
 
Para penggenggam bara api 

1أم ياسر األثرية المأربية : أعده  

 حديث أنس بن مالك مرفوعا_____1

رواه الترمذي ( (النار  من جْمرة على  اللاببِ  ديِنو على اللاببُض  أمتي على  مانٌن  يأتي ))  

“Akan datang sebuah zaman dimana orang yang berpegang teguh kepada 
agamanya sebagaimana halnya menggenggam bara api” (HR.Tirmidzi) 

Ada 2 hal penting yang diterangkan didalam hadits ini, yaitu: 

1- Sebuah berita dari Rosululloh ,  

 Mengenai sedikitnya kebaikan dan sebab-sebabnya diakhir zaman 
nanti, serta meluasnya keburukan dan sebab-sebabnya. Sehingga di 
zaman yang penuh dengan segala macam fitnah (ujian) syahwat dan fitnah 
(ujian) syubhat tersebut, orang-orang yang berpegang teguh kepada 
agamanya sangatlah sedikit dan sulit. Mereka diibaratkan seperti halnya 
menggenggam bara api. 

2- Sebuah petunjuk dari Rosululloh  bagi ummatnya. 

 Agar mempersiapkan diri kita untuk tetap berSabar dalam 
menghadapi datangnya badai fitnah (ujian) syahwat dan fitnah (ujian) 
syubhat tersebut. Dan sesungguhnya Alloh  akan menolong serta 
mengangkat derajat para hambaNya yang terus bersabar dan berpegang 
teguh kepada agamaNya. 

2_____Ujian adalah sebuah keniscayaan. 

رَ ُضوا َأْن يَ لُضولُضوا آَمنَّا َوىُضْم ال ي ُضْفت َنُضون}   َوَلَلْد فَ ت َنَّا الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم  ,َأَحِسَب النَّاسُض َأْن ي ُضت ْ
ْ َلَمنَّ اْلَ اِابِينَ  ْ َلَمنَّ اللَّوُض الَِّذيَن َ َدقُضوا َوَلي َ   {فَ َلي َ
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“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: 
"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?  , Dan sesungguhnya 
Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya 
Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui 
orang-orang yang dusta” (QS 29:2-3). 

َنا ت ُضْرَج ُضونَ ,  ُض ُّل نَ ْفسٍس َاااَِلةُض اْلَمْوتِ }  َنةًة َوِ َلي ْ لُضو ُضْم بِاللَّرِّر َواْلَ ْيِر ِفت ْ   { َونَ ب ْ

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu 
dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan 
hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan” (QS. Al-Anbiyaa`: 35).   

 Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi’i  
,“Wahai Abu Abdillah, manakah yang lebih baik bagi seseorang 
dibiarkan atau diuji?”  

Imam Asy-Syafi’i  menjawab: “Tidak mungkin seseorang itu 
dibiarkan hingga ia diuji, sesungguhnya Allah  telah menguji 
Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, ‘Isa, dan Nabi Muhammad. Maka tatkala 
mereka bersabar, Allah  mengokohkan mereka. Tidak boleh 
seorang pun mengira akan lepas dari kesusahan” 

3_____Mereka para Nabi  pun diuji oleh Alloh . 

Bahwa sudah menjadi hikmah Allah , bagi tiap-tiap Nabi musuh-
musuhnya. Allah Berfirman : ْنِس  َ يااينَ  َعدُضوًّا نَِبيٍّي  ِل ُض ِّر  َجَ ْلنا وََ ذِلكَ  }  {اْْلِ  
“Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, yaitu 
syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin” (QS.Al-An’aam: 112). 

{َنصيراًة  وَ  ىاِدياًة  ِبَربِّركَ   َ فى وَ  , اْلمُضْ رِمينَ  ِمنَ  َعدُضوًّا نَِبيٍّي  ِل ُض ِّر  َجَ ْلنا َو َ ذِلكَ }  
“Dan seperti itulah telah Kami adakan bagi tiap-tiap Nabi, musuh dari 
orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi 
petunjuk dan penolong” (QS. Al-Furqan: 31). 

