّر َجا ِل
ُ صد َْر أَبِي بَ ْك ٍر َو
ِ اللّخ
ِ ب َو
ُ ُع َم َر ـ رضى الله عنهما ـ فَتَتَبَّ ْعتُ ْالقُ ْرآنَ أَجْ َمعُهُ ِمنَ ْالع
ُ َاف َو
ِ س
َ ُصد ِْري ِللَّذِي ش ََر َح لَه
َ ُاللَّه
ِ صد
ٌ سو ٌل ِم ْن أَ ْنفُ ِس ُك ْم َع ِز
يز َعلَ ْی ِه َما َعنِتم ْم
ُ ي ِ لَ ْم أَ ِجدْهَا َم َع أ َ َح ٍد َغی َْرهُ {لَقَدْ َجا َء ُك ْم َر
ُ آخ َر
ِ َُحتَّى َو َجدْت
َ ورةِ الت َّ ْوبَ ِة َم َع أَبِي ُخزَ ْي َمةَ األ َ ْن
َ س
ّ ار
ِ ص
َّ
َ
ُ
ُ
ع َم َر ـ رضى الله عنه
ِ صةَ بِ ْن
ِ َ فَكَان،َ َحتَّى خَاتِ َم ِة بَ َرا َءة
ُ ت
ُ َف ِع ْندَ أبِي بَ ْك ٍر َحتَّى ت ََوفَّاهُ اللهُ ث َّم ِع ْند
ت ال م
ُ ص ُح
َ ع َم َر َحیَاتَهُ ث َّم ِع ْندَ َح ْف
‘Ubaid bin Sabbaq meriwayatkan bahwa Hadhrat Zaid bin Tsabit (ra) menuturkan, “Setelah
pertempuran dengan penduduk Yamamah, Hadhrat Abu Bakr (ra) memanggil saya dan saya melihat
Hadhrat ‘Umar bin Al-Khaththab (ra) juga duduk di sebelah Hadhrat Abu Bakr (ra). Hadhrat Abu
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Bakr (ra) bersabda, ‘Umar datang kepada saya dan beliau berkata bahwa dalam pertempuran
Yamamah banyak Qori’ atau Hafiz Qur’an yang mati syahid dan beliau khawatir banyak Qori’ atau
Hafiz Qur’an akan syahid dalam berbagai pertempuran, yang akibatnya banyak bagian dari AlQur’an dikhawatirkan akan hilang. Oleh karena itu Hadhrat ‘Umar (ra) berkata, “Menurut saya, anda
harus memerintahkan untuk menghimpun Al-Qur’an.”’
Hadhrat Abu Bakr (ra) berkata kepada Hadhrat Zaid (ra), ‘Saya telah memberitahu ‘Umar (ra)
bahwa bagaimana bisa melakukan suatu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah (saw)?
Atas hal itu, ‘Umar (ra) berkata, “Demi Allah! Dalam pekerjaan ini yang ada hanyalah kebaikan
dan kebaikan.” ‘Umar (ra) mengatakan hal ini pada saya berulang kali sehingga Allah Ta’ala
menganugerahkan kepada saya keterbukaan hati untuk pekerjaan ini dan saya menjadi sependapat
dengan ‘Umar (ra).’”
Hadhrat Zaid (ra) meriwayatkan, “Hadhrat Abu Bakr (ra) bersabda, ‘Wahai Zaid! Sungguh
engkau adalah seorang pemuda dan sosok yang bijaksana dan kami menganggap engkau suci dari
suatu tuduhan atau aib. Engkau juga biasa menuliskan wahyu untuk Rasulullah (saw). Jadi, sekarang
carilah dan kumpulkanlah olehmu Al-Qur’an.’”
Hadhrat Zaid (ra) berkata, “Demi Allah! Jika beliau mempercayakan saya dengan tanggung
jawab untuk memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak akan lebih berharga bagi
saya daripada perintah untuk mengumpulkan Al-Qur’an. Ini adalah tugas besar yang dipercayakan
kepada saya. Saya berkata, ‘Bagaimana Anda bisa melakukan apa yang Rasulullah (saw) tidak
melakukannya?’
Hadhrat Abu Bakr (ra) bersabda, “Demi Allah! Pekerjaan ini sepenuhnya baik.”
Hadhrat Abu Bakr (ra) berulang kali mengatakan ini sehingga Allah Ta’ala menganugerahkan
saya keterbukaan hati untuk pekerjaan ini, yang untuknya Dia telah menganugerahkan keterbukaan
hati kepada Hadhrat Abu Bakr (ra) dan Hadhrat ‘Umar (ra). Alhasil, saya mulai mencari Al-Qur’an
dan mengumpulkannya dari pelepah-pelepah pohon kurma, batu-batu putih dan dada (hafalan)
orang-orang, bahkan hingga bagian terakhir dari surah At-Taubah saya dapatkan dari Hadhrat Abu
Huzaimah Anshori, yang tidak didapatkan dari orang lain selain beliau. Ayatnya sebagai berikut: ْلَقَد
ٌ سو ٌل ِم ْن أ َ ْنفُ ِس ُك ْم َع ِز
يص َعلَ ْی ُك ْم
ُ ‘ َجا َء ُك ْم َرSungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari
ٌ يز َعلَ ْی ِه َما َعنِتم ْم َح ِر
antaramu; berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, ia sangat mendambakan kesejahteraan
bagimu ...’ (Al-Qur’an, at-Taubah, 9:128) hingga akhir surah At-Taubah [yaitu ayat ke-129].”
Kemudian lembaran-lembaran tulisan Al-Qur’an ini berada di tangan Hadhrat Abu Bakr (ra)
hingga kewafatan beliau. Kemudian berada di tangan Hadhrat ‘Umar (ra) selama masa hidup beliau.
Setelah itu berada di tangan Hadhrat Hafshah binti ‘Umar (ra).1
Imam al-Baghawi, dalam bukunya Syarh Al-Sunnah, seraya menuliskan catatan kaki pada
hadits-hadits berkenaan dengan penghimpunan Al-Qur’an, mengatakan: ي
َّ اض ُح أ َ َّن ال
ِ ص َحابَةَ َر
ِ فِی ِه ْالبَیَانُ ْال َو
َ ض
ْ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َّ
صوا
ُ س ْب َحانَهُ َوت َ َعالَى َعلَى َر
ُ ُاللَّهُ َع ْن ُه ْم َج َمعُوا َبیْنَ الدَّفَّتَی ِْن القُ ْرآنَ الذِي أ ْنزَ لَهُ الله
ُ َ أ ْو نَق،سل َم ِم ْن َغی ِْر أ ْن زَ ادُوا فِی ِه
َ صلى اللهُ َعلَ ْی ِه َو
َ سو ِل ِه
َاب
َ ُِم ْنه
ِ  َوال ِلّخ،ب
ُ ُ َوه َُو أَنَّهُ َكانَ ُمفَ َّرقًا فِي ا ْلع،ِ َوالَّذِي َح َملَ ُه ْم َعلَى َج ْم ِع ِه َما َجا َء بَیَانُهُ فِي ْال َحدِيث،ش ْیئًا
ّ ِ ُور
ُ َاف َو
َ  فَخَافُوا ذَه،الر َجا ِل
ِ س
ِ صد
ْ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ َب َحف
 فَأ َم َر ِب َج ْم ِع ِه، فَ َرأ فِي ذَلِكَ َرأيَ ُه ْم، َودَ َع ْوهُ إِلَى َج ْم ِع ِه،سل َم
ُ  فَفَ ِزعُوا فِی ِه ِإلَى َخ ِلیفَ ِة َر،ظتِ ِه
ِ ضهُ ِبذَهَا
َ صلى اللهُ َعلَ ْی ِه َو
ِ بَ ْع
َ سو ِل الل ِه
َ أ ْو،ش ْیئًا أَ ْو أَ َّخ ُروا
َ
َّ
َّ
َّ
َ سل َم ِم ْن َغی ِْر أ ْن قَدَّ ُموا
ُ  فَ َكتَبُوهُ َك َما َس ِمعُوا ِم ْن َر،ق ِم ْن َج ِمی ِع ِه ْم
ِ ضعٍ َو
َ صلى اللهُ َعلَ ْی ِه َو
ِ فِي َم ْو
َ سو ِل الل ِه
ٍ  بِا ِت ّفَا،ٍاحد
ْ
ّ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
 َويُعَ ِل ُم ُه ْم َما،ُص َحابَه
ُ  َو َكانَ َر،سل َم
ُ ضعُوا لَهُ ت َْرتِیبًا لَ ْم يَأ ُخذوهُ ِم ْن َر
ْ سل َم يُلَ ِقّنُ أ
َ َو
َ صلى اللهُ َعلَ ْی ِه َو
َ صلى اللهُ َعلَ ْی ِه َو
َ سو ُل الل ِه
َ سو ِل الل ِه
ْ
َّ
َّ
ْمام ِه ِع ْندَ نُ ُزو ِل
ِ  َوإِع، َصلَ َواتُ الل ِه َعلَ ْی ِه إِيَّاهُ َعلَى ذَلِك
ِ ِ بِت َْوق،اح ِفنَا
ِ ص
ِ آن َعلَى الت َّ ْرتِی
َ یف ِجب ِْري َل
َ ب الذِي ه َُو اآلنَ فِي َم
ِ يَ ْن ِز ُل َعلَ ْی ِه ِمنَ القُ ْر
ٌ ع ِز
1 Shahih al-Bukhari, Kitab Tafsiril Qur’an (آن
َ بَاب قَ ْو ِل ِه {لَقَدْ َجا َءكُ ْم َرسُو ٌل مِ نْ أَ ْنفُ ِس ُك ْم
َ )س, bab ayat berikut ( يز َعلَ ْی ِه َما َعنِتم ْم
ِ ) ِكتَاب تَ ْفس, Surah al-Anfal (ُورة ُ ْاأل َ ْنفَا ِل
ِ ِْیر ْالقُر
وف َرحِ ی ٌم مِ نْ الرَّ أْفَ ِة
ٌ  ) َح ِريصٌ َعلَ ْی ُك ْم بِ ْال ُمؤْ مِ نِینَ َر ُءHadith no. 4679.
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ُي اللَّهُ َع ْنه
ُ ي َم ْعنَى َهذَا َع ْن
ْب آ َي ِة َكذَا فِي ال م
ُ ُ” ُك ِّل آ َي ٍة أ َ َّن َه ِذ ِه اآل َيةَ ت ُ ْكتَبAl-Qur’an
َ عقَی
ِ عثْ َمانَ َر
َ  ُر ِو،س َو ِر الَّتِي يُذْك َُر فِی َها َكذَا
َ ض
yang diturunkan oleh Allah Ta’ala kepada Rasul-Nya (saw), dikumpulkan oleh para sahabat tanpa
penambahan atau pengurangan, dan alasan dari penghimpunan Al-Qur’an oleh para sahabat telah
dinyatakan dalam hadits bahwa, sebelumnya Al-Qur’an terserak di pelepah-pelepah kurma, batu tulis,
lempengan-lempengan dan hafalan para Hafiz Qur’an. Para sahabat khawatir bahwa beberapa bagian
dari Al-Qur’an akan hilang karena kesyahidan para Hafiz, oleh karena itu mereka datang ke hadapan
Hadhrat Abu Bakr (ra) dan menyarankan beliau untuk mengumpulkan Al-Qur’an di satu tempat.
