


Tabi’at Suka Meniru
• Tabiat manusia adalah suka meniru, sifat dan gaya hidup yang• Tabiat manusia adalah suka meniru, sifat dan gaya hidup yang

kita miliki adalah hasil tiruan dari berbagai sumber yang
mengitari kehidupan kita, sumber tersebut adalah orang-orang
yang kita kagumi /idolakan, bisa jadi :teman dekat, orang tua,
saudara, aktor/artis sinetron/film, tokoh tertentu. Dan media
mengambil peranan penting dalam hal ini.

“ Seseorang manusia nanti pada hari kiamat akan bersama
dengan orang yang dia idolakan”  (HR. Bukhori dan Muslim)”.dengan orang yang dia idolakan”  (HR. Bukhori dan Muslim)”.

� Keliru menjadikan idola akan sangat beresiko buntutnya
bukan saja didunia tapi sampai akhirat.

� Abdullah ibnu mas’ud pernah bertanya “wahai Rasulullah
bagaimana nasib suatu kaum, yang mengidolakan tokoh yang
baik tapi dia tidak bisa meniru persis tokohnya itu”?, jawab
Nabi “kecintaan seseorang pada sosok tokoh yang diidolakan
menjadi sebab Allah kumpulkan kita dengan yang diidolakan”.



Rasulullah Sebaik-baik contoh yang Mesti ditiru

• “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu

suri teladan yang baik bagimu.” (QS Al-Ahzab :

21).

Untuk bisa mencintai dan meneladani

kehidupan Nabi Muhammad secara benar,kehidupan Nabi Muhammad secara benar,

tentunya kita harus mempelajari serta

mengkaji sepak terjang beliau semasa

hidupnya. Seperti kata pepatah: “Tak Kenal

Maka Tak Sayang.”



Pujian Allah Kepada RasulullahPujian Allah Kepada Rasulullah

• QS Al-Qalam ayat 4 yang artinya, “Sesungguhnya

engkau benar-benar, berbudi pekerti yang luhur.”

Dari Anas bin Malik RA beliau berkata, “Seorang

Arab Badui pernah memasuki masjid, lalu dia

kencing di salah satu sisi masjid……..” (HR.

Bukhari Muslim). Dalam riwayat Imam binBukhari Muslim). Dalam riwayat Imam bin

Hambal, orang Badui itu berkata : “Ya Allah,

sayangilah saya dan Muhammad dan janganlah

engkau sayangi seorang pun.”



Kemanusiaan Rasulullah agar Bisa Ditiru

Rasulullah SAW dihadapkan pada segala bentuk• Rasulullah SAW dihadapkan pada segala bentuk
persoalan kemanusiaan, sedih senang, sehat
sakit, menang kalah, dipuji dicaci dst….Itulah
dimensi manusiawi Rasulullah Muhammad SAW
yang bisa mengalami peristiwa sebagaimana yang
dialami seorang manusia biasa. (QS Al-Kahfi ayat
110)., dan bagaimana Rasulullah menyikapi
dialami seorang manusia biasa. (QS Al-Kahfi ayat
110)., dan bagaimana Rasulullah menyikapi
segalanya itulah yang bisa menjadi tauladan.

• Beliau tidak hanya berperan sebagai tokoh
spiritual, tetapi juga sebagai guru atau konselor,
panglima perang, kepala negara, arsitek
peradaban, suami, dan ayah teladan



Apa keutamaan Meniru Rasulullah

1. Sebagai bukti ketaatan kepada Allah (QS. An-

Nisa 80)

2. Akan mendapatkan cinta dan Ampunan

Allah(QS. Ali Imran :31)

3. Menjadi jalan mendapatkan surganya Allah 3. Menjadi jalan mendapatkan surganya Allah 

(QS. Al-Fath :17)



Rasulullah Idolanya Hamba Allah/Ibadah

• A’isyah “ Nabi Saw kalau beliau sholat sampai
kedua telapak kakinya bengkak, Aisyah bertanya :
kenapa engkau lakukan seperti ini, bukankah
dosamu sudah teraampuni, dan bukankah engkau
sudah dijamin masuk surga ?, wahai Aisyah :
alangkah indahnya seandainya aku menjadi
hamba yang bersyukur”hamba yang bersyukur”

• Diceritakan dari sahabat Hudzaifah “ saya sholat
tahajud bareng dengan Rasulullah, dan beliau
memulai dengan surat Al-Baqarah, dan Hudzaifah
dalam hati “ kayaknya kalau sudah dapat 100 ayat
kayaknya Rasulullah ruku….., ternyata baca Al-
Baqarah, Ali-Imran dan An-Nisa…dan bacanya
tartil…. (HR Muslim)



6 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Hal Ibadah

1. Sebab : sebagaian ibadah itu ada sebabnya, seperti
shalat tahiyatulmasjid karena masuk masjid, kalau
masuk pendopo maka tidak boleh karena tidak
dicontohkan

2. Jenis : ada beberapa ibadah yang sudah ditentukan
jenisnya, seperti ibadah qurban : unta, sapi/ kerbau,
kambing/domba, maka jika pake jenis lain maka tidakkambing/domba, maka jika pake jenis lain maka tidak
boleh.

