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Oleh: Al Ustadz. Abu Hasan Ali Halabiy

 

Mutiara Al-Qur’an 33

Hikmah Puasa Ramadhan

“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia 
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda . Karena itu, barangsiapa di antara 
kamu menyaksikan bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit 
atau dalam perjalanan, maka hendaknya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-
hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. 
Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu membesarkan Allah atas 
petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur" 
(QS. Al-Baqoroh: 185) 1) 2) 
Kemuliaan Ramadhan
Dinamakan Ramadhan sebab pada bulan ini dosa-dosa dan kesalahan dibakar (Romadh), keinginan 
hawa nafsu dikekang, melaksanakan ketaatan dan mengharap pahala dari Allah dengan menahan 
diri (shiyam) dari apa –apa yang membatalkan sejak fajar hingga terbenamnya matahari. 

Bulan Ramadhan merupakan karunia besar bagi hamba-hamba Allah, sebab di dalamnya terdapat 
manfaat yang sangat banyak. Diantara manfaatnya adalah dihapuskannya dosa-dosa antara 
Ramadhan dengan Ramadhan yang lain. Dan ibadah puasa itu telah disyari’atkan kepada manusia 
sejak zaman purba hingga sekarang.

Ramadhan merupakan bulan yang paling mulia dalam perjalanan bulan-bulan dalam setahun. 
Karena nilai pahala ibadah pada bulan ini dilipat gandakan oleh Allah daripada bulan yang lain. 
Maka hendaknya setiap muslim menyegerakan amal dalam bulan ini, menyempurnakan ibadah-
ibadah, memperbaiki kekurangan-kekurangan. Misalnya dengan bersedekah, tadarus Al-Qur’an, 
berdzikir, qiyamul-lail, berakhlaq baik dan sebagainya.

Di antara kemulian bulan ini juga adalah adanya malam Lailatul-qodar, yang 1 malam nilainya 
lebih baik dari 1000 bulan atau lebih dari 83 tahun.

Puasa Ramadhan dengan segala amal ibadahnya berupa tarawih, dzikir, infaq, I’tikaf, membaca al-
Qur’an dan lainnya tentu akan mampu menghantarkan manusia menjadi taqwa. Sebab Ramadhan 
merupakan bulan tarbiyah, mendidik hawa nafsu, menempa keinginan, kepentingan, prinsip hidup, 
sudut pandang, agar tunduk semata-mata kepada Allah swt.
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Hikmah disyari’atkannya puasa adalah agar manusia menjadi bertaqwa. Sebab puasa adalah 
merupakan penyebab utama agar mencapai ketaqwaan. Yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah 
dan menjauhi larangan-Nya.

Syari’at puasa menjadi penyebab utama meraih taqwa karena orang yang berpuasa mampu mentaati 
Allah walaupun dalam masalah yang sebenarnya dihalalkan sebelumnya, seperti makan, minum, 
berhubungan badan suami-istri dan sebagainya. Dan inilah taqwa. Orang yang membiasakan 
mendidik nafsunya untuk mengikuti perintah Allah, yang sebelumnya suka diumbar.

Dari sisi medis, puasa menjadikan sempitnya pembuluh darah, sehingga godaan syetan yang 
berjalan melalui alirannya menjadi buntu. Maka dengan puasa tersebut ambisi berbuat maksiyat 
melemah.

Dengan puasa pula keinginan untuk memperbanyak ketaatan semakin kuat. Misalnya orang kaya 
dapat merasakan langsung bagaimana pedihnya rasa lapar sebagaimana mendera kaum fakir-
miskin. Sehingga timbullah tanggung jawab sosialnya. Dan inilah buah taqwa.

Ramadhan juga bulan jihad, dimana puasa mengajarkan jihad melawan rayuan syetan kepada 
kejahatan, ajakan hawa nafsu, menanjurkan supaya sabar, dermawan, produktif, tidak pemarah, 
disiplin waktu. Puasa membentuk manusia jujur kepada diri sendiri, mampu menahan diri dari yang 
dilarang Allah. Memiliki tanggung jawab, adil, memiliki kepedulian social dan sebagainya. 

Kemuliaan Al-Qur’an
Tidak kalah pentingnya, Allah memuliakan bulan ini dari seluruh bulan yang ada karena bulan ini 
Allah turunkan Al-Qur’an (Syahrul-Qur’an). Allah turunkan kitab-kitab untuk para nabi-Nya, 
Taurat, Injil, Zabur dan suhuf para nabi dan rosul juga pada bulan ini.. 

Agungnya Ramadhan juga karena identik dengan sifat al-Qur’an yang mulia. Yang mengandung 
petunjuk (hudan), menunjukkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia agar diikuti, menunjukkan 
mana yang bahaya (mudhorrot) bagi mereka agar dijauhi. Menunjukkan jalan-jalan kebaikan, dan 
menunjukkan pula jalan-jalan kebinasaan.

SIfat Al-Qur’an juga menjadi pemberi penjelasan (Bayan) yang gamblang, menjelaskan jalan-jalan 
keselamatan dan kebahagiaan, menjelaskan jalan-jalan kesesatan. Al-Qur’an menjadi pembeda (Al-
Furqon) atas cakupan kebaikan dan keburukan. Membedakan mana yang haq, mana yang bathil. 
Mana yang halal, mana yang haram. Mana tauhid, mana yang syirik. Mana yang sunnah, mana yang 
bid’ah. Mana yang menyebabkan kebahagian dan mana yang membinasakan. Agar manusia 
berfikir.

Indahnya Rukhsoh
Allah yang maha rohman dan rohim memberikan kemudahan atau keringanan (rukhsoh), yaitu 
bolehnya meng-qodho’ puasa dan diganti pada hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan karena 
sebab-sebab tertentu seperti sakit keras, perjalanan jauh, hamil dan sebagainya. 

Allah tidak membebani hamba-Nya diluar kemampuannya. Seperti adanya rukhsoh menjama’ dan 
meng-qoshor sholat bagi musafir, sholat dengan berbaring bagi yang tidak kuat berdiri, bolehnya 
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bertayammum bagi orang sakit atau kesulitan mendapati air, bolehnya memakan makanan haram 
dalam keadaan dhorurot yakni nyawanya terancam jika tidak memakannya. Dan sebagainya. 

Bagi orang yang tidak mampu berpuasa dan tidak memungkinkan pula menggantinya maka boleh 
menggantinya dengan fidyah. Yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak puasa yang 
ditinggalkan. Seperti kakek-nenek yang sudah tua, orang sakit yang kemungkinan tidak diharapkan 
kesembuhannya, wanita hamil yang sangat dikhawatirkan kesehatan bayinya. Dan sebagainya.

Diriwayatkan oleh imam Bukhori dan Muslim, bahwa pada zaman rosulullah saat beliau 
mengadakan perjalanan bersama para sahabatnya, sebagian mereka ada yang tetap berpuasa, dan 
sebagian yang lain tidak. Namun diantara mereka tidak ada yang saling mencela. 

Hal ini menunjukkan bahwa syari’at Allah mengandung manfaat yang sangat banyak. Sebaliknya 
apa yang dilarang Allah hakikatnya mengandung kerusakan yang luar biasa bagi jiwa dan badan. 
Salah satu sifat mustahil bagi Allah adalah berbuat dan berkata sia-sia. Maka apa saja yang difirman 
Allah adalah bermanfaat. 

Dalam hal ini rosulullah bersabda; “Maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalamullah (Al-
Qur’an), dan sebagus-bagus petunjuk adalah petunjuk Muhammad….” (HR. Bukhory). Namun 
banyak manusia yang tidak mengerti hikmah ini.

Sesungguhnya ajaran Islam itu adalah kemudahan. Dan barangsiapa yang menentang ajaran Islam 
sesungguhnya justru mempersempit hidup. Akan tetapi kebanyakan manusia mencari rekayasa 
pemuasan diri dengan hawa nafsu. Padahal hal ini sejatinya adalah kehancuran yang nyata. Yang 
lebih aneh lagi, mereka menyangka ajaran Islam sebagai beban, menjadi penghalang kemajuan dan 
prasangka-prasangka keji lainnya. 

Hendaknya bersyukur
Maka barangsiapa yang menyaksikan bulan Ramadhan hendaknya berpuasa, yakni bagi setiap 
muslim yang baligh, sehat serta mampu.

Alangkah indahnya jika nilai-nlai ini mampu terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 
setelah Ramadhan. Apabila telah kita laksanakan perintah-perintah Allah dengan taat kepada-Nya, 
menunaikan kewajiban-kewajiban, meninggalkan apa yang dilarang, menjaga batasan-batasan-Nya, 
maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertaqwa. 

Sebagian ulama ada yang mengambil istimbat disyari’atkannya takbiran pada saat menjelang hari 
raya dengan ayat ini. Sudah sepantasnya kita wajib bersyukur dengan adanya rangkaian syari’at 
ibadah di bulan puasa ini. Yakni dengan membesarkan Allah dengan banyak-banyak mengucapkan 
takbir, tahmid, tasbih menjelang hari kemenangan, idul Fitri. Merayakan hari kemenangan dengan 
banyak bersilaturahim bersama keluarga, sahabat, tetanga dan kaum muslimin di seluruh dunia. 
Taqobbalallohu minna waminkum. [Sy@h]

Maroji’:
1) Tafsir Ibnu Katsir. 
2) Tafsir taysir karimir Rohman
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Mutiara Al-Hadits 32

Manisnya iman, pedihnya kufur
“Ada tiga perkara yang apabila ketiganya terdapat pada diri seseorang, ia tentu mendapatkan 

manisnya iman; Allah dan rosul-Nya lebih dia cintai dari selain keduanya, mencintai seseorang 
semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia 

sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam api " 
(HR. Muslim) 1)
Manisnya Iman

Hadits ini merupakan kaidah agung dalam Islam. Manisnya iman yakni perasaan nikmatnya hidup, 
indahnya hidup yang timbul karena sebab keyakinannya dan ketaatannya kepada Allah ta’ala. Dan 
dia rela menanggung derita ujian dan cobaan sesaat karena sebab keimanannya, karena iman pasti 

diuji. dan ia tetap ridho Allah sebagai Robb, Muhammad sebagai rosul, Al-Qur’an sebagai 
petunjuk, dengan apapun yang dihadapinya. Karena dengan imannya, semua berujung pada hasil 

kebahagiaan yang hakiki. 2) 

Yang akan mampu merasakan hal tersebut hanyalah mereka yang mengutamakan keimanannya 
daripada apapun. Ia utamakan cintanya kepada Allah dan rosul-Nya daripada cintanya kepada 
benda-benda. Ia lebih mengutamakan seruan Allah dan Rosul-Nya dengan menunaikan perintah-
perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dari pada ajakan hawa nafsu.

Al-Qodhi ‘iyadh berkata; yang mampu merasakan manisnya iman hanyalah mereka yang cinta dan 
taat secara tulus kepada Allah dan rosul-Nya. Dan hanya inilah yang menjadikan jiwanya tentram, 
dadanya lapang, kesulitan-kesulitannya menjadi mudah. Hanya orang yang seperti ini saja bisa 
merasakan lezatnya iman. 3) Sementara yang lain tidak.

Lebih mencintai Allah dan Rosul-Nya
Lalu apa tanda seseorang itu dicintai Allah?. Sebab setiap sesuatu itu memiliki sifat dan tanda. 
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Mas’ud; setiap sesuatu itu memiliki ciri-ciri dan tanda-
tanda. Dalam hal ini syeikh al-Hakami ditanya; apa tanda seorang hamba itu dicintai Allah ? Ia 
berkata; yaitu ia mencintai setiap apa yang Allah dan rosulullah cintai, ia juga membenci apa saja 
yang Allah dan rosulullah benci. 4) Cinta dan bencinya telah tunduk dibawah wahyu, jauh dari cinta 
karena hawa nafsu.

Al-Qodhi ‘iyadh berkata; tanda seseorang mencintai Allah yaitu hatinya mampu untuk selalu 
menerima seruan-seruan Allah, jiwanya dipenuhi ketaatan kepada-Nya. Ia mencintai sesuaatu yang 
Allah cintai serta membenci apa yang Allah benci. 

Sebagaimana firman Allah;
“Dan dari manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu yang mereka 
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mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman teramat sangat 
cintanya kepada Allah” (QS. Al-Baqoroh: 165) 5)

Al-Qodhi ‘iyadh berkata; Cinta (mahabbah) adalah kecenderungan hati untuk melakukan sesuatu 
yang sesuai dengan apa yang disukai oleh yang dicinta. Kecenderungan itu sendiri terasa nikmat 
dan dianggap baik, misalnya yang lumrah diketahui; mencintai wajah rupawan, bacaan qur’an yang 
merdu, rasa lezat makanan, kendaraan tunggangan yang kuat dan seterusnya. 6) 

Namun ada tingkatan cinta yang lebih tinggi yakni yang lebih mengedepankan sisi dalam (inner) 
seperti; rasa cinta kepada yang memiliki sifat adil, bijaksana, tanggung jawab, bisa diandalkan, 
lapang dada, empati, pema’af, akhlaq yang baik, dermawan, penyayang, pelindung dan sebagainya. 
Padahal semua sifat mulia ini telah ada pada asmaul husna Allah. Juga pada diri rosulullah yang 
disebutkan Allah memiliki Akhlaqul karimah 7) 

Oleh karena itu rosulullah bersabda; 
“Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga Aku (rosulullah) lebih dicintainya 
melebihi orangtuanya, anaknya dan manusia seluruhnya.” (HR. Bukhory).8)

Sebab rosulullah memiliki derajat kesempurnaan, menunjuki manusia ke jalan petunjuk, mengajari 
manusia untuk tunduk kepada yang maha Pecinta, menyucikan mereka dari perilaku buruk kepada 
ketinggian adab, menerangi manusia dengan cahaya bahwa siapa saja yang mentaatinya akan 
dimasukkan surga, sebaliknya siapa yang bandel dan ogah-ogahan beriman akan dicampakkan ke 
dalam neraka. (Akhir keterangan Qodhi ‘iyadh) 9)

Orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan rosulullah yang 
paling ia cintai. Dan mencintai Allah dan rosul-Nya mengharuskan adanya penghormatan, 
ketundukan dan pengagungan. Mendahulukan firman dan sabdanya atas segala ucapan manusia. 
Siapapun dia. 

Dengan demikian kelak di hari kiyamat tidak akan diterima alasan-alasan mereka yang lebih 
mencintai materi bumi dari pada Allah dan rosulullah. Yang lebih mencintai rumahnya, pabriknya, 
jabatannya, karirnya, sawah-ladangnya, kendaraannya. Juga ternaknya. 

Memang setiap orang pasti mencintai dunia sebagai pembawaan insting. Namun tidak semua orang 
mau serta mampu mencintai Allah dan rosul-Nya. 

Sebagaimana Allah berfirman;
“Dijadikan indah bagi semua manusia cinta syahwat kepada wanita-wanita dan anak-anak dan harta 
perhiasan dari emas dan perak dan kuda kendaraan dan ternak-ternak dan sawah ladang. Itulah 
kesenangan hidup dunia. Dan di sisi Allah ada tempat yang lebih baik” (QS Ali Imron: 14) 10)

Mencintai seseorang karena Allah.
Mencintai seseorang karena Allah adalah mencintai sesama muslim. Dan tidak pantas seorang 
muslim mencintai musuh Allah. Sehingga mencintai sesama muslim berarti menjalin hubungan 
baik bersama mereka dengan saling menghargai mereka, dengan menasehati, saling memberi, 
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memuliakan dan tidak mendholimi, tidak menyakiti, tidak merusak kehormatannya, tidak mengusik 
ketentramannya, harta dan darahnya. 11) 

Jika seseorang telah jelas nampak mentaati Allah dan rosul, menjauhi dosa-dosa, tampak secara 
lahir selalu berusaha menyempurnakan diri menjadi hamba Allah yang baik, maka alasan apalagi 
untuk tidak mencintainya?

Sebab kenyataannya masih ada sekelompok yang saling meng-hajr (menjauhi), saling memvonis, 
tidak saling memperbaiki, justru saling men-takfir, kasar, dan jauh dari adab dakwah yang hikmah. 
Yang diberikan justru fitnah bukan maslahat. Kedholiman bukan keadilan. Perilaku yang jalang 
bukan akhlak mulia. Tidak pernah disampaikan dakwah dan nasehat. 

Benci kepada kekufuran
Ia benci menjadi kafir di suatu saat, takut murtad setelah muslim, takut keimanannya berkurang 
menjadi minus. Lebih baik ia memilih dilempar ke dalam api dari pada menjadi yahudi, atau 
nashrani atau majusi. Atau ia lebih rela dibakar api daripada menjadi kafir. 12) 

Dengan demikian nabi seakan-akan bersabda bahwa terbakarnya badan dengan bara api itu lebih 
ringan baginya daripada harus menanggung resiko kufur. Bahkan seandainya orang-orang kafir 
yang kaya raya di dunia ini diperlihatkan pedihnya siksa yang akan diterimanya kelak niscaya ia 
akan berusaha menebusnya dengan semua harta kekayaannya hingga sepenuh bumi. 13) 

Meski mereka secara lahiriyah tampak begitu enak, bisa mengenakan pakaian yang bagus-bagus, 
makan yang enak-enak, bertempat tinggal dengan fasilitas yang mewah-mewah, namun sebenarnya 
hatinya selalu gelisah dengan sebab kesasatnya. 

Bagi mereka siksa yang pedih di akhirat14),. Balasan yang akan dia rasakan di dunia adalah 
kalutnya fikiran15), hati yang sakit16), umur yang tersia-sia17), amalan yang percuma18), lelahnya 
badan, pahitnya hidup19), sempitnya urusan 20), beratnya beban 21), dan kehidupan sehari-hari 
yang selalu diliputi dengan kegalauan dan kegamangan.22)

Do’a
Semoga kita semua mampu meraih tiga kaidah utama kelezatan hidup ini. Sebab hal ini merupakan 
sebuah derajat yang tinggi bagi seorang muslim agar mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan 
hidup. Dunia akhirat. [Sy@h]
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Mutiara Al-Hadits 31

Generasi al-Ghuroba’
 

.Dari Abi Hurairoh berkata, bahwa Rosulullah bersabda; 
“Islam itu pada awalnya dalam keadaan asing, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana 
awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing" 
Dalam riwayat Ahmad; Yaitu orang-orang yang sholih berada di tengah banyaknya orang-orang 
yang jelek, orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka.” 
(HR. Muslim) 1) 
Asingnya Islam saat pertama
Begitu berat dan dahsyat penderitaan nabi beserta sahabat-sahabatnya melaksanakan dakwah Islam 
ini. Berbagai celaan, hinaan, pemboikotan, penyiksaan, pengejaran, pembantaian telah dialaminya 
sampai Allah memberikan pertolongan. 

Di saat kondisi jahiliyah yang parah, ternyata masih ada sekelompok manusia yang tetap tegak, 
kokoh di atas kebenaran, istiqomah dengan ajaran al-Haq, Islam yang mulia. Meski dengan resiko 
celaan, ejekan, dan rintangan. Sebab mereka memilih beriman apapun resikonya, bahwa inilah jalan 
hidup yang wajib ditempuh, harga mati yang tidak akan ditawar lagi.

Ternyata, kekalahan, kehinaan dan kehancuran adalah bagi para penentang islam ini. Sebaliknya, 
hasil akhir berupa kebahagiaan dan kemuliaan dunia - akhirat ada pada pihak yang Allah ridhoi. 
Dengan janji-Nya; “Bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik (surga)” (QS. Ar-
Ro’d: 29) 2)

Demikian ini menurut pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah, Qotadah, Ibnu Ajlan dan sebagainya. 3)

Ditengah masyarakat yang berideologi keropos, berpolitik demokrasi, berekonomi riba, 
berkehidupan social materialis, berbudaya korup, berhukum sekular, berakhlaq barat, Alhamdulilah 
Allah masih lahirkan manusia-manusia pilihan-Nya untuk mengemban dakwah Islam ini ke seluruh 
pelosok dunia.