Pekerjaan ini dilakukan dengan persetujuan seluruh sahabat, sehingga mereka menyusun Al-Qur’an
persis seperti yang mereka dengar dari Rasulullah (saw) tanpa menempatkan yang awal di belakang
dan yang akhir di depan. Rasulullah (saw) biasa memperdengarkan Al-Qur’an kepada para
sahabatnya dan mengajari mereka Al-Qur’an dalam urutan yang persis sama seperti mushaf-mushaf
Al-Qur’an yang ada di hadapan kita sekarang. Susunan ini diajarkan oleh Jibril. Ia biasa memberita
tahu Rasulullah (saw) pada saat turunnya ayat bahwa ayat ini hendaknya dituliskan dalam surah ini
dan setelah ayat ini…”2
Pengumpulan Al-Qur’an dilakukan pada masa kekhalifahan Hadhrat Abu Bakr (ra). Hadhrat Ali
(ra) meriwayatkan mengenai hal ini,  ه َُو أ َ َّو ُل َم ْن َج َم َع ْالقُ ْرآنَ بَیْنَ اللَّ ْو َحی ِْن, “ َر ِح َم اللَّهُ أَبَا بَ ْك ٍرSemoga Allah Ta’ala
menurunkan rahmat kepada Hadhrat Abu Bakr (ra). Beliaulah yang pertama kali melestarikan AlQur’an dalam bentuk kitab.”3
Hadhrat Mushlih Mau’ud (ra) bersabda berkenaan dengan penghimpunan Al-Qur’an: “Apa yang
belum dilakukan hingga saat itu adalah Al-Qur’an belum dikumpulkan dalam satu jilid. Ketika
sejumlah 500 (lima ratus) Hafiz (penghapal) Al-Qur’an terbunuh dalam pertempuran ini (yakni
pertempuran Yamamah), maka Hadhrat ‘Umar (ra) menghadap Hadhrat Abu Bakr (ra) dan
mengatakan bahwa 500 Hafiz Al-Qur’an telah syahid dalam satu pertempuran, sedangkan masih
banyak pertempuran di hadapan kita. Jika para Hafiz lainnya juga syahid, orang-orang akan
meragukan Al-Qur’an, oleh karena itu Al-Qur’an harus dikumpulkan dalam satu jilid.
Hadhrat Abu Bakr (ra) pada awalnya menolak hal ini, namun akhirnya menerima saran beliau.
Hadhrat Abu Bakr (ra) menunjuk Hadhrat Zaid bin Tsabit (ra) untuk tugas ini, yang mana biasa
menuliskan Al-Qur’an di masa kehidupan Hadhrat Rasulullah (saw) dan menunjuk para sahabat
agung untuk membantu beliau. Meskipun ribuan sahabat adalah penghafal Al-Qur’an, namun tidak
mungkin mengumpulkan ribuan sahabat pada saat penulisan Al-Qur’an sehingga Hadhrat Abu Bakr
(ra) memerintahkan agar Al-Qur’an disalin dari naskah tertulis dan di samping itu, dilakukan
tindakan kehati-hatian, yaitu setidaknya ada dua Hafiz Qur’an lainnya untuk mengkonfirmasinya
[memberikan kesaksian atas kebenarannya]. Maka, Al-Qur’an yang ditulis pada kulit-kulit dan
tulang-tulang dikumpulkan di satu tempat dan dikonfirmasi oleh para Hafiz Qur’an. Jika ada
keraguan tentang Al-Qur’an, itu hanya bisa berkenaan dengan periode antara kewafatan Rasulullah
(saw) dengan saat itu.

2 Syarhus Sunnah karya Imam al-Baghawi ()شرح السنة للبغوي. ( أبو محمد، )البغويbahasan ()كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن.
3 Kitab Asy-Syari’ah ( الشريعة:)الكتاب, karya Abu Bakr Muhammad ibn al-Husain ibn Abdullah al-Ajurri al-Baghdadi ( أبو بكر محمد بن الحسین بن عبد الله
ي البغدادي
 )اآل ُج ِ ّر مyang wafat pada 360 Hijriyah, bagian mengenai ()كتاب اإليمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان, bahasan ( باب ذكر أتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه
)في خمافته لسنن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, no. 908. Tercantum juga dalam al-Mashahif karya Ibnu Abi Daud ()المصاحف البن أبي داود, bab jam’il
Qur’aan ()باب جمع القرآن جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه القرآن في المصاحف بعد رسول الله صلى الله علیه وسلم. Tercantum juga dalam al-Burhani karya az-Zarkasyi
(٩٣٢  الصفحة- ١  ج-  الزركشي- )البرهان. ‘Abdullah bin Ahmad dalam Zawaidil Fadhail ( وإسناده حسن831/8 )عبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل.
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Tetapi dapatkah seorang yang bijak menerima bahwa kitab yang dibaca setiap hari dan yang
pada setiap bulan Ramadhan dibacakan dengan suara lantang oleh para Hafiz kepada kaum Muslimin
lainnya dan yang seluruh isi kitabnya dari awal hingga akhir dihafal oleh ribuan orang dan kitab yang
meskipun belum dikumpulkan dalam satu jilid, tetapi puluhan sahabat biasa menuliskannya dan
keseluruhannya ditulis dalam potongan-potongan, seseorang dapat merasakan kesulitan untuk
mengumpulkannya dalam satu jilid? Dan kemudian, mungkinkah timbul kesulitan bagi seseorang
yang pada zaman Rasulullah (saw) ia ditugaskan untuk menuliskan Al-Qur’an dan ia sendiri seorang
Hafiz, dan ketika Al-Qur’an dibaca setiap hari, mungkinkah ada kekeliruan dalam jilid yang
dihimpun tersebut dan para Hafiz yang lain tidak mendapatinya? Jika kesaksian semacam ini
diragukan, maka tidak ada dalil yang tersisa di dunia. Faktanya adalah, tidak ada suatu tulisan yang
eksis di dunia ini dengan kesinambungan yang sedemikian rupa seperti halnya Al-Qur’an.”
Kemudian beliau (ra) berargumen, “Al-Qur’an dalam keadaan aslinya dan tidak ada perubahan
di dalamnya yang dapat diajukan keberatan telah terjadi perubahan ini dan itu. Ini adalah jawaban
atas keberatan yang diajukan bahkan hingga hari ini.”
Hadhrat Mushlih Mau’ud (ra) bersabda seraya memberikan jawaban atas suatu keberatan,
“Salah satu keberatan yang diajukan adalah, seluruh Al-Qur’an tidak ditulis pada masa Rasulullah
(saw). Jawabannya, itu tidak benar. Sungguh, seluruh Al-Qur’an ditulis pada masa Rasulullah (saw).
Mereka yang mengatakan bahwa itu tidak ditulis adalah keliru. Telah ditulis. Sebagaimana riwayat
dari Hadhrat ‘Utsman (ra), ketika suatu bagian Al-Qur’an diturunkan, maka Rasulullah (saw) biasa
memanggil para juru tulis dan bersabda, “Tuliskan ayat ini di tempat ini.” Ketika bukti sejarah ini
ada maka mengatakan Al-Qur’an tidak sepenuhnya ditulis pada zaman Rasulullah (saw) adalah
kebodohan. Pertanyaannya, lantas mengapa ditulis pada zaman Hadhrat Abu Bakr (ra)?
Jawabannya adalah pada zaman Rasulullah (saw), Al-Qur’an tidak dalam satu jilid seperti
sekarang. Timbul gagasan pada Hadhrat ‘Umar (ra) bahwa jangan sampai orang-orang beranggapan
Al-Qur’an tidak terjaga. Oleh karena itu, kalimat yang diucapkan beliau kepada Hadhrat Abu Bakr
(ra) dalam hal ini adalah:  انی اری ان تامر جمع القرانartinya, ‘Saya merasa sudah selayaknya anda
memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Qur’an dalam bentuk satu kitab.’ Beliau tidak mengatakan,
‘Tuliskanlah.’
Kemudian Hadhrat Abu Bakr (ra) memanggil Hadhrat Zaid (ra) dan memerintahkan,
‘Kumpulkanlah Al-Qur’an.’ Jadi, beliau bersabda:  اجمعہyang artinya, ‘Kumpulkanlah di satu tempat.’
Beliau tidak memerintahkan, ‘Tuliskanlah.’
Oleh karena itu, kalimat-kalimat itu sendiri memberitahukan bahwa pada saat itu persoalannya
adalah mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Qur’an dalam satu jilid, bukan persoalan penulisannya.
Di masa kekhalifahan Hadhrat Abu Bakr (ra), Al-Qur’an dikumpulkan dalam satu jilid, dan
kemudian di masa kekhalifahan Hadhrat ‘Utsman (ra) terjadi kemajuan lebih lanjut yaitu, seluruh
Arab, bahkan seluruh dunia Islam disatukan pada satu qira’at.”
Hadhrat Mushlih Mau’ud (ra) menjelaskan mengenai penerbitan Al-Qur’an pada masa
pemerintahan Hadhrat ‘Utsman (ra), “Setelah masa Hadhrat Abu Bakr (ra), pada masa Hadhrat
‘Utsman (ra), muncul keluhan bahwa orang-orang dari berbagai suku membaca Al-Qur’an dengan
qira’at berbeda-beda dan ini berdampak buruk pada orang-orang bukan Muslim yang beranggapan
ada banyak versi mushaf Al-Qur’an. Yang dimaksud qira’at adalah, satu kabilah (sekelompok orang
berasal dari keluarga besar di suatu daerah) membaca suatu huruf dengan tanda baca fathah, yang
lainnya membacanya dengan tanda kasrah dan yang lainnya lagi membacanya dengan tanda baca
dhammah dan ini tidak ditemukan dalam bahasa lain kecuali bahasa Arab. Oleh karena itu, ketika
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seseorang yang tidak memahami bahasa Arab mendengar ini, dia akan mengir yang satu
mengucapkan seperti ini, yang lainnya mengucapkan seperti itu, padahal mereka mungkin
mengatakan hal yang sama.
Alhasil, untuk menghindari fitnah tersebut, Hadhrat ‘Utsman menyarankan untuk membuat
salinan-salinan dari mushaf yang telah ditulis di zaman Hadhrat Abu Bakr (ra) lalu mengirimkannya
ke berbagai negeri, dan beliau memerintahkan supaya Al-Quran hanya dibaca sesuai dengan qiraat
ini, dan tidak dibaca dengan qiraat lain.
