
Yuk Istiqomah
seperti Nabi Muhammad



Waaah, ada banyak diskon 
di Ma� nih.
Alifah, kita belanja yuk
sambil jalan-jalan

Asiiik!
Jalan-jalan ke ma�.
Ayo Bunda!

Eeehhh!!
Tunggu dulu Bunda, 
Alifah!



Sebentar lagi kan waktunya 
Alifah ngaji sama Ayah.

Boleh ga Yah, kalau ngaji 
hari ini libur dulu?

Alifah tidak mau ngaji karena diajak ke ma�?
Sudah tahu cerita Nabi muhammad yang 
hampir jadi orang terkaya di Makkah belum? 
Tapi, nabi menolak, dan lebih memilih hal 
yang lebih dicintai A�ah!

Belum Ayah,
memangnya bagaimana ceritanya?



Pada suatu hari, Nabi Muhammad pernah ditawarkan harta yang 
saaaangat banyak oleh orang - orang Qurays.

Jika Nabi menerima semua harta itu, Nabi Muhammad akan menjadi 
orang super kaya di kota Makkah!

Terus Nabi ga mau Yah?

Ini semua untukmu
wahai Muhammad..
Terimalah hadiah dari kami!



Betul Alifah,
Nabi menolak tawaran mereka, 
karena untuk menerima tawaran itu 
Nabi harus mau ikut menyembah berhala, 
berhenti beribadah kepada A�ah, juga 
berhenti berdakwah

Ooh, jadi Nabi tidak 
tergoda ya yah?

Tepat sekali!
tapi bukan hanya itu Alifah.



Kali ini Nabi tidak perlu berhenti berdakwah.
Nabi cukup ikut menyembah berhala selama setahun, 
kemudian nanti kembali menyembah A�ah di tahun berikutnya

Lalu apa jawaban
Nabi, Yah?

Pada saat itu,
turun lah surat 
al-Kafirun

Setelah tawaran pertama orang - orang Qurays tidak 
diterima oleh Nabi, mereka memberikan tawaran kedua.



�َِْ ُ� ٓ �هيا �لك�فرونْ ََقل ی�� َُ � �

َٓ�ُ تع ُ بدونع َ بد ما  ْ ْال � ََ ُ ُ

ٓ َٓ� �ُ ع ُ ِ بدعـ ْ بدون ما � ََوال �نُمت  َ ْ�ُ َ

۠ َٓ� عٌ� بدمتَ َِْوال �� �ابد ما  � َ ََ

ٓ َٓ� �ُ ع ُ ِ بدعـ ْ بدون ما � ََوال �نُمت  َ ْ�ُ َ

َُ ُِ ْ ِ ِْ نمك وىل د�نی ِلمك د َُ َ

Katakanlah: “Hai orang-orang kafir,

Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah

Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,

dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”

Surat Al-Kafirun

Alifah hafal ayah!!



Jadi Nabi dikasih tahu sama A�ah
supaya tetap tidak mau ya Yah? 

Keteguhan Nabi dalam beribadah pada A�ah
tidak goyah Alifah,
meskipun ditawari dengan
harta yang sangaaaat banyak!!

Betul sekali!



Makanya..
Jangan sampai hanya karena diajak ke ma�, 
Alifah terus mau meninggalkan ngaji dan ibadah.

Nabi Muhammad saja, ditawari harta yang banyak dan 
bisa digunakan untuk membeli apapun, tidak tergoda 
jika harus meninggalkan ibadah pada A�ah!

Nanti Alifah sama Bunda setelah ngaji saja ke ma�
biar Ayah antar, ajak Alif sekalian.
kita jalan-jalan sepuasnya!



HOREEEE!!



Diintisari dari 

Asbabun Nuzul, Imam Suyuthi, terjemah Andi Muhamad Syahril, Yasir Maqasid, 
Pustaka Al-Kautsar. 2015
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