Siapakah orang asing itu ?
Rosulullah bersabda; Yaitu orang yang membuat perbaikan di saat manusia berbuat kerusakan. 
(HR. Muslim) 4)

Al-Qodhi ‘iyadh berkata; maksud Islam akan kembali asing adalah ada di kota Madinah. 
“Sesungguhnya iman akan pasti berkumpul di Madinah sebagaimana ular berlindung di 
sarangnya” (HR. Bukhori) 5)
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Pada masa awalnya, orang-orang berhijrah ke Madinah. Di antaranya ada yang termotivasi untuk 
hidup berdekatan dengan rosulullah, ada yang ingin bertempat tinggal saja, dan ada yang ingin 
membuat masyarakat guna melaksanakan agama 6)

Dan maksud pada umumnya adalah Islam awal mulanya dipeluk oleh sebagian kecil orang, 
kemudian tersiar secara luas. Namun kelak pada suatu zaman pemeluk Islam yang benar-benar akan 
kembali sedikit seperti awal mulanya. 7)

Hadits Amru bin Aufal-Muzanni berkata; “sesungguhnya agama ini awal mulanya dipandang asing, 
dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut, yaitu orang yang 
berbuat perbaikan-perbaikan tatkala manusia berada pada kerusakan” (HR. Muslim). 8)

Di tengah masyarakat yang terbuai dan terlalaikan dengan pernak-pernik kehidupan dunia, akan 
tetap ada manusia yang berpegang teguh pada tali kebenaran Islam ini, maka mereka seolah-olah 
dipandang aneh oleh orang-orang bodoh, karena berbeda dengan kebanyakan manusia pada 
umumnya.

Kok ada manusia menegakkan sholat ketika manusia mengabaikannya. Kok masih ada orang yang 
istiqomah mengutamakan Al-Qur’an di tengah-tengah manusia yang meremehkannya. Kok ada 
orang yang menghiasi kehidupannya dengan ibadah di saat manusia-manusia terlena dengan 
kelalaian, dan ternyata masih ada segolongan hamba yang mencintai akhirat di saat manusia yang 
waktunya habis tersita untuk dunia.

Orang asing (Ghuroba’) itu adalah kelompok orang yang mendapatkan keselamatan, selamat 
sentausa dengan berpegang erat pada Al-Qur’an dan as-Sunnah. 9)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rojab; Rosulullah bersabda; 
ktZeä5oivp kte;5oiks=N}v Àufeã=iýæ Öiüä] Öiü0iüoidã?%v
Ä|<ä6çeãrãp<Å ce:2Qksp ufeã =iü kt~%ý}.1 
“Senantiasa ada dari ummatku yang selalu menegakkan perintah Allah, tidak akan mencelakai 
mereka orang yang tidak menolong mereka, dan orang yang menyelesihi mereka. Hingga datang 
perintah Allah dan mereka tetap di atas yang demikian itu” (HR. Bukhory). 10)

Ulama’ mutaakhirin mensifati orang asing itu adalah yang meyelamatkan aqidahnya dari syubhat, 
memperkuat keimanannya, menjaga ketaqwaannya, maka mereka selamat pula hidupnya dunia 
akhirat. Adapun yang di luar mereka adalah orang-orang yang sesat binasa.

Orang asing adalah mereka yang meneguhkan komitmennya dengan aqidah tauhid di saat orang 
bergelimang kesyirikan, berleha-leha dalam kelalaian. Orang asing adalah mereka yang loyal 
dengan imannya di tengah komunitas kuffar, yang tetap istiqomah dengan sunnah tatkala sebagian 
cecunguk asyik dengan bid’ahnya.

Orang asing adalah mereka yang mengikuti rosulullah, sahabat-sahabatnya, tabi’in (murid para 
sahabat), tabi’ut-tabi’in, serta imam-imam yang mendapatkan petunjuk dengan setia. Maka ikutilah 
mereka, tempuhlah manhaj-nya, sebab siapa saja yang mengikuti mereka akan selamat, jika tidak 
sesatlah dirinya. 11)
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Orang asing adalah mereka yang tegak dengan dakwah islam, terang benderang di atas kebenaran 
lahir maupun bathin, baik dengan ucapan maupun perbuatan, yang tulus ikhlas, penuh kesungguhan 
dan kemantapan hati. Orang asing adalah mereka yang berjihad melawan musuh-musuh dakwah 
Islam dari kelompok liberal, sekular materialis, neo muktazilah, jahmiyah, golongan khowarij, 
syi’ah rofidhoh, murji’ah, qodariyah, sufi kebatinan dan setiap musuh agama.

Orang asing adalah mereka yang disebutkan dalam ayat;
“Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan bercerai berai, ” (QS. Ali- 
Imron: 108) 12)

Orang asing adalah mereka yang melaksanakan seruan ayat;
“Dan tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan manakala Allah dan rosul-Nya 
telah menetapkan suatu urusan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) dari urusan mereka. Dan 
barang siapa yang mendurhakai Allah dan rosul-Nya maka sungguh ia telah sesat dengan 
nyata” (QS. Al- Ahzab: 36) 13)

Orang asing adalah; 
“Maka demi Robb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidaklah beriman sampai mereka menjadikan 
kamu hakim pada apa - apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan 
dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menyerahkan diri dengan 
sebenar-benanrnya” (QS. An- Nisa’: 65) 14)

Orang asing tersebut adalah mereka amat mengagungkan sunnah. Yaitu orang yang menjaga 
sunnah-sunnah ketika manusia membuat kerusakan-kerusakan di dalamnya dengan beraneka ria 
TBC (tahayul, Bidah dan Churofat). 15)

Beruntunglah orang yang asing
Orang asing adalah mereka yang mengikuti rosulullah dalam beragama yang meliputi aqidah, 
ibadah, manhaj, akhlaq, dan dakwah. Maka kebahagiaan bagi mereka. Sebagaimana do’a kita dalam 
sholat;
“Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas 
mereka” (QS. Al-Fatihah: 6 -7) 16)

Lantas, siapakah yang dimaksud orang yang diberi nikmat tersebut?. Yaitu;
“Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan rosul, maka mereka itulah golongan yang bersama 
orang-orang yang beri nikmat oleh Allah atas mereka, yaitu para nabi, shiddiqin, para syuhada’ dan 
orang-orang sholih” (QS. An-Nisa’: 69) 17)

Kesimpulan dari al-Auza’i; asing maksudnya sedikit sekali manusia yang benar-benar berada pada 
sunnah sehingga disifati asing, tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya. 18) manusia pilihan 
yang tidak ikut-ikutan dengan gelombang kehidupan materilialisme, tidak pula terombang- ambing 
dengan gelimang syahwat dan syubhat.

Imam at-Tsaury berkata; ketahuilah bahwa para pelaku sunnah adalah orang-orang asing (al-
ghuroba’) itu. Yunus ibnu ‘ubaid juga menjelaskan; tidaklah tersisa sedikitpun dari ajaran nabi 
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berupa melaksanakan sunnah-sunnah melainkan akan dirasa asing oleh manusia yang tidak 
mengerti” 19) 

“Akan tetapi orang-orang yang bertaqwa kepada Robb-Nya bagi mereka surga-surga yang mengalir 
di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Dan 
apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik” (QS. Ali-Imron: 198) 
20)
Khotimah
Semoga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang Allah beri nikamt atas mereka di dunia dan 
akhirat. Sebagaimana telah dijelaskan. Dan bukan kebanyakan manusia yang melalaikan dirinya 
akan tujuan kehidupannya. Amiin. [Sy@h]

 
 

Mutiara Al-Qur’an 30

Tauhid untuk seluruh manusia
 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak 
menginginkan rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menginginkan pula supaya mereka 
memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan 
lagi sangat kokoh." 
(QS. Ad-Dzariyat: 56-58) 1) 

Tauhid; hak Allah, kewajiban manusia
Sesungguhnya tauhid adalah hak Allah yang paling wajib untuk ditunaikan. Tidaklah Allah 
mencipta jin dan manusia kecuali agar bertauhid. Hak tersebut karena Dia sebagai maha pencipta, 
pemilik dan pengatur alam semesta ini. Langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara 
keduanya terwujud karena Allah. Dia menciptakan seluruhnya dengan hikmah yang besar dan 
keadilan. Maka layak bagi-Nya untuk mendapatkan hak peribadahan dari semua makhluk-Nya 
tanpa disekutukan dengan apa pun.

Sebagian ulama menafsirkan kalimat: "supaya menyembah-Ku" dengan: "supaya mentauhidkan-
Ku" 2) Amalan manapun tidak akan bermanfaat, tertolak dan batal bila dicampuri syirik. Bahkan 
bisa menggugurkan seluruh amalan lain bila perbuatan yang dilakukan dalam kategori syirik besar. 

Allah Subhanahu wa Ta`ala berfirman:
"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah 
mereka kerjakan". (Al-An`am: 88) 3) 
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"Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentu kamu termasuk 
orang-orang yang merugi." (Az-Zumar: 65) 4) 

Suatu perkara yang tidak bisa disangkal adalah bahwa alam raya ini pasti ada yang menciptakan. 
Yang mengingkari hal tersebut hanyalah orang yang tidak waras. Sebab jika dia sadar tentu 
meyakini bahwa setiap yang tampak di alam ini pasti ada yang mewujudkan. Alam yang demikian 
teratur dan rapi tentu memiliki pencipta, penguasa, dan pengatur. Tidak ada yang mengingkari 
perkara ini kecuali atheis yang sombong.

Allah telah menciptakan manusia yang mana dahulunya bukanlah apa-apa. Eksistensi mereka di 
bumi ini merupakan kekuasaan Allah. Allah telah melimpahkan banyak kucuran nikmat-Nya sejak 
mereka masih berada dalam perut, lahir ke dunia hingga mati. 5) 

Rahmat Allah yang sedemikian rupa menuntut kita untuk mewujudkan hak Allah yang paling besar 
yaitu beribadah kepada-Nya. Allah tidak pernah meminta apa apa dari kita kecuali hanya agar kita 
ibadah kepada-Nya semata dengan ikhlas.

Ibadah bukanlah sebagai hadiah kita untuk Allah atas segala limpahan nikmat-Nya. Sebab 
perbandingannya tidak seimbang. Dalam setiap hitungan nafas yang kita hembuskan maka di sana 
ada sekian nikmat yang tak terhingga nilainya. Oleh karenanya nilai ibadah manusia kepada Allah 
tenggelam tanpa meninggalkan bilangan di dalam luas rahmat-Nya. Allah berfirman:

"Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan kesudahan 
(yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." (Thoha: 132) 6) 

Ketika manusia beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik maka sebenarnya manfaatnya kembali 
kepada diri manusia sendiri. Allah akan membalas seluruh amal kebaikan manusia dengan kebaikan 
yang berlipat ganda. Ibadah manusia tidaklah akan menguntungkan Allah dan bila mereka tidak 
beribadah tidak pula akan merugikan-Nya.

Manusia yang mendambakan kebaikan untuk dirinya tentu akan serius beribadah kepada Allah 
tanpa menyekutukan-Nya dengan apa pun. Itulah tauhid yang harus dibersihkan dari berbagai daki-
daki syirik. Sebab kesyirikan hanyalah menjanjikan kesengsaraan hidup dunia - akhirat.

Allah berfirman:
"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah (sesuatu dengan), maka pasti Allah 
mengharamkan surga baginya, dan tempat kembalinya adalah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang 
dzolim itu seorang penolong pun" (Al-Maidah: 72) 7) 

Sementara mentauhidkan Allah dalam ibadah mengantarkan kepada keutamaan yang besar di dunia 
dan akhirat. Sebagaimana firman-Nya:

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzoliman, bagi 
mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk." (Al-An`am: 82) 8) 
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Kedzoliman yang dimaksud dalam ayat ini ialah kesyirikan sebagaimana yang ditafsirkan oleh 
Rosulullah dalam hadits Ibnu Mas`ud. 9) 

TAUHID MERUPAKAN FITRAH MANUSIA
Allah berfirman:
“Katakanlah: Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang 
kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup 
dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala 
urusan? Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka katakanlah: Mengapa kamu tidak bertakwa 
(kepada-Nya)?" (Yunus:31) 10) 

Sesungguhnya syahadat tauhid telah tertanam pada jiwa manusia sejak lahir. Namun fitroh untuk 
beribadah ini dirusak oleh bujuk rayu syaithon di kemudian hari, sehingga berpaling dari tauhid 
kepada syirik, dari fitrah taat menjadi maksiyat. Para syaithan baik dari kalangan jin dan manusia 
bahu-membahu untuk menyesatkan manusia dengan sejuta cara. 

Rosulullah bersabda, 
"Setiap anak yang lahir, dilahirkan atas fitroh, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya 
Yahudi atau Nashroni atau Majusi" (HR.Al-Bukhori) 11) 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah di atas) fitroh Allah 
yang telah menciptakan manusia menurut fitroh itu. Tidak ada perubahan pada fitroh Allah." (Ar-
Ruum:30) 12) 

"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaithon-syaithon (dari jenis) 
manusia dan jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-
indah untuk menipu" (Al-An'am:112) 13) 

Sehingga karakter asal yang tertanam pada diri manusia secara fitroh adalah bertauhid kepada Allah 
Sementara kesyirikan adalah yang datang kemudian. Jika manusia mengikuti fitrahnya yang suci 
selamatlah dia. Namun jika tidak mengikutinya, tentu akan menikmati kesengsaraan hidup dan 
perselisihan, permusuhan di kalangan manusia. 

Allah berfirman:
"Dahulu manusia itu adalah ummat yang satu. maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi 
kabar gembira dan pemberi peringatan." (Al-Baqoroh: 213) 14) 

"Dahulu manusia hanyalah ummat yang satu, kemudian mereka berselisih." (Yunus:19)15) 

Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah sepuluh generasi yang seluruhnya berada di atas 
Islam. Lalu kesyirikan berawal pada masa itu. Maka Allah mengutus Nuh sebagai rosul yang 
pertama,
"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan 
wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian." (An-Nisaa`: 163) 16) 
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Dahulu bangsa Arab juga berada di atas agama Nabi Ibrahim yaitu tauhid. hingga datang `Amr bin 
Luhai Al-Khuza`i lalu merubah agama Nabi Ibrohim menjadi agama pagan. Melalui orang ini 
tersebar penyembahan terhadap berhala di Arab, terlebih khusus daerah Hijaz. Maka Allah 
mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir.

Rosulullah menyeru manusia kepada agama tauhid, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-
benarnya. Sampai tegak kembali agama tauhid dan runtuhlah segala sesembahan terhadap berhala. 
Saat itulah Allah menyempurnakan agama dan nikmat-Nya bagi alam semesta.

Itulah fenomena sejarah perjalanan agama umat manusia sampai zaman ini. Hari-hari belakangan 
kesyirikan telah sedemikian dahsyat melanda kaum muslimin. Sedikit sekali di antara mereka orang 
yang mengerti tentang tauhid dan bersih dari syirik. As-Syaikh Abdurrohman bin Hasan Alu As-
Syaikh pernah berkata: "Di awal umat ini jumlah orang yang bertauhid cukup banyak sedangkan di 
masa belakangan jumlah mereka sedikit". 17) 

PENUTUP 
Kita mendapatkan perkara tauhid sebagai barang langka dalam kehidupan sebagian masyarakat 
muslimin. Tidak mudah kita menemuinya walaupun mereka mengaku sebagai muslimin. Maka 
perlu untuk membangkitkan kembali semangat bertauhid di tengah-tengah masyarakat. Karena 
tauhid adalah hak Allah yang paling wajib untuk ditunaikan oleh segenap manusia.

Allah berfirman:
"Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka 
sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata." 
(Az-Zumar: 15) 18) 

 
 

Mutiara Al-Qur’an 29

Indahnya Islam bagi masyarakat dunia
 

”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk rahmat bagi semesta alam”.
(QS Al-Anbiya’: 107) 1)

Arti Islam
Islam secara etimologi berarti; berserah diri, dan tunduk patuh. Secara terminologi artinya berserah 
diri kepada Allah dengan cara men-tauhidkan-Nya, tunduk patuh dengan melaksanakan ketaatan 
atas segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta bebas diri dari perbuatan syirik dan 
orang-orangnya.2)
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Apabila Islam disebut dengan Iman maka maksudnya adalah perkataan dan amalan. Islam adalah 
satu-satunya agama yang benar dan satu-satunya yang diterima Allah. 3) Islam berarti berserah diri 
kepada Allah dengan cara mentauhidkan-Nya, tundukdan patuh kepada-Nya dengan melaksanakan 
ketaatan atas segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, serta membebaskan diri perbuatan syirik. 
4) 

Agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diterima Allah. Agama maupun 
kepercayaan buatan selain Islam adalah batil tidak akan diterima dan ditolak mentah-mentah.

Sebagaimana firman Allah;
“Barangsiapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk 
orang-orang yang rugi”. (QS. Ali Imron: 85) 5)

Mudahnya Islam
”Islam itu tinggi dan tiada yang bisa menandingi ketinggiannya” (Ucapan ‘Ali bin Abu Tholib) 53)
Prinsip-prinsip agama Islam itu jelas, terang, kokoh, abadi selama-lamanya. Yang semuanya 
diambil dari sumber utama; Al-Qur’an dan As-sunnah yang shohih. Konsep-konsep Islam sangat 
gamblang, sempurna dalam hal keyakinan aqidah, amal ibadah, konsep syari’at, dan perilaku. Jauh 
dari kata-kata kacau, tidak pula muter-muter, plin-plan, ruwet dan mengada-ada. 6)

Islam adalah sumber kebahagiaan, kesuksesan dan kemuliaan manusia. Segala jenis kebaikan 
semuanya terdapat dalam ajaran Islam. Ajaran Islam membuahkan berbagai jenis kebaikan dan 
keberkahan dunia akhirat. 7)

Ajaran Islam cocok untuk seluruh bangsa dengan beraneka latar problematikanya. Islam sesuai di 
setiap masa dan tempat, di setiap kondisi dan situasi. Dengan Islam ini ummat manusia akan 
menjadi baik, sejahtera, dan aman sentausa. Tetapi Islam tidak tunduk kepada tempat dan kondisi 
umat. 8)

PRINSIP - PRINSIP ISLAM 
Setiap muslim bisa jadi sebagai petani, polisi, aparatur negara, wiraswasta atau apa saja namun 
kewajiban menjadi seorang hamba Allah yang baik adalah kewajiban utama dalam hidupnya. 
Sehingga mengetahui dasar dan karakteristik agama Islam merupakan kewajiban pula. 

Dengan mengetahui Islam kita akan semakin yakin bahwa hanya Islam sajalah yang dapat 
menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia. Baik individu, rumah tangga, 
masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam seluruh aspek kehidupan, entah masalah keyakinan, ibadah, 
akhlaq, ekonomi, politik dan seterusnya. Semuanya telah diterangkan secara global di dalam Islam. 

Maka Islam merupakan nikmat yang besar dari Allah untuk manusia. Orang yang tidak 
mengetahuinya akan senantiasa berada pada kegelapan dan kerugian. Akibatnya dia menderita 
dalam kekafirannya. Hidupnya sengsara dan celaka, jauh dari ketentraman dan di akhirat disiapkan 
siksa yang pedih. 

Setiap muslim tentunya mengakui bahwa nikmat terbesar adalah Islam ini. Dengannya ia mampu 
mengarungi kehidupan dan menghadapi ujian kehidupan dengan mendapati petunjuk. Ia sangat 
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berterima kasih kepada Allah karena diberi karunia agung ini. Bisa mengikuti ajaran nabi yang 
mulia, bisa menunuaikan kewajiban yang seharusnya. 

Sehingga bukti terimakasih tadi berupa senantiasa beribadah kepada Allah dengan ikhlas, 
mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ia beramal sholih, berakhlak mulia, beradab dengan 
adab yang bermanfaat. Menjauhi perbuatan syirik, meninggalkan amal dan akhlak yang buruk yang 
membahayakan hati dan badan. 

Keindahan Islam berupa perintah dan larangan.
Islam menyuruh kepada setiap kebaikan serta melarang dari setiap keburukan. Tiada satu 
kebaikanpun kecuali Islam telah membimbingnya, sebaliknya tiada satupun keburukan kecuali 
Islam telah melarangnya. 9)

Di antaranya yang utama, Islam memerintahkan untuk bertauhid 10) dan melarang syirik 11). 
Dengan tauhid ini umat menjadi mulia, menampakkan harga diri 12) dan memberikan kelezatan 
iman. 

Islam memerintahkan untuk berbuat adil 13) serta obyektif. Melarang dholim. 14) Islam 
memerintahkan Iman 15), melarang kufur 16). Menganjurkan mengikuti sunnah17) melarang 
bid’ah18). Memerintahkan jujur 19), transparansi 20) melarang menipu 21), promosi palsu, laporan 
fiktif, curang dalam menimbang 22), dan setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka 
nerakalah yang paling tepat balasannya 23).

Islam memerintahkan agar amanah 24) melarang khiyanat 25). Manajemen pribadi, keluarga 
maupun institusi yang akurat, bertanggung jawab 26) bukan manajemen yang penuh dengan 
kepentingan pribadi.

Islam memerintahkan menetapi janji 27) melarang ingkar janji 28) , memerintahkan berbakti 
kepada ibu bapak 29) melarang mendurhakainya 30) , memerintahkan taslim 31) melarang murtad 
32), memerintahkan berakhlaq mulia 33), tawadhu’ 34), dermawan 35), kasih sayang 36) melarang 
berakhlaq bejat 37), liar, sombong 38), hasad 39), suka menggunjing 40), memfitnah 41), adu 
domba 42), provokasi, mencela 43), meremehkan orang lain 44), dan sebagainya. 