Apa yang disabdakan oleh Hadhrat ‘Utsman ini sama sekali tidak bertentangan. Di masa Rasul
yang mulia (saw), bangsa Arab menjalani kehidupan sesuai dengan kabilah-kabilah mereka, yakni
setiap kabilah saling terpisah dengan kabilah lainnya sehingga mereka pun telah terbiasa dengan
dialek mereka masing-masing (yakni mereka memiliki gaya bahasa mereka masing-masing). Namun
setelah mereka bertemu dan berbaiat di tangan Rasul yang mulia (saw), bangsa Arab menjadi
memiliki peradaban, dimana bahasa Arab tidak hanya menjadi bahasa umum, namun bahkan menjadi
bahasa pengetahuan. Banyak orang Arab yang kemudian sanggup untuk membaca dan menulis,
sehingga atas sebab ini setiap orang – dari kabilah manapun juga ia berasal – dengan kemudahan ini
mereka lantas dapat mempergunakan lafaz-lafaz yang merupakan bahasa pengetahuan bagi mereka,
dimana pada hakikatnya ini pun merupakan bahasa negara mereka. Alhasil, tidak ada lagi suatu
alasan bahwa tatkala segenap orang telah terbiasa dengan suatu bahasa pengetahuan, namun mereka
tetap saja diberikan izin untuk terus membaca Al-Quran Syarif dengan cara baca kabilah mereka,
dimana ini akan memberi kesan buruk bagi kaum non Arab.
Maka dari itu, Hadhrat ‘Utsman menuliskan Al-Quran Syarif dengan harakat-harakat (pelafalan
vokal) sesuai dengan gaya bahasa Makkah lalu membagikan salinan-salinannya ke segenap penjuru
negeri, dan beliau memberi perintah bahwa di masa yang akan datang Al-Quran Syarif tidak akan
dibaca dengan dialek kabilah manapun kecuali dialek Makkah. Karena ketidakpahaman atas hal ini,
para penulis Eropa dan dari bangsa-bangsa lain selalu melontarkan keberatan bahwa Hadhrat
‘Utsman telah membuat suatu Al-Quran baru, atau Hadhrat ‘Utsman telah mengadakan suatu
perubahan baru di dalam Al-Quran, sementara hakikatnya adalah seperti yang telah dijelaskan tadi.”
Hadhrat Masih Mau’ud (as) bersabda,  حتى النقاط، وكله متواتر قطعي،متلو
ٌّ ومع ذلك ال شك أن القرآن وحي
وداوم على أن يكتب
،ترك النبي ﷺ دقیقة من االهتمامات في أمره
َ  ثم ما. وأنزله الله باهتمام شديد كامل بحراسة الممائكة،والحروف
َ
، وكان يُداوم على قراءته في الصماة وغیرها، ورتَّب اآليات وج َمعها بنفسه النفیسة،أمام عینه آيةً آية كما كان ينـزل حتى ج َمع كله
 ثم بعد ذلك قام الخلیفة األول أبو بكر الصدّيق ؓ لتع مهد. والقى محبوبه رب العالمین،ولحق بالرفیق األعلى
ِ حتى ارتحل من دار الدنیا
 ثم بعد الصدّيق األكبر وفّق الله الخلیفة الثالث فج َمع القرآن على قراءة واحدة بحسب لغة،جمیعِ سوره بترتیب سمع من النبي ﷺ
 وكانوا يقرأونه، وكان كثیر منه في صدور المؤمنین، ومع ذلك كان الصحابة كلهم يقرأون القرآن كالحفّاظ.قريش وأشاعه في البماد
 وكانوا على تماوته مداومین، وكانوا يتلونه في آناء اللیل والنهار، بل كانوا بعضهم حافظ القرآن كله،“ في الصماة وخارجهاTidak
diragukan lagi bahwa Al-Quran adalah wahyu yang langsung dari Tuhan, dimana seluruhnya hingga
huruf dan titiknya pun tidak ada yang berubah, dan Allah Ta’ala telah menurunkannya dengan
pengaturan yang sempurna di bawah penjagaan para malaikat. Lalu dalam hal ini, Nabi yang mulia
(saw) tidak membiarkan satu hal pun luput dalam segala segi penyusunannya, dimana beliau
melakukan pengawasan yang langsung dan teratur di depan mata beliau dalam menuliskan setiap
ayat Al-Quran yang turun, hingga pada akhirnya beliau selesai menghimpun keseluruhannya, lalu
beliau sendiri menyesuaikan setiap ayatnya berdasarkan urutannya, dan menyatukannya. Lalu baik di
dalam shalat dan di luar shalat, beliau dawam menilawatkannya, hingga pada akhirnya beliau
beranjak dari dunia ini dan berjumpa dengan Sang Sahabat dan Kekasih Sejati beliau, Tuhan Semesta
Alam.” Kemudian setelah ini Hadhrat Masih Mau’ud (as) bersabda, “Setelah ini, Hadhrat Khalifah
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Awwal Hadhrat Abu Bakr ash-Shiddiq (ra) mengupayakan untuk menghimpun kembali semua surahsurah sesuai dengan urutan yang telah beliau dengar dari Nabi yang mulia (saw). Kemudian
sepeninggal Hadhrat Abu Bakr ash-Shiddiq (ra), Allah Ta’ala menganugrahkan taufik kepada
Khalifah ketiga, Hadhrat ‘Utsman (ra) dimana beliau menghimpun Al-Quran dalam satu qiraat yaitu
cara Quraisy, lalu beliau menyebarkannya ke seluruh negeri.”4
Ada pertanyaan bahwa sampai kapankah Sahifah Siddiqi itu terjaga. Tentang hal ini tertera
bahwa Sahifah Siddiqi merupakan Al-Quran Karim yang mana Hadhrat Abu Bakr ash-Shiddiq (ra)
telah meminta untuk menyusunnya dalam satu jilid di bawah pengawasan Hadhrat Zaid bin Tsabit.
Mushaf ini terus ada bersama Hadhrat Abu Bakr ash-Shiddiq (ra) hingga kewafatan beliau.
Selanjutnya mushaf ini berpindah ke Hadhrat ‘Umar dimana Hadhrat ‘Umar mengamanatkan ini
kepada Ummul Mukminin Hadhrat Hafshah dan mewasiatkan kepadanya agar mushaf ini tidak
diberikan kepada siapapun juga, namun mushaf ini dapat dimanfaatkan bagi mereka yang ingin
menyalin darinya atau mengoreksi bacaan miliknya. Maka dari itu, Hadhrat ‘Utsman di dalam masa
kekhalifahannya beliau meminjam mushaf ini dari Hadhrat Hafsah lalu menyalinnya menjadi
beberapa mushaf, kemudian mengembalikannya lagi kepada Hadhrat Hafsah.
Tatkala pada tahun 54 Hijriah, Marwan menjadi pemimpin (gubernur) di Madinah, saat itu ia
ingin mengambil mushaf tersebut dari Hadhrat Hafsah, namun Hadhrat Hafsah menolaknya. Setelah
kewafatan Hadhrat Hafsah, Marwan mengambil mushaf itu dari Hadhrat Abdullah bin ‘Umar, namun
ia (Marwan) menghilangkannya (memusnahkannya). 5 Tetapi, Hadhrat ‘Utsman telah menjaganya
terlebih dahulu dengan menyalinnya.
Pekerjaan-pekerjaan yang pertama kali diselesaikan oleh Hadhrat Abu Bakr ash-Shiddiq (ra),
atau jasa-jasa yang pertama-tama ditorehkan melalui diri beliau, disebut juga dengan istilah
Awwaliyyat-e-Abu Bakr [keunggulan-keunggulan Abu Bakr (ra)]. Terdapat berbagai hal yang mana
beliau adalah yang pertama dalam menjalankannya.
Beliau adalah yang paling pertama menerima Islam.
Kedua, beliau adalah yang paling pertama membuat masjid yaitu di depan rumah beliau di
Makkah. Kemudian ketiga, beliau adalah yang paling pertama melawan Quraisy Makkah untuk
melindungi Rasul Akram (saw) di Makkah.
Keempat, beliau adalah yang paling pertama membeli dan memerdekakan banyak hamba sahaya
yang mendapat berbagai penganiayaan karena menerima Islam.
Kelima, beliau adalah yang paling pertama menghimpun Al-Quran Karim dalam satu jilid.
Keenam, beliau adalah yang paling pertama menyebut Al-Quran itu sebagai mushaf.
Ketujuh, beliau adalah yang paling pertama menjadi Khalifah Rasyidah.
Kedelapan, beliau adalah yang paling pertama menjadi Amir Haji di masa kehidupan Rasulullah
(saw).
Kesembilan, beliau adalah yang paling pertama menjadi imam shalat bagi kaum muslim di masa
kehidupan Rasulullah (saw).
kesepuluh, beliau adalah yang paling pertama mendirikan Baitul Mal di dalam Islam.
Sebelas, beliau adalah yang khalifah pertama Islam yang menerima tunjangan tetap dari kaum
muslim.
4 Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) dalam karyanya berbahasa Arab berjudul Hamamatul Busyra – Merpati pembawa kabar baik – (  ص، حمامة البشر
26-28).
5 Al-Mashahif karya Ibnu Abi Daud al-Sijistani.
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Kesebelas, beliau adalah khalifah pertama yang menetapkan nama sebagai pengganti beliau.
Beliau menulis nama Hadhrat ‘Umar untuk mengganti beliau.
Ketiga belas, beliau adalah khalifah pertama yang di saat menerima baiat, ayahanda beliau yakni
Hadhrat Abu Quhafah masih hidup.
Keempat belas, beliau adalah sosok yang paling pertama diberi julukan di dalam Islam oleh
Rasulullah (saw).
Kelima belas (ke-15), beliau adalah sosok pertama dimana keempat generasi keluarga beliau
berkedudukan sebagai sahabat. Ayahanda beliau Hadhrat Abu Qahafah adalah sahabat. Hadhrat Abu
Bakr (ra) sendiri adalah sahabat. Putra beliau Hadhrat Abdurrahman bin Abu Bakr (ra) adalah
sahabat, dan cucu beliau Hadhrat Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakr (ra) adalah Sahabat.6
Mengenai sifat perawakan jasmani Hadhrat Abu Bakr ash-Shiddiq (ra), tertera, عن عائشة رضى الله
تعالى عنها أنها نظرت إلى رجل من العرب مر وهى في هودجها فقالت ما رأيت رجما أشبه بأبي بكر من هذا فقلنا لها صفى أبا بكر
فقالت رجل أبیض نحیف خفیف العارضین أحنى ال يستمسك إزاره يسترخى عن حقويه معروق الوجه غائر العینین ناتئ الجبهة
“ عاري األشاجعHadhrat Aisyah (ra) meriwayatkan tentang wajah beberkat beliau. Hadhrat Aisyah
menyampaikan bahwa beliau pernah melihat seseorang Arab yang sedang berjalan kaki, sementara
beliau saat itu ada di atas tandu beliau. Hadhrat Aisyah bersabda, ‘Saya belum pernah melihat orang
yang sedemikian serupa dengan Hadhrat Abu Bakr (ra).’