4_____Alloh memberikan sindiran kepada kita, yang ingin 
masuk Surga tanpa melewati sebuah ujian. 



هُضمُض , َوَلمَّا يَْأِت ُضْم َمَ  ُض الَِّذيَن َ َلْوا ِمْن قَ ْبِل ُضمْ ,  َأْم َحِسْبتُضْم َأْن َتْد ُضلُضوا اْلَ نَّةَ  }    َمسَّت ْ
َحتَّى يَ لُضوَل الرَّسُضولُض َوالَِّذيَن آَمنُضوا َمَ وُض َمَتى َنْصرُض اللَِّو َأال ِ نَّ ,  اْلَبْأَساءُض َوالضَّرَّاءُض َو ُضْلزِلُضوا

  {َنْصَر اللَِّو َقرِيبٌن 

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Surga,  padahal belum 
datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu 
sebelum kamu?,  Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta 
digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan),  sehingga berkatalah Rasul 
dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Kapankah pertolongan Allah 
akan datang?"  Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (QS 
2:214)    

5_____Rasulullah mengisahkan betapa beratnya perjuangan 
orang-orang terdahulu dalam mempertahankan Keimanan 
mereka walau bagai menggenggam bara api . 

Sebagaimana dituturkan kepada Khabbab Ibnul Arats  : 

َل ُضْم َليُضْمَل ُض ِبِمَلاِط اْلَ ِدْيدِ ))  ,  َما دُضْوَن ِع َاِمِو ِمْن َلْ مٍس َأْو َعَصبٍس , َلَلْد َ اَن َمْن قَ ب ْ
 ,  فَ َيلُض ُّل بِاثْ ن َْينِ , َوي ُضْوَ  ُض اْلِمْنَلارُض َعَلى ِمْفَرِ  رَْأِسوِ . َما َيْصرِفُضوُض َاِلَك َعْن ِديِْنِو 

 رواه الب اري.  (( َما َيْصرِفُضوُض َاِلَك َعْن ِديِْنوِ 
“Sungguh telah terjadi kepada orang-orang sebelum kalian, ada yang di sisir 
dengan sisir besi (sehingga) terkelupas daging dari tulang-tulangnya, akan tetapi 
itu tidak memalingkannya dari agamanya. Dan ada pula yang diletakkan di atas 
kepalanya gergaji sampai terbelah dua, namun itu tidak memalingkannya dari 
agamanya” (HR. Al-Bukhari) 

6_____Sabar sebagai senjata kaum mu`minin dalam 
membendung bahaya syahwat, fitnah, dan segala macam 
ujian. 

لُضَونَّ ُضمْ  }  ,ال ََّمَراتِ  وَ  اأْلنْ فُضسِ  وَ  اأْلََمَوالِ  مِّرنَ  نَ ْل ٍس  وَ  اْل ُضْو ِ  وَ  اْلَ ْو ِ  مِّرنَ  ِبَلْيءٍس  َوَلَنب ْ
{الصَّاِبرِْيَن  َبلِّررِ  وَ   



“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”. (QS. 2: 155) 

لُضَونَّ ُضمْ  } لُضَوا وَ  الصَّاِبرينَ  وَ  ِمْن ُضمْ  اْلمُض اِىدينَ  نَ ْ َلمَ  َحتَّى َوَلَنب ْ {َأْ بارَ ُضْم  نَ ب ْ  
“Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar kami 
mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu” (QS. 
Muhammad: 31) 

 ِ نَّ  , َأ اَبكَ  ما  َعلى اْ ِبرْ  وَ  اْلمُضْنَ رِ  َعنِ  اْنوَ  وَ  بِاْلَمْ رُضو ِ  ْأمُضرْ  وَ  الصَّ ةَ  َأِقمِ  ب ُضَنيَّ  يا }
{اأْلُضمُضوِر  َعْزمِ  ِمنْ  اِلكَ   

“Cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 
apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal 
yang diwajibkan (oleh Allah)”. (QS. Luqman: 17) 

7_____Tidak ada lagi yang patut dikhawatirkan bagi para 
pengemban Kebenaran, walau bagai menggenggam bara api. 