Islam menjaga jiwa 45) dan kehormatan, melarang pertumpahan darah 46), pembunuhan tanpa haq 
dan kesewenang-wenangan 47). Oleh karenanya siapa yang membunuh tanpa alasan yang benar 
maka hukumannya qishos. 48)

“Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian seperti 
terlarangnya di hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang 
tidak hadir” 49) (HR Bukhori)

“Lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim” (HR. An-Nasai) 
50) 

Islam menjaga nasab keturunan 51) mengharamkan zina dan yang mendekatinya 52). Seperti 
sekarang ini; pacaran, gaul bebas antara laki-perempuan, model busana yang membangkitkan 
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pemerkosaan, dan budaya musik, joget 54). Fenomena hamil sebelum nikah sepertinya sudah biasa, 
apel dan kis-kisan layaknya bukan persoalan. Betapa sudah mengerikan sesungguhnya. Oleh 
karenanya barangsiapa yang berzina maka hukumannya rajam 55) bagi yang sudah berkeluarga, dan 
dicambuk 100 kali bagi lajang 56). 

Islam menjaga akal 57) mengharamkan setiap hal yang memabukan 58) seperti khomer 59), 
narkoba dan rokok. Oleh karenanya siapa saja yang terbukti mengkonsumsinya dihukum dera 80 
kali 60). Bahkan Bandar narkoba dipenggal kepalanya. Hukum bagi tukang sihir adalah digantung 
61). 

Islam menjaga harta 62). Oleh karenanya siapa yang mencuri mencapai kadar ¼ dinar hukumannya 
potong tangan 63). Bagi koruptor, bagi perampok, penipuan berat, spekulasi hukum dan sejenisnya 
hukumannya adalah dipotong secara salib 64). 

Islam mengajarkan produktivitas 65), kreatifitas, kerja keras 66), berlomba dalam kebaikan 67), 
melarang boros 68), malas 69) dan curang 70). Islam menyuruh kita berikhtiar mencari rizki 71), 
menjaga kehormatan 72), mensejahterakan masyarakat, melarang menghinakan diri dengan 
mengemis 73) dan menjadi beban orang lain 74). Oleh karenanya Islam mengajarkan bekerja 
dengan jujur 75), amanah 76), bahkan menjanjikan kehidupan yang baik 77). 

Islam melarang tasyabbuh (menyerupai) 78). Yaitu laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya 
79). Menyerupai orang kafir 80), menyerupai orang-orang jahat dan hina.

Agama ini memerintahkan kepada yang halal baik pekerjaan maupun harta 81), melarang korupsi 
82), riba 83), spekulasi 84), suap 85), dan sejenisnya. Bukan seperti saat ini. Dimana realita yang 
ada hukum yang berlaku adalah hukum gado-gado, politik obral janji, ekonomi riba dan budaya 
mata duwitan.

Islam memerintahkan kebersihan 86), hidup sehat, makan bergizi 87), melarang hidup kotor dan 
najis 88). 

Islam mengajarkan jiwa social 89), bersikap adil 90), bijaksana, mencintai sesama 91), silaturahmi 
92), menjenguk orang sakit 93), memuliakan tetangga, tamu 94), mengantar jenazah 95), 
menyantuni fakir miskin 96), menyebarkan salam 97), bekerjasama dalam kebajikan 98), amar 
ma’ruf nahi munkar 99), bahkan mendoakan orang bersin 100), Melarang sebaliknya; jiwa-jiwa 
binatang buas.

Khotimah
Alangkah indahnya jika islam benar-benar diterapkan. Karena tidak akan berani macam-macam 
otang yang hendak melakukan kejahatan. Maka masyarakat akan merasa aman, terlindungi, 
tersantuni, dibantu, disayangi, diupayakan kesejahteraannya. [Sy@h]
 

Mutiara Al-Hadits 28
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Permulaan wahyu kepada Rosulullah
 

Dari Jabir bin Abdillah berkata, Rosulullah bersabda; “Saat aku berjalan tiba-tiba aku mendengar 
suara dari awang-awang maka aku mengangkat kepalaku dan menyaksikan malaikat yang datang 
kepadaku di goa Hiro’ duduk di Kursiy antara langit dan bumi, maka aku bergetar ketakutan maka 
aku pulang dan aku berkata; selimutilah aku!, selimutilah aku!,’ maka Allah menurunkan ayatnya; 
‘Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah maka berilah peringatan, dan Robbmu 
agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa jauhilah, yaitu berhala, kemudian 
wahyu turun berangsur-angsur” (HR. Muslim) 1)
TAHANNUTS
Rosulullah ber-tahannuts atau ‘Uzlah di goa Hiro’ dilakukan dengan menyendiri dalam rangka 
beribadah kepada Allah. Dan bukan bertapa, yoga maupun kontemplasi. Imam Al-Khotoby berkata; 
rosulullah beruzlah agar mencegah diri dan menjauhi perbuatan dosa yang telah menyatu di 
masyarakat Quraisy saat itu. Uzlah dimaksudkan agar kondisi hati mampu berdzikir dengan 
khusyuk, mudah bertafakkur, membersihkan diri dari ambisi-ambisi hawa nafsu. 2) 

Teladan rosulullah ini sebagai pelajaran kepada umatnya agar mengerjakan ibadah dengan khusyuk, 
selalu bertafakkur, tidak mengikuti macam-macam maksiyat yang ada di masyarakat. Meskipun 
tidak harus pergi ke goa dan menjauhi masyarakat.

TURUNNYA AL-‘ALAQ 1 – 5
Rosulullah kemudian didekap malaikat Jibril tiga kali dengan sangat erat saat ber-uzlah dan 
diperintahkan: ‘iqro’! (bacalah) namun nabi sebagai orang yang ummy (:tidak bisa membaca dan 
menulis) berkata; ‘maa Ana biqori’ (:aku tidak bisa membaca). Lalu dikatakan; bacalah………… 

“Bacalah dengan nama Robb-mu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal 
darah. Bacalah dan Robb-mu agungkanlah. Yang mengajari manusia dengan perantara qolam. Yang 
mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya” (QS. Al-‘Alaq: 1-5) 3) 

Para ulama’ berkata; faedah dekapan malaikat adalah agar nabi tidak berpaling dan agar 
memfokuskan perhatiannya kepada wahyu yang hendak disampaikan. Dan hal ini dapat diambil 
pelajaran kepada para pengajar seyogyanya berhati-hati dalam memberikan arahan, agar umat yang 
dibimbing atau muridnya bisa menerima pelajaran dengan baik. Meski tidak harus dengan cara 
dekapan. 4) 

Hikmah nabi sebagai manusia yang ummy adalah agar kelak originalitas Al-Qur’an sebagai wahyu 
Allah tidak diragukan, agar tetap terjaga dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pemikiran-
pemikiran filsafat yang kacau. Meskipun demikian yang mengajri nabi adalah guru yang kuat dan 
dahsyat, yakni malaikat Jibril. 5)

Rosulullah memang benar ‘ummy’, akan tetapi ummy tidak berarti bodoh, sebab beliau adalah 
imam Ulul ‘Azmy bagi seluruh nabi dan rosul, orang yang paling cerdas (fathonah) untuk seluruh 
masa, sebagai guru paling cerdas bagi umatnya, sebagai suami dan ayah terbaik untuk keluarganya, 
beliau adalah super manager bagi bawahannya, komandan terhebat dalam 400 lebih peperangan, 
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Maharaja paling melindungi bagi kalangan lemah, orang yang terpercaya bagi semua stakeholder-
nya. Dan seterusnya. Dengan demikian mungkinkah seorang nabi bodoh?

ZAMMILUUNY !
Rosulullah mendapatkan wahyu pertama tersebut bergetar ketakutan, menggigil menyaksikan 
dahsyatnya Jibril dalam bentuk aslinya kemudian beliau terjatuh ke bumi. Kemudian berlari pulang 
menuruni lembah-lembah berbatu. Dan berkata kepada Khodijah; ‘Zammiluuny ! (selimutilah 
aku!)’. Maka Khodijah pun menuangkan air dingin serta menghibur nabi dengan berkata; ‘Sungguh 
Allah tidak akan menghinakanmu, Demi Allah, engkau adalah orang yang suka menyambung 
silaturahmi, suka menolong orang yang membutuhkan, menjamu tamu dan mengusahakan 
kebutuhan bagi yang lemah’ 6) 

Hikmah dari hadits ini adalah tentang kesetiaan Khodijah sebagai seorang istri yang baik, yang 
cerdas akalnya, yang teguh hatinya, luas wawasannya, yang pantas diteladani bagi para muslimat. 
Di saat suaminya menghadapi masalah dia ikut empati, memberi kabar gembira, dan memotivasi 
agar mendapatkan jalan keluar. Juga memberi pelajaran agar seorang muslim memberikan 
perlindungan dan ketenangan kepada siapa saja yang ditimpa kekawatiran. 

Qodhi al-‘Iyadh berkata; gemetarnya nabi merupakan rasa ketakutan kalau-kalau beliau kelak tidak 
mampu mengemban dan melaksanakan wahyu Allah. 7) Nabi saja demikian takutnya. Namun, kini 
kita lihat umatnya yang begitu santai menyikapi wahyu Allah. Dan merasa sudah pasti masuk surga. 

Para ulama’ berkata mengenai ucapan Khodijah kepada nabi; akhlak yang mulia dan perbuatan baik 
sebenarnya menjadi penyelamat bagi pelakunya dari hal-hal yang buruk. Demikian pula sebaliknya, 
akhlak yang buruk dan dosa-dosa menjadi penghancur bagi pelakunya.

Al-Qodhy ‘iyadh menukilkan kembali keterangan, kebaikan nabi bukan sekedar meniru budaya 
suku Qoraisy yang baik saat iti seperti menjamu tamu, suka menanggung beban orang lemah, suka 
berterima kasih, mempelajari majas-majas sastra. Namun lebih dari itu karena nabi memang sebagai 
manusia pilihan Allah. 8) 

Akhlak nabi menyambung silaturahmi, bisa dilakukan seorang muslim dengan mengunjungi 
keluarga-keluarganya, sanak kerabat dan sahabat-sahabat dengan berbuat baik kepada mereka. 
Misalnya; memberi hadiah, mengucapkan salam, membantunya dengan berbuat baik secara materiil 
maupun immaterial, mendakwahi mereka jika masih kafir. Demikian pendapat imam Al-Khotoby 
dan Abu ‘Abbas Tsa’lab. 9) 

MENGHADAP WAROQOH
Rosulullah dan Khodijah kemudian menghadap Waroqoh bin Naufal ibnu Asad yang memeluk 
agama ahli kitab yang masih bertauhid. Lalu dia berkata kepada Nabi; ‘andai saja aku masih hidup 
ketika masamu kelak engkau diusir oleh kaummu nanti, niscaya aku akan menolongmu mati-
matian. 10 

Ringkasan hadits yang panjang ini menunjukkan bahwa Waroqoh anak paman dari Khodijah 
tersebut beragama ahlul kitab yang bertauhid dan bukan Kristen, sebab dia akan memeluk Islam 
sebagai agama penyempurna bagi seluruh agama, dan akan membela nabi mati-matian. 
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TURUNNYA AL-MUDDATSIR 1 – 5
Walid bin Mughiroh membuat jamuan makan daging unta kepada orang-orang Quraisy dan 
berembuk dengan mereka tentang julukan apa yang paling pantas untuk rosulullah. Lalu mereka 
sepakat memberi nabi dengan gelar-gelar yang teramat jahat yakni; ‘sahir’ (tukang sihir), 
‘kahin’ (dukun/paranormal), ‘syair’ (tukang pantun), ‘majnun’ (gila), ‘kadzib’ (pembual/pendusta), 
‘safih’ (dungu) dan sebagainya. 11)Wal’iyadzu billah. 

Hal tersebut membuat hati nabi menjadi pilu dan membuatnya sedih berselimut. Lalu Allah 
menurunkan ayatnya; 
“Wahai orang-orang yang berselimut. Bangunlah maka berilah peringatan. Dan Robbmu 
agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa, jauhilah”. (Al-Muddatsir; 1-5) 11)

Rosulullah diperintah dalam ayat ini, termasuk khitabnya juga kepada kita sebagai umatnya agar 
bersungguh-sungguh dalam beribadah, bangkit bersemangat untuk berdakwah, baik dengan lisan 
maupun perbuatan, mengagungkan Allah dengan memurnikan tauhid, dan selalu bersabar 
menghadapi manusia, sabar akan tantangan kehidupan. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Ibnu 
Katsir.

Syeikh As-Sa’dy menjelaskan ayat ‘watsiyaabaka fathohhir’ (maka pakaianmu sucikanlah) dengan 
makna isyti’aroh atau majas; maka sucikanlah dirimu dari dosa-dosa, jagalah kebersihan dan 
bersihkanlah niyat-niyat hatimu. 13) 

‘Watsiyaabaka fathohhir’ mengandung nasehat yang agung kepada kita agar membersihkan diri dari 
kerusakan-kerusakan berupa; syirik, riyak, nifaq, ‘ujub, takabbur, ghoflah (lalai) dan sejenisnya. 
Jauhilah perbuatan dosa, hindarilah amal apa saja yang buruk dari dosa besar maupun kecil. Artinya 
pula perbaikilah urusan dan amal perbuatanmu, bersihkanlah pakaianmu.14)Wallohu a’lam. [Syah]
 

Mutiara Al-Hadits 27

Antara haq Allah dan haq hamba
 

Dari Mu’adz bin Jabal berkata, kami pernah dibonceng nabi di atas seekor himar, maka rosulullah 
bersabda; ‘wahai Mu’adz tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hamba-Nya? Dan apa hak 
hamba - hamba-Nya atas Allah?’ aku pun menjawab; ‘Allah dan rosulullahnya yang lebih 
mengetahui’, rosulullah bersabda; ‘Hak Allah bagi hamba adalah hendaknya mereka beribadah 
kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, sedangkan hak hamba dari Allah adalah 
tidak akan menyiksa mereka jika mereka tidak menyekutukan-Nya dengan apapun’. Aku berkata; 
‘Ya rosulullah, apakah boleh aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia?’, Rosulullah; ‘ya, 
jika mereka tidak meremehkannya" 
(Bokhory-Muslim: 36) 1)
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Kedudukan Tauhid
Ibnu Qoyyim berkata: tauhid adalah haq Allah paling murni, dan menjadi kewajiban utama setiap 
hamba selama hidupnya. Tauhid adalah kunci pembuka dakwah para rosul, Allah memberitahukan 
bahwa seluruh dakwah para nabi adalah tauhid, 2) 

Aqidah tauhid adalah ruh dakwah dan syari’at seluruh nabi dan rosul. Tauhid merupakan pondasi 
bagi bangunan agama seperti halnya kedudukan ruh bagi badan. Tiada tegak jasad kecuali 
dengannya. Seluruh amal dakwah jika tidak dilandasi spirit tauhid maka hanya akan menjadi 
pekerjaan menyeru orang menjadi anggota kelompok.

Tujuan awal maupun target akhir dakwah para rosul adalah menyebarkan tauhid di muka bumi. 
Tujuan dakwah nabi bukanlah kekuasaan politik, bukan wanita, bukan pula harta apalagi anggota 
sebanyak-banyaknya semata, layaknya MLM (Multi Level Marketing). Bahkan nabi ditawari 
kedudukan raja di Makkah, dipersilahkan memilih mana saja gadis Arab yang disuka, berapa saja 
dinar dan dirham yang diinginkan. Tapi tidak. 

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Husain bin abdirrohman, bahwa rosulullah diperlihatkan 
tentang para nabi ada yang memiliki umat hanya 40 orang, ada yang dua orang saja, ada yang 
banyak seperti gumpalan awan, bahkan ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut sama 
sekali. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah rosul bukan hanya target kuantitas tapi target tauhid. 
Meski manusia ada yang menerima dan ada juga yang tidak. 3) 

Tauhid sebagai kewajiban pertama.
Apa kewajiban manusia jika telah menginjak baligh (dewasa)? Ada yang menjawab; mencari kerja, 
bersekolah, membantu orang tua, dan beraneka ragam jawaban. Bahkan semenjak kecil sudah 
ditanamkan pertanyaan cita-citamu nanti apa? Ada yang menjawab; jadi polisi, dokter, presiden, 
guru atau apa saja. Mayoritas manusia lebih sibuk mementingkan ini semua, dan menyepelekan 
kewajiban hakikinya; mentauhidkan Alah. 
Bagaimana contoh tauladan Al-Qur’an dalam hal ini? Nabi Ya’qub saat menjelang wafatnya; 
menekankan kepada putra-putranya;”apa yang kamu sembah sesudahku wahai anakku?” 4) Dan 
bukan pertanyaan; apa yang kamu makan sesudah ayah tiada wahai anakku. Luqman berwasiyat 
kepada putranya; “wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah”, 5) rosulullah bersabda; 
“perintahkanlah anakmu sholat pada umur 7 tahun, pukullah jika tidak sholat manakala menginjak 
usia 10 tahun”, 6) semua ini menunjukkan kewajiban mentauhidkan Allah sejak kecil. Dan masih 
banyak lagi contoh-contoh.

Mentauhidkan Allah baik secara Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma’ wassifat. Tauhid Rububiyyah 
berarti mengimani bahwa Dialah Allah maha raja tanpa saingan, 7) maha satu tak butuh sekutu 8), 
segala sesuatu fana selainNya 9), tiada yang mampu menandingi kuasaNya. Milik-Nya apa saja 
yang di langit, di bumi, dan di antara keduanya. 10) 

Tauhid Uluhiyyah berarti Dialah Allah yang paling berhak diibadahi, diingat, disyukuri, dipuji-puji 
akan kebaikannya, paling dekat pertolongannya, paling cepat bantuannya, maha raja paling adil, 
paling derma, paling sayang, teramat luas pemberiannya, paling kuat perlindungannya, paling 
mencukupi untuk menyandarkan semua harapan, hanya kepada-Nya menyerahkan segala ketaatan 
secara totaliter. 11) 
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Tauhid Asma’ was-sifat berarti mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang baik 
bagi Allah, sebagaimana yang sudah Allah dan rosul-Nya tetapkan bagi-Nya. Tanpa takwil, ta’til, 
tahrif, dan takyif. 12) 

Keutamaan dakwah Tauhid
Dakwah tauhid berarti mengajak masyarakat dunia kepada derajat keimanan yang paling tinggi. 
Rosulullah bersabda; 
“Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang tertinggi adalah ‘Laa 
ilaaha illallah’, yang paling rendah adalah menyingkirkan duri (rintangan) dari jalan dan malu 
adalah salah satu cabang iman” (HR. Bukhory – Muslim) 13) 

Imam Nawawy berkata: “Nabi telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lain tidak 
akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang tertinggi ini, yakni tauhid. 14) 

Sebagaimana kesalahan orang sekarang yang menghabiskan banyak umurnya untuk memperbaiki 
keduniaannya, mu’amalahnya kepada manusia namun mengabaikan hubungannya dengan Allah. 
Memperbaiki kerusakan kendaraannya, tempat tinggalnya, lebih menekuni karirnya, mencurahkan 
perhatian akan akselerasi ekonominya. Namun, begitu cuek dengan perkembangan imannya. 

Setiap orang, setiap lembaga organisasi, maupun masyarakat memang pasti punya kekurangan. Dan 
kekurangan dalam hal keyakinan tauhid sangatlah jelek. Sebab hanya syahadat tauhid yang tidak 
ada toleransi dalam hidup dan mati. 

“Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada hartamu, tubuhmu, akan tetapi Allah hanya 
memandang (menilai) hati dan amal perbuatanmu” (HR. Bukhory) #)

Diutusnya seorang rosul adalah untuk menjelaskan manusia tentang tauhid; LA ILAHA ILLA 
LLAH, MUHAMMAD ROSULULLAH. Dan mengajarkan kepada manusia wahyu yang suci yang 
terpelihara sepanjang masa; Al-Quran dan Al-Hadits. Yang barang siapa berpegang teguh dengan 
keduanya maka tidak akan sesat, tidak pula celaka selama-lamanya. 15) 

Meskipun kondisi dan problematika umat yang dihadapi oleh setiap rosul berbeda-beda namun yang 
menjadi prioritas dakwah adalah mengajak masyarakat kepada tauhid. Apakah problem yang 
mendera masyarakat itu tentang kemiskinan ekonomi, seperti suku Madyan pada zaman nabi Nuh, 
permasalahan dekadensi moral seperti kaum Sodom zaman nabi Luth, masalah perbudakan Bani 
Isroil pada zaman nabi Musa, permasalahan politik seperti pada zaman nabi yusuf, segala problem 
seperti pada zaman nabi Muhammad, dan seterusnya. 

