CERMIN SALAF

R

ubrik ini terilhami oleh sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Zakaria Ibnu Ghulam Qadir alBakistani dengan judul Min Akhbar as-Salaf yang dihadiahkan kepada saya oleh penulisnya, saat
kami berkunjung di kediamannya di Makkah al-Mukarramah pada tanggal 22 Syawwal 1426 H.
Tujuan rubrik ini adalah untuk memberikan gambaran kongkrit bagi ketinggian akhlak Islam yang telah
diperankan oleh generasi salafus shalih yang dengan setia dan teguh mengikuti teladan mereka Nabi
Muhammad  Karena kita ingin mengikuti jejak langkah kebaikan kaum salaf, maka membaca
dan mempelajari adab, akhlak, hikmah dan sejarah mereka adalah penting.
Semoga Allah membalas kebaikan Syekh Zakaria dengan sebaik-baik balasan.
Dan semoga rubrik ini dapat menjadi cermin bagi orang-orang yang ingin
mengikuti manhaj salaf.

Mendidik Anak,
Membimbing Istri
& Melayani Keluarga
bag. 1
Oleh: Agus H Bashori, Lc., M. Ag.

1. Umar bin al-Khaththab 

Zaid bin Aslam meriwayatkan
dari ayahnya bahwa Umar 
melakukan shalat malam selama
waktu yang Allah kehendaki,
hingga ketika di akhir malam maka
beliau membangunkan keluarganya
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(istri dan anaknya) seraya berkata
membangunkan: "Ayo shalat! Ayo
shalat!" Dan beliau membaca ayat:

ƢȀȈÌ ǴÈ ǟÈ ǂÊÌ ƦǘÈ Ǐơ
ō ƥǮÈ ǴÈ ǿÌ ÈƗǂÌ ǷÉ ÌƗȁÈ
Ì ȁÈ ÊƧȐǐǳƢÊ

“Dan perintahkanlah kepada
keluargamu mendirikan shalat

dan bersabarlah kamu dalam
mengerjakannya.” (QS. Thaha: 132)
(Al-Tahajjud wa Qiyam al-Lail, 301)
Apa yang dilakukan oleh Umar
 ini adalah hasil bimbingan
Rasulullah  kepada para
sahabatnya, dan praktik Rasulullah
 di dalam keluarganya. Maka
Rasulullah  bersabda:

Sungguh harmonis hubungan
suami istri yang sampai pada
tingkat saling memercikkan air di
mukanya demi menegakkan shalat
malam di rumahnya.

ȄǴō ǐÈ ǧÈ ǲÊ ȈÌ Ǵō ǳơǺÊ
È ǷǵÈ ƢǫÈ لÅ ƳÉ ǁÈ ÉَّهƅơǶÈ ƷÊ ǁÈ ~
È ǬÌȇÈƗȁÈ 2. Ibnu Umar 
ȆÊǧƶÈ ǔÈ ÈǻƪÌ ÈƥÈƗǹÊ
Ì ƜǧÈ ǾÉ ÈƫÈƗǂÈ ǷÌ ơǚÈ
Usman al-Hathibi berkata: saya
ǺÊ
È ǷƪÌ ǷÈ ƢǫÈ ًƧÈƗǂÈ ǷÌ ơÉَّهƅơǶÈ ƷÊ ǁÈ ƔÈ ƢǸÈ ÌǳơƢȀÈ ȀÊ ƳÌ ȁÈ mendengar Ibnu Umar berkata
È ǬÌȇÈƗȁÈ ƪÌ Ǵō ǐÈ ǧÈ ǲÊ ȈÌ Ǵō ǳơ kepada seseorang:
ǹÊ
Ì ƜǧÈ ƢȀÈ ƳÈ ȁÌ ǃÈ ƪÌ ǜÈ
È ƾÈǳȁÈ ǺÌ ǟÈ ǱÆ ȁÌ ƚÉ ǈÌ ǷÈ ǮÈ ōǻÊƜǧÈ ǮÈ ÈǼÌƥơƣÌ ƽŏ ÈƗ
nƔÈ ƢǸÈ ÌǳơÊǾȀÊ ƳÌ ȁÈ ȆÊǧƪÌ ƸÈ ǔÈ ÈǻȄÈƥÈƗ ƢǷÈ ǭÊ
“Allah merahmati seorang suami
ǾÉ ÈƬǸÌ Ǵō ǟÈ ơÈƿƢǷÈ ȁÈ ǾÉ ÈƬÌƥƽō ÈƗ