ْوَم َوال َأنْ تُضْم َتْ َزنُضونَ }  , الَِّذيَن آَمنُضوا بِ يَاتَِنا وََ انُضوا مُضْسِلِمينَ , يَا ِعَباِد ال َ ْو ٌن َعَلْي ُضمُض اْلي َ
  {َوتِْلَك اْلَ نَّةُض الَِّتي أُضورِثْ تُضمُضوَىا ِبَما  ُضْنتُضْم تَ ْ َملُضونَ  .........

"Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan 
tidak pula kamu bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-
ayat Kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri………… 
Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang 
dahulu kamu kerjakan. (QS. AzZuhruf : 68-69,72) 

{عُضيُضونٍس  وَ  َجنَّاتٍس   في , َأمينٍس  َملامٍس   في اْلمُضتَّلينَ  ِ نَّ  }  
“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang 
aman. (Yaitu) di dalamnya taman-taman dan mata air-mata air" (QS. Ad-
Dukhaan: 51-52) 

ن َزَّلُض َعَلْيِهمُض اْلَمَ ِاَ ةُض َأالَّ َتَ اف ُضْوا َواَل َتْ َزنُضوا}  , ِ نَّ الَِّذْيَن َقالُضوا رَب ُّلَنا اهللُض ثُضمَّ اْست ََلامُضوا تَ ت َ
  {َوَأْبِلرُضوا بِاْلَ نَِّة الَِّتي  ُضْنتُضْم ت ُضْوَعدُضْونَ 

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, 
kemudian berpegang teguh padanya niscaya malaikat akan turun atas mereka 
untuk (memberi  kabar gembira) agar kalian jangan takut dan bersedih. 
Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian.” (QS. 
Fushshilat: 30) 



 فَ َلوُض  َرِ يَ  َفَمنْ   ِابْ َتَ ىُضْم، قَ ْومًةا َأَحبَّ  ِ َاا اهللَ  َوِ نَّ  , اْلَبَ ءِ  ِعَ مِ  َم َ  اْلَ َزاءِ  ِعَ مَ  ِ نَّ )) 

 الترمذي رواه  ((السُّلْ  ُض  فَ َلوُض  َسِ  َ  َوَمنْ  , الرِّرَ ا

"Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan (ujian),  Dan 
sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum Ia akan menguji mereka, maka 
barangsiapa Ridho baginyalah keridhaan Allah, dan barangsiapa marah baginyalah 
kemarahan Allah”. (HR. At-Tirmidzi) 

8________Metode untuk berIstiqomah di tengah Fitnah. 

Imam An-Nawawi  bekata: “Makna istiqamah adalah: Senantiasa 
di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala dan (kalimat ini) termasuk dari 
Jawami’ Al-Kalim (lafadznya singkat dan maknanya padat)” 

1_Berpegang kepada Al-Qur`anul Karim. 

َ َذِلَك ِلنُض َبِّرَت ِبِو ف ُضَؤاَدَك ,َوَقاَل الَِّذيَن َ َفرُضوا َلْوال ن ُضزِّرَل َعَلْيِو اْللُضْرآنُض جُضْمَلةًة َواِحَدةًة  } 
  {َورَت َّْلَناهُض تَ ْرتِي 

“Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Qur'an itu tidak diturunkan 
kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu 
dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (teratur dan 
benar)”.(QS.Al-Furqoon:32) 

2_Berpegang kepada Syariat Alloh  dan beramal Sholih. 