Bahkan risalah tauhid ini didakwahkan oleh rosulullah selama 13 tahun di Makkah,. Lalu 
dilanjutkan ke Madinah dan ke seluruh bumi. Rosulullah bersama sahabat-sahabatnya menanamkan 
benih tauhid kepada segenap manusia. Meskipun harus merasakan aneka resiko berupa putusnya 
ikatan keluarga, ancaman terror, pengasingan, penghinaan, pengejaran, peperangan, gangguan 
hingga pembunuhan. 16) 

Bagimana hasil dakwah tauhid? mereka menjadi generasi tauladan terbaik untuk seluruh kurun, 
bangsa pilihan untuk seluruh dunia. 17) 
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Realita umat Islam
Fenomena umat Islam kini yang mulai berkiblat kepada hidup materialistic, hedonistic, permissive 
dan liberal. Akhirnya seakan-akan Islam tinggal slogan, al-Quran tiggal tulisan, al-Hadits hampa 
pengamalan, nabi dan rosul jadi dongengan, kyai dan ustadz menjadi artist dagelan, masjid tinggal 
bangunan. Wal’iyadzu billah.

Realita yang ada cukuplah menjadi saksi. Sehingga Umat Islam di negeri seperti itu dikenai janji 
Allah. Yakni barang siapa yang berpaling dari Al-Qur’an dan beralih kiblat kepada orang kafir, 
maka mereka terkoyak-koyak dengan kehinaan di berbagai dimensi; ideology, poloitik, ekonomi, 
sosial, budaya dan sebagainya 

Nabi telah mengingatkan bahwa; kemulian, ketinggian dan kejayaan umat ini terkait erat dengan 
keberadaannya pada kemurnian aqidah mereka. Bersihnya tauhid dari daki-daki syirik, syirik dalam 
hal niyat / tujuan, do’a permohonan, ketaatan atau ketundukan, kecintaan dan loyalitas. Syirik 
perdukunan, ajimat, tahayul, sihir, mantra-mantra, permohonan bantuan jin dan segala modelnya. 

Kemulian Umat Islam ada pada ketundukan mereka pada Ibadah hanya kepada Allah, memegang 
erat kebanaran Islam, kuatnya dalam muttaba’ah rosul, berjalannya umat di atas jalan para salaful 
ummah, bersatu dengan ulama dan umaro’ mereka dan berusaha untuk memajukan Islam dan kaum 
muslimin dalam segala bidang.

Sesungguhnya kondisi manusia yang paling rusak adalah orang-orang musyrik. Bagaimana tidak? 
Ia diciptakan, dihidupkan, disediakan udara, dijamin rejekinya, dan akan menuju Allah. Bagaimaa 
bisa ia berpaling kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat maupun mudhorot 
sedikitpun?. 
Tidak ragu dan tidak samar lagi. Artinya telah nyata, bahwa zaman sekarang dengan dalih 
kebebasan semua orang ingin melegalkan kebebasan apa saja, baik tata nilai, pendapat, budaya, 
kepentingan hingga hawa nafsu. Planet bumi ini tidak hanya dipenuhi dengan maksiyat kepada 
Allah, tetapi penjuru-penjurunya telah penuh sesak dengan kelalaian, dan penghambaan manusia 
kepada manusia atau manusia kepada materi. 
Ditambah lagi daftar adanya pemikiran-pemkiran nyeleneh dalam agama, tercampurnya antara haq 
dengan yang batil dalam praktek beragama. Anggapan sunnah dianggap bid’ah sementara bid’ah 
dianggap sunnah. Maksiyat dianggap taat, sementara ketaatan dianggap keanehan. Munculnya 
ragam media maksiyat, porno, klenik, atheis, perdukunan yang dibalut penampilan Islam dan 
sebagainya. Para pengikut hawa nafsu dan iblis semakin lancang saja merusak kondisi umat ini 
yang semula baik menjadi berani untuk menentang dan melecehkan ajaran agama. 18) 
Ringkasan faedah hadits
1. keutamaan sahabat Mu’adz di sisi rosulullah, yaitu sebagai sahabat Anshor, kelompok pasukan 
Badar yang dijamin masuk Surga, sebagai gubernur Makkah setelah Futuh Makkah, konsulat nabi 
pertama ke Yaman, sebagai ulama’nya dari kalangan sahabat, yang ‘alim (berilmu), mempunyai 
keutamaan dalam dakwah, kesucian hati dan ibadah. (Fathul Majid, Abdullah bin abdil wahhab : 
40)
2. Bolehnya boncengan dengan sahabat di atas kendaraan jika dirasa kuat.
3. Bolehnya menamai ternak atau peliharaannya dengan nama-nama tertentu, sebagaimana nama 
himar nabi ini yang bernama ‘Ufair.
4. Betapa baiknya nabi yang memiliki akhlaq tawadhu’ (rendah hati), dengan membonceng 
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sahabatnya.
5. Bolehnya memberi pertanyaan dengan sesuatu yang sudah diketahui jawabannya dengan maksud 
menanamkan pemahaman dan agar lebih efektif.
6. Tauhid merupakan hak Allah paling besar dan sebagai kewajiban seluruh manusia paling besar, 
dari pada kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti; bekerja, membayar hutang, mengembalikan 
pinjaman, menunaikan haq manusia, memberi nafkah, dan tugas-tugas yang lain.
7. Adab etika yang bagus adalah manakala tidak mengetahui sesuatu dengan berkata; wallohu 
a’lam, atau menjawab; ‘aku tidak tahu’. Dari pada memaksakan diri dan bersikap sok tahu.
8. Makna matan hadits; hendaknya mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya 
dengan apapun, yakni; supaya manusia memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, berupa; 
melaksanakan rukun iman dan islam, berdo’a, berharap, memohon perlindungan, memohon 
ampunan, bertaubat, tawakkal, takut, bernadzar, ta’dzim, berserah diri, taslim secara total hanya 
kepada Allah ta’ala semata-mata. Dan bukan kepada selain-Nya. 5) (Usul-As-tsalatsah, Syeikh 
Sulaiman At-Tamimy, hal.6)
9. Ucapan Mu’adz; ‘bolehkah aku kabarkan berita gembira ini?’ adalah anjuran memberikan berita 
gembira, memberi kemudahan urusan kepada kaum muslimin. 
10. Sabda nabi; ‘jika mereka tidak meremehkannya’ karena factor mashlahat. Sebab jika 
menyampaikan Islam kepada orang yang jahil, maka hanyalah akan menjadikannya sebagai bahan 
permainan. Maka lebih baik tidak disampaikan. Namun jika dipandang apa yang akan disampaikan 
tersebut akan menambah nikmatnya ketaatan mereka yang faham, maka hendaklah disampaikan.
11. Hadits ini juga mengandung faidah anjuran agar ikhlas mengerjakan ibadah kepada Allah.
12. Hikmah diutusnya rosul, yakni sebagai kabar gembira berupa surga bagi yang mengikutinya.
13. Agama para nabi dan rosul itu sama, yakni ajaran tauhid. Sebaliknya kekufuran itu juga sama 
meskipun bungkusnya beda-beda misalnya; Kristen, katholik, Hindu, Budha, Kong hu-chu, Sinto, 
aliran kebathinan dan kawan-kawannya (tambahan penulis)
14. perintah terbesar dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Dan larangan terbesar dalam 
hidup ini adalah syirik, yang berkonsekuensi pengingkaran kepada semua jenis thoghut. Yaitu, apa 
saja yang ibadahi di luar Allah.
15. Jaminan (assuransi) yang pasti hanyalah di tangan Allah. Yaitu bagi manusia yang tidak 
berkubang kesyirikan tidak akan dimasukkan neraka. Dan tentunya dimasukkkan ke dalam surga.
16. Ibadah kepada Allah adalah bertauhid kepada-Nya, baik secara Rububiyyah, Uluhiyyah dan 
Asma’ wassifat. 
17. Tauhid Rububiyyah berarti mengimani bahwa Dialah Allah maha kuasa, pemelihara, pengatur, 
penentu, mengawali dan mengakhiri. Tauhid Uluhiyyah berarti Dialah Allah yang paling berhak 
diibadahi, dengan segala bentuk peribadatan yang disyari’atkan-Nya, Tauhid Asma’ was-sifat 
berarti mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang baik bagi Allah, sebagaimana 
yang sudah Allah dan rosul-Nya tetapkan bagi-Nya. 
Khotimah
Meskipun banyak orang yang tidak bertauhid kepada Allah, namun kebenaran Islam tidak diukur 
atas banyaknya sesuatu. Mereka masih saja mengambil sesembahan selain Allah dengan 
menyembahnya, mengagungkan, meminta bantuan, memberi penghormatan dan sesajian kepada 
patung gundul, arca botak, penghuni laut selatan dan sebagainya.

Padahal apa yang dilakukan orang-orang musyrik adalah telah dibatalkan Allah sendiri bahwa; 
tuhan-tuhan selain Allah tersebut tidaklah kuasa kepada dirinya sendiri apalagi pemujanya, tidak 
mampu menarik manfaat, atau menolak bahaya, serba lemah, tidak bisa menghidupkan dan 
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mematikan. 19) 
Untuk mengarungi zaman seperti ini, Nabi Saw berwasiyat;
“Aku wasiyatkan kepada kalian, agar bertaqwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin 
meskipun ia seorang budak Habsyi,. Karena barang siapa yang hidup diantara kalian dia akan 
melihat beragam perselisihan. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, dan 
sunnah-sunnah khulafaur rasyidin sesudahku. Berpeganglah kepadanya dan gigitlah ia dengan gigi 
geraham kalian. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru (dalam agama). Karena sesuatu yang baru 
adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat” (HR Abu Dawud) 20) 
[Syah] 
 

Mutiara Al-Hadits 26

Agama adalah nasehat

“Agama itu adalah nasihat. Mereka (para sahabat) bertanya; untuk siapa wahai rosulullah?. 
Rosulullah bersabda; untuk Allah, kitab-Nya, rosul-Nya, imam kaum muslimin, dan kaum muslimin 
pada umumnya" 
(HR. Muslim) 1)
Nasehat kepada Allah
Imam Nawawi (676 H) berkata: nasehat untuk Allah artinya mengajak masyarakat manusia ke jalan 
Allah. Makna nasehat kepada Allah adalah beriman kepada-Nya, menafikan semua sekutu bagi-
Nya, menetapkan sifat-sifat yang mulia bagi-Nya, melaksanakan ketaatan kepada-Nya, menjauhkan 
badan dari aneka maksiyat kepada-Nya, berjihad melawan orang-orang yang kufur kepada-Nya dan 
mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. 2) 

Nasehat untuk Allah mencakup 2 hal, yaitu ikhlas beribadah kepada-Nya dan memenuhi persaksian 
(syahadat) tauhid kepada-Nya secara rububiyyah, uluhiyyah, serta asma’ wassifat. 3) 

Syeikh Muhammad As-Sindi (1163H) berkata; nasehat kepada Allah maksudnya agar seorang 
hamba berusaha menjadikan dirinya ikhlas kepada-Nya, seorang muslim wajib mengagungkan-Nya 
dengan sebesar-besar pengagungan, mengamalkan ketaatan secara lahir maupun batin serta 
menjauhi apa-apa yang Dia benci. Hatinya penuh cinta dan rindu kepada-Nya, mensyukuri semua 
nikmat-nikmat-Nya, sabar atas bencana yang menimpanya, serta ridho kepada taqdir-Nya. 4) 

Nasehat kepada Allah maksudnya menyeru manusia supaya memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, 
berupa; melaksanakan rukun iman dan islam, berdo’a, berharap, memohon perlindungan, memohon 
ampunan, bertaubat, tawakkal, takut, bernadzar, ta’dzim, berserah diri, taslim total hanya kepada 
Allah ta’ala semata-mata. Dan bukan kepada selain-Nya. 5) 

Nasehat kepada Kitab-Nya
Nasehat untuk kitab mencakup beberapa perkara, yaitu bersikap mengagungkannya, membenarkan 
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apa yang diberitakannya, tidak ragu-ragu terhadapnya, melaksanakan anjuran-anjuran di dalamnya, 
menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya, berhukum dengan hukum-hukumnya, meyakini 
bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang datang dari sisi Allah yang terjaga hingga hari qiyamat. 2) 

Syeikh Muhammad As-Sindi (1163H) berkata; nasehat kepada Kitab maksudnya meyakini 
bahwasanya Al-Qur’an itu kalamullah, mengimani apa yang ada di dalamnya, membacanya, 
bersikap memuliakannya, mengutamakannya dari selainnya, mempelajarinya agar mendapatkan 
ilmunya, serta mengamalkannya agar selamat karenanya. 6) 

Nasehat kepada Kitab maksudnya menyerukan Al-Qur’an ke segenap penjuru dunia, ke desa-desa, 
kota-kota, kantor-kantor, instansi-instansi, daerah-daerah, kutub bumi, pelosok-pelosok kampung 
baik daratan maupun lautan. Me-masyarakat-kan Al-Qur’an dan meng-Al-Qur’an-kan masyarakat. 
Dan program ini adalah semulia-mulia pekerjaan, karena menjadikan jaringan masyarakat ber-
tauhid. 

Bagaimana hal ini dikatakan tidak mulia? Padahal menunaikann seruan dalam Al-Qur’an adalah 
keutamaan, anugerah, kebajikan, kasih sayang, cinta, keadilan, keuntungan, kejayaan, pertolongan, 
jalan solusi, harapan dan segala perbendaharaan kebaikan untuk segenap manusia. Dunia, juga 
akhirat. Sebab isi kandungan Al-Qur’an adalah demikian, yakni seruan untuk bertauhid, 
memerintahkan manusia agar memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, dan tidak menyekutukan 
Allah dengan apa saja.

Al-Qur’an merupakan pelita zaman, wasilah bagi penempuh perjalanan kepada Allah, tiada mampu 
mencapai derajat kedekatan kepada Allah kecuali dengannya, ia sebagai penyejuk mata dan hati 
bagi orang berilmu, pelipur lara bagi yang mendapat cobaan. Al-Qur’an adalah jalan yang harus 
ditempuh bagi pencari keselamatan, karena kalau tidak, dia pasti sesat. 7) 

Nasehat kepada Rosul-Nya
Nasehat untuk rosulnya mencakup beberapa perkara, yaitu ittiba’ kepada rosulullah, beriman 
kepadanya bahwa rosulullah adalah manusia yang benar, tiada pernah berdusta sebagai manusia 
pilihan, membenarkan apa yang beliau beritakannya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi 
larangan-larangannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya yang mana manusia kini telah 
meremehkannya. 2) (Syarah Arba’in an-Nawawy, hadits ke-7, oleh syeikh al-Utsaaimin)

Nasehat untuk rosulnya berarti; meyakini bahwa rosulullah adalah seutama-seutama makhluk dan 
kekasih Allah, yang diberi keistimewaan mendapatkan wahyu, diutus kepada segenap manusia agar; 
memberi kabar gembira bagi yang mengikutinya, berupa kebahagiaan hidup di dunia dan 
kebahagiaan kekal di surga. Serta memberi peringatan kepada siapa saja yang mengingkarinya, 
berupa kesempitan hidup di dunia dan kesengsaraan kekal di neraka. 8)

Orang yang sukses adalah orang yang mampu membawa kecintaan dan ketaatan kepada sunnahnya. 
Dan hakekat orang yang gagal adalah orang yang terhalang mengikuti ajarannya, yang meremehkan 
hadits-haditsnya sebagai sesuatu yang sepele. Barangsiapa yang mengikuti rosul berarti mengikuti 
Allah, dan barangsiapa yang menentangnya, maka ia telah membangkang Allah secara nyata. 9) 
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Sebagaimana Allah berfirman;
“Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang 
baik, niscaya Allah akan memperbaiki bagimu perkara-perkaramu, dan mengampuni dosa-dosamu. 
Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan rosul-Nya maka sungguh dia beruntung dengan 
keberuntungan yang agung” (QS. An-Nahl: 96) 10) 

Nasehat kepada pemimpin kaum muslimin
Para ulama ada yang berpendapat tentang pemimpin kaum muslimin adalah ulama’ dan yang lain 
adalah umaro’(pemerintah). Karena yang memimpin kaum muslimin dalam perkara agama mereka 
adalah ulama sedangkan dalam hal keduniaan adalah umaro’. 

Nasehat untuk ulama’ adalah bersikap mencintai mereka, sebab mereka adalah pewaris para nabi, 
mereka ulama robbany yang selalu menjaga umat ini dengan firman Allah dan sabda-sabda 
rosulullah. Juga, membantu mereka, bergaul dengan baik, menasehati dengan baik manakala 
melakukan kesalahan. Demikian pula kepada pemerintah. 2) (Syarah Arba’in an-Nawawy, hadits 
ke-7, oleh syeikh al-Utsaaimin)
Yaitu nasihat kepada penguasa maupun pemimpin kaum muslimin, maka mereka menerima, 
mendengar dan mentaati perintahnya dalam hal yang makruf, bukan maksiyat, karena tidak ada 
ketaatan dalam hal maksiyat kepada al-Kholiq. 

Menasehati para pemimpin berarti tidak memerangi mereka selama mereka belum kafir, selalu 
berusaha memperbaiki kondisi para pemimpin, tidak memberontak, provokasi, mengobarkan api 
fitnah kebencian, tidak mengungkit-ungkit aib mereka, tetapi membersihkan kerusakan mereka, 
memerintah mereka kepada kebajikan, melarang mereka dari keburukan, selalu mendoakan mereka 
agar mendapatkan kebaikan. Karena kebaikan mereka berarti akan dicontoh rakyat, rusaknya 
mereka berarti akan mencerminkan bejatnya rakyat. 11) 

Imm Fudhail ibnu ‘Iyadh berkata: Jikalau aku memiliki do’a yang bagus maka aku juga 
peruntukkan untuk pemimpinku. Lalu ditanyakan: wahai Abu ‘Ali apa maksudmu dengan ucapan 
itu? Beliau menjawab; jika do’a itu hanya untuk diriku maka kebaikannya juga hanya untuk diriku, 
namun jika doa itu untuk para pemimpin dan ternyata mereka berubah menjadi baik, maka semua 
orang dan negara akan merasakan manfaat kebaikannya. Maka kewajiban kita adalah terus 
menasehati para pemimpin serta mendoakan mereka”. 12) 

Menjelek-jelekkan penguasa di forum media, mengkudeta, menampakkan kebencian dengan terang, 
mengangkat senjata, mengebom sana-sini, adalah cara politik khowarij yang jelas jauh dari petunjuk 
nabi. Bahkan nabi sendiri tidak demikian, dan hal demikian termasuk dosa menyalahi sunnah, 
menimbulkan bahaya yang lebih besar dan sangat minim manfaatnya. 13) 

Nasehat kepada kaum muslimin keseluruhan
Yaitu dengan menolong mereka dalam kebaikan dan taqwa, melarang mereka dari keburukan, 
membimbing mereka kepada petunjuk, mencegah mereka dengan sekuat tenaga dari kesesatan, 
mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana ia mencintai diri sendiri, dikarenakan mereka semua 
sama-sama ingin menjadi hamba Allah yang baik. Maka haruslah bagi seorang hamba yang baik 
untuk memandang mereka dengan kaca mata yang satu, yaitu kaca mata kebenaran. 14) 
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Menasehati kaum muslimin berarti memperbaiki keadaan mereka, menjaga keutuhan mereka agar 
saling hidup penuh damai dan sentausa, menuniakan haq dan kewajiban, menghormati dan 
menyayangi. Adapun hak kaum muslimin adalah; menjenguk mereka apabila sakit, melawat mereka 
jika meninggal, mendoakan mereka jika bersin, menjawab salam mereka, mendatangi undangan 
mereka, menutup aib mereka, menolong hajat mereka, menjaga kehormatan, darah dan harta 
mereka, memberikan manfaat, menjauhkan mereka dari mudhorrot serta berkasih sayang dengan 
mereka. 15) 

Kesimpulan faidah hadits ini
1. Pentingnya nasehat agama untuk umat manusia.
2. bagusnya metodologi pengajaran nabi yang bersifat umum (mujmal) dahulu kemudian rincian 
penjelasan
3. semangatnya sahabat untuk mengetahui kandungan ilmu.
4. bagusnya sistematika keterangan nabi dari perkara yang paling penting untuk manusia yaitu, 
Allah, kitab, rosul, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya.
5. wajibnya nasehat kepada para pemimpin kaum muslimin
6. isyarat bahwa betapa pentingnya kaum muslimin hidup berjama’ah dengan pemimpin. 
7. wajibnya menjaga ukhuwah untuk semua kaum muslimin.
Sungguh nasehat nabi ini pendek dan singkat, namun betapa agungnya isinya, alangkah bagusnya 
jika dilaksanakan, alangkah hebatnya, alangkah baiknya, alangkah amanahnya pelakunya. Semoga 
termasuk kita. [Syah]
 

Mutiara Al-Qur’an 25

Jaringan masyarakat ber-tauhid (2)
 

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus seorang rosul pada setiap umat (untuk menyeru): 
Beribadahlah kepada Allah (saja), dan jauhilah thoghut……….." 
(An-Nahl: 36) 1)

Kedudukan Tauhid
Ibnu Qoyyim berkata: tauhid adalah haq Allah paling murni, dan menjadi kewajiban utama setiap 
hamba selama hidupnya. Tauhid adalah kunci pembuka dakwah para rosul, Allah memberitahukan 
bahwa seluruh dakwah para nabi adalah tauhid, 2) 

Aqidah tauhid adalah ruh dakwah dan syari’at seluruh nabi dan rosul. Tauhid merupakan pondasi 
bagi bangunan agama seperti halnya kedudukan ruh bagi badan. Tiada tegak jasad kecuali 
dengannya. Seluruh amal dakwah jika tidak dilandasi spirit tauhid maka hanya akan menjadi 
pekerjaan menyeru orang menjadi anggota kelompok.
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Tujuan awal maupun target akhir dakwah para rosul adalah menyebarkan tauhid di muka bumi. 
Tujuan dakwah nabi bukanlah kekuasaan politik, bukan wanita, bukan pula harta apalagi anggota 
sebanyak-banyaknya semata, layaknya MLM (Multi Level Marketing). Bahkan nabi ditawari 
kedudukan raja di Makkah, dipersilahkan memilih mana saja gadis Arab yang disuka, berapa saja 
dinar dan dirham yang diinginkan. Tapi tidak. 