Kami berkata kepada Hadhrat Aisyah, ‘Mohon jelaskan wajah Hadhrat Abu Bakr (ra) kepada
kami.’
Hadhrat Aisyah (ra) pun bersabda, ‘Hadhrat Abu Bakr (ra) berkulit putih, bertubuh kurus, kedua
pelipisnya tipis, punggung beliau sedikit membungkuk ke depan, kain ikat celana beliau pun tidak
terletak di pinggang dan kerap turun ke bawah. Wajah beliau kurus dan tidak berisi. Kedua mata
beliau terletak ke arah dalam, dan dahi beliau tinggi.’”7
Ibnu Sirin menuturkan, َاب َكان
ُ َس بْنَ َمالِكٍ ه َْل َكانَ َر
َ ض
َ ب فَقَا َل لَ ْم َي ْبلُغِ ْال ِخ
َ ض
َ سو ُل اللَّ ِه صلى الله علیه وسلم َخ
َ
َ سأ َ ْلتُ أَن
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ٌات
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ُ
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ف
“Saya
bertanya
kepada
Hadhrat
َان
َ َُ ٍ َ ِ ب
َ
ِ ِ ِ َْ َ
ٌ ِ
َ َ ِ ِ َ ِْ ِح
Anas bin Malik, ‘Apakah Hadhrat Abu Bakr (ra) mewarnai rambutnya?’
Ia menjawab, ‘Ya, beliau mewarnai rambut dan janggut beliau dengan henna (mehndi) dan
Katm.’”8 Katm adalah sejenis tanaman.
َ  أ َ ْع:َي ِ قَال
Mengenai rasa takut kepada Allah, sifat zuhd dan takwa, tertera: سو ُل
ُ طانِي َر
ّ َع ْن َر ِبی َعةَ ْاأل َ ْسلَ ِم
َ  َوأ َ ْع،سلَّ َم أ َ ْرضًا
ْ  َو،ت الدم ْن َیا
 َوقَا َل أَبُو،ِي فِي َحدِّي
ِ  َو َجا َء،طى أ َ َبا َب ْك ٍر أ َ ْرضًا
َ صلَّى اللَّهُ َعلَ ْی ِه َو
َ اللَّ ِه
ِ ْاختَلَ ْفنَا فِي ِعذ
َ  ه: فَقُ ْلتُ أَنَا،ٍق ن َْخلَة
َي ِمثْلَ َها َحتَّى تَ ُكون
ْ ُ َيا َر ِبی َعة:َ َفقَال، َونَد َِم أَبُو َب ْك ٍر َعلَ ْی َها، فَقَا َل أَبُو َب ْك ٍر َك ِل َمةً ك َِر ْهت ُ َها، فَ َكانَ َب ْینَنَا ك ََما ٌم،ِي فِي َحدِّي
َّ َاردُدْ َعل
َ  ه:َب ْك ٍر
ْ
َام أَبُو بَ ْك ٍر َوت ََرك
ُ  أ َ ْو َأل َ ْست َأ ِذنَ َّن َعلَیْكَ َر، لَتَ ْف َعلَ َّن:َ فَقَال،ُ َال أ َ ْف َعل: ُ فَقُ ْلت،صا
ً صا
َ ُصلَّى اللَّه
َ علَ ْی ِه َو
َ سو َل اللَّ ِه
َ ِق
َ َ فَق،ُ َال أَ ْف َعل: ُ فَقُ ْلت،سلَّ َم
َ  َوا ْن،سلَّ َم
َ  فَا ْن،ض
 َر ِح َماللَّهُ أَبَا بَ ْك ٍر يَ ْست َ ْعدِي:َاس ِم ْن أ َ ْسلَ َم فَقَالُوا
ُ طلَقَ ِإلَى َر
ٌ  فَ َجا َءنِي ن،ِطلَ ْقتُ فِي أَث َ ِره
َ ُصلَّى اللَّه
َ علَ ْی ِه َو
َ ْاأل َ ْر
َ سو ِل اللَّ ِه
ُ ّ صد
 ِإيَّا ُك ْم, اإلس َْما ِم
َ  َو َهذَا ذُو،ي اثْ َنی ِْن
ّ ِ  أَتَد ُْرونَ َم ْن َهذَا؟ َهذَا أَبُو َب ْك ٍر ال: ُ فَقُ ْلت:ََعلَیْكَ َوه َُو الَّذِي قَا َل لَكَ َما قَالَ؟ قَال
ِ ْ ش ْیبَ ِة
َ ِ َو َهذَا ثَان،ِيق
ُضب
ُ ضبُ َر
ُ  فَیَأْتِي َر، ُضب
َ  فَیَ ْغ،ض ِب ِه
َ َسلَّ َم ِلغ
َ  فَیَ ْغ،سلَّ َم
َ ْص ُرونِي فَ َی ْغ
َ صلَّى اللَّهُ َعلَ ْی ِه َو
َ صلَّى اللَّهُ َعلَ ْی ِه َو
ِ يَ ْلت َ ِفتُ فَیَ َرا ُك ْم تُب
َ سو ُل اللَّ ِه
َ سو ُل اللَّ ِه
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
ُ
َ  َوا ْن، فَ َر َجعُوا.ار ِجعُوا
 َحتَّى أتَى،ُ َوتَ ِب ْعتُه, سل َم
ُ طلَقَ أبُو بَ ْك ٍر ِإلَى َر
ْ ، فَیَ ْهلَكُ َر ِبی َعة, ض ِب ِه َما
َ َ ِلغ,  َع َّز َو َج َّل, ُاللَّه
َ صلى اللهُ َعلَ ْی ِه َو
َ سو ِل الل ِه
ًسو َل اللَّ ِه ِإنَّه ُ قَا َل ِلي َك ِل َمة
ُ  يَا َر: ُق؟» فَقُ ْلت
ُ  فَقَا َل َر،ُ فَ َحدَّثَه،سلَّ َم
ّ ِ سلَّ َم « َمالَكَ َو ِلل
َ صلَّى اللَّه ُ َعلَ ْی ِه َو
َ صلَّى اللَّه ُ َعلَ ْی ِه َو
َ سو ُل اللَّ ِه
َ ي
ِ صدِّي
َّ النَّ ِب
َّ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
ْ
 َغفَ َر اللهُ لَكَ يَا: َولَ ِك ْن قُ ْل،سل َم أأ َج ْل فَ َما ت َُردَّ َعلَ ْی ِه
ُ  فَقَا َل َر، فَأبَیْتُ َعلَ ْی ِه،ي ِمثلَ َها
ْ : فَقَا َل ِلي،ك َِر ْهت ُ َها
َ ُصلى الله
َ علَ ْی ِه َو
َ سو ُل الل ِه
َّ َاردُدْ َعل
ْ
َ
َّ
َ
َّ
َ
 فَ َولى أبُو بَ ْك ٍر َوه َُو يَب ِْكي، َغفَ َر اللهُ لَكَ يَا أبَا بَ ْك ٍر: ُ“ أبَا بَ ْك ٍرأ فَقُلتHadhrat Nabi yang mulia (saw). memberikan
6 Abū Nuʿaym al-Aṣbahānī (d. 1038 CE) - Maʿrifat al-ṣaḥāba ( معرفة الصحابة- )أبو نعیم األصبهاني: سلَّ َم هُ ْم
َ علَ ْی ِه َو
َ ُصلَّى اللَّه
َ قَا َل ُمو
َ ي
َّ ِ أ َال نَ ْعلَ ُم أَرْ بَعَةً أ َد َْر ُكوا النَّب:َسى بْنُ عُ ْقبَة
ٌ ق ُم َح َّمد
ٍ  َوا ْس ُم أَبِي َعتِی،ق بْنُ َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ب ِْن أَبِي بَ ْك ٍر
ِ  َوأَبُو َعتِی، َو َع ْبدُ الرَّ حْ َم ِن بْنُ أَبِي بَ ْك ٍر، َوأَبُو بَ ْك ٍر،َ أَبُو قُ َحافَة:َ" َوأَ ْبنَا ُؤهُ ْم إِ َّال َهؤ َُالءِ ْاألَرْ بَعَة
7 Tarikh ath-Thabari (٥١٦  الصفحة- ٩  ج-  الطبري- )تاريخ الطبري, ()ذكر الخبر عن صفة جسم أبى بكر رحمه الله
8 Sahih Muslim 2341b, ( )كتاب الفضائل- The Book of Virtues, (ش ْیبِ ِه صلى الله علیه وسلم
َ  )باب- Chapter: His Grey Hairs.
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sejumlah tanah kepada Hadhrat Rabiah bin Ja’far dan Hadhrat Abu Bakr (ra). Keduanya berselisih
perihal satu pohon. Saat perselisihan itu, Hadhrat Abu Bakr (ra) mengatakan suatu hal yang keras,
tetapi setelah itu beliau menyesalinya dan bersabda, ‘Rabiah, Anda pun katakanlah sesuatu yang
keras supaya menjadi qishash (balasan) atasnya. Sebagaimana saya telah berkata dengan keras,
katakanlah juga kepada saya seperti demikian.’ Namun Hadhrat Rabiah menolaknya. Keduanya lalu
datang ke hadapan Nabi yang mulia (saw) dan menceritakan semuanya. Atas hal ini beliau (saw)
bersabda, ‘Rabiah, janganlah Anda memberi jawaban yang keras, tetapi berdoalah, “Semoga Allah
menga, semoga Allah memaafkanmu, wahai Abu Bakr (ra)!”’ Mendengar ini, Hadhrat Rabiah pun
mengamalkan seperti demikian. Tatkala Hadhrat Abu Bakr (ra) mendengar hal ini, beliau sedemikian
rupa tersentuh dimana beliau pulang sembari menangis tersedu-sedu.”9
َ  َوه َُو فِي دَ ِار ِه َجا َء،ُي اللَّهُ َع ْنه
Di dalam satu riwayat tertera,  فَ َوقَ َع َعلَى،ُطی ٌْر َوه َُو ِع ْندَه
ّ ِ أَ َّن أَبَا بَ ْك ٍر ال
ِ صدِّيقَ َر
َ ض
ُ « :َ فَقَال،ُع ْنه
َ طوبَى لَكَ يَا
َ َ فَن،ور
َّ  َما أ َ ْنعَ َمكَ َعلَى َه ِذ ِه ال،طی ُْر
ُ ّ صد
 تَأْ ُك ُل ِم ْن،ِش َج َرة
َ
ُ ش َج َرةٍ َح َما ٌم أ َ ْو
ْ ع
ّ ِ ظ َر إِ َل ْی ِه أَبُو َب ْك ٍر ال
ٌ ُصف
َ ُي اللَّه
ِ ِيق َر
َ ض
َّ
ُ
ُ
َ
َ ُ ث َّم َال ت َ ُكون، ُ ث َّم ت َ ُموت،ِ“ » َه ِذ ِه الث َم َرةSuatu saat Hadhrat Abu Bakr ash-Shiddiq (ra) melihat
َش ْیئًا ل ْیتَنِي َمكَانَك
seekor burung di pohon. Beliau bersabda, ‘Wahai burung, ada kabar suka untukmu. Demi Allah, saya
ingin seandainya saya sepertimu. Kamu duduk diatas pohon dan memakan buah-buahan lalu terbang.
Tidak ada perhitungan kelak untukmu dan tidak pula azab. Demi Allah, saya ingin bilamana saya
menjadi satu pohon di tepi jalan lalu ada unta berjalan mendekati saya lalu menarik saya dan
memasukkan saya ke dalam mulutnya lalu mengunyah dan menelan saya dengan cepat, lalu
mengeluarkan saya dalam bentuk kotorannya, dan saya bukanlah seorang manusia.’”10
Hadhrat Mushlih Mau’ud (ra) tentang surah An-Naba ayat 41, yang artinya, َُويَقُو ُل ْالكَافِ ُر يَا لَ ْیتَنِي ُك ْنت
“ ت ُ َرابًاdan orang kafir itu berkata, ‘Seandainya dahulu saya adalah tanah.’”, dalam menafsirkan ayat
ini beliau menjelaskan, “Sebagian golongan Muslim, memiliki kebencian sedemikian rupa kepada
Sahabat Nabi (saw) hingga mereka berkata, ‘Saat meninggal, Hadhrat Abu Bakr (ra) mengucapkan
kalimat ini. Dengan ini maka terbuktilah kekafirannya.’ (Maksudnya, mereka mengatakan bahwa
karena beliau kerap menilawatkan ayat ini  َو َيقُو ُل ا ْلكَا ِف ُر َيا لَ ْیت َ ِني ُك ْنتُ ت ُ َرابًاsehingga ia adalah kafir,
na’udzubillah -  نعوذ بالله من ذلك-).”
Hadhrat Mushlih Mau’ud (ra) bersabda, “Meski demikian, jika riwayat ini terbukti benar, jika ini
adalah suatu hal yang benar dan ayat ini adalah berkaitan dengan Hadhrat Abu Bakr (ra), maka
hubungan ayat ini dengan keimanan Hadhrat Abu Bakr (ra) adalah demikian -- bukan seperti
perkataan orang-orang kafir dan malahan menolak kata-kata mereka -- yakni Abu Bakr (ra) berkata,
“Seandainya Allah Ta’ala memperlakukan saya demikian bahwa Dia tidak membalas (mengganjar
pahala) amal baik saya dan tidak pula menghukum kesalahan-kesalahan saya.” Dan ini
menggambarkan ucapan seorang mukmin sempurna. Di dalam hadits-hadits pun terkait Rasul yang
mulia (saw) tertera bahwa beliau kerap bersabda, “Aku tidak akan diampuni karena amal-amalku,
tetapi aku akan diampuni hanya karena karunia Allah Ta’ala semata.”
Kata ‘kafir’ dalam hal ini digunakan sebagai kiasan dan ini bermakna [tatkala] orang-orang
tersebut menyebut kafir kepada seseorang – yaitu Hadhrat Abu Bakr (ra) - yang paling dekat dalam
berperang bersama Rasul yang mulia (saw), yang telah mengorbankan seluruh hartanya kepada
Rasulullah (saw), yang telah mempersunting putrinya yang berusia 11 tahun kepada beliau sementara
9 ()فتح الباري شرح صحیح البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي صلى الله علیه وسلم لو كنت متخذا خلیما( ;)الفوائد المنتقاة العوالي الحسان للسمرقندي
10 Al-Mushannaf (١١١  الصفحة- ٨  ج-  ابن أبي شیبة الكوفي-  ;)المصنفKanzul ‘Ummal tercantum dalam Musnad ash-Shiddiq (35698- ){مسند الصديق عن الحسن
dari Ibnul Mubarak ( هب، )ابن المباركdan (35699-  هب) )عن الضحاك، ;(ش وهنادKitab al-Mutamannin karya Ibnu Abid Dunya ()كتاب المتمنین البن أبي الدنیا
bahasan ( ثم ال تكون شیئا، ثم تموت، تأكل من هذه الثمرة، ما أنعمك على هذه الشجرة،)طوبى لك يا طیر.
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usia beliau (saw) adalah 55 atau 56 tahun, yang telah menemani beliau (saw) saat hijrah, dan yang
saat menghadapi seluruh Makkah hanya Hadhrat Abu Bakr (ra) lah yang berdiri bersama beliau
(saw). Al-Quran menyebut ini secara kiasan bahwa sosok yang penuh pengorbanan ini justru
dikatakan kafir sementara orang-orang itu yang tidak ada arti amal perbuatannya dibanding amal
beliau (ra) justru mengaku diri beriman. Jadi, jika dianggap ayat ini terkait Hadhrat Abu Bakr (ra)
maka lafaz ini adalah bermakna kiasan. Sosok yang penuh pengorbanan ini justru dikatakan kafir,
sementara orang-orang itu yang dalam amalannya pun tidak ada bandingannya dengan beliau,
mereka justru tetap dikatakan mukmin.”
Tatkala waktu kewafatan Hadhrat Abu Bakr (ra) telah dekat, Hadhrat Abu Bakr (ra) bersabda
kepada Hadhrat Aisyah, “Wahai putriku, kamu mengetahui bahwa yang paling aku cintai dan hargai
diantara segenap orang adalah kamu, dan aku dahulu telah menghibahkan tanahku di suatu tempat
untukmu. Jika kamu telah menguasainya, dan mengambil manfaat darinya, maka sungguh itu dahulu
adalah milikmu. Namun kini mereka adalah pemilik dari segenap warisanku. Aku menghendaki agar
kamu mengembalikannya. Yaitu kembalikanlah hibah itu, karena bukanlah kamu yang menguasainya
dulu, sehingga tanah itu adalah ada dalam hak guna saya, supaya [tanah] itu kelak akan terbagi di
antara segenap keturunan saya sesuai dengan Kitabullah, lalu aku akan bertemu dengan Tuhanku
dalam keadaan bahwa aku tidak melebihkan seorang anakku dari semua anak lainnya.” Mendengar
ini Hadhrat Aisyah berkata, “Perintah Ayahanda akan dilaksanakan tanpa terkecuali.”
Saya akan menyampaikan peristiwa berikut. Saya sebelumnya pun pernah menyampaikannya.
Namun ini saya sampaikan kembali sehubungan dengan karakteristik beliau. Tatkala Allah Ta’ala
mengenakan jubah Khilafat kepada beliau, maka di keesokan harinya Hadhrat Abu Bakr (ra) yang
biasa berdagang pakaian, beliau seperti biasa lalu mengangkat karung berisi pakaian-pakaian untuk
beliau bawa ke pasar. Di jalan, beliau berjumpa dengan Hadhrat ‘Umar dan Hadhrat Abu Ubaidah.
Mereka berkata, “Wahai Khalifah Rasulullah (saw)! Kemana Hudhur (yang mulia) hendak pergi?”
Hadhrat Abu Bakr (ra) bersabda, “ke pasar.”
Mereka berkata, “Hudhur adalah pemimpin umat muslim. Kami akan menetapkan tunjangan
untuk Hudhur. Hudhur mohon pulanglah karena kami akan menetapkan tunjangan untuk Hudhur dan
tidak perlu lagi berdagang.”
Allamah Ibnu Sa’ad terkait rincian tunjangan ini menjelaskan, “Hadhrat Abu Bakr (ra)
mendapatkan 2 kain. Ketika kain itu telah lama, beliau lalu mengembalikannya dan mengambil yang
lain. Terkait kendaraan untuk perjalanan, beliau pun mengambil anggaran untuk beliau sendiri dan
orang-orang yang bersama beliau sejumlah yang sesuai dengan pengeluaran di masa sebelum
Khilafat.11
Hadhrat Mushlih Mau’ud (ra) bersabda, “Hadhrat Abu Bakr (ra) pada masa itu merupakan raja
untuk seluruh dunia Islam, namun apa yang beliau dapatkan? Beliau adalah penjaga rupiah publik,
namun beliau tidak memiliki kendali sendiri atas rupiah tersebut. Memang, Hadhrat Abu Bakr (ra)
adalah seorang saudagar besar, tetapi karena beliau biasa mempersembahkan harta di jalan Allah
Ta’ala segera setelah mendapatkannya. Karena itu, setelah beliau menjadi Khalifah paska kewafatan
Rasulullah, saat itu beliau tidak memiliki uang tunai maka pada hari kedua paska terpilih sebagai
Khalifah, beliau membawa setumpuk pakaian lalu pergi untuk menjualnya.

11 Kitab ath-Thabaqaat al-Kubra ( )كتاب الطبقات الكبر ط العلمیةkarya Ibnu Sa’d (الجزء الثالث القول في الطبقة األولى وهم البدريین من المهاجرين واألنصار طبقات ( )ابن سعد
 أبو بكر الصديق- 62 )ذكر بیعة أبي بكر( )البدريین من المهاجرين ومن بني تیم بن مرة بن كعب.
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Hadhrat ‘Umar (ra) bertemu dengan beliau di jalan dan bertanya, ‘Apa yang akan Hudhur
lakukan?’
Hadhrat Abu Bakr (ra) menjawab, ‘Saya juga harus makan kan? Lantas jika saya tidak menjual
pakaian, lalu dari mana saya akan bisa makan?’
Hadhrat ‘Umar (ra) berkata, ‘Ini tidak boleh terjadi. Jika Hudhur tetap berjualan pakaian, siapa
yang akan melakukan tugas Khilafah?’
Hadhrat Abu Bakr (ra) menjawab, ‘Jika saya tidak melakukan pekerjaan ini, lalu bagaimana
dapat memenuhi kebutuhan hidup?’
Hadhrat ‘Umar (ra) mengatakan, ‘Hudhur dapat mengambil tunjangan dari Baitul-Mal.’
Hadhrat Abu Bakr (ra) menjawab, ‘Saya tidak mungkin melakukannya. Apa hak saya dari Bait
Al-Mal?’
Hadhrat ‘Umar (ra) berkata, ‘Ketika Al-Qur'an mengizinkan harta Bait-ul-Mal dapat digunakan
untuk mereka yang melakukan pekerjaan keagamaan, mengapa Hudhur tidak mengambilnya?’
Maka setelah itu, ditetapkanlah tunjangan untuk beliau dari Baitul-Mal, tetapi untuk standar
masa itu, besaran tunjangan yang beliau terima itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan
makanan dan pakaian.”
َ ط ْال ِخ
َ َسق
Ibn Abi Mulaikah meriwayatkan, ِي اللَّهُ َع ْنهُ قَا َل فَیَض ِْربُ بِذ َِراع
ّ ِ طا ُم ِم ْن يَ ِد أَبِي بَ ْك ٍر ال
ِ ق َر
َ َكانَ ُربَّ َما
ِ صدِّي
َ ض
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ًش ْیئا
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ اس
ُ نَاقَتِ ِه فَیُنِی ُخ َها فیَأخذهُ قا َل فقالوا له ُ أفما أ َم ْرتَنَا نُنَا ِول َكهُ فقا َل إِ َّن َحبِی ِبي َر
َ صلى اللهُ َعل ْی ِه َو
َ سو َل الل ِه
َ سل َم أ َم َرنِي أ ْن ال أ ْسأ َل الن
“Jika kendali unta terjatuh dari tangan Hadhrat Abu Bakr (ra), beliau akan mendudukkan unta lalu
mengambil sendiri kendali tersebut. Dikatakan kepada beliau: Mengapa Hudhur tidak
memerintahkan kami saja, agar kami yang mengambil dan mengangkatkannya untuk Hudhur?
Hadhrat Abu Bakr (ra) menjawab, ‘Kekasih saya, Rasul Allah (saw) memerintahkan saya untuk
tidak meminta apapun dari orang lain.’”12 Kehati-hatian beliau hingga sedemikian rupa.
Hadhrat Mushlih Mau’ud (ra) bersabda, “Nabi yang mulia (saw) pernah mendengar suara
beberapa orang di masjid yang menanyakan: keutamaan apa yang dimiliki oleh Abu Bakr (ra)
melebihi kami? Sebagaimana Abu Bakr (ra) melakukan perbuatan baik, demikian juga kami
melakukan perbuatan baik.
Nabi (saw) bersabda, "Hai manusia, keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakr (ra) bukan karena
shalat dan puasa, melainkan karena kebaikan yang ada di dalam hatinya." Artinya, kebaikan yang ada
dalam hatinya dan kecintaannya kepada Rasulullah dan rasa takutnya kepada Allah Ta’ala memiliki
standar yang menjadikannya lebih istimewa dan amalannya sesuai dengan itu. Bukan hanya di hati.”
Dalam menyampaikan tafsir satu ayat Al Quran, Hadhrat Masih Mau'ud (as) menjelaskan perihal
maqam kedudukan Hadhrat Abu Bakr (ra), sebagai berikut: “Allah Ta'ala berfirman dalam hal ini,
‘Engkau harus terus beribadah hingga mencapai tingkat keyakinan sempurna hingga semua hijab
(tutupan) dan selubung kegelapan hilang dan kalian dapat memahami bahwa diri engkau tidak seperti
yang sebelumnya, melainkan sekarang engkau adalah negeri baru, bumi baru dan langit baru serta
kalian pun merupakan makhluk (ciptaan) baru.’
Kehidupan kedua inilah yang oleh para sufi disebut sebagai keberlangsungan hidup. Ketika
seseorang mencapai tingkatan ini, hanya nafas Ruh Allah yang ada di dalam dirinya. Malaikat turun
ke atasnya. Inilah rahasia sehingga Nabi (saw) mengatakan mengenai Hadhrat Abu Bakr (ra), ‘Jika
ada yang ingin melihat orang mati berjalan di bumi, lihatlah Abu Bakr (ra) dan derajat Abu Bakr (ra)

12 Musnad Ahmad 65, (ُي اللَّهُ َع ْنه
ّ ِ  ) ُم ْسنَدُ أَبِي بَ ْك ٍر الMusnad Abu Bakr as-Siddiq (ra).
ِ ق َر
ِ صدِّي
َ ض
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semata mata bukan karena amal perbuatan lahiriahnya, melainkan karena apa yang ada di dalam
hatinya.’”
Hadhrat Abu Sa’id al-Khudri meriwayatkan, علَ ْی ِه
ُ ي ِ أَنَّ ُه ْم خ ََر ُجوا َم َع َر
َ ُصلَّى اللَّه
َ َع ْن أ َ ِبي
َ سو ِل اللَّ ِه
ّ س ِعی ٍد ْال ُخد ِْر
ي ِم ْن أ َ ْه ِل ْالبَا ِديَ ِة فَنَزَ ْلنَا ِبأ َ ْه ِل
َ سلَّ َم فِي
َ َو
ٌّ سفَ ٍر فَنَزَ لُوا ُرفَقَا َء ُر ْفقَةٌ َم َع فُ َما ٍن َو ُر ْفقَةٌ َم َع فُ َما ٍن قَا َل فَنَزَ ْلتُ فِي ُر ْفقَ ِة أَ ِبي بَ ْك ٍر فَ َكانَ َم َعنَا أَع َْرا ِب
َ غ َما ًما فَأ َ ْع
َ غ َما ًما ِإ ْن أ َ ْع
ُ ت
ُ س مر ِك أ َ ْن ت َ ِلدِي
ٍ بَ ْی
س َج َع لَ َها
ِ ْط ْیتِنِي شَاة ً َولَد
ُ َي أَي
ِ ب َوفِی ِه ْم ا ْم َرأَة ٌ َح
ِ ت ِم ْن ْاألَع َْرا
َ طتْهُ شَاةً َو
ام ٌل فَقَا َل لَ َها ْاألَع َْرا ِب م
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ س القَ ْو ُم يَأ ُكلونَ قَا َل َر ُج ٌل أتَد ُْرونَ َما َه ِذ ِه ال
َّ اجی َع قَا َل فَذَبَ َح ال
شاة ُ فَأ ْخبَ َر ُه ْم قَا َل فَ َرأيْتُ أبَا بَ ْك ٍر ُمتَبَ ِ ّريًا ُم ْست َ ْن ِب ًما ُمتَقَ ِیّئًا
َ َأ
ِ س
َ َشاة َ فَلَ َّما َجل
“Suatu ketika kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah (saw) dan ketika berkemah, kami
dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang bersama si fulan dan ada yang bersama si fulan.”
Hadhrat Abu Sa’id al-Khudri meriwayatkan, “Saya berkemah bersama Hadhrat Abu Bakr (ra). Kami
ditemani seorang penduduk desa dari suku Badui. Di rumah Badui tempat kami tinggal, ada seorang
wanita yang sedang mengandung. Orang Badui ini berkata kepada wanita tersebut, ‘Apakah kamu
ingin melahirkan seorang anak laki-laki? Jika Anda memberi saya seekor kambing, maka anda akan
melahirkan seorang anak laki laki.’
Lalu wanita itu memberinya seekor kambing. Orang Badui tersebut membacakan kepadanya
beberapa mantra. Kemudian ia menyembelih kambingnya dan ketika orang-orang duduk untuk
makan, seorang pria berkata, ‘Apakah kamu tahu bagaimana kambing ini diperoleh?’
Kemudian dia menceritakan seluruh kisahnya bagaimana dia mengambil seekor kambing dari
wanita hamil dengan mengiming-imingi (memberikan harapan) akan lahirnya seorang putra dan akan
mendoakannya.
Perawi mengatakan, “Saya melihat Hadhrat Abu Bakr (ra) hadir juga ada di antara mereka yang
sedang makan. Beliau mengekspresikan (memperlihatkan) rasa jijik lalu memasukkan jarinya ke
dalam tenggorokannya dan memuntahkan makanan itu.”13 Hal itu maksudnya beliau bersabda, “Saya
tidak bisa memakan makanan yang diperoleh dengan cara-cara syirik.”
Hadhrat ‘Aisyah (ra) meriwayatkan,  فَ َجا َء،اج ِه
ِ  َو َكانَ أَبُو َب ْك ٍر َيأ ْ ُك ُل ِم ْن خ ََر،َكانَ أل َ ِبي َب ْك ٍر ُغماَ ٌم ي ُْخ ِر ُج لَهُ ْالخ ََرا َج
ُان ِفي ْال َجا ِه ِل َّی ِة َو َما أُحْ ِسن
َ َىءٍ فَأ َ َك َل ِم ْنهُ أَبُو َب ْك ٍر فَ َقا َل لَهُ ْالغُماَ ُم تَد ِْري َما َهذَا فَقَا َل أَبُو َب ْك ٍر َو َما ه َُو قَا َل ُك ْنتُ ت َ َك َّه ْنتُ ِإل ْن
ٍ س
ْ َي ْو ًما ِبش
ْ ش ْىءٍ ِفي َب
َ  فَلَ ِق َی ِني فَأ َ ْع،ُ ِإالَّ أ َ ِنّي َخدَ ْعتُه،َ“ ْال ِك َهانَةHadhrat Abu
ط ِن ِه
َ  فَأَدْ َخ َل أَبُو َب ْك ٍر َيدَهُ فَقَا َء ُك َّل.ُ فَ َهذَا الَّذِي أَك َْلتَ ِم ْنه، َطا ِني ِبذَلِك
Bakr (ra) memiliki seorang hamba sahaya (budak) yang biasa memberikan bagian dari
penghasilannya dan Hadhrat Abu Bakr (ra) biasa makan dari penghasilannya.
Suatu hari budak itu membawa sesuatu dan Hadhrat Abu Bakr (ra) memakannya. Budak itu
bertanya kepada beliau, ‘Apakah Anda tahu apa itu?’
Hadhrat Abu Bakr (ra) bertanya, ‘Apa ini?’
Budak itu berkata, ‘Pada zaman jahiliyah saya pernah meramal seseorang, padahal saya tidak
mengetahui apa apa tentang ramalan, saya hanya menipunya saja. Tadi saya berjumpa dengan orang
tersebut dan dia memberi saya sesuatu sebagai imbalan dari ramalan yang pernah saya lakukan dulu.’
Mendengar itu, Hadhrat Abu Bakr (ra) memasukkan jarinya ke tenggorokan dan memuntahkan
semua yang ada di perut.”14 Seolah-olah beliau bersabda, “Saya tidak bisa makan makanan terlarang
seperti ini.”

13 Musnad Ahmad ibnu Hanbal ()مسند أحمد بن حنبل, ()مسند أبي سعید الخدري, (88111 - 88112 )الحديث. Hadits » Ahmad » Kitab Sisa Musnad sahabat yang
banyak meriwayatkan hadits, Hadits Ahmad No.11056 | Musnad Abu Sa'id Al Khudri Radliyallahu ta'ala 'anhu.
14 Sahih al-Bukhari 3842, Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar) -  كتاب مناقب األنصار- , Chapter: The days of Pre-Islamic Period of Ignorance – bab
masa jahiliyah ()باب أَي َِّام ْال َجا ِه ِلیَّ ِة, in-book reference : Book 63, Hadith 67, USC-MSA web (English) reference : Vol. 5, Book 58, Hadith 182; tercantum
juga dalam Mishkat al-Masabih 2786, Business Transactions atau Kitab al-Buyu’ -  كتاب البیوع- (jual-beli), Chapter: Earning, and Seeking what is
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Diriwayatkan dari Hadhrat Abdullah bin ‘Umar (ra), ُسو ُل ال َّل ِه صلى الله علیه وسلم أ َم ْن َج َّر ث َ ْو َبه
ُ َقا َل َر
ُ ُخیَماَ َء لَ ْم يَ ْن
سو ُل اللَّ ِه صلى الله علیه
ُ  فَقَا َل َر.ُ فَقَا َل أَبُو َب ْك ٍر ِإ َّن أ َ َحدَ ِشقَّ ْى ث َ ْو ِبي يَ ْست َْر ِخي ِإالَّ أَ ْن أَت َ َعا َهدَ ذَلِكَ ِم ْنه.ظ ِر اللَّهُ ِإلَ ْی ِه يَ ْو َم ْال ِقیَا َم ِة أ
صنَ ُع ذَلِكَ ُخیَماَ َء أ
ْ َ“ وسلم أ ِإنَّكَ لَسْتَ تRasulullah (saw) bersabda, ‘Siapa yang menyeret kain celananya
dengan didasari ketakabburan, Allah tidak akan melihatnya pada Hari Kebangkitan.’ Hadhrat Abu
Bakr (ra) berkata, ‘Wahai Rasulullah! Satu sisi pakaian saya tetap longgar kecuali jika saya
memperhatikannya secara khusus.’ Rasulullah (saw) bersabda, ‘Engkau tidaklah melakukannya
didasari dengan kesombongan.’"15
Hadhrat Masih Mau'ud (as) bersabda, “Suatu ketika, Rasul yang mulia (saw) mengatakan, ‘Siapa
yang pakaiannya menggantung ke bawah akan masuk neraka.’
Hadhrat Abu Bakr (ra) menangis setelah mendengar ini karena pakaiannya seperti yang
dikatakan. Rasulullah (saw) bersabda, ‘Engkau bukan salah satu dari mereka.’ Oleh karena itu, niat
memiliki pengaruh yang besar dan menjaga martabat adalah hal yang perlu.”16
Kemudian, diriwayatkan mengenai ketaatan sempurna, kesetiaan, kecintaan dan hormat Hadhrat
Abu Bakr (ra) kepada Rasulullah (saw), َص ْوت
َ َي ِ صلى الله علیه وسلم ف
َ س ِم َع
ّ ِا ْست َأْذَنَ أَبُو بَ ْك ٍر َرحْ َمةُ اللَّ ِه َعلَ ْی ِه َعلَى النَّب
ي صلى الله علیه
َ َِعائ
ُ ص ْوت َِك َعلَى َر
ِ شةَ َعا ِلیًا فَلَ َّما دَ َخ َل تَن ََاولَ َها ِلیَ ْل ِط َم َها َوقَا َل الَ أ َ َر
َ َاك ت َْرفَعِین
سو ِل اللَّ ِه صلى الله علیه وسلم فَ َجعَ َل النَّبِ م
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
 قَا َل. الر ُج ِل أ
َّ َْف َرأ ْيتِنِي أ ْنقَذت ِك ِمن
َ وسلم يَحْ ُج ُزهُ َوخ ََر َج أبُو بَك ٍر ُمغ
َ ي صلى الله علیه وسلم ِحینَ خ ََر َج أبُو َبك ٍر أ َكی
ضبًا فَقَا َل النَّبِ م
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ فَ َمك
صطل َحا فَقَا َل ل ُه َما أد ِْخمانِي فِي ِسل ِمك َما َك َما
ُ َث أَبُو بَ ْك ٍر أَيَّا ًما ث ُ َّم ا ْست َأْذَنَ َعلى َر
ْ سو ِل الل ِه صلى الله علیه وسلم فَ َو َجدَ ُه َما ق ِد ا
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ي صلى الله علیه وسلم أ قدْ فعَلنَا قدْ فعَلنَا أ
 فقا َل النبِ م. “ أدْخَلت َمانِي فِي َح ْربِك َماSuatu hari, Hadhrat Aisyah sedang
berbicara dengan nada tinggi kepada Nabi (saw) di rumah. Ketika itu ayahnya, Hadhrat Abu Bakr
(ra), datang. Melihat situasi tersebut, Hadhrat Abu Bakr (ra) tidak bisa tahan dan beranjak maju
untuk menampar putrinya yang berbicara seperti ini di depan Rasulullah (saw).
Segera setelah Rasulullah (saw) melihat ini, beliau (saw) menghalangi keduanya dan
menyelamatkan Hadhrat Aisyah dari hukuman yang akan diberikan oleh Abu Bakr (ra). Ketika
Hadhrat Abu Bakr (ra) pergi, Nabi (saw) bercanda dengan Hadhrat Aisha, bersabda: ‘Lihatlah
bagaimana aku menyelamatkanmu dari ayahmu hari ini.’
Setelah beberapa hari, ketika Hadhrat Abu Bakr (ra) datang lagi, Hadhrat Aisha sedang tertawa
dan penuh canda tawa dengan Rasulullah. Hadhrat Abu Bakr (ra) berkata, "Ketika bertengkar kalian
mengikut sertakan aku, sekarang pun ikut sertakan juga aku dalam suasana riang gembira ini."
Rasulullah (saw) bersabda, "Kami telah mengikutsertakan.’"17
Hadhrat Uqbah bin Harits (ث
ِ ار
ُ ) meriwayatkan, سنَ َو ْه َو
َ َرأَيْتُ أ َ َبا َب ْك ٍر ـ رضى الله عنه ـ َو َح َم َل ْال َح
ِ ع ْق َبةَ ب ِْن ْال َح
ُض َحك
َ ْس
ْ ي َي
َ  لَی،ِي
ٌّ  َو َع ِل.ٍي
ّ ش ِبیهٌ ِب َع ِل
ّ “ َيقُو ُل ِبأ َ ِبي َش ِبیهٌ ِبال َّن ِبSaya melihat Hadhrat Abu Bakr (ra) tengah menggendong

Lawful - Section 3 atau bahasan mengenai usaha nafkah, penghasilan dan mencari apa yang halal ( الفصل الثالث- )باب الكسب وطلب الحمال, in-book reference:
Book 11, Hadith 28.
15 Sahih al-Bukhari 5784, ()كتاب اللباس, Chapter: Whoever dragged his Izar without conceit (ارهُ مِ نْ َغی ِْر ُخیَماَ َء
َ َ)باب َمنْ جَرَّ ِإز, in-book reference : Book 77,
Hadith 2, USC-MSA web (English) reference : Vol. 7, Book 72, Hadith 675. Reference : Sahih al-Bukhari 3665, Companions of the Prophet ( كتاب فضائل
)أصحاب النبى صلى الله علیه وسلم, Chapter: "If I were to take Khalil ..." (ي ِ صلى الله علیه وسلم أ لَ ْو ُك ْنتُ ُمتَّخِ ذًا َخلِیماً أ
ّ ِ)باب قَ ْو ِل النَّب. in-book reference : Book 62, Hadith
17, USC-MSA web (English) reference : Vol. 5, Book 57, Hadith 17; Reference : Sunan an-Nasa'i 5335, The Book of Adornment ()كتاب الزينة من السنن,
Chapter: Isbal Al-Izar (Letting the Izar Hang Below the Ankles) atau bab isbal (اإلزَ ِار
ِ  )باب إِ ْسبَا ِلin-book reference : Book 48, Hadith 296, English
translation : Vol. 6, Book 48, Hadith 533.
16 Malfuzhaat (7)ملفوظات ج
17 Reference : Sunan Abi Dawud 4999, in-book reference : Book 43, Hadith 227, English translation : Book 42, Hadith 4981, General Behavior (Kitab
Al-Adab -  كتاب األدب- ), Chapter: What was narrated about joking – bab mengenai al-Mizah atau bercanda – (ِ)باب َما َجا َء فِي ْالمِزَ اح.
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Hadhrat Hasan dan Hadhrat Abu Bakr (ra) mengatakan bahwa ayahku dikorbankan untukmu, rupa
anak ini adalah rupa Nabi, bukan rupa Ali, mendengar itu Hadhrat Ali tertawa.”18
َّ ع َم َر بْنَ ْال َخ
ْ  رضى الله عنه َحدَّثَنَا قَا َل يَ ْعنِي تَأَيَّ َم،ب
Hadhrat Abdullah bin ‘Umar (ra) meriwayatkan, ت
ُ أ َ َّن
ِ طا
ُع َم ُر فَأ َتَیْت
ُ  قَا َل- ي ِب ْال َمدِينَ ِة
َّ ع َم َر ِم ْن ُخنَی ِْس ب ِْن ُحذَافَةَ ال
ُ ُصةُ ِب ْنت
ُ ب َر
ْ َ  َو َكانَ ِم ْن أ- ِ ي
ِ ص َحا
َ َح ْف
ّ س ْه ِم
َ ِّسو ِل اللَّ ِه صلى الله علیه وسلم فَت ُ ُوف
ْ
ُ سأ َ ْن
ي
ْ ي اللَّهُ َع ْنهُ فَ َع َر
ُ َصةَ ِب ْنت
ُ
َ  قَا َل. َصة
ِ عثْ َمانَ بْنَ َعفَّانَ َر
َ ع َم َر قَا َل قُلتُ إِ ْن ِشئْتَ أَ ْن َكحْ تُكَ َح ْف
َ ضتُ َعلَ ْی ِه َح ْف
َ ظ ُر فِي أَ ْم ِري فَلَ ِبثْتُ لَیَا ِل
َ ض
ْ
َ
َ
َ
َصةَ ِب ْنت
ُ  قَا َل. ث ُ َّم لَ ِقیَنِي فَقَا َل قَدْ بَدَا ِلي أ ْن الَ أت َزَ َّو َج يَ ْو ِمي َهذَا
ّ ِ ع َم ُر فَلَ ِقیتُ أبَا بَ ْك ٍر ال
َ صدِّيقَ رضى الله عنه فَقُلتُ ِإ ْن ِشئْتَ زَ َّوجْ تُكَ َح ْف
َّ
ْ
ْ
َ
ُ
َ ي ث َّم َخ
سو ُل الل ِه صلى الله علیه وسلم
َ ى
ُ ش ْیئًا فَ ُك ْنتُ َعلَ ْی ِه أ ْو َجدَ ِمنِّي َعلَى
ُ
ُ ط َب َها َر
َ َ ف. ع َم َر
َّ َص َمتَ أَبُو بَ ْك ٍر فَلَ ْم يَ ْر ِج ْع ِإل
َ عث َمانَ فَلَ ِبثتُ لَیَا ِل
ْ
َ
َّ
َ
َ
 قَا َل فَإِنَّهُ لَ ْم. ع َم ُر قُلتُ َنعَ ْم
َ َصةَ فَلَ ْم أ ْر ِج ْع إِلَیْك
ُ  قَا َل. ش ْیئًا
َ ى َح ْف
َّ َى ِحینَ َع َرضْتَ َعل
َّ َفَأ ْن َكحْ ت ُ َها ِإيَّاهُ فَلَ ِق َینِي أبُو َب ْك ٍر فَقَا َل لَعَلكَ َو َجدْتَ َعل
ُ
َ
َّ
َ
َ
ِي
َ َيَ ْم َن ْعنِي أ َ ْن أ َ ْر ِج َع إِلَیْك
ُ ى إِالَّ أنِّي قَدْ ُك ْنتُ َع ِل ْمتُ أ َّن َر
َّ َش ْیئًا ِفی َما َع َرضْتَ َعل
َ سو َل الل ِه صلى الله علیه وسلم قَدْ ذَك ََرهَا َولَ ْم أ ُك ْن أل ْفش
سو ُل اللَّ ِه صلى الله علیه وسلم قَبِ ْلت ُ َها
ُ سو ِل اللَّ ِه صلى الله علیه وسلم َولَ ْو ت ََر َك َها َر
ُ “ ِس َّر َرKetika Hadhrat Hafsa, putri
Hadhrat ‘Umar bin Al-Khaththab, menjadi janda paska kewafatan suaminya, Hadhrat Khunais Bin
Hudhafa Sahmi, yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah (saw). Beliau juga berpartisipasi
dalam Perang Badar dan meninggal di Madinah.