نْ َيا َوِفي اآلِ َرِة َويُضِض ُّل اللَّوُض }  ي ُض َبِّرتُض اللَّوُض الَِّذيَن آَمنُضوا بِاْلَلْوِل ال َّاِبِت ِفي اْلَ َياِة الدُّل
  {ال َّاِلِميَن َويَ ْفَ  ُض اللَّوُض َما َيَلاءُض 

“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang 
teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan 
orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki” 
(QS.Ibrohim: 27) 

Imam Qotadah  berkata mengenai ayat ini :  

( وفي اآل رِة في اللبرِ , في بتُضهم بال يِر وال مِ  الصالح, أما ال ياةُض الدنيا )  
“Keistiqomahan dalam kehidupan dunia dengan kebaikan dan amal sholih, 
sedangkan di akhirat yaitu di alam kubur” 

3_Mempelajari dan memahami kisah para nabi untuk 
menjadikannya sebagai suri tauladan yang baik. 



 َوَجاَءَك ِفي َىِذِه اْلَ  ُّل , وَ ُض  نَ لُض ُّل َعَلْيَك ِمْن َأنْ َباِء الرُّلسُضِ  َما ن ُض َبِّرتُض ِبِو ف ُضَؤاَدكَ } 
  {َوَمْوِعَ ةٌن َوِاْ َر  ِلْلمُضْؤِمِنينَ 

“Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah 
yang dengannya Kami teguhkan hatimu;  dan dalam surat ini telah datang 
kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang 
beriman” (QS. Hud:120) 

4_Doa 

((قلوب بني آدم  لها بين ا بَ ين من أ اب  الرحمن  لْلِب واحد يصرفو حيث يلاء  ))  
“Hati para manusia semua diantara dua jemari Alloh seperti halnya hati yang 
satu, yang dibalikkan sesuai dengan kehendak Alloh “ 

Begitu juga Rosululloh selalu membaca doa sebagai berikut: 

((ثبِّرت قلبي على دينك , يا مللِّرَب اللُضلوب ))  
“Wahai dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kati kami diatas 
agamamu” 

ْنَك رَْحَمةًة ِ نََّك َأْنَت اْلَوىَّابُض }  َنا َوَىْب َلَنا ِمْن َلدُض   {رَب ََّنا اَل تُضزِْ  ق ُضلُضْوبَ َنا بَ ْ َد ِ ْا َىَديْ ت َ

“(Mereka berdoa): ‘Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami 
condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan 
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya 
Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).” (Ali ‘Imran : 8) 

5_Dzikir dan selalu mengingat Alloh .  

  {يَا َأي ُّلَها الَِّذيَن آَمنُضوا ِ َاا َلِليتُضْم ِفَ ةًة َفاثْ بُضتُضوا َوااْ ُضرُضوا اللََّو َ ِ يرًةا َلَ لَّ ُضْم ت ُضْفِل ُضونَ } 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), 
maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya 
agar kamu beruntung” (QS. Al-Anfaal : 45) 

6_Berdakwah di jalan Alloh . 

{....َفِلَذِلَك َفادْ ُض َواْسَتِلْم َ َما أُضِمْرَت َوال تَ تَِّبْ  َأْىَواَءىُضمْ }   
“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana 
diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka……” 
(QS.AsySyuro: 15) 



7_Mengingat akan kematian beserta dengan memikirkan atas 
kenikmatan Surga & adzab Neraka. 

103ت رجو في فلو السيرة ت لي  األلباني ص ((فإن موعد م ال نة ,  براًة آل ياسر,  براًة آل ياسر ))   
"Sabarlah wahai keluarga Yasir, Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya 
yang dijanjikan untuk kalian adalah Surga “ 

9________Penyebab menyimpangnya seseorang dari jalan 
Istiqomah. 

 Mengetahui perkara yang bisa menyebabkan seseorang keluar 
dari jalan istiqamah merupakan perkara yang sangat penting. 

َعِن الَ ْيِر، وَ ُضْنتُض  َ اَن النَّاسُض َيْسَألُضون َرسُضوَل اهلِل ) : حُضَذيْ َفَة ْبنُض الَيَماِن قال 
(.َأْسَألُضوُض َعِن اللَّرِّر َمَ اَفَة َأْن يُضْدرَِ ِني  

Hudzaifah Ibnul Yaman  berkata: “Orang-orang (para shahabat 
Rasulullah  tentang kebaikan, namun aku bertanya kepada 
Rasulullah  bertanya kepada beliau tentang kejahatan (karena) 
khawatir (kejahatan tersebut) menimpaku.” (HR. Al-Bukhari) 

 Diantaranya adalah : 

1- Bisikan jahat Syaithon yang menjerumuskan seseorang kepada 
perbuatan dosa, dan mengeluarkan manusia dari jalan Istiqamah.  

ِ نََّما يَْأمُضرُض ُضْم بِالسُّلْوِء َواْلَفْ ل ِء َوَأْن .  َواَل تَ تَِّب ُضوا  ُض ُضَواِت اللَّْي َاِن ِ نَّوُض َل ُضْم َعدُضوٌّو مُّلِبْينٌن  }
{ تَ لُضْولُضوا َعَلى اهلِل ما اَل تَ ْ َلمُضْونَ   

“Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, sesungguhnya dia 
bagi kalian adalah musuh yang nyata. Sesungguhnya dia selalu memerintah 
kalian untuk (melakukan) kejahatan dan kekejian dan agar kalian 
mengucapkan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.” (QS.2:168-169) 

2- Memperturutkan hawa nafsu.  

  {ِ نَّ الن َّْفَس ألمَّارَةٌن بِالسُّلوِء ِ ال َما رَِحَم رَبِّري ِ نَّ رَبِّري َ فُضورٌن رَِحيمٌن   ,َوَما أُضبَ رِّرئُض نَ ْفِسي} 
“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya 
nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat 
oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang” (QS. Yusuf: 53) 



 يَِبْي ُض ِديْ َنوُض ِبَ َرضٍس ,  َويُضْمِسي مُضْؤِمنًةا َويُضْصِبحُض َ اِفرًةا, يُضْصِبحُض الرَّجُض ُض مُضْؤِمنًةا َويُضْمِسي َ اِفرًةا)) 
نْ َيا    رواه مسلم من حديث أبي ىريرة ((ِمَن الدُّل

“Di pagi hari seorang beriman dan di sore harinya menjadi kafir, dan di sore 
harinya beriman di pagi harinya menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan 
harta benda dunia.” (HR. Muslim) 

3- Hilangnya keistiqamahan di tengah kaum muslimin dan 
terbukanya pintu-pintu kesesatan yang berakibat mendekatnya para 
penyeru kesesatan dari kalangan syaithan jin dan manusia.  

Dishahihkan oleh Albani di dalam Shahih Sunan Ibnu Majah, 1/7, 
hadits no. 11, dari Abdullah bin Mas’ud : 

و     ين , و     ين عن يمينو,  نا عند النبي  لى اهلل عليو و سلم فَ  َّ   ا
((ىذا سبي  اهلل)): ثم و   يده في ال   األْوَس  فلال, عن يساره  

“Bahwa Rasulullah menggaris garis lurus, dan menggaris dua buah garis dari 
kanan dan kiri kemudian mengatakan: membuat sebuah garis lurus dengan 
tangan beliau dan mengatakan: “Ini adalah jalan Allah yang lurus.” 
Kemudian beliau  membaca firman Allah :  

 َاِل ُضْم ,و َأنَّ َى َذا ِ َراِاي مُضْسَتِليماًة َفاتَِّب ُضوهُض َواَل تَ تَِّب ُضوْا السُّلبُضَ  فَ ت ََفرََّ  ِب ُضْم َعن َسِبيِلوِ  }
{  َو َّا ُضم ِبِو َلَ لَّ ُضْم تَ ت َّلُضونَ   

“Ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah dia, dan jangan kalian mengikuti 
jalan-jalan yang menyebabkan kalian terpisah dari jalan-Nya. Demikianlah 
wasiat Allah kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa.” (QS.Al-
An`am:153). 

Wallohu `alam bisShowab, UmmuYasir, 085878117447 / 085867477500 