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Husain bin abdirrohman, bahwa rosulullah diperlihatkan 
tentang para nabi ada yang memiliki umat hanya 40 orang, ada yang dua orang saja, ada yang 
banyak seperti gumpalan awan, bahkan ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut sama 
sekali. Hal ini menandakan bahwa dakwah rosul bukan hanya target kuantitas tapi target tauhid. 
Meski manusia ada yang menerima dan ada juga yang tidak. 3) 

Tauhid sebagai kewajiban pertama.
Apa kewajiban manusia jika telah menginjak baligh (dewasa)? Ada yang menjawab; mencari kerja, 
bersekolah, membantu orang tua, dan beraneka ragam jawaban. Bahkan semenjak kecil sudah 
ditanamkan pertanyaan cita-citamu nanti apa? Ada yang menjawab; jadi polisi, dokter, presiden, 
guru atau apa saja. Mayoritas manusia lebih sibuk mementingkan ini semua, dan menyepelekan 
kewajiban hakikinya; mentauhidkan Alah. 
Bagaimana contoh tauladan Al-Qur’an dalam hal ini? Nabi Ya’qub saat menjelang wafatnya; 
menekankan kepada putra-putranya;”apa yang kamu sembah sesudahku wahai anakku?” 4) Dan 
bukan pertanyaan; apa yang kamu makan sesudah ayah tiada wahai anakku. Luqman berwasiyat 
kepada putranya; “wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah”, 5) rosulullah bersabda; 
“perintahkanlah anakmu sholat pada umur 7 tahun, pukullah jika tidak sholat manakala menginjak 
usia 10 tahun”, 6) semua ini menunjukkan kewajiban mentauhidkan Allah sejak kecil. Dan masih 
banyak lagi contoh-contoh.

Mentauhidkan Allah baik secara Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma’ wassifat. Tauhid Rububiyyah 
berarti mengimani bahwa Dialah Allah maha raja tanpa saingan, 7) maha satu tak butuh sekutu 8), 
segala sesuatu fana selainNya 9), tiada yang mampu menandingi kuasaNya. Milik-Nya apa saja 
yang di langit, di bumi, dan di antara keduanya. 10) 

Tauhid Uluhiyyah berarti Dialah Allah yang paling berhak diibadahi, diingat, disyukuri, dipuji-puji 
akan kebaikannya, paling dekat pertolongannya, paling cepat bantuannya, maha raja paling adil, 
paling derma, paling sayang, teramat luas pemberiannya, paling kuat perlindungannya, paling 
mencukupi untuk menyandarkan semua harapan, hanya kepada-Nya menyerahkan segala ketaatan 
secara totaliter. 11) 

Tauhid Asma’ was-sifat berarti mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang baik 
bagi Allah, sebagaimana yang sudah Allah dan rosul-Nya tetapkan bagi-Nya. Tanpa takwil, ta’til, 
tahrif, dan takyif. 12) 

Keutamaan dakwah Tauhid
Dakwah tauhid berarti mengajak masyarakat dunia kepada derajat keimanan yang paling tinggi. 
Rosulullah bersabda; 
“Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang tertinggi adalah ‘Laa 
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ilaaha illallah’, yang paling rendah adalah menyingkirkan duri (rintangan) dari jalan dan malu 
adalah salah satu cabang iman” (HR. Bukhory – Muslim) 13) 

Imam Nawawy berkata: “Nabi telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lain tidak 
akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang tertinggi ini, yakni tauhid. 14) 

Sebagaimana kesalahan orang sekarang yang menghabiskan banyak umurnya untuk memperbaiki 
keduniaannya, mu’amalahnya kepada manusia namun mengabaikan hubungannya dengan Allah. 
Memperbaiki kerusakan kendaraannya, tempat tinggalnya, lebih menekuni karirnya, mencurahkan 
perhatian akan akselerasi ekonominya. Namun, begitu cuek dengan perkembangan imannya. 

Setiap orang, setiap lembaga organisasi, maupun masyarakat memang pasti punya kekurangan. Dan 
kekurangan dalam hal keyakinan tauhid sangatlah jelek. Sebab hanya syahadat tauhid yang tidak 
ada toleransi dalam hidup atau mati. 

Diutusnya seorang rosul adalah untuk menjelaskan manusia tentang tauhid; LA ILAHA ILLA 
LLAH, MUHAMMAD ROSULULLAH. Dan mengajarkan kepada manusia wahyu yang suci yang 
terpelihara sepanjang masa; Al-Quran dan Al-Hadits. Yang barang siapa berpegang teguh dengan 
keduanya maka tidak akan sesat, tidak pula celaka selama-lamanya. 15) 

Meskipun kondisi dan problematika umat yang dihadapi oleh setiap rosul berbeda-beda namun yang 
menjadi prioritas dakwah adalah mengajak masyarakat kepada tauhid. Apakah problem yang 
mendera masyarakat itu tentang kemiskinan ekonomi, seperti suku Madyan pada zaman nabi Nuh, 
permasalahan dekadensi moral seperti kaum Sodom zaman nabi Luth, masalah perbudakan Bani 
Isroil pada zaman nabi Musa, segala problem seperti pada zaman nabi Muhammad, dan seterusnya. 

Bahkan risalah tauhid ini didakwahkan oleh rosulullah selama 13 tahun di Makkah,. Lalu 
dilanjutkan ke Madinah dan ke seluruh bumi. Rosulullah bersama sahabat-sahabatnya menanamkan 
benih tauhid kepada segenap manusia. Meskipun harus merasakan aneka resiko berupa putusnya 
ikatan keluarga, ancaman terror, pengasingan, penghinaan, pengejaran, peperangan, gangguan 
hingga pembunuhan. 16) 

Bagimana hasil dakwah tauhid? mereka menjadi generasi tauladan terbaik untuk seluruh kurun, 
bangsa pilihan untuk seluruh dunia. 17) 

Realita umat Islam
Fenomena umat Islam kini yang mulai berkiblat kepada hidup materialistic, hedonistic, permissive 
dan liberal. Akhirnya seakan-akan Islam tinggal slogan, al-Quran tiggal tulisan, al-Hadits hampa 
pengamalan, nabi dan rosul jadi dongengan, kyai dan ustadz menjadi artist dagelan, masjid tiggal 
bangunan. Wal’iyadzu billah.

Realita yang ada cukuplah menjadi saksi. Sehingga Umat Islam di negeri seperti itu dikenai janji 
Allah. Yakni barang siapa yang berpaling dari Al-Qur’an dan beralih kiblat kepada orang kafir, 
maka mereka terkoyak-koyak dengan kehinaan di berbagai dimensi; ideology, poloitik, ekonomi, 
sosial, budaya dan sebagainya 
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Nabi telah mengingatkan bahwa; kemulian, ketinggian dan kejayaan umat ini terkait erat dengan 
keberadaannya pada kemurnian aqidah mereka. Bersihnya tauhid dari daki-daki syirik, syirik dalam 
hal niyat / tujuan, do’a permohonan, ketaatan atau ketundukan, kecintaan dan loyalitas. Syirik 
perdukunan, ajimat, tahayul, sihir, mantra-mantra, permohonan bantuan jin dan segala modelnya. 

Kemulian Umat Islam ada pada ketundukan mereka pada Ibadah hanya kepada Allah, memegang 
erat kebanaran Islam, kuatnya dalam muttaba’ah rosul, berjalannya umat di atas jalan para salaful 
ummah, bersatu dengan ulama dan umaro’ mereka dan berusaha untuk memajukan Islam dan kaum 
muslimin dalam segala bidang.

Sesungguhnya kondisi manusia yang paling rusak adalah orang-orang musyrik. Bagaimana tidak? 
Ia diciptakan, dihidupkan, disediakan udara, dijamin rejekinya, dan akan menuju Allah. Bagaimaa 
bisa ia berpaling kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat maupun mudhorot 
sedikitpun?. 
Tidak ragu dan tidak samar lagi. Artinya telah nyata, bahwa zaman sekarang dengan dalih 
kebebasan semua orang ingin melegalkan kebebasan apa saja, baik tata nilai, pendapat, budaya, 
kepentingan hingga hawa nafsu. Planet bumi ini tidak hanya dipenuhi dengan maksiyat kepada 
Allah, tetapi penjuru-penjurunya telah penuh sesak dengan kelalaian, dan penghambaan manusia 
kepada manusia atau manusia kepada materi. 
Ditambah lagi daftar adanya pemikiran-pemkiran nyeleneh dalam agama, tercampurnya antara haq 
dengan yang batil dalam praktek beragama. Anggapan sunnah dianggap bid’ah sementara bid’ah 
dianggap sunnah. Maksiyat dianggap taat, sementara ketaatan dianggap keanehan. Munculnya 
ragam media maksiyat, porno, klenik, atheis, perdukunan yang dibalut penampilan Islam dan 
sebagainya. Para pengikut hawa nafsu dan iblis semakin lancang saja merusak kondisi umat ini 
yang semula baik menjadi berani untuk menentang dan melecehkan ajaran agama. 18) 
Khotimah
Meskipun banyak orang yang tidak bertauhid kepada Allah, namun kebenaran Islam tidak diukur 
atas banyaknya sesuatu. Mereka masih saja mengambil sesembahan selain Allah dengan 
menyembahnya, mengagungkan, meminta bantuan, memberi penghormatan dan sesajian kepada 
patung gundul, arca botak, penghuni laut selatan dan sebagainya.

Padahal apa yang dilakukan orang-orang musyrik adalah telah dibatalkan Allah sendiri bahwa; 
tuhan-tuhan selain Allah tersebut tidaklah kuasa kepada dirinya sendiri apalagi pemujanya, tidak 
mampu menarik manfaat, atau menolak bahaya, serba lemah, tidak bisa menghidupkan dan 
mematikan. 19) 
Untuk mengarungi zaman seperti ini, Nabi Saw berwasiyat;
“Aku wasiyatkan kepada kalian, agar bertaqwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin 
meskipun ia seorang budak Habsyi,. Karena barang siapa yang hidup diantara kalian dia akan 
melihat beragam perselisihan. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, dan 
sunnah-sunnah khulafaur rasyidin sesudahku. Berpeganglah kepadanya dan gigitlah ia dengan gigi 
geraham kalian. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru (dalam agama). Karena sesuatu yang baru 
adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat” (HR Abu Dawud) 20) 
[Syah] 
 

Mutiara Al-Qur’an 24
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Kewajiban bertauhid untuk seluruh manusia
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak 
menginginkan rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menginginkan pula supaya mereka 
memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan 
lagi sangat kokoh." 
(QS. Ad-Dzariyat: 56-58) 1) 

Tauhid; hak Allah, kewajiban manusia
Sesungguhnya tauhid adalah hak Allah yang paling wajib untuk ditunaikan. Tidaklah Allah 
mencipta jin dan manusia kecuali agar bertauhid. Hak tersebut karena Dia sebagai maha pencipta, 
pemilik dan pengatur alam semesta ini. Langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara 
keduanya terwujud karena Allah. Dia menciptakan seluruhnya dengan hikmah yang besar dan 
keadilan. Maka layak bagi-Nya untuk mendapatkan hak peribadahan dari semua makhluk-Nya 
tanpa disekutukan dengan apa pun.

Sebagian ulama menafsirkan kalimat: "supaya menyembah-Ku" dengan: "supaya mentauhidkan-
Ku" 2) Jika peribadahan kepada Allah tidak disertai dengan tauhid maka tidak akan bermanfaat. 
Amalan manapun akan tertolak dan batal bila dicampuri syirik. Bahkan bisa menggugurkan seluruh 
amalan lain bila perbuatan yang dilakukan dalam kategori syirik besar. 

Allah Subhanahu wa Ta`ala berfirman:
"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah 
mereka kerjakan". (Al-An`am: 88) 3) 

"Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentu kamu termasuk 
orang-orang yang merugi." (Az-Zumar: 65) 4) 

Suatu perkara yang tidak bisa disangkal adalah bahwa alam raya ini pasti ada yang menciptakan. 
Yang mengingkari hal tersebut hanyalah orang yang tidak waras. Sebab jika dia sadar tentu 
meyakini bahwa setiap yang tampak di alam ini pasti ada yang mewujudkan. Alam yang demikian 
teratur dengan rapi tentu memiliki pencipta, penguasa, dan pengatur. Tidak ada yang mengingkari 
perkara ini kecuali atheis yang sombong.

Allah telah menciptakan manusia yang mana dahulunya bukanlah apa-apa. Eksistensi mereka di 
bumi ini merupakan kekuasaan Allah. Allah telah melimpahkan banyak kucuran nikmat-Nya sejak 
mereka masih berada dalam perut ibunya, lahir ke dunia hingga mati. 5) 

Pada fase janin tidak ada seorang pun yang bisa menyampaikan makanan serta menjaga 
kehidupannya selain Allah. Ibunya sebagai perantara untuk mendapatkan rezeki. Tatkala lahir, 
kedua orang tuanya mengasuhnya hingga dewasa dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. 
Itu semua adalah rahmat dan nikmat yang luar biasa. Jika seorang anak manusia lepas dari rahmat-
Nya walaupun sekejap saja maka dia pasti binasa. Demikian pula jika Allah mencegah rahmat-Nya 
meski hanya sedetik, niscaya mereka tidak akan bisa mengarungi hidup.
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Rahmat Allah yang sedemikian rupa menuntut kita untuk mewujudkan hak Allah yang paling besar 
yaitu beribadah kepada-Nya. Allah tidak pernah meminta apa apa dari kita kecuali hanya agar kita 
ibadah kepada-Nya semata dengan ikhlas.

Ibadah bukanlah sebagai hadiah kita untuk Allah atas segala limpahan nikmat-Nya. Sebab 
perbandingannya tidak seimbang. Dalam setiap hitungan nafas yang kita hembuskan maka di sana 
ada sekian nikmat yang tak terhingga nilainya. Oleh karenanya nilai ibadah manusia kepada Allah 
tenggelam tanpa meninggalkan bilangan di dalam luasnya rahmat-Nya. Allah berfirman:

"Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan kesudahan 
(yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." (Thoha: 132) 6) 

Ketika manusia beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik maka sebenarnya manfaatnya kembali 
kepada diri manusia sendiri. Allah akan membalas seluruh amal kebaikan manusia dengan kebaikan 
yang berlipat ganda. Ibadah manusia tidaklah akan menguntungkan Allah dan bila mereka tidak 
beribadah tidak pula akan merugikan-Nya.

Manusia yang sadar akan kemaslahatan dirinya tentu akan beribadah kepada Allah tanpa 
menyekutukan-Nya dengan apa pun. Itulah tauhid yang harus dibersihkan dari berbagai daki-daki 
syirik. Sebab kesyirikan hanyalah menjanjikan kesengsaraan hidup dunia - akhirat.

Allah berfirman:
"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah (sesuatu dengan), maka pasti Allah 
mengharamkan surga baginya, dan tempat kembalinya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang 
dzolim itu seorang penolong pun" (Al-Maidah: 72) 7) 

Sementara mentauhidkan Allah dalam ibadah mengantarkan kepada keutamaan yang besar di dunia 
dan akhirat. Sebagaimana firman-Nya:

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzoliman, bagi 
mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk." (Al-An`am: 82) 8) 

Kedzoliman yang dimaksud dalam ayat ini ialah kesyirikan sebagaimana yang ditafsirkan oleh 
Rosulullah dalam hadits Ibnu Mas`ud. 9) 

TAUHID MERUPAKAN FITRAH MANUSIA
Allah berfirman:
“Katakanlah: Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang 
kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup 
dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala 
urusan? Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka katakanlah: Mengapa kamu tidak bertakwa 
(kepada-Nya)?" (Yunus:31) 10) 

Sesungguhnya syahadat tauhid telah tertanam pada jiwa manusia sejak lahir. Namun fitroh untuk 
beribadah ini dirusak oleh bujuk rayu syaithon di kemudian hari, sehingga berpaling dari tauhid 
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kepada syirik, dari fitrah taat menjadi maksiyat. Para syaithan baik dari kalangan jin dan manusia 
bahu-membahu untuk menyesatkan manusia dengan sejuta cara. 

Rosulullah bersabda, 
"Setiap anak yang lahir, dilahirkan atas fitroh, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya 
Yahudi, Nashroni, atau Majusi" (HR.Al-Bukhori) 11) 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah di atas) fitroh Allah 
yang telah menciptakan manusia menurut fitroh itu. Tidak ada perubahan pada fitroh Allah." (Ar-
Ruum:30) 12) 

"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaithon-syaithon (dari jenis) 
manusia dan jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-
indah untuk menipu" (Al-An'am:112) 13) 

Sehingga karakter asal yang tertanam pada diri manusia secara fitroh adalah bertauhid kepada Allah 
Sementara kesyirikan adalah yang datang kemudian. Jika manusia mengikuti fitrahnya yang suci 
selamatlah dia. Namun jika tidak mengikutinya, tentu akan menikmati kesengsaraan hidup dan 
perselisihan, permusuhan di kalangan manusia. 

Allah berfirman:
"Dahulu manusia itu adalah ummat yang satu. maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi 
kabar gembira dan pemberi peringatan." (Al-Baqoroh: 213) 14) 

"Dahulu manusia hanyalah ummat yang satu, kemudian mereka berselisih." (Yunus:19)15) 

Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah sepuluh generasi yang seluruhnya berada di atas 
Islam. Lalu kesyirikan berawal pada masa itu. Maka Allah mengutus Nuh sebagai rosul yang 
pertama,
"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan 
wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian." (An-Nisaa`: 163) 16) 

Dahulu bangsa Arab juga berada di atas agama Nabi Ibrahim yaitu tauhid. hingga datang `Amr bin 
Luhai Al-Khuza`i lalu merubah agama Nabi Ibrohim menjadi agama pagan. Melalui orang ini 
tersebar penyembahan terhadap berhala di Arab, terlebih khusus daerah Hijaz. Maka Allah 
mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir.

Rosulullah menyeru manusia kepada agama tauhid, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-
benarnya. Sampai tegak kembali agama tauhid dan runtuhlah segala sesembahan terhadap berhala. 
Saat itulah Allah menyempurnakan agama dan nikmat-Nya bagi alam semesta.

Itulah fenomena sejarah perjalanan agama umat manusia sampai zaman ini. Hari-hari belakangan 
kesyirikan telah sedemikian dahsyat melanda kaum muslimin. Sedikit sekali di antara mereka orang 
yang mengerti tentang tauhid dan bersih dari syirik. As-Syaikh Abdurrohman bin Hasan Alu As-
Syaikh pernah berkata: "Di awal umat ini jumlah orang yang bertauhid cukup banyak sedangkan di 
masa belakangan jumlah mereka sedikit". 17) 
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PENUTUP 
Kita mendapatkan perkara tauhid sebagai barang langka dalam kehidupan sebagian masyarakat 
muslimin. Tidak mudah kita menemuinya walaupun mereka mengaku sebagai muslimin. Maka 
perlu untuk membangkitkan kembali semangat bertauhid di tengah-tengah masyarakat. Karena 
tauhid adalah hak Allah yang paling wajib untuk ditunaikan oleh segenap manusia.

Allah berfirman:
"Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka 
sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata." 
(Az-Zumar: 15) 18) 
 

Mutiara Hikmah23

Keutamaan zuhud

PENGERTIAN ZUHUD
Apa zuhud itu? Dinamakan zuhud apabila lebih yakin apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada 
pada tangan manusia. Sebagaimana Abu Hazm pernah ditanya; “apakah kamu tidak takut faqir?” Ia 
menjawab; “bagaimana aku takut miskin sedangkan tuanku adalah pemilik segala kekayaan yang 
ada di langit dan bumi?”
Fudhail ibnu Iyadz berkata: “pondasi zuhud sebenarnya adalah ridho dan berlapang dada terhadap 
apa yang ditetapkan Allah, orang yang qona’ah dialah orang yang zuhud” 2) 
Imam Ali ra berkata: “barangsiapa yang zuhud terhadap dunia, maka akan terasa ringanlah segala 
perkara yang menimpa” 
Yunus bin Maisaroh berkata: “zuhud bukan berarti meninggalkan sama sekali apa yang halal dan 
bukan pula mengabaikan harta, tapi zuhud adalah berpaling dari sesuatu karena keremehan dan 
kehinaannya, serta ketidakpantasan untuk diperhatikan”. 5) 
Ibnu Taimiyah berkata: “zuhud adalah meninggalkan perkataan maupun perbuatan yang tidak 
bermanfaat untuk akhirat”. Seperti; main kartu, catur, begadang untuk membunuh waktu, dan 
sejenisnya. Abu Bakar abu Zaid berkata: “zuhud adalah sikap qona’ah dengan apa yang halal dan 
mencegah dari yang haram dalam hal makanan, minuman, pakaian, perkatan dan perbuatan”.
Zuhud bukan berarti meninggalkan urusan dunia secara total. Dan memilih hidup miskin sama 
sekali, sebagaimana yang dijalani sebagian kelompok sesat thoriqot sufiyyah. Yang mana hanya 
sedikit makan, berpakaian compang-camping, hidup berkelana, anti bisnis, membatasi diri dengan 
urusan dunia dan mengebiri hidup, mengikuti seruan bid’ah pemimpinnya.
Imam Ahmad ditanya: “apakah orang yang memiliki banyak harta itu bisa zuhud?” ia menjawab: 
“Bisa, apabila ia tidak lupa diri dan congkak jika hartanya bertambah, dan tidak muram manakala 
berkurang, maka dialah orang yang zuhud” 3) 
Zuhud tidak harus melarat. Meskipun ia seorang kaya, ia tetap bisa zuhud. Seperti apa yang 
dicontohkan nabi Sulaiman. Dia memiliki kerajaan Yaman, istrinya (Bulqis) memiliki kerajaan 
Saba’, seluruh kerajaan jin juga di tangannya. Namun nabi Sulaiman tetap zuhud. Juga sahabat 
Utsman yang membiayai 10.000 tentara pada perang jihad beserta unta, kuda dan perbekalannya, 
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Mus’ab bin Umair, anak mahkota yang meninggal hanya memiliki sepotong kain kafan. Jika untuk 
menutup kepala maka terlihat kakinya, jika yang ditutup kaki maka terlihatlah kepalanya. 
Justru orang yang miskin ada yang tidak zuhud. Betul saja hidup miskin, tapi hari-harinya dipenuhi 
sakit hati, rasa iri, dengki dan serakah. Hari-harinya dihiasi perbuatan maling, menipu, riba, 
spekulasi dan sejenisnya. Sampai-sampai berprinsip; “cari yang haram saja susah, apalagi yang 
halal”. ‘iyaadzan billah.
Zuhud adalah meninggalkan perbuatan yang kurang afdhol beralih kepada yang lebih afdhol. 
Misalnya; membaca qur’an hukumnya sunnah, lantas datanglah tamu. Maka memuliakan tamu 
lebih utama bahkan wajib dari pada membaca al-Qur’an. Atau di saat menerima tamu, adzan sholat 
berkumandang, mana yang didahulukan? Memuliakan tamu wajib tapi menuanaikan sholat jama’ah 
lebih wajib. Maka tamu tadi diajak untuk berjama’ah bersama di masjid. Dan sebagainya.
PERUMPAMAN DUNIA 
Dunia ini ibarat sebongkah es yang ada di bawah terik mentari. Ia akan terus meleleh dan pada 
akhirnya musnah tak berbekas. Sedangkan akhirat ibarat batu permata yang tak akan hilang ditelan 
zaman. Dunia ini ibarat fatamorgana dan bayang-bayang semu. Dunia ini sangatlah menipu. Yang 
tidak memiliki hakekat kecuali kefanaan. 1) 
“Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu” (QS. Al-Hadid: 21) 13)

Dunia ini ibarat nenek tua yang berhias secantik-cantiknya, namun barangsiapa yang mabuk 
dengannya maka dialah yang tertipu, sedangkan orang yang menikmatinya dialah yang akan 
menyesal, ternyata; berakhir pada kesenangan yang teramat palsu.
Dunia ini selalu bergulir seiring dengan matahari yang terbit dan tenggelam setiap hari, berlangsung 
hingga hari kiyamat. Namun, apakah semua ini terjadi tanpa makna? Yakni manusia hidup dan 
mati, berbuat dan berkehidupan tanpa perhitungan dan berlalu begitu saja? Tidak.
ZUHUD; SIKAP MUSLIM TERHADAP DUNIA.
Dalam perjalanan waktu ini, manusia ada yang berdzikir dan ada pula yang lalai, ada yang taat, ada 
yang bejat, ada yang iman dan ada yang enggan beriman. 
Imam Mujahid berkata: “malam dan siangmu ibarat tamumu, maka perhatikanlah, apakah engkau 
tidak melayaninya dengan berbuat baik kepadanya atau justru kau sia-siakan dia, lalu ia pergi 
meninggalkanmu dengan kecewa?, setiap pagi yang datang selalu berkata:,wahai Anak Adam, aku 
adalah tamu yang selalu datang kepadamu, lihatlah apa yang kau perbuat padaku”. 
Dengan demikian, bagi orang yang paham tentu menggunakan masa hidupnya dalam kondisi taat 
kepada Allah, dan selalu bertaqwa kepada-Nya. Imam Mujahid selalu tampak taat dalam setiap 
waktunya, maka ditanya: “wahai saudara, coba berhentilah sejenak, saya ingin mengajakmu marilah 
kita bersantai-santai dahulu”, iapun menjawab: “coba kau hentikan dulu matahari” 6) 
Zuhud adalah sikap adil terhadap dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman; “Dan carilah 
apa yang dikaruniakan Allah kepadamu untuk kehidupan akhirat, dan jangan lupa bagian 
kehidupanmu di dunia” (QS Al-Qoshos: 77) 7)
Di era seperti sekarang ini, yang konon zaman serba sulit, maka ada baiknya untuk terus berusaha 
dan mencipta lapangan kerja. Ada istilah; jadilah pengusaha muda, dan jangan jadi pencari kerja 
barangkali ada baiknya untuk melaksanakan ayat di atas. Sebagaimana pula perintah nabi untuk 
rajin bekerja;
“Salah seorang di antara kamu membawa tali dan mencari kayu bakar di hutan, lalu dipikul dengan 
punggungnya, dan dijual maka dengannya Allah mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya adalah 
lebih baik dari pada meminta-minta manusia, yang kadang-kadang memberi kadang-kadang 
tidak” (HR. Bukhori) 8) 
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Tidak termasuk zuhud meninggalkan harta yang halal, menyia-nyiakan dan menghambur-
hamburkan. Tetapi hakikat zuhud adalah memaknai akan hakekat hinanya dunia ini. Dunia ini ada 
di genggaman tangannya bukan di hatinya. Diberinya rizqi berlimpah tidaklah membuat ia congkak, 
tidak diberi limpahan rizqi ia tetap sabar. Ia menyikapi dunia sebagai medium, bukan puncak 
tujuan. Sebab dunia ini sama persis dengan bangkai anak kambing kudisan, cacat, murahan, dan 
busuk. Sebagaimana sabda Nabi;
Dari Jabir berkata, pernah rosulullah melewati pasar bersama sahabatnya, ia menemukan bangkai 
anak kambing yang telinganya sobek, lalu mengambilnya dan berkata: “siapa di anatara kalian yang 
mau membeli bangkai ini 1 dirham?” sahabat berkata: “apa yang bisa aku perbuat dengan bangkai 
tersebut ya rosulullah?, Rosulullah berkata: “apakah kalian mau memilikinya?” sahabat: demi 
Allah, kalau hidup saja kami tidak mau karena ia cacat, apalagi mati ya rosulullah!” nabi berkata: 
“demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina di sisi Allah dari pada bangkai ini atas kalian” (Hr. 
Muslim). 9)
Sikap seorang muslim terhadap dunia adalah zuhud. Hal ini sangat berbeda 180° dengan orang 
kafir. Jika seorang muslim diberi rizqi, ia bersyukur, maka hal itu bahagia, jika terkena musibah ia 
bersabar, jika ekonominya pas-pasan ia qona’ah penuh harapan, maka demikian itu bahagia. Jika 
pernah melakukan dosa, ia segera istighfar dan bertaubat, maka hal itu bahagia. Berbeda dengan si 
kafir, jika mendapat dunia ia sombong dan berbangga diri. Giliran hartanya hilang, ia sedih bukan 
kepalang, meratap luar biasa, putus asa, sedih, stress, bahkan bunuh diri. 
TINGKATAN ZUHUD
Yang pertama; seorang hamba meyakini apa yang di sisi Allah lebih ia yakini daripada apa yang di 
tangan manusia. Misalnya dalam masalah rejeki. Banyak orang yang gamang tentangnya, paranoid 
akan masa depan rejeki, khawatir dan ruwet menyikapinya. Atau tidak bersabar dengan harta yang 
sedikit, akhirnya diterapkanlah jurus-jurus menghalalkan segala cara. Padahal tidak perlu apa 
namanya mencuri, korupsi, dan ngawurisasi. Tidak perlu. Karena jelas keharamannya. 
Karena Allah sudah jamin kepada siapa saja, kapan saja, bahwa;
“Dan tiada satupun dari binatang melata di bumi melainkan Allah lah yang menjamin 
rejekinya” ( QS. Huud: 6) 10)
Kalau ada orang yang gara-gara di-PHK lalu bunuh diri, berarti dia kalah dengan burung pipit. 
Burung yang tak punya akal saja tidak sampai demikian. Semut yang tidak berpendidikan apalagi 
skill saja, tetap eksis. Tapi syaratnya berusaha dulu, terbang dari sarang mencari rejeki yang halal 
kian kemari.. 
Yang kedua, seorang hamba jika terkena musibah, seperti kematian anak, sakit, kehilangan dan 
sejenisnya, lebih ia harapkan gantinya di sisi Allah dari pada harapannya di tangan manusia. Di 
zaman Imam Ahmad (164-264 H), pernah sesorang yang tanpa bekal uang nekat naik hajji. 
Mengetahui hal itu Imam Ahmad bertanya; mengapa kamu demikian. Ia menjawab: aku zuhud dan 
tawakkal kepada Allah. Imam Ahmad menjawab; “tidak!, kamu justru bertawakkal kepada isi 
ranjang manusia!!” 
Tingkat ketiga, apabila seorang hamba dihina atau disanjung orang lain, ia merasa hal itu sama saja. 
Tidak mengurangi atau menambah istiqomahnya dalam ketaatan. Berbeda sikap orang yang tidak 
zuhud. Jika dipuji ia menjadi bangga dan riya’, jika terhina langsung mendidih darahnya, atau 
berubah tidak taat.
KHOTIMAH
Orang yang zuhud akan selalu berhati-hati dengan fitnah dunia. Takut serakah kepadanya 
sebagaimana anjing yang saling berebut tulang. 
Rosulullah bersabda; 
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“Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Dan sesungguhnya Allah akan menjadikanmu kholifah di 
dunia, maka Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan, maka takutlah kalian akan (fitnah) dunia 
dan wanita” (Hr. Muslim). 11)
Dari Mustaurid ibnu Syidad berkata; rosulullah bersabda: 
“Tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat kecuali seperti salah seorang kalian yang mencelupkan 
satu jemarinya di laut, maka lihatlah seberapa yang kembali” (Hr. Muslim). 12)
Imam Hasan al-Bashri berkata: “aku bertemu dengan beberapa kaum dari umat Muhammad, 
mereka tidak pernah berbangga-bangga dengan melimpahnya dunia, pun juga tidak berduka cita 
dengan kepergiannya, bagi mereka seakan-akan sama saja antara emas dan debu” 4) 
Ia pun berkata: mereka selama bertahun-tahun ada yang tidak pernah membeli pakaian baru, asap 
dapur yang jarang mengepul, tidak menaiki tunggangan, dan tidak pula memesan makanan. Jika 
malam tiba kerinduannya hanya munajat, menyungkurkan wajah-wajah mereka sujud ke permukaan 
tanah dengan berlinangan air mata. [Syah]
 

 

Mutiara Al-Hadits22

SHOLAT BERKUALITAS, HIDUP BERKUALITAS.

“Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman (yaitu) yang khusyu’ dalam sholatnya.”
(Al-Mukminun : 1-2) *)
Agungnya sholat
Seperti inilah buah ibadah. Ia mampu melahirkan keberuntungan bagi pelakunya. Pelaku sholat 
dijamin dengan keberuntungan, sebagaimana janji Allah di atas. Sehingga pelaksanaan sholat 
sangatlah besar peranannya dalam Islam, maka perlu untuk selalu diperhatikan dan ditegakkan. Jika 
tidak, sholat hanyalah gerak badan tanpa makna. Kosong melompong dan berujung pada 
kepayahan. Pada akhirnya hasilnya hanyalah kebosanan belaka. 
Rosulullah bersabda mengenai betapa pentingnya sholat; 
“Yang pertama-tama dipertanyakan (dihisab) terhadap seorang hamba pada hari kiyamat kelak 
tentang amalnya adalah sholat. Apabila sholatnya baik maka dia beruntung dan sukses, dan apabila 
sholatnya buruk maka dia kecewa dan merugi” (HR. An-Nasa’i) 1) 
Rosulullah pernah berkata kepada Bilal; “wahai Bilal bahagiakan aku degan sholat”. 2) Sholat 
adalah sumber ketenangan jiwa dan kegembiraannya. Maka tidak heran nabi dan sahabat-
sahabatnya suka berlama-lama dalam sholat malam hingga membuat kaki beliau bengkak.3) 
Apakah rahasia kebahagiaan sholat itu hanya mereka saja yang bisa rasakan sementara kita tidak?

Pembicaraan tentang sholat perlu terus pengulangan. Tidak boleh ada kebosanan, kelalaian, dan 
acuh tentangnya. Karena sholat merupakan kewajiban yang sangat agung, kebaikan yang amat 
terpuji dan bahaya yang luar biasa manakala meninggalkannya. Sholat merupakan tiang agama. 
Barangsiapa yang meremehkan sholat berarti telah melalaikan pondasi agama. 4) 
Sholat merupakan obat hati yang bisa menyembuhkan ragam macam penyakit dan kejelekan 
akhlaq. Bagaikan pelita cahaya yang menghilangkan pekatnya dosa-dosa. Sebagaimana firman 
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Allah:
“Dan dirikanlah sholat. Sesunggungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar” (QS AL-‘Ankabut : 45) 5) 
Namun sholat yang bagaimana yang bisa mencegah kekejian tersebut? Bukankah ada orang yang 
rajin sholat tapi gemar pula maksiyat, alias STMJ (=Sholat Terus Maksiyat Jalan). Sholatnya hebat 
tapi menjadi tukang ghibah, namimah, pengidap sakit hati, iri, dongkol, kemalasan dan seterusnya. 
Kalau seperti ini, tentu pasti ada yang error dalam sholatnya.
Sebagaimana sabda nabi ;
“Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai yang bersih di depan pintu salah 
seorang kalian, dia mandi di sana lima kali sehari, apakah masih ada kotoran yang tersissa? Mereka 
menjawab; “tidak ada kotoran tersisa sedikitpun” nabi bersabda,”demikianlah permisalan sholat 
lima waktu, Allah menghapus kesalahan-kesalahan dengan sebab sholat” (HR Muslim) 6) 
Begitulah agungnya sholat bisa membersihkan segala daki-daki kejelekan sampai rosulullah 
menjadikannya sebagai batas antara kekafiran dan keimanan. Barang siapa yang menegakkan 
sholat, dia muslim. Jika tidak, ya kafir. Sebagaimana rosulullah bersabda;

“Perbedaan antara muslim dan kafir adalah sholat” (HR .Muslim) 7) 
Kedudukan khusyu’ dalam sholat
Khusyu’ merupakan ruh sholat. Sebagaimana ruh bagi badan. Ia sangat cepat hilangnya dan sulit 
mendapatkannya. Bahkan tidak jarang puluhan orang sholat berjama’ah mereka tidak khusyu’ 
dalam sholatnya hatta imamnya sekalipun. Inilah musibah. Terlebih lagi zaman sekarang ini. Tidak 
dapat dan tidak berusaha menggapai khusyu’ merupakan musibah sangat besar.
Sehingga rosulullah berdo’a agar terlindung dari hati yang tidak khusyu’. Rosulullah bersabda 
bahwa yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyu’ sehingga hampir-hampir tidak 
didapatkan seorangpun yang khusyu’ dalam sholatnya. 8) 
Sholat apabila dihiasi denag khusyu’ dalam ucapan, dan geraknya dihiasi dengan kerendahan, 
ketulusan, ketenangan, ketundukan, cinta dan pengagungan maka sungguh pelakunya akan dapat 
mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hatinya kain berseri-seri, fikirannya jernih, keimanannya 
meningkat, kecintaannya dalam berbuat kebaikan semakin bertambah, keinginannya untuk berbuat 
jelek semakin sirna. 
Dengan Khusyu’ munajat seorang hamba semakin mudah dikabulkan dan kedekatan kepada Allah 
semakin terasa. Sehingga kenikmatan dan kesejukannya terasa usai sholat hingga sholat kembali. 
Ketika ia memasuki sholat dengan penuh ketundukan, selama sholat ia munajat dengan penuh 
ketakutan dan harap, maka setelah melaksanakan sholat seolah-olah ia melepaskan segala himpitan 
beban dunia. Yang tertinggal di hatinya berupa kegembiraan dan ketentraman yang senantiasa 
bersama. 
Dari Hasan bin ‘Athiyah, bahwa rosulullah bersabda; “Sesungguhnya ada dua orang yang berada 
dalam satu sholat perbedaan keutamaan diantara keduanya bagaikan langit dan bumi” (HR. Abu 
Dawud) 9) 
Agar khusyu’ dalam sholat
Khusyuk memang mudah diucap, namun masing-masing belum tentu bisa. Namun. sungguh barang 
siapa yang menempuh metode nabi dalam melaksanakan sholat tentu akan mendapatkan 
kekhusyukan. Untuk dapat khusyu’ ada beberapa hal yang bisa membantunya, diantaranya 
hendaknya segera menuju masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, memakai pakaian yang 
bersih, badannya suci, mengkosongkan hatinya dari kesibukan dunia, semerbak wangi badannya, 
meluruskan dan merapikan shof, tidak melihat ke atas atau ke samping, dan sebagainya. 10) 
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Dan menjauhi segala apa yang bisa mengganggu kekhusyu’an seperti; bernyanyi-nyanyi di masjid, 
membaca qur’an dengan keras disamping orang sholat, memakai baju bergambar 11) atau tulisan-
tulisan grafity; Billabong, Dagadu, Repsol, UD.Makmur dan sejenisnya. Begitu juga suara-suara 
gaduh musik, handphone, radio dan semacamnya. 
Hal yang paling pokok agar dapat khusyu’ adalah kesempurnaan sunnah-sunnah dalam sholat 
secara keseluruhan, seperti bacaan al-Qur’an yang fashih terutama imam dengan merenungi 
maknanya. 12) ) Sebab realita yang terjadi ada sebagian bahkan kebanyakan masjid bacaan imam 
sholatnya rusak luar biasa. Sulit dibedakan antara suara kompor dan bacaan Quran, antara bacaan 
surat dan kidung jenaka. Wal’iyadzu billah. 
Nabi telah memberi contoh bagaimana contoh sholat yang sempurna, sebagaimana yang disebutkan 
hadits ‘Aisyah: “...... beliau shalat empat raka’at, jangan engkau tanya bagus dan panjangnya.....”. 
(HR. Bukhari). 13)
Riwayat ini menunjukkan bahwa membaguskan shalatnya, maksudnya memperbanyak atau 
memanjangkan bacaan-bacaan, tenang dalam gerakannya serta khusyu’. Shalat harus thuma’ninah, 
yaitu tenteram dalam gerakan, baik ketika berdiri, ruku’, sujud, duduk antara dua sujud dan lain 
seterusnya.
Rosulullah bersabda; “Apabila engkau akan melaksanakan shalat maka sempurnakanlah wudhu’, 
kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah, dan bacalah apa-apa yang mudah dari Al-
Qur’an kemudian ruku’lah sehingga benar-benar ruku’, kemudian angkatlah kepalamu sehingga 
engkau benar-benar berdiri, kemudian sujudlah dengan benar-benar sujud, kemudian angkatlah 
(tubuhnya) sehingga rata dan benar-benar duduk, kemudian sujudlah dengan benar-benar sujud, 
kemudian angkatlah sehingga benar-benar berdiri, kemudian lakukan semua itu di shalatmu 
seluruhnya”. (HR Bukhari) 14) 
Dari Abi Hurarirah, ia berkata, bahwa rosulullah bersabda; “Sesungguhnya sejelek-jelek manusia 
adalah pencuri yang mencuri shalatnya”. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah ! Bagaimana mencuri 
shalatnya ? Ia bersabda : (Yaitu) tidak menyempurnakan ruku’nya dan sujudnya”. (HR Al Hakim) 
15) 
Betapa jeleknya seseorang yang dicap sebagai maling. Pencuri yang mengambil hak manusia tanpa 
hak sudah begitu jeleknya dalam pandangan masyarakat, apalagi dalam hal ini yang diambil adalah 
haq Allah. Maka tidak heran rosulullah mengatakan sebagai sejelek-jekek manusia. Apalagi yang 
tidak sholat. Maka sangat perlu untuk terus didakwahi.
Orang yang tertimpa musibah berupa kemalingan atau hartanya dijambret orang saja, kadang-
kadang tidak bisa tidur berhari-hari, resah ingin hartanya kembali, dan menyesali akan 
keteledorannya. Namun aneh tapi nyata, giliran sholatnya dicuri syetan dengan mengingatkan hal-
hal yang menghilangkan kekhusyukan, atau ia justru menjadi malingnya sendiri, malah tenang-
tenang saja. **) 
Dari ‘Amr bin Ash dan Khalid bin Walid dan Syarhabil bin Hasanah serta Yazid bin Abi Sufyan, 
mereka berkata : 
“Rasulullah melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan ruku’nya, dan mematuk dalam 
sujudnya. Maka sabdanya : Seandainya orang ini mati dalam keadaan seperti ini, maka ia mati 
bukan dalam millah Muhammad”. (HR. Baihaqy) 16) 
Hadits ini menerangkan bahwa mereka yang tidak menyempurnakan ruku’ dan sujud seperti burung 
yang mematuk, atau ayam jago yang makan, berarti telah mengerjakan suatu amalan yang tidak 
disukai Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. 
Akhir kata
Tidaklah ada penyimpangan moral dan tindak kejahatan yang terjadi di tengah kaum muslimin 
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kecuali bersumber pada kelalaian mereka dalam menegakkan sholat. Sholat semaunya, secepatnya, 
seingatnya, kalau toh mau sholat mereka bagaikan bangkai tanpa ruh. Sebatas gerak badan belaka. 
Belum lagi dari segi pakaian yang sembarangan, shof yang kacau balau. Belum lagi penyempurnaan 
syarat-syaratnya, rukun dan sunnah-sunnahnya, serta konsekuensi sholat itu sendiri. Justru 
kadangkala lebih banyak bid’ahnya dari pada sunnahnya. 
Semoga kita dijauhkan dari rusaknya sholat, semoga kita hidup bahagia dan berkualitas 
sebagaimana kesempurnaan sholat kita, amin. [Syah] 
 

Mutiara Al-Qur’an 21

Jaringan masyarakat ber-tauhid (1)
 

“Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat permisalan Kalimat yang bagus seperti pohon 
yang bagus,(yaitu) akarnya menghunjam ke bumi rantingnya menjulang ke angkasa. Yang 
memberikan buahnya di setiap musim dengan izin tuhannya. Dan Allah membuat permisalan bagi 
manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran”
(QS. Ibrohim: 24-25) 1)

Kalimat yang bagus; pohon yang bagus
Ibnu ‘Abbas berkata: yang dimaksud kalimat yang baik adalah syahadat. Pohon yang baik adalah 
perumpamaan seorang muslim yang memiliki tauhid yang mantap, yang memenuhi syarat, rukun 
dan konsekuensi pernyataan syahadatnya yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. 
2)

Ibnu Abbas berkata: pohon yang baik tersebut adalah suatu pohon di surga yang ciri-cirinya akarnya 
menghunjam ke bumi. Demikianlah seharusnya eksistensi tauhid seorang muslim kuat menghunjam 
ke dalam jiwa, imannya tidak goyah dengan terpaan ujian, godaan, ajakan hawa nafsu dan iblis. 3) 
Bukan iman-imanan, bukan model iman orang munafiq yang mudah goyah, yang tauhidnya 
berkualitas rendah. Baru diiming-iming fasilitas materi sedikit saja, agama dijual. Ini namanya iman 
yang main-main, gadungan alias palsu. 

Demikianlah pohon iman seorang mukmin di dalam hatinya, ia penuhi syarat-syarat syahadatnya 
berupa; mengilmui, meyakini, menerima, ikhlas mengikuti, kemudian membenarkan, loyalitas 
mencintai dan komitmen memenuhi syari’at. 4) 

Sebab kalau tauhid seseorang sudah mengalami pembusukan maka akibatnya adalah malas beramal, 
akhlaqnya buruk, ibadahnya asal-asalan, baca qur’annya spontanitas, dan maksiyat-maksiyat 
berikutnya. Ibarat pohon, kalau akarnya saja kropos, apalagi batangnya, apalagi rantingnya, apalagi 
daunnya, apalagi buahnya. Jangankan di hantam badai, ditiup angin semilir pun tumbang. 
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Ciri pohon yang bagus berikutnya adalah rantingnya menjulang ke angkasa. Maksudnya amal 
seorang muslim seharusnya senantiasa ikhlas yang bisa naik ke langit, 5) rajin beramal sholih, amal 
yang mengikuti kebenaran petunjuk al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Pohon tersebut juga memberikan buahnya sepanjang musim. Maksudnya, buahnya bisa dipetik 
kapan saja, pagi, sore, siang, malam, musim kemarau, musim hujan, sepanjang hari, sepanjang 
pekan, bulan, tahun dan sepanjang hayat. Demikianlah seharusnya seorang muslim tidak boleh 
bosan dan tidak berhenti untuk terus berusaha beramal sholih kapan saja dan di mana saja, malam 
maupun siang. 6)

Yang selalu memberikan manfaat kepada lingkungannya. Sebagaimana rosulullah bersabda; 
“Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia” (HR. Muslim)7) 

Demikianlah perumpamaan pohon tauhid seorang muslim, akar keyakinannya mantap tehunjam ke 
lubuk jiwa, cabang amalannya berupa ucapan yang baik, akhlaq yang mempesona, amal sholih, 
adab pergaulan yang bagus, dan kebaikan-kebaikan yang menyebar. 8)

Jika tidak demikian maka akan menjadi pohon yang buruk, yaitu pohon Handzolah, berduri, baunya 
busuk, rasanya pahit. Keberadaannya hanyalah mengganggu. Akarnya tidak menghunjam, 
rantingnya tidak menjulang. Dan inilah perumpaan orang kafir. Yang keyakinan hatinya batil, 
amalannya tidak diterima. 9) 

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ia berkata bahwa suatu ketika kami duduk-duduk bersama rosulullah 
dan beliau berkata; “wahai sahabatku, tahukah engkau tentang pohon apa yang pohon tersebut 
ibarat seorang mukmin, daunnya tidak pernah rontok baik pada musim panas amaupun musim 
dingin, yang buahnya bisa dipetik sepanjang masa” maka Ibnu Umar berkata; di dalam hatiku aku 
yakin pohon tersebut adalah kurma, namun aku diam saja karena aku lihat Abu Bakar dan Umar 
ayahku juga diam. Lalu rosulullah bersabda; “pohon itu adalah kurma”, setelah majlis berlalu aku 
berkata; wahai ayahanda, sebenarnya aku tadi akan menjawab bahwa pohon tersebut adalah kurma. 
Kemudian Umar berkata: wah, mengapa tidak kamu ucapkan wahai anakku?, aku menjawab: aku 
melihat engkau berdua tidak berkata maka aku tidak berkata saja. Dan Umar berkata: wahai anakku, 
seandainya kau ucapkan tadi sungguh lebih aku cintai dari pada ini dan ini (dunia)” 10) (juga 
Shohih Bukhory, bab Iman I/24) 

Manusia yang bisa mengambil pelajaran
Di antara sifat Al-Qur’an adalah penuh dengan perumpamaan dan pelajaran-pelajaran. Maka 
seharusnya seorang muslim senantiasa mengambil ibroh dari apa yang Allah buat dari 
perumpamaan-perumpamaan tersebut. 

Allah membuat perumpamaan tersebut agar mudah dipahami oleh hamba-hamba-Nya. Seperti Allah 
mengumpamakan kebenaran Islam ini dengan garis yang lurus. Yang jelas serta nyata. Sementara 
perumpamaan jerat-jerat syetan berupa syirik, bid’ah, dosa besar, dosa kecil dan kelalaian ibarat 
garis yang bersimpang siur seperti benang kusut. 11) 

Allah juga membuat perumpamaan kehidupan dunia ini seperti hujan yang menumbuhkan tanaman-
tanaman, lalu tua dan menguning dan berakhir hancur. 12) (QS Al-Hadid: 20)
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Allah mengumpamakan orang beriman yang membaca al-Qur’an layaknya buah Attrujjah, yang 
bentuknya indah, baunya harum, serta rasanya manis 13) (Shohih Bukhori, Riyadhus sholihin bab 
fadhilatu qiroatil qur’an) 

Allah mengibaratkan orang fasiq seperti buah yang terkelupas kulitnya. Bagaimana kondisi buah 
yang telah terkelupas kulit pelindungnya? Maka dia akan rawan pembusukan, rawan penyakit dan 
bisa-bisa jatuh binasa sebelum saatnya. 14) 

Allah mengibaratkan orang kafir seperti bejana yang tertutup, yang sulit menerima kebenaran 
lantaran di dalam hatinya ada sumbatan yang menutup.

Allah juga mengibaratkan hati orang munafiq yang plin-plan itu seperti bejana yang terbalik, yang 
tidak bisa menerima kebenaran.15) (QS Al-Baqoroh: 88) atau seperti orang yang berjalan di 
kegelapan malam, jika ada cahaya petir ia bisa berjalan, jika tidak ia berhenti. 16) (QS Al-Baqoroh: 
17)

Sementara orang musyrik seperti bangkai yang jatuh dari angkasa, yang disambar burung-burung, 
terombang-ambing ke sana ke mari dan tercabik-cabik ke berbagai tempat yang jauh. Sebagai 
penggambaran betapa jeleknya hakikat dia. 17) (QS Al-Hajj: 31)

Allah membuat perumpamaan juga sebagai tanda kasih sayang-Nya, dan bagusnya cara pengajaran-
Nya, 18) maka bagi-Nya segala puji, pujian setinggi-setingginya, yang paling sempurna 
sebagaimana haq-Nya yang paling tinggi untuk dipenuhi, yaitu menyempurnakan Tauhid 
kepadanya. 

Mentauhidkan (meng-esakan) bahwa Dialah satu-satunya yang berhak untuk ditaati, dipatuhi, 
dipenuhi seruan-Nya, takut, berharap, berserah diri, khusyuk, mengembalikan urusan, meminta 
pertolongan, memohon perlindungan, memenuhi janji, mencintai dengan cinta yang tertinggi, hanya 
kepada-Nya, bukan kepada selain-Nya, dan segala jenis peribadatan hanya untuk-Nya, Allah, 
penguasa seluruh penjuru “andromeda”. 19) 

Buah Tauhid
Sebaliknya, permisalan Kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk. Akarnya rapuh 20), apalagi 
batangnya, apalagi dahannya, daunnya, apalagi berbuah. 

Demikianlah permisalan tauhid yang amat agung, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Qoyyim 
al-Jauziyah (691-751 H); tahun adalah pohon, bulan-bulan adalah dahan-dahannya, hari-hari adalah 
rantingnya, jam-jam adalah daun-daunnya, dan nafas-nafas adalah buahnya. Maka barangsiapa yang 
dalam perjalanan nafasnya dalam ketaatan kepada Allahmaka buahnya adalah kebaikan. Tetapi 
barangsiapa yang nafasnya dalam kemaksiyatan maka buahnya adalah Handzolah (baunya busuk, 
rasanya pahit).

Maka demikianlah ikhlas dan tauhid adalah pohon di dalam hati, cabang-cabangnya adalah amal, 
buahnya adalah kualitas kebahagiaan hidup di dunia, dan kenikmatan di negeri akhirat. 
Sebagaimana buah-buahan surga yang tiada akan pernah berhenti dan terlarang mengambilnya. 
Demikianlah buah tauhid di dunia. 
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Sebaliknya, syirik, dusta serta riya’ adalah pohon di dalam hati, buahnya di dunia ini berupa 
ketakutan, kebingungan, ruwet, sempitnya dada, gelapnya jiwa dan buahnya di akhirat adalah 
Zaqqum, yang kelopak mayangnya bak kepala syetan dan siksa yang kekal. 21) (Al-Fawaid, Ibnu 
Qoyyim hal.158) 

Buah jaringan masyarakat ber-Tauhid
Dalam membangun masyarakat yang ber-tauhid tidak mungkin dilakukan sendirian, tetapi perlu 
adanya kerjasama, sebab kebatilan yang diorganisir dengan baik akan mengalahkan kebenaran yang 
tidak terorganisir dengan baik. Sebagaimana firman Allah;
“Dan saling tolong-menolonglah di atas kebaikan dan taqwa, dan jangan saling tolong menolong 
atas dosa dan permusuhan” 22) (QS. Al-Maidah: 2)

Lantas apa buah masyarakat yang ber-tauhid? Inilah janji Allah, jika Indonesia menjadi negeri 
tauhid;
“Dan seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertaqwa, niscaya pasti kami bukakan atas 
mereka keberkahan dari arah langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka Kami siksa 
mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan” 23) (Al-A’rof: 96)
Jika suatu kuminitas masyarakat merindukan kebahagiaan, keselamatan, kemenangan dan kejayaan 
yang kekal dunia akhirat maka tidak akan mereka peroleh kecuali dengan tauhid. Jika tidak, maka 
kekalahan, kesengsaraan, ketakutan, kebingungan dan kekacauan adalah nasib yang akan mereka 
nikmati sehari-hari. 

Seorang muslim yang berusaha menjadi seperti pohon yang baik, maka hidupnya akan dipenuhi 
dengan kualitas, manfaat, kesempurnaan, keberkahan, dan kebahagiaan. Sehingga, yang menjadi hal 
terpenting adalah, bagaimana memperkokoh syahadat tauhid ini agar semakin kuat menghunjam ke 
dalam jiwa? Inilah agenda. [Syah]

 
 

Mutiara Hadits 20

Fitnah Akhir Zaman
“Cepat-cepatlah kalian beramal sholih (sebelum datang) fitnah seperti malam gulita. Seseorang 
pada saat itu pagi-pagi dalam keadaan beriman dan sore hari menjadi kafir, atau sore hari dalam 
keadaan beriman namun bangun pagi menjadi kafir. Dan menjual agamanya dengan harga dunia 
yang murah” (HR. Muslim) 1)

Fitnah seperti malam gulita
Syeikh al-Utsaimin memberi nasehat, bahwa agar kaum muslimin tetap memenuhi seruan taqwa 
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kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Sebab anjuran taqwa selalu disampaikan oleh rosulullah 
hampir dalam setiap kesempatan. Dan hendaknya waspada serta berhati-hati terhadap fitnah baik 
yang tampak maupun yang tersembunyi. Berhati-hatilah terhadap hal-hal yang bisa memalingkan 
dari agamamu yang lurus ini. Baik berupa harta, keluarga, maupun anak-anak. 

“Dan ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, dan sesungguhnya 
di sisi Allah terdapat pahala yang agung” (QS Al-Anfal: 28) 2)

Sudah tahu fitnah sebagai ujian, namun banyak yang tidak berhati-hati dengannya, dan acuh tak 
acuh. Betapa banyak yang justru cuek dengan fitnah, bahkan menjerumuskan diri ke dalam fitnah 
harta, anak-anak dan keluarga. Saking cintanya kepada harta banyak orang berani spekulasi, 
akhirnya terjerat korupsi, gara-gara cintanya akan anak dan istri banyak manusia terjangkit bakhil, 
terlibat kriminaitas. Maka berhati-hatilah akan fitnah! 

Berhati-hatilah di zaman yang penuh fitnah ini, yakni terhadap fitnah perkataan. Telah banyak 
orang-orang menjelek-jelekkan ulama’ dengan ucapannya, berceloteh dengan mudahnya tentang 
menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menghujat kebenaran al-Qur’an dan As-
Sunnah dengan ilmunya yang dangkal, lisannya banyak mengucapkan kebatilan, ghibah, namimah, 
dusta, kutukan dan sungguh ajaib jika sebagai lisan muslim.

Takutlah pula akan fitnah amalan. Telah menyebarnya perselisihan, berpecah-belah dan bercerai 
berai, menjadi saling berkelompok-kelompok dan masing-masing kelompok berbangga diri dengan 
yang ada pada kelompoknya. Telah akutnya wabah cinta dunia, gila ketenaran, hasad, kedzoliman, 
dan beraneka ria kejahatan. 

Seorang muslim hendaknya mewaspadai perkembangan aqidahnya, menjaga diri dari kontaminasi 
pemikiran-pemikiran sesat, dari aqidah yang melenceng, dari seruan orang-orang yang menjungkir 
balikkan Islam dari kemurniannya, dan kesemuanya agar seorang muslim tetap mengembalikan 
urusan kepada Allah dan rosul-Nya, agar supaya beribadah dengan ikhlas karena Allah, serta sesuai 
dengan sunnah-sunnah rosulullah. 

Masih ucapan syaikh, kemudian waspadailah di zamanmu kini akan kenyataan yang buruk, karena 
semua itu bisa memalingkanmu dari agama dan dapat mendatangkan kehancuran bagimu. 
Sesungguhnya nabi telah mengabarkan kepada umatnya tentang kenyataan-kenyataan yang bakal 
terjadi sampai hari kiyamat. 

Dengan kasih sayangnya, nabi mengabarkan tentang fitnah-fitnah itu semua, bahwa fitnah itu 
meliputi segala hal, bagai gelapnya malam kelam yang artinya seorang muslim sulit keluar darinya. 
Maka kita diperintahkan untuk lekas-lekas beramal sholih, yaitu amal perbuatan yang bersesuaian 
dengan petunjuk Al-Qur’an dan As-Sunnah. 3) 

Pagi hari dalam keadaan beriman, sore hari menjadi kafir
Dahsyatnya fitnah yang terjadi seakan-akan menjerat siapapun tak terkecuali, dan nyaris tiada yang 
mampu menghindari jeratannya yang membinasakan. Termasuk memalingkan keimanan menjadi 
kekafiran. 
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Di antara yaitu; diangkatnya amanah dari pundak-pundak manusia, sehingga hampir tiada kita 
dapatkan orang-orang yang betul-betul menunaikan amanahnya. Rosulullah bersabda; 
“Seseorang tidur sejenak sehingga diangkatlah amanah dari hatinya, dan manusia terus malakukan 
bisnis jual beli, dan hampir tidak ada di antara mereka yang menunaikan amanah”, maka dikatakan: 
“sesungguhnya di tempat Bani fulan terdapat orang yang amanah dan dikatakan padanya; alangkah 
berakalnya dia, alangkah beruntungnya dia, alangkah kuatnya dia, alangkah baiknya dia, padahal di 
dalam hatinya tidak ada keimanan walau sebesar biji dzarroh” (Muttafaqun alaih) 4)
Benarlah apa yang dikabarkan rosulullah, bahwa telah diambil sifat amanah dari hati manusia, 
sehingga kita saksikan suasana zaman yang banyak orang sudah tidak dapat dipercaya, yang dapat 
benar-benar diandalkan kejujurannya. Demikian pula dalam hal kepemimpinan, ia merupakan 
amanah yang besar, rosulullah bersabda;
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa 
yang digembalakannya” (HR. Bukhory) 5)

Pemimpin yang adil dan sholih merupakan dambaan semua rakyat, yang tentunya ia adalah figur 
yang benar-benar faham terhadap hak dan kewajibannya, serta faham terhadap apa yang harus 
dilakukannya dalam membimbing, melayani, dan melindungi masyarakat lemah, yakni 
mengantarkan masyarakat yang mengikuti petunjuk kebenaran Islam, hidup aman sentausa, 
sejahtera, mentauhidkan Allah dan menjauhi kemusyrikan. 