yang bangun malam lalu shalat,
dan membangunkan istrinya, jika
ia menolak ia memercikkan air di
mukanya. Allah merahmati seorang
istri yang bangun malam yang
lalu shalat dan membangunkan
suaminya, dan jika menolak maka ia
memercikkan air di mukanya.” (HR.
Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dari
Abu Hurairah , Shahih)

“Bimbinglah putramu karena
engkau bertanggung jawab tentang
anakmu adab apa yang engkau
tanamkan kepadanya dan ilmu apa
yang engkau ajarkan kepadanya?”
(Syu'abul Iman, Baihaqi, 8295)
Seandainya apa yang dikatakan
oleh sahabat Ibnu Umar menjadi
kesadaran seluruh ayah muslim
niscaya generasi muslim ini menjadi
pemimpin.
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sunnah bersama-sama dengan
orang tuanya sejak anak itu
mampu untuk diajak puasa, lebihlebih kalau itu puasa Ramadhan.
Pengalaman kami, anak usia 6
tahun sudah bisa puasa sehari
penuh. Mari kita tanamkan agama
ini, ajaran dan prakteknya sejak usia
dini agar kita memanen anak shalih
di kemudian hari. Ingatlah, anakanak adalah investasi kita.

5. Muawiyyah bin Qurrah 
3. Zaid bin tsabit 

Tsabit bin Ubaid berkata:
"Adalah Zaid bin Tsabit termasuk
orang yang paling humoris di
keluarganya.” (Syuabul Iman,
Baihaqi, 7852)
Ingin memiliki anak yang shalih
dan ingin menjadi orang tua yang
ditaati bukan berarti selalu serius
dan tegang dalam hubungannya
setiap hari, melainkan bisa dengan
senyum, humor, dan canda, tetapi
ada sikap tegas yang mengiringi
dan mengawalnya.
Maka jadilah singa di luar rumah
dan jadilah lembut seperti anak
kecil di dalam rumah.

4. Urwah bin Zubair 

Sahabat sekaligus kerabat
Nabi . Zubair  dahulu biasa
memerintah putra-putranya untuk
puasa, jika mereka sudah mampu.”
(al-‘Iyal, 1/ 470)
Dari sini kami menghimbau
para orang tua, bapak dan ibu
untuk melatih anak-anaknya puasa
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Muawiyah bin Qurrah
mengatakan bahwa ayahnya
berkata kepada anak-anaknya jika
mereka sudah shalat isya':
“Wahai putra-putraku, tidurlah,
semoga Allah memberi kebaikan
kepada kalian dari malam ini.” (AlZuhd, Imam Ahmad, 234)
Demikianlah, seharusnya ayah
memperhatikan anak-anaknya.
Memastikan mereka shalat isya'
berjamaah lalu menasehati
mereka untuk segera tidur agar
mendapatkan kebaikan.

6. Abu Sana Dhirar bin
Murrah 

Sufyan bin Uyainah berkata:
Saya mendengar Abu Sana
Dhirar bin Murrah berkata:
"Saya memerah susu sejak hari
ini dan saya menimba air untuk
keluargaku." Dulu dikatakan:
"Sebaik-baik kalian adalah yang
paling banyak manfaatnya untuk
keluarganya.” (Syu'abul Iman, 7855)
[*]