3. Kadar/ jumlah : seperti bilangan jumlah raka’at shalat

4. Tata cara : wudhu, mandi junub tidak boleh ngarang
pake cara sendiri.

5. Waktu : waktu qurban, waktu shalat witir, haji

6. Tempat : I’tikaf, thawaf, 



Rasulullah Idolanya Anak

• Rasulullah tidak pernah mendapatkan belaian

bapak dan ibunya, tapi tetap Rasulullah

berusaha berbakti kepada kedua orang tuanya.

Diceritakan dalam hadist

• Dari Abu Hurairah “ rasulullah pernah berziarah• Dari Abu Hurairah “ rasulullah pernah berziarah

ke makam ibunya lalu beliau menangis sampai

orang-orang yang disekelilingnya menangis”.



Idolanya Remaja

• Hadist ‘ Abu Harairah : Rasulullah bersabda

setiap Nabi pernah menjadi penggembala

kambing, maka para sahabat bertanya

apakah engkau juga ya rasulullah ? Jawab

Nabi “ dulu aku pernah mencari nafkahNabi “ dulu aku pernah mencari nafkah

dengan menjadi penggembala kambing”

• Membantu Abu Thalib untuk berdagang

sampai ke syam…

• Ini bukti kemandirian Rasulullah.



Idolanya para Orang Tua
• Diceritakan dari Abu Hurairah “ pada suatu hari

Rasulullah mencium cucunya (Al-hasan bin Ali), dan
disitu ada sahabat yang bernama al-Aqra’, dan ia
berkomentar “aku ini punya anak 10 tapi belum pernah
mencium anakku” al-aqra berfikir bahwa mencium
anak itu membuat anak menjadi manja. Nabi jawab “
barang siapa yang tidak menyayangi anak-nakanya,barang siapa yang tidak menyayangi anak-nakanya,
maka dia tidak akan disayang Allah”

• Ketika fatimah datang “Nabi bilang marhaban ya
ibnatii”….

• Ketika Nabi sedang mengimami, kemudian cucunya
bernama Umamah (anak dari Zainab), ketika beliau
mau ruku’ maka Umamah diletakkan disampingnya….



Idolanya para Suami

• Rasulullah sayang banget kepada istrinya• Rasulullah sayang banget kepada istrinya

• Pada suatu hari nabi saw masuk masjid dan di
masjid ada anak-anak, dan nabi memanggil “ya
humaira (pink) “ kamu mau gak liat anak-anak
yang sedang main-main…aisyah
menjawab…iya…begitu saya sampai deket
rasulullah aku tempelkan kepalaku dipundak
menjawab…iya…begitu saya sampai deket
rasulullah aku tempelkan kepalaku dipundak
rasulullah, dan rasulullah diam…kemudia ketika
sudah lama “ ya Aisyah sudah cukupkah?, Aisyah
jawab Belum…., saat itu aku bukan tertarik
melihat anak-anak bermain…, tapi pengen
bermanja-manja dengan Rasulullah, dan
Rasulullah sabar jadi senderan Aisyah..

• Bayangkan kita ketika nungguin istri kita belanja!!



Idolanya para GuruIdolanya para Guru
• Diceritakan dari muawiyah ibnu al-hakam :

“ketika aku sedang shalat tiba-tiba ada
seorang jama’ah yang bersin dan baca al-
hamdulillah dan muawiyah bilang
yarhamukallah, seluruh jama’ah
menoleh…terus muawiyah bilang apa liat-menoleh…terus muawiyah bilang apa liat-
liat!? , terus jam’ah menepuk tangan…dan
ketika sholatnya selesai“ muawiyah berkata
“demi Allah Rasulullah tidak mencela ku, tidak
memukulku… Rasulullah Cuma bilang “kalau
lagi shalat tidak boleh ngomong “



Idolanya para Pemimpin
• Rasulullah melakukan operasi pasar Pernah pada• Rasulullah melakukan operasi pasar Pernah pada

suatu hari ada seorang yang jualan gandum
kering tapi bawahnya basah, Kemudian Rasulullah
bersabda “barang siapa yang menipu, maka
bukan golonganku”

• Ada seseorang wanita yang otaknya bermasalah
dan suatu hari ia menemui Rasulullah dia bilangdan suatu hari ia menemui Rasulullah dia bilang
aku ada urusan yang ingin aku sampaikan
kepadamu : dan rasulullah memanggil ya ummu
fulan (ini panggilan kehormatan) : “carilah lokasi
yang engkau merasa nyaman curhat dengan aku,
aku serahkan kepadamu, maka kemudian wanita
itu curhat di suatu tempat sampai selesai…