Hadhrat ‘Umar berkata, lalu saya menemui Hadhrat Abu Bakr (ra) dan berkata, “Jika anda mau,
saya akan menikahkan Hafsa dengan anda.”
‘Saya bertemu ‘Utsman ibn Affan seraya menyampaikan tentang Hafshah, “Jika Anda berkenan
maka saya akan menikahkan Hafshah binti ‘Umar dengan Anda.” Beliau menjawab, “Saya akan
mempertimbangkan masalah ini." Setelah berlalu beberapa hari, kemudian ‘Utsman berkata,
“Menurut hemat saya, sebaiknya saya tidak menikah dulu saat ini.”
Saya (Hadhrat ‘Umar (ra)) pun menemui Hadhrat Abu Bakr (ra) dan berkata, “Jika Anda
menghendaki, saya akan menikahkan Anda dengan Hafshah binti ‘Umar.”
Hadhrat Abu Bakr (ra) pun diam dan beliau pun tidak memberikan jawaban. Dibanding ‘Utsman,
saya merasa lebih sedih bahwa beliau pun akan menolaknya. Saya pun menunggu beberapa hari dan
Rasulullah (saw) pun mengirimkan pesan lamaran pernikahan kepada Hadhrat Hafshah hingga saya
pun menikahkan Hafshah dengan beliau (saw).
Kemudian Hadhrat Abu Bakr (ra) menemui saya dan berkata: “Mungkin anda kecewa dengan
saya, karena ketika Anda menawarkan Hafsa, saya tidak menjawab apapun.”
Saya katakan kepada Abu Bakr (ra), “Ya, demikianlah.”
Lantas Abu Bakr (ra) berkata, “Sebenarnya, tentang hal yang Anda sampaikan itu, tidak ada
halangan dari saya untuk menjawab apa yang Anda telah tawarkan; namun saya mengetahui bahwa
Rasulullah (saw) telah berkeinginan untuk menikahi Hafsa dan saya tidak ingin mengungkapkan niat
Rasulullah ini kepada Anda. Itu sebabnya saya diam atau menolak. Namun, apabila Rasulullah (saw)
melepaskan perjodohan ini, saya pasti akan menerima tawaran Anda ini, yaitu untuk menikahi putri
Anda.”’”19
Berkenaan dengan penghormatan Hadhrat Ali kepada Hadhrat Abu Bakr (ra), tertulis bahwa
diriwayatkan dari Hadhrat Ibnu Abbas (ra) dimana beliau berkata:  فَدَ َع ُوا اللَّهَ ِلعُ َم َر ب ِْن،ف فِي قَ ْو ٍم
ٌ ِِإنِّي لَ َواق
ْ
َّ
َ
َ
َّ
َّ ْال َخ
 ِإ ْن ُك ْنتُ أل ْر ُجو أ ْن يَجْ َعلَكَ اللهُ َم َع،ُ  يَقُو ُل َر ِح َمكَ الله،علَى َم ْن ِك ِبي
َ ُض َع ِم ْرفَقَه
َ  ِإذَا َر ُج ٌل ِم ْن خَل ِفي قَدْ َو،ِيره
ِ طا
َ ض َع َعلَى
ِ ب َوقَدْ ُو
ِ س ِر
َ  َوا ْن،ع َم ُر
ُطلَ ْقت
ُ  َوفَعَ ْلتُ َوأَبُو بَ ْك ٍر َو،ع َم ُر
ُ سو َل اللَّ ِه صلى الله علیه وسلم يَقُو ُل ُك ْنتُ َوأَبُو بَ ْك ٍر َو
ُ یرا ِم َّما ُك ْنتُ أ َ ْس َم ُع َر
ِ ص
ً ِ ألَنِّي َكث، َاحبَیْك
َ
18 Sahih al-Bukhari 3750, Book 62, Hadith 95, USC-MSA web (English) reference : Vol. 5, Book 57, Hadith 93, Companions of the Prophet ( كتاب
)فضائل أصحاب النبى صلى الله علیه وسلم, Chapter: The merits of Al-Hasan and Al-Husain (سی ِْن رضى الله عنهما
َ س ِن َو ْال ُح
َ )باب َمنَاقِبُ ْال َح.
19 Sunan an-Nasa'i 3259, The Book of Marriage ()كتاب النكاح, Chapter: A Man Marrying Off His Grown Daughter atau bab bila seorang ayah
ُ )بَاب
menawarkan putrinya untuk dinikahi (َیرة
َ َِاح الرَّ ُج ِل ا ْبنَتَهُ ْال َكب
ِ )باب إِ ْنك. Shahih al-Bukhari ()صحیح البخاري, Kitab al-Maghazi ()كتاب المغازي, (ش ُهو ِد ْال َم َمائِ َك ِة بَد ًْرا
no. 4005.
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َ ي ْبنُ أ َ ِبي
ب
ُ  َوأَبُو َب ْك ٍر َوAku berdiri di antara orangٍ طا ِل
 َف ْالتَفَتم َفإِذَا ه َُو َع ِل م. َفإ ِ ْن ُك ْنتُ أل َ ْر ُجو أ َ ْن َيجْ َع َلكَ ال َّلهُ َم َع ُه َما.ع َم ُر
orang yang berdoa untuk Hadhrat ‘Umar bin Al-Khaththab, ketika jenazah beliau diletakkan di papan
setelah kewafatannya. Apa yang saya lihat adalah seseorang datang dari belakang saya dan
meletakkan sikunya di bahu saya. Orang itu berkata (ditujukan kepada jenazah Hadhrat ‘Umar),
‘Semoga Allah merahmatimu. Saya memiliki harapan bahwa Allah akan menguburkan Anda bersama
dua sahabat kami, karena saya telah sering mendengar Rasulullah (saw) mengatakan, “Saya dan Abu
Bakr (ra) dan ‘Umar berada di suatu tempat.” Beliau juga mengatakan, “Saya dan Abu Bakr (ra) dan
‘Umar melakukan sesuatu” lalu beliau (saw) berkata, “Saya dan Abu Bakr (ra) dan ‘Umar pergi.”
Orang itu berkata, ‘Oleh karena itu, saya berharap bahwa Allah Ta'ala akan menempatkan anda
bersama mereka (Rasulullah dan Abu Bakr (ra)).’ Ketika saya - Hadhrat Ibnu Abbas (ra) - berbalik,
ternyata orang yang mengatakan itu adalah Hadhrat Ali bin Abi Thalib.”20
Selebihnya akan dilanjutkan nanti, insya Allah.21
Khotbah II
ُ ْال َح ْمد ُ لل ِه نَحْ َمدُهُ َونَ ْستَ ِع ْینُهُ َونَ ْستَ ْغ ِف ُرهُ َونُؤْ ِمنُ بِ ِه َونَت ََو َّك ُل َعلَ ْی ِه َونَعُ ْوذ بِالل ِه ِم ْن
– ت أَ ْع َما ِلنَا
ِ سیِّئَا
َ ش ُر ْو ِر أ َ ْنفُ ِسنَا َو ِم ْن
– ُِي لَه
ْ ُض َّل لَهُ َو َم ْن ي
ِ َم ْن يَ ْه ِد ِه اللهُ فَ َما ُم
َ ض ِل ْلهُ فَ َما هَاد
– ُس ْولُه
ُ َونَ ْش َهد ُ أ َ ْن َال إِ ٰلهَ إِ َّال اللهُ َونَ ْش َهد ُ أَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْبدُهُ َو َر
ُ َاء َو ْال ُم ْنك َِر َو ْالبَ ْغي ِ يَ ِع
– َظ ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم تَذ َّك ُر ْون
ِ ان َوإِ ْيت َِاء ِذ ْالقُ ْربَى َويَ ْن َهى َع ِن ْالفَحْ ش
َ ْاإلح
ِ س
ِ ْ ِعبَادَ الل ِه! َر ِح َم ُك ُم اللهُ! إِ َّن اللهَ يَأ ْ ُم ُربِ ْالعَدْ ِل َو
أُذ ُك ُروا اللهَ يَذ ُك ْر ُك ْم َوادْع ُْوهُ يَ ْست َِجبْ لَ ُك ْم َولَ ِذ ْك ُر الل ِه أَ ْكبَ ُراللهَ يَذ ُك ْر ُك ْم َوادْع ُْوهُ يَ ْست َِجبْ لَ ُك ْم َولَ ِذ ْك ُر الل ِه أَ ْكبَ ُر

20 Sahih al-Bukhari 3677, Companions of the Prophet ()كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله علیه وسلم, ( ي ِ صلى الله علیه وسلم أ لَ ْو ُك ْنتُ ُمتَّخِ ذًا َخلِیماً أ قَالَهُ أَبُو
ّ ِباب قَ ْو ِل النَّب
سعِی ٍد
َ ).
21 Sumber referensi: www.alislam.org (website resmi Jemaat Ahmadiyah Internasional bahasa Inggris dan Urdu) dan
https://www.islamahmadiyya.net/cat.asp?id=116 (website resmi Jemaat Ahmadiyah Internasional bahasa Arab).
Penerjemah: Mln. Mahmud Ahmad Wardi, Syahid (London-UK), Mln. Hasyim dan Mln. Fazli ‘Umar Faruq. Editor: Dildaar Ahmad Dartono.
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