
 

  mui-kotasemarang.or.id 1 
 

Seri Wasiat Nabi 
LIMA PESAN NABI ISA AS KEPADA BANI ISRAIL MELALUI 

YAHYA BIN ZAKARIA AS 
Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag 

 
Dari Haris al-Asy’ari RA, ia berkata, Rasulullah SAW 

bersabda: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Yahya 
bin Zakaria AS lima hal untuk diamalkan oleh Yahya bin Zakaria 
itu sendiri dan Yahya bin Zakaria juga diperintah untuk 
menyampaikan kelima hal tersebut kepada bani Israil agar bani 
Israel mengamalkannya.”   

Tetapi nampaknya Yahya bin Zakaria agak lamban 
dalam melaksanakan perintah itu sampai akhirnya Nabi Isa AS 
menegornya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu 
lima hal untuk diamalkan dan untuk agar lima hal itu saudara 
sampaikan kepada Bani Israil agar mereka juga 
mengamalkannya. Apakah kamu yang akan memerintahkan 
kepada mereka atau saya sendiri yang akan memerintahkan 
langsung kepada mereka?”   

(Ditepor seperti itu) Yahya bin Zakaria menjawab: “Jika 
anda (nabi Isa AS) mendahului saya, saya khawatir akan 
dijebloskan atau disiksa oleh Allah.” Lalu Yahyapun 
mengumpulkan orang di Baitul Maqdis. Tempat sujud di Baitul 
Maqdis dipenuhi dengan orang-orang yang duduk berjajar. Lalu 
Yahya bin Zakaria berkata: “Sesungguhnya Allah 
memerintahkan kepada saya lima hal agar saya 
mengamalkannya dan Allah juga memerintahkan kepada kalian 
agar kalian juga mengamalkannya. 
1. Hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah dan 

jangan menyekutukanNya dengan sesuatu apapun.  
Perumpamaan orang yang menyekutukan Allah seperti 
cerita berikut ini.  Seseorang membeli budak dengan 
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uangnya sendiri. Lalu orang itu berkata kepada Budak 
tersebut: di sini rumahku dan ini tugas-tugas yang harus 
saudara selesaikan. Budak itu memang benar-benar 
melaksanakan tugas-tugas tersebut tetapi tugas itu 
dikerjakan untuk orang lain, bukan untuk diri tuan tersebut. 
Siapakah dari kalian yang ridla terhadap budak yang bekerja 
seperti itu? 

2. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita agar 
melaksanakan shalat. Jika kalian sedang shalat, maka 
janganlah berpaling. Karena sesungguhnya Allah itu 
menghadapkan “wajahNya” ke arah orang yang sedang 
shalat selama dia tidak berpaling dalam shalatnya. 

3. Allah memerintahkan kepada kalian agar berpuasa. 
Perumpamaan orang yang berpuasa adalah seperti 
seseorang yang dibungkus dengan kain yang sangat rapat. 
Di dalam bungkusan itu, rupanya orang tersebut membawa 
bingkisan yang ada minyak misiknya. Sesungguhnya bau 
mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau 
minyak misik. 

4. Allah memerintahkan kepada kalian agar bershadaqah. 
Perumpamaannya adalah ibarat  seseorang yang 
tertangkap musuh. Kemudian tangan dan lehernya dirantai. 
Ketika musuh yang menangkap dan merantainya itu 
mendekat untuk membunuhnya, orang yang dirantai 
itupun berkata:  “saya akan menebus diri saya sendiri dari 
saudara, baik dengan jumlah tebusan yang sedikit maupun 
banyak.” Musuh itupun setuju dan orang yang dirantai 
itupun terbebas berkat tebusan dirinya yang dibayarkan 
kepada musuh tersebut. 

5. Allah memerintahkan kepada kita agar berdzikir kepada 
Allah. Perumpamaan untuk itu sebagai berikut.  Seseorang 
yang tertangkap musuh sebagai tawanan, dapat 
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melepaskan diri dan dapat masuk ke benteng yang kokoh 
untuk cepat-cepat bersembunyi di dalamnya. Di dalam 
benteng itulah, dia dapat menjaga diri dari kejaran musuh 
yang menangkapnya. Pada dasarnya seseorang itu tidak 
dapat menjaga diri dari godaan dan rayuan Syaithan kecuali 
dengan berdzikir kepada Allah. 

Rasulullah bersabda: “Saya memerintahkan kepadamu 
lima hal, yang Allah juga memerintahkan kelima hal tersebut 
kepada saya: yaitu mendengarkan, mentaati, berjihad, 
berhijrah dan berjamaah. Sesungguhnya orang yang 
memisahkan diri dari jamaah itu sama dengan mencopot  
gulungan Islam yang melilit di lehernya, sampai dengan 
gulungan itu dililitkan kembali ke lehernya. Barang siapa 
berdakwah dengan isi pesan-pesan jahiliyyah, maka dia ada di 
neraka jahanam.”  

Seseorang bertanya: “Meskipun dia shalat dan 
berpuasa, ya Rasulullah?” Nabi menjawab: “Meskipun dia 
berpuasa dan shalat. Maka berdakwahlah kamu ke jalan Allah, 
sehingga Allah memberi predikat kepada kalian sebagai orang 
muslim, orang yang beriman dan hamba Allah.” 

Hadits ini ditakhrij oleh Turmudzi dan dishahihkan, 
ditakhrij oleh Ibnu Khuzaimah dan ibnu Hiban dalam kitab 
shahih mereka dan ditakhrij juga oleh Hakim. 

Sumber : Thaha Abdullah al-Afifi, Min Washaya al-Rasul, 
Jilid I (Kairo: Dar al-I’tisham,  1989), Wasiat pertama, hal. 15-17. 
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