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untuk melengkapi tebusanmu wahai 
Salman!’
Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, bagaimana status emas ini bagiku? 
Rasulullah menjawab, ‘Ambil saja! Insya 
Allah, Allah subhanahu wa Ta’ala akan 
memberi kebaikan kepadanya.’ Kemudian 
aku menimbang emas itu. Demi jiwa 
Salman yang berada di Tangan-Nya, berat 
ukuran emas itu 40 uqiyah. Kemudian 
aku penuhi tebusan yang harus aku 
serahkan kepada majikanku, dan aku 
dimerdekakan.
Setelah itu aku turut serta bersama 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
dalam perang Khandaq, dan sejak itu 
tidak ada satu peperangan yang tidak 
aku ikuti.” (HR. Ahmad, 5:441. Syaikh 
Syuaib Al-Arnauth mengatakan bahwa 
hadits ini hasan).

Pelajaran dari kisah
1. Seseorang ada yang mesti keluar dari 

lingkungan asalnya terlebih dahulu 
biar mengetahui kebenaran.

2. Follower sejati akan mencari 
kebenaran ke mana pun itu. 

3. Salman mengajarkan tidak fanatik 
pada ajaran leluhur.

4. Jalan mencapai ilmu tidak bisa 
ditempuh melainkan dengan 
senantiasa dekat dengan orang yang 
berilmu.

5. Terkadang orang-orang jahat 
m e n g e n a k a n  p a k a i a n  d a n 
menampakkan diri sebagai orang 
baik-baik.

6. Barangsiapa bertakwa kepada Allah 
niscaya Allah memberikan jalan 
keluar dari problematika hidupnya.

7. Di antara akhlak terpuji para nabi 
adalah mau mendengarkan seseorang 
yang sedang berbicara dengan baik.

8. Seorang pemimpin hendaknya 
senantiasa memantau kondisi 
bawahannya.

9. Saling tolong menolong adalah 
gambaran dari  wujud hidup 
bermasyarakat.

10. Sungguh kebahagiaan besar bisa 
berjumpa dengan nabi akhir zaman.

11. Di antara tanda kenabian: mau 
makan hadiah tetapi tidak mau 
menerima sedekah, di antara kedua 
bahunya terdapat tanda khatam 
nubuwwah (cap kenabian).

Semoga bermanfaat.

Kisah Salman Masuk Islam #02
Inilah Follower Sejati

Orang itu berkata, ‘Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorangpun 
yang akan aku perintahkan kamu untuk mendatanginya. Akan tetapi telah hampir tiba 
waktu munculnya seorang nabi, dia diutus dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim. 
Nabi itu akan keluar diusir dari suatu tempat di Arab kemudian berhijrah menuju 
daerah antara dua perbukitan. Di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. 
Pada diri nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan, dia mau 
makan hadiah tetapi tidak mau menerima sedekah, di antara kedua bahunya terdapat 
tanda khatam nubuwwah (tanda kenabian). Jika engkau bisa menuju daerah itu, 
berangkatlah ke sana!’
Kemudian orang ini pun meninggal dunia. Dan sepeninggalnya, aku masih tinggal 
di Amuria sesuai dengan yang dikehendaki Allah.
Pada suatu hari, lewat di hadapanku serombongan orang dari Kalb, mereka adalah 
pedagang. Aku berkata kepada para pedagang itu, ‘Bisakah kalian membawaku menuju 
tanah Arab dengan imbalan sapi dan kambing-kambingku?’ Mereka menjawab, ‘Ya.’ 
Lalu aku memberikan ternakku kepada mereka.
Mereka membawaku, namun ketika tiba di Wadil Qura, mereka menzalimiku, dengan 
menjualku sebagai budak ke tangan seorang Yahudi.
Kini aku tinggal di tempat seorang Yahudi. Aku melihat pohon-pohon kurma, aku 
berharap, mudah-mudahan ini adalah daerah sebagaimana yang disebutkan si Fulan 
kepadaku. Aku tidak biasa hidup bebas.
Ketika aku berada di samping orang Yahudi itu, keponakannya datang dari Madinah 
dari Bani Quraidzah. Ia membeliku darinya. Kemudian membawaku ke Madinah. 
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tahu berdasarkan apa yang disebutkan si 
Fulan kepadaku. Sekarang aku tinggal di 
Madinah.
Allah mengutus seorang Rasul-Nya, 
dia telah tinggal di Makkah beberapa 
lama, yang aku sendiri tidak pernah 
mendengar ceritanya karena kesibukanku 
sebagai seorang budak. Kemudian Rasul 
itu berhijrah ke Madinah. Demi Allah, 
ketika aku berada di puncak pohon 
kurma majikanku karena aku bekerja di 
perkebunan, sementara majikanku duduk, 
tiba-tiba salah seorang keponakannya 
datang menghampiri, kemudian berkata, 
‘Fulan,
Celakalah Bani Qailah (suku Aus dan 
Khazraj). Mereka kini sedang berkumpul 
di Quba’ menyambut seseorang yang 
datang dari Makkah pada hari ini. Mereka 
percaya bahwa orang itu Nabi.’
Tatkala aku mendengar pembicaraannya, 
aku gemetar sehingga aku khawatir 
jatuh menimpa majikanku. Kemudian 
aku turun dari pohon, dan bertanya 
kepada keponakan majikanku, ‘Apa 
tadi yang engkau katakan? Apa tadi 
yang engkau katakan?’ Majikanku 
sangat marah, dia memukulku dengan 
pukulan keras. Kemudian berkata, ‘Apa 
urusanmu menanyakan hal ini, lanjutkan 
pekerjaanmu.’
Aku menjawab, ‘Tidak ada maksud apa-
apa, aku hanya ingin mencari kejelasan 
terhadap apa yang dikatakan. Padahal 
sebenarnya saya telah memiliki beberapa 
informasi mengenai akan diutusnya 
seorang nabi itu.’

Pada sore hari, aku mengambil sejumlah 
bekal kemudian aku menuju Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam, ketika itu 
beliau sedang berada di Quba, lalu aku 
menemui beliau. Aku berkata, ‘Telah 
sampai kepadaku kabar bahwasanya 
engkau adalah seorang yang saleh, 
engkau memiliki beberapa orang sahabat 
yang dianggap asing dan miskin. Aku 
membawa sedikit sedekah, dan menurutku 
kalian lebih berhak menerima sedekahku 
ini daripada orang lain.’
Aku pun menyerahkan sedekah tersebut 
kepada beliau, kemudian Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda 
kepada para sahabat, ‘Silakan kalian 
makan, sementara beliau tidak menyentuh 
sedekah itu dan tidak memakannya. Aku 
berkata, ‘Ini satu tanda kenabiannya.’
Aku pulang meninggalkan beliau untuk 
mengumpulkan sesuatu. Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam pun 
berpindah ke Madinah. Kemudian pada 
suatu hari, aku mendatangi beliau sambil 
berkata, ‘Aku memperhatikanmu tidak 
memakan pemberian berupa sedekah, 
sedangkan ini merupakan hadiah sebagai 
penghormatanku kepada engkau.’
Kemudian Rasulullah makan sebagian dari 
hadiah pemberianku dan memerintahkan 
para sahabat untuk memakannya, mereka 
pun makan hadiahku itu. Aku berkata 
dalam hati, ‘Inilah tanda kenabian yang 
kedua.’
Selanjutnya aku menemui beliau 
shallallahu ‘alaihi wa sallam saat beliau 
berada di kuburan Baqi’ Al-Gharqad, 
beliau sedang mengantarkan jenazah 
salah seorang sahabat, beliau mengenakan 

dua lembar kain, ketika itu beliau 
sedang duduk di antara para sahabat, 
aku mengucapkan salam kepada beliau. 
Kemudian aku berputar memperhatikan 
punggung beliau, adakah aku akan melihat 
khatam nubuwwah yang disebutkan Si 
Fulan kepadaku.
Pada saat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam melihatku sedang memperhatikan 
beliau, beliau mengetahui bahwa aku 
sedang mencari kejelasan tentang 
sesuatu ciri kenabian yang disebutkan 
salah seorang kawanku. Kemudian 
beliau melepas kain selendang beliau 
dari punggung, aku berhasil melihat 
tanda khatam nubuwwah dan aku yakin 
bahwa beliau adalah seorang Nabi. Maka 
aku telungkup di hadapan beliau dan 
memeluknya seraya menangis.
Rasulullah bersabda kepadaku, ‘Pindahlah 
kemari,’ maka aku pun berpindah 
dan menceritakan perihal keadaanku 
sebagaimana yang aku ceritakan 
kepadamu ini wahai Ibnu Abbas. 
Kemudian para sahabat takjub kepada 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
ketika mendengar cerita perjalanan 
hidupku itu.”
Salman sibuk bekerja sebagai budak. Dan 
perbudakan inilah yang menyebabkan 
Salman terhalang mengikuti perang Badar 
dan Uhud. “Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam suatu hari bersabda kepadaku, 
‘Mintalah kepada majikanmu untuk 
bebas, wahai Salman!’ Maka majikanku 
membebaskan aku dengan tebusan 300 
pohon kurma yang harus aku tanam 
untuknya dan 40 uqiyah.

Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam mengumpulkan para sahabat dan 
bersabda, ‘Berilah bantuan kepada saudara 
kalian ini.’ Mereka pun membantuku 
dengan memberi pohon (tunas) kurma. 
Seorang sahabat ada yang memberiku 
30 pohon, atau 20 pohon, ada yang 15 
pohon, dan ada yang 10 pohon, masing-
masing sahabat memberiku pohon kurma 
sesuai dengan kadar kemampuan mereka, 
sehingga terkumpul benar-benar 300 
pohon.
Setelah terkumpul Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda kepadaku, 
‘Berangkatlah wahai Salman dan tanamlah 
pohon kurma itu untuk majikanmu, 
jika telah selesai datanglah kemari aku 
akan meletakkannya di tanganku.’ Aku 
pun menanamnya dengan dibantu para 
sahabat. Setelah selesai aku menghadap 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 
memberitahukan perihalku. Kemudian 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
keluar bersamaku menuju kebun yang aku 
tanami itu. Kami dekatkan pohon (tunas) 
kurma itu kepada beliau dan Rasulullah 
pun meletakkannya di tangan beliau. 
Maka, demi jiwa Salman yang berada di 
Tangan-Nya, tidak ada sebatang pohon 
pun yang mati.
Untuk tebusan pohon kurma sudah 
terpenuhi, aku masih mempunyai 
tanggungan uang sebesar 40 uqiyah. 
Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam membawa emas sebesar 
telur ayam hasil dari rampasan perang. 
Lantas beliau bersabda, ‘Apa yang telah 
dilakukan Salman Al-Farisi?’ Kemudian 
aku dipanggil beliau, lalu beliau bersabda, 
‘Ambillah emas ini, silakan manfaatkan 


