
 Suatu hari, Rasulullah SAW 
duduk bersama para sahabat, di situ 
beliau bercerita tentang hari kiamat 
dan yang berhubungan dengan hal 
tersebut. Semua sahabat terpaku dan 
bahkan banyak yang menangis ketika 
membayangkan betapa mengerikannya 
hari tersebut. 

 Tiba-tiba dari orang yang 
hadir di situ ada yang bertanya dan 
berkata “Ya Rasulallah, kapan hari 
kiamat itu akan tiba? “Rasulullah 
SAW dan semua sahabat menoleh 
kepada orang yang bertanya dengan 
takjub. Rupanya orang yang bertanya 
tersebut adalah seorang pegunungan 
Arab badui yang polos. Mendengar 
pertanyaan tersebut, Rasulullah pun 
bertanya: “Memangnya kamu punya 
persiapan apa untuk menghadapi 
hari kiamat?” Orang Badui itu pun 
terkejut dengan pertanyaan balik dari 
Rasulullah. 
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 Dia pun bingung akan 
menjawab apa, karena dia tidak punya 
amalan-amalan yang banyak seperti 
para sahabat yang lainnya, lalu dia pun 
menjawab: “Ya Rasulallah, sungguh 
aku tidak punya persiapan apa-apa 
kecuali kecintaanku kepada Allah dan 
kepadamu Ya Rasulallah”. Mendengar 
jawaban tesebut Rasulullah pun 
tersenyum, lalu bersabda: “anta ma’a 
man ahbabta.” (Kamu akan bersama 
dengan orang yang kamu cintai).

 Sungguh, apa yang dikatakan 
Rasulullah adalah hal yang sangat 
membahagiakan bagi kita umat Nabi 
Muhammad SAW, karena dengan 
modal cinta kita akan bisa berkumpul 
bersama beliau. 

 Lalu, apa hubungan hadist 
diatas dengan Tahun Baru Masehi 
yang akan kita hadapi ini? Sebelum 
kita memasuki kepada pembahasan, 
sungguh sangat penting bagi kita untuk 
mengingat firman Allah SWT:  Wa lan 
tardho “ankal yahudu wa lan nashoro 
hatta tattabi’a millatahum.” “Sungguh 
orang Yahudi dan Nasrani tidak akan 
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pernah ridho kepadamu wahai kaum 
muslimin sampai kamu mengikuti 
agama mereka”. (Al-Baqarah: 2 Ayat 
120).

 Ini adalah firman Allah SWT 
Yang Maha Tahu tentang keadaan 
hamba-hamba-Nya. Jadi saat ini kalau 
kita lihat, banyak sudah dari kaum 
muslimin yang tanpa mereka sadari 
telah mengikuti ajaran dan cara hidup 
orang-orang kafir. Salah satunya 
contohnya adalah Perayaan Tahun Baru 
Masehi.

 Saat ini kalau kita bertanya 
kepada setiap orang: “Siapakah yang 
paling meramaikan tahun baru masehi? 
Apakah orang Nasrani, yang tahun 
baru tersebut merupakan hari raya 
mereka? Ataukah kaum muslimin, 
yang sebenarnya tidak punya sangkut 
paut apapun pada acara tersebut?” dan 
jawabannya adalah: “Kaum muslimin 
yang paling banyak berperan pada acara 
tersebut”. Artinya: Orang-orang kafir 
telah berhasil memasukkan  budaya dan 
faham mereka kepada kaum muslimin 
dan hal itu tanpa disadari oleh  kaum 
muslimin. Dan akibatnya adalah 
semakin jauhnya kaum muslimin dari 
agama mereka.

 Pada setiap malam Tahun 
Baru Masehi, kita bisa melihat banyak 
kaum muslimin dari semua kalangan 
tua dan muda ikut berpartisipasi dalam 
meramaikan berbagai kemaksiatan yang 
terjadi di malam itu dari berdesakannya 

kaum laki laki dan perempuan yang 
kadang dibarengi dengan minuman 
keras. Dan tidak jarang diwarnai 
dengan bentrok di antara mereka. 

 Sungguh, ini adalah musibah 
yang sangat menyedihkan bagi kaum 
muslimin karena saat ini kecintaan 
umat sudah banyak berubah, kecintaan 
dan kekaguman mereka mulai berubah. 
Banyak anak-anak muslim yang lebih 
gandrung dengan cara dan budaya 
orang-orang kafir. Mereka tenggelam 
dalam lautan kelalaian, sehingga 
mereka pun tidak menyadari dan 
merasakan makna hadits “Engkau 
akan dikumpulkan bersama orang yang 
engkau cinta” Jika demikian, artinya 
ummat terpuruk.

 Sungguh sangat dikhawatirkan 
kelak kita tidak bisa berkumpul dengan 
Rasulullah SAW di saat kita lebih 
cinta kepada tradisi yang bertentangan 
dengan syariat Rasulullah. Nabi SAW 
pernah bersabda: “Man tasyabbaha 
biqoumin fa huwa minhum” yang 
artinya, (Barang siapa yang menyerupai 
suatu kaum, maka dia akan masuk ke 
dalam golongan mereka ).

 Artinya, di saat kita cinta 
dan bangga kepada Rasulullah SAW, 
dan berusaha untuk membela dan 
mengkutinya, maka dijanjikan oleh 
Rasulullah SAW kelak kita akan 
menjadi orang yang berkumpul 
bersama rombongannya Rasul SAW. 

92.9 FM Cirebon - 92.4 FM Majalengka - 104.8 FM Kuningan - 104.7 FM Batam - AM 1089 Bogor - 89.2 FM Karimun  
88.0 FM Kubu Raya Pontianak - 107.5 FM Purbalingga - 93.6 FM Aceh Besar - 87.6 FM Radioqu Berau Kaltim 

2



 Akan tetapi di saat kita selalu 
mengikuti tradisi orang-orang kafir, 
berbangga gaya hidup mereka, maka 
tanpa kita sadari kita sudah masuk ke 
dalam golongan mereka dan masuk ke 
wilayah kemurkaan Allah SWT. 

- Pantaskah sebagai bahan renungan 
ketika kita mengaku sebagai seorang 
muslim akan tetapi tradisi yang kita 
banggakan adalah tradisi orang kafir?

- Pantaskan ketika kita mengaku sebagai 
seorang muslim umat Nabi Muhammad 
SAW kita masih mengidola kepada 
musuh-musuh Nabi Muhammad SAW?

- Pernahkan kita bercita-cita agar kita 
bisa hidup mulia di dunia dengan 
membela agama Rasulullah SAW dan 
agar kelak bisa berkumpul bersama 
Rasulullah?

- Tidak malukah kita dengan para 
sahabat, yang masih saja menangis 
ketika diceritakan tentang hari kiamat, 
padahal amal meraka sudah sangat 
banyak. Apakah kita sudah lupa, bahwa 
ketika tahun semakin bertambah maka 
umur kita semakin berkurang?

- Akankah kita akan terus berbuat dosa 
dengan budaya tahun baru nasehi yang 
selalu identik dengan huru-hara dan 
kemaksiatan? Wallahu a’lam Bish-
Showab.

BUYA YAHYA MENJAWAB
BEDANYA IMAN, KEYAKINAN 

DAN KEPERCAYAAN

Pertanyaan: 
Assalamu’alaikum. Wr. Wb.

Maaf ustad, saya mau nanya apa bedanya 
iman, keyakinan & kepercayaan? Padahal 
semua itu ghaib adanya. Apa yang bisa 
kita jadikan dasar untuk memperkuat 
ketauhidan kita? Surat apa dan ayat 
berapa beserta tafsir mana yang dapat 
dijadikan referensinya? terimakasih atas 

penjelasannya.

Jawaban:
Wa’alaikumussalam Wr. Wb. 
 Tiga kalimat tersebut biasa 
diucapkan untuk maksud yang sama. 
Misal: “Aku iman kepada Allah”, sama 
Artinya dengan,  “Aku percaya kepada 
Allah” atau “Aku yakin kepada Allah.” 
Hanya bedanya, kalau "yakin" dan 
"iman" adalah bahasa Arab yang sudah 
di-Indonesia-kan dan kata "percaya"  
adalah bahasa Indonesia yang digunakan 
untuk menerjemakan kalimat yakin dan 
iman. 

 Semua ayat Al-Qur’an kalau 
dibaca akan menambah kuat iman kita, 
hanya barang kali yang anda perlukan 
adalah yang secara harfiah mengajak 
pikiran anda untuk merenung yang 
menumbuhkan keimanan. Anda bisa 
renungi semisal ayat 164 dari surat Al-
Baqarah dan ayat lain yang mengajak anda 
berfikir. Itu semua akan menyuburkan 
keyakinan anda. Wallahu a’lam bish-
shawab.
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"Raih Pahala Berlipat di bulan Rabiul Akhir
Dengan Berjuang Bersama Dalam 
program Kemuliaan Untuk Risalah 

Dakwahnya Rasulillah SAW." 
Bagi Anda yang ingin berjuang 

mengembangkan program-program 
dakwah bersama Al-Bahjah dengan 

hartanya, silahkan bisa melalui 
beberapa program infaq kami:  

1. Infaq Rutin Bulanan 
2. Kotak Infaq Rutin Bulanan 

3. Infaq Online  Rutin Bulanan 
4. Infaq Instalasi Air 

5. Infaq Kebutuhan Maulid Akbar 
6. Program Orangtua Asuh Santri 

Berpotensi
7. Infaq Gedung Asrama Putri 

 
Bank Syariah Mandiri (BSM) 

Kode Bank (451) 
No. Rek : 7 2004 2009 2 
a/n : Yayasan Al Bahjah 

Info/Konfirmasi ke : 
0853 11 22222 5  

Semoga semakin banyak Allah mengirim 
orang-orang ikhlas ahli surga 

yang ikut berjuang dalam program 
pengembangan dakwah ini. 

Aamiin.

Hadiri & Syiarkanlah..!!!  
MALAM CINTA RASUL

HARI SENIN MALAM SELASA
Pukul 20.30 - 01.00

24 Rabiul Tsani/31 Desember 2018
di Alun - alun Kejaksan

Kota Cirebon

MAULID AKBAR
DI AL - BAHJAH BUYUT 

HARI AHAD PAGI
Pukul 7.00 - 11.00

29 Rabiul Tsani/6 Januari 2019
di LPD Al - Bahjah Buyut 

 
Anda bisa membantu kami 

untuk menunjang kelancaran acara 
mulia ini dengan harta Anda, 

melalui:
Bank Syariah Mandiri

(Kode Bank 451) 
No Rek. 7 200 4 200 92

a.n Yayasan Al Bahjah

Mohon konfirmasi 
setelah melakukan transfer ke 

nomor: 0853 11 22222 5

Semakin Banyak Berkorban, Semakin 
Dekat Dengan Nabi Sang Junjungan 

Shollallahu 'Alaihi Wasallam

INFORMASI & INFAQ CENTER