Namun apa faktanya? Masih ada yang menjadikan manusia bak sapi perah, sementara yang lain 
menjadi lintah darat, yang diberikan hanyalah tauladan cinta materi, kesyirikan diagungkan, dan 
semakin membuat keimanan masyarakat gonjang-ganjing.

Nabi mengabarkan tentang fitnah merajalelanya kebodohan, banyak diwafatkannya para ulama’ 
robbany, berpalingnya manusia dari ilmu yang bermanfaat, malah menekuni ilmu-ilmu yang hanya 
untuk mengumpul harta, dan melemahnya loyalitas keimanan. 

Sungguh ilmu telah dicabut dan kian sedikit para ulama’ hakiki. Padahal ilmu syari’at adalah ilmu 
yang bermanfaat, yang akan menjadikan pemiliknya menjadi suri tauladan dalam perkara kebaikan, 
kezuhudan, kewaro’an, qona’ah, syukur, ridho, ikhlas, sabar, tawadhu’ dan dalam mengikuti 
keutamaan-keutamaan rosulullah, para sahabat dan khulafaur rosyidin. 

Dengan demikian, nyatalah kondisi yang banyak manusia tidak lagi mengingkari kemungkaran, 
tidak taslim kepada kema’rufan, dan hanya berkutat pada pelampiasan hawa nafsu. Kelalaian 
menjadi kendaraan dan syetan sebagai jurumudi. 

Nabi mengabarkan tentang fitnah kerakusan, dan kekacauan. Beliau bersabda: 
Zaman telah mendekat, ilmu dicabut, muncul banyak fitnah, tersebar kebakhilan, banyak terjadi Al-
Haraj. Para sahabat bertanya: “apakah Al-Haraj itu ya rosulullah ?” Rosulullah menjawab: 
“Pembunuhan” (Muttafaqun alaihi) 6) 

“Sesungguhnya termasuk tanda-tanda kiyamat adalah diangkatnya ilmu, kebodohan merajalela, 
arak menjadi minuman biasa, zina semakin terang-terangan, jumlah kaum laki-laki menjadi sedikit, 
wanita menjadi banyak, hingga 50 waita berebut 1 pria” (HR. Bukhory) 7)
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Sungguh telah muncul beraneka fitnah dari berbagai sisi. Banyak munculnya pemimpin-pemimpin 
sufaha’ yang dipilih oleh orang-orang juhala’, banyaknya polisi (yang menandakan semakin 
banyaknya kejahatan), jual beli hukum, semakin banyaknya jumlah pasar-pasar hingga di trotoar-
trotoar hingga penjual keliling, putusnya silaturahmi dan dijadikannya masjid untuk tempat 
nyanyian. 

Menjual agamanya dengan harga dunia yang murah 
Ketika zaman sudah mengutamakan sisi materi, budaya hedonisme dan determinisme menjadi sisi 
pandang hampir semua orang. Kemajuan dan kesuksesan hanya diukur dari sisi perolehan ekonomi. 
Bukan dari agama. Akhirnya agama tidaklah dinilai sebagai sesuatu yang urgen, kalau perlu 
dikorbankan saja demi ekonomi, agama dijadikan kedok-kedok saja, jika menghalangi progress 
pribadi dijual saja. 

Maka tidak heran muncul celaan-celaan terhadap agama, bahkan datang dari kelompok yang 
mengatas namakan Islam. Banyak orang-orang yang memunculkan keragu-raguan di dalam Islam, 
dan menjadikan manusia berpaling darinya. Sehingga tercabutlah kecintaan para pemeluknya. Ini 
merupakan musibah yang besar.

Suatu ketika Hudzaifah bertanya kepada rosulullah: “Ya rosulullah apakah setelah kebaikan Islam 
ini akan muncul kejelekan?” Nabi: “ya” Khudzaifah bertanya lagi: “apakah setelah kebaikan itu 
akan muncul kejelekan lagi?” Nabi: “ya”, dan di dalamnya ada Dakhn” Khudzaifah bertanya lagi: 
“apakah Ad-Dakhn itu?” Nabi: “suatu kaum yang mengambil sunnah bukan dari sunnahku, 
mengambil petunjuk selain dari petunjukku, kalian mengetahui hal tersebut dari mereka dan kalian 
mengingkarinya”. Khudzaifah bertanya lagi: “lalu apakah setelah itu akan muncul kejelekan lagi?” 
Beliau menjawab: “Ya, (yaitu) ada da’i-da’i yang berdiri di pinggir-pinggir pintu Jahannam, 
barangsiapa yang menerima ajakan mereka, akan ikut dicampakkan ke dalamnya”, lantaran sebab 
takutnya Khudzaifah bertanya lagi: “Gambarkanlah ciri-ciri mereka ya rosulullah!” rosulullah 
menjawab: ”mereka adalah orang-orang seperti kita dan berbicara dengan bahasa kita” (HR. 
Bukhory) 8)
Kemudaian di antara fitnah yang besar adalah fitnah harta. Sangat sedikit manusia yang selamat 
dari fitnah ini. Hanya sedikit saja yang bisa mensyukurinya, yang sabar, yang bisa ikhlas, yang 
ridho, qona’ah, zuhud, dan dengan sebab yang halal dalam mendapatkannya, dan dengan cara yang 
benar dalam membelanjakannya. 

Sungguh telah tertanam pada diri manusia di akhir zaman terjangkit sifat bakhil terhadap harta, dan 
teramat tamak terhadapnya. Sehingga banyak di antara mereka yang menolak untuk membayar 
zakat dan nafkah wajib. Banyak orang yang serakah, yang berusaha sekuat tenaga untuk mendapati 
sesuatu yang sebenarnya dia tidak berhak, membelanjakannya bukan pada jalan yang haq, maka 
muncullah kekacauan dan keributan di kalangan mereka. Banyak peperangan dan pembunuhan 
karenanya.

Sungguh benar rosulullah, bahwa manusia tidak lagi memperdulikan tentang hartanya, dari mana 
mendapatkannya, sehingga seolah-olah mereka hidup hanyalah untuk mengumpulkan harta dan 
kesenangan-kesenangan belaka. Meski harus menghalalkan segala cara, entah syubhat entah riba’ 
entah apa, kalau perlu dengan cara berbuat curang, atau menipu, maling, pesugihan, korupsi, 
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spekulasi, dan seterusnya. Sampai-sampai ada yang berprinsip; mencari yang haram saja susah, 
apalagi yang halal. Wal-‘iyadzu billah.

Manusia tidak lagi ingat bahwa Allah akan menghisab dan memintai pertanggung jawaban dari 
semua harta-hartanya. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin. Waspadalah dari fitnah-fitnah 
ini semua yang selalu mengintai. Allah berfirman:

Maka kecelakaanlah bagi siapa saja yang mengalami fitnah Dajjal, sebab ini adalah fitnah terbesar. 
kecuali yang tinggal di bentangan Makkah dan Madinah, yang jika dia mengelilingi bumi selama 40 
hari, menyuruh langit hujan maka hujanlah, memerintah panas maka panaslah, 1 hari pada hari itu 
seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan dan sisanya seperti hari-hari biasa. Dia 
menjanjikan surga padahal hakikatnya neraka, serta mengancam manusia dengan siksanya padahal 
hakikatnya surga. 9)

Solusi agar terlindungi dari fitnah
Inti dari fitnah (:ujian) adalah menguji dan menyeleksi. Siapakah di antara semua manusia hamba-
hamba Allah yang lulus ujian, siapakah di antara mereka yang tetap istiqomah dalam ketaatan 
kepada Allah ta’ala. Sebagaimana frman Allah;

“(Dialah, Allah) yang menciptakn kehidupan dan kematian agar menguji kalian, siapakah di antara 
kalian yang lebih baik amalannya” (Al-Mulk: 2) 10) 

‘Irbadz ibnu Sariyyah berkata: “jika zaman telah muncul dan menyebar api fitnah di sekelilingmu, 
maka cepat-cepat padamkan ia dengan taqwa”. Karena fitnah tersebut akan melibas semuanya.

Dan sungguh mereka yang lulus ujian adalah yang tetap sanggup bertaqwa, dan yang terbaik di 
antara kalian adalah yang paling bertaqwa. Sebagaimana firman-Nya;

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertaqwa, sesungguhnya 
Allah maha mengetahui lagi maha menyaksikan” (QS Al-Hujurot: 13) 11)

Fitnah juga berarti adzab dan bencana, maka rosulullah takut apabila angin bertiup kencang, apabila 
menyaksikan awan hitam bergulung-gulung, gerhana dan petir menyambar. Ketakutannya tampak 
pada wajahnya yang kemerah-merahan. Sebagaimana fitnah ini telah menghancurkan umat-umat 
terdahulu. Kaum ‘Aad yang diterpa angin kencang selama 7 malam 8 hari, kaum Tsamud yang 
disambar petir dari angkasa, kaum Nuh yang dibinasakan dengan banjir bandang, kaum Sodom 
yang hancur diterpa hujan batu, Fir’aun dan kaum yang ditenggelamkan. Dan seeterusnya. 12) (Ket. 
QS. Al-Qomar dan awal QS. Al-Haaqqoh)

Sebab lebih banyak manusia yang menyembah kepada selain Allah, dan apabila telah muncul 
kekejian demi kekejian, bencana demi bencana (di darat, air dan udara), serta tenggelamnya 
kebaikan demi kebaikan, maka kecelakaanlah bagi orang Arab maupun ‘Ajam jika kelak dibuka 
benteng Ya’juj dan Ma’juj walaupun sebesar lobang jemari tangan. 13) 

“Dan takutlah terhadap fitnah yang tidak menimpa orang yang dholim di antara kalian semata, dan 
ketahuilah bahwa Allah memiliki adzab yang sangat pedih” (QS Al-Anfal: 25) 14)
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Fitnah akan terus ada sampai hari kiyamat nanti. Dan dengan kasih sayangnya rosulullah 
memberikan jalan keluar kepada umatnya agar terhindar dari fitnah tersebut. Yaitu sebagaimana 
yang kita baca setiap saat tahiyat akhir dalam sholat, yakni dengan meminta perlindungan kepada 
Allah dari empat macam fitnah, yaitu; fitnah api neraka jahannam, fitnah siksaan kubur, fitnah 
kehidupan dunia, dan fitnah kematian. 

Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan kaum muslimin semuanya dari segala 
macam fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan semoga Dia membukakan bagi 
kita pintu-pintu kebaikan sehingga kita mengikutinya. Dan menunjukkan kepada kita pintu-pintu 
kejelekan sehingga kita bisa menjauhinya. Amiin. [Syah] 
 

Mutiara Al-Qur’an 19

Hiburan hati bagi yang diuji

“Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan, di antara mereka ada yang 
sholih dan sebagian yang lain tidaklah demikian. Dan Kami uji mereka dengan yang baik-baik 
(nikmat) dan yang buruk-buruk (bencana) agar supaya mereka kembali (kepada kebenaran)” 
(QS. Al-A’rof: 168) 1)
Pembagian kelompok manusia
1. Di antara manusia ada yang mendholimi dirinya, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan 
yang lain yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan.2) Kelompok pertama, kelompok orang 
dholim, orang yang tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan haqnya. Orang yang tidak beriman 
adalah kelompok ini, hidupnya penuh lumuran dosa-dosa. Mereka menyembah patung gundul, kayu 
hutan, batu-batu, dan benda-benda ciptaan Allah. Padahal semua bentuk peribadatan mutlak 
hanyalah untuk Allah. Maka kedoliman terbesar adalah syirik, sebab syiirk menjadikan benda-
benda dan makhluk sebagai sesuatu yang diibadahi. Sebagaimana Allah berfirman: “Sesungguhnya 
syirik adalah kedholiman yang besar” (QS Luqman: 13) 3)
2. Kelompok kedua, Muqtashid yaitu mengerjakan amalan sebatas yang wajib-wajib saja, serta 
terjatuh pada yang haram-haram. Yang penting dalam kelompok ini menggugurkan kewajiban dan 
enggan menambah keutamaan-keutamaan. Mereka beramal sholih, kadang juga beramal buruk. Dan 
urusannya terserah Allah, jika Allah menghendaki maka ia diberi petunjuk, diampuni dan 
dimasukkan surga, dan jika Allah tidak menghendaki maka tidak mendapatkan ampunan dan 
balasannya neraka.
3. Kelompok ketiga, adalah yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kelompok ini adalah golongan 
orang yang selalu kita pinta dalam setiap sholat, golongan orang yang diberi nikmat dunia akhirat, 
yaitu pengikut para nabi, sahabat, shodiqin dan sholihin 4)
Hidup adalah Ujian
4. Hidup ini tidak lepas dari ujian dan cobaan. Bahkan keduanya merupakan sunnatullah dalam 
kehidupan manusia. Manusia akan selalu diuji dalam segala sesuatu, dalam hal yang disenangi 
maupun hal yang dibenci.
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5. Selama hayat masih di kandung badan, selama jantung masih berdetak dan darah masih mengalir, 
demikian pula selama nafas masih berhembus, adalah sebuah kemestian jika cobaan, rintangan, 
musibah demi musibah, silih berganti mendatangi kita, sebagaimana yang telah Allah tetapkan;
6. "Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan 
telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang 
demikian itu adalah mudah bagi Allah." (Al-Hadid: 22) 5)
7. “Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Maka kami akan mengujimu dengan keburukan dan 
kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada Kami-lah kamu dikembalikan” (QS Al-Anbiya’:35) 6)
8. Tentang ayat di atas Ibnu Abbas berkata: “Kami akan mengujimu dengan kesulitan maupun 
kesenangan, kesehatan maupun penyakit, kekayaan ataupun kemelaratan, halal maupun haram, 
ketaatan maupun kemaksiyatan, perintah maupun larangan petunjuk maupun kesesatan, siapa yang 
sebenar-benarnya bertaqwa” 7) dalam riwayat lain; kesenangan dan kesusahan di sela-sela 
kehidupan ini merupakan ujian.
9. Ibnu Jarir berkata: “Kami menguji mereka dengan kemudahan dalam mendapatkan kehidupan 
dan kelapangan rejeki. Inilah yang dimaksud kebaikan-kebaikan (al-hasanat). Sedangkan yang 
buruk-buruk (as-sayyi’at) adalah kesempitan hidup, kesulitan demi kesulitan, musibah dan 
sedikitnya harta, agar mereka kembali kepada Allah dan bertaubat dari dosa dan maksiyat yang 
mereka lakukan. 8)
10. Dan kebanyakan manusia tidak lulus dalam menghadapi ujian hidup. Banyak dari mereka yang 
putus asa, tertekan, stress, gila bahkan membunuh diri. Padahal jika sedikit mau menggunakan 
pikiran, tentu mereka menyadari bahwa hakekat ujian adalah wahana menaikkan kualitas diri. Dan 
jika hidup tanpa ujian niscaya manusia pasti sombong, berbangga diri, bakhil, keras kepala, serta 
kufur.
11. Keadaan manusia yang tidak bersyukur atas nikmat dan tidak bisa sabar dalam menghadapi 
cobaan musibah merupakan indikasi imannya cemeng. Dan lebih parah lagi keadaan manusia yang 
ketika mendapat kenikmatan tidak beriman, mendapat musibah justru syirik. Di saat badan sehat 
enggan ibadah, giliran ditimpa sakit datang mencari bantuan paranormal dan jin.
Hikmah dan faedah adanya ujian 
12. Cobaan merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan berdasarkan rahmat dan hikmah-Nya. 
Sesungguhnya Allah tidak menetapkan sesuatu baik hal tersebut taqdir kauny maupun syar’i, 
melainkan di dalamnya terkandung kebaikan dan kasih sayang bagi hamba-Nya. Di balik semua 
taqdir yang Allah tetapkan kepada kita semua, tentu terkandung hikmah yang besar, yang tidak bisa 
dinalar oleh akal manusia.
13. Ibnu Qoyyim berkata: Andaikan kita bisa menggali hikmah di balik setiap kejadian dan 
ketentuan dalam ciptaan-Nya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah yang kita bisa petik. Namun 
akal ini amat terbatas, pengetahuan kita terlalu minim, serta ilmu semua makhluk akan sia-sia untuk 
mencurahkan kemampuannya jika dibanding dengan ilmu Allah. Sebagaimana sia-sianya sinar 
lampu dibanding dengan sinar matahari. Sebagaimana jika telah terbit matahari kemanakah cahaya 
bintang?
14. Seorang muslim meyakini bahwa seorang muslim pasti mendapat ujian, sebagaimana seorang 
siswa sekolah pasti juga ujian; Sebagaimana Allah berfirman;
”Alif laam miim. 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.” (Al -‘Ankabut: 1-3) 9)
15. Rasulullah bersabda: “Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya, niscaya Allah akan 
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menyegerakan hukuman baginya di dunia dan jika Allah menghendaki keburukan pada hamba-Nya 
niscaya Allah akan mengakhirkan hukuman atas dosa-dosanya sehingga Allah akan 
menyempurnakan hukuman baginya di akhirat kelak.” (HR. At-Tirmidzi). 10) 
16. Dengan sabar, keadaan iman semakin kokoh. Tiada satupun keadaan yang berbolak-balik 
kecuali dituntut konsekuensi. Konsekuensi senang adalah bersyukur, konsekuensi kesusahan adalah 
sabar. Jika seorang mengaku beriman, keadaannya harus demikian, sebagaimana yang disifatkan 
nabi;
17. “Sungguh menakjubkan urusan mukmin, karena semua urusannya adalah kebaikan. Dan hal ini 
tidak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan maka dia bersyukur 
maka demikian itu adalah kebaikan baginya. Jika mendapatkan kesusahan maka dia bersabar dan 
demikian itu merupakan kebaikan baginya” (HR. Muslim) 11)
18. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa musibah, ujian, kesulitan, penyakit dan kawaan-
kawannya merupakan hal yang lazim menyertai hidup manusia. Tujuannya agar yang diuji 
mewujudkan peribadatan hanya kepada Allah.
19. “Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, 
jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi mereka yang sabar, (yaitu) orang-orang 
yang apabila ditimpa musibah mereka berkata: Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya 
kami kembali. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Robb mereka, dan 
mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk” (QS.2:155-156-157) 12)
20. Di antara faidah penyakit dan musibah-musibah atau bencana ialah mengembalikan hamba yang 
tadinya jauh dan lali dari Allah menjadi ingat dan kembali kepada-Nya. Keadaan ini menjadikan dia 
berhenti dari hobby dosa yang biasa dia lakukan. Yang biasa asyik berendam di lumpur maksiyat, 
terjerat kebid’ahan dan kubangan hawa nafsu, sibuk melulu dengan urusan dunia lali dengan 
Robbnya, menjadi sadar dan bertaubat kembali kepada Allah.
21. Apa Rahasia sebenarnya di balik cobaan? Apakah Allah ta'ala hendak berbuat dzalim kepada 
hamba-Nya atau menyakitinya? Tidak.
22. Bergembiralah, karena musibah adalah sebagai bukti bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk 
diri-diri kita, baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan:
“Barangsiapa dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan bagi dirinya, niscaya Allah akan menimpakan 
baginya cobaan.” (HR. Al-Bukhari) 13)
23. Rosulullah mengajarkan do’a jika kita mendapat ujian; “Sesungguhnya kita milik Allah dan 
hanya kepada Allah kita akan kembali. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan 
gantilah untukku dengan yang lebih baik dengannya.” (HR. Muslim) 14)
24. Oleh karena itu dengan cobaan hidup manusia menyadari kelemahan, kehinaan, dan 
ketidakmampuan di hadapan Allah ta’ala. Sehingga ia selalu kembali dan berserah diri kepada-Nya.
25. Allah berfirman: “Sesungguhnya kami telah mengutus rosul-rosul kepada umat-umat 
sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, 
supaya mereka memohon kepada Allah dan tunduk patuh” (QS. Al-An’am: 42) 15)
26. Ibnu Jarir berkata: ujian yang ditimpakan kepada mereka berupa kemiskinan dan kesempitan 
dalam penghidupan. Sedangkan (Ad-Dhorro’) ujian kepada mereka berupa penyakit dan cacat 
tubuh. Dengan kondisi seperti itu seharusnya membuat mereka selalu tunduk kepada Allah dan 
hanya mencintai-Nya ta’at dan pasrah kepada-Nya dan tidak kepada selain-Nya” 16) 
27. Kita tentu pernah merasakan sakit, atau barangkali sedang sakit dan akan sakit. Maka semua 
ujian ini sebagai sebab dihapuskannya dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, baik dengan 
hati, pendengaran, penglihatan, ucapan, dan seluruh anggota tubuh. Atau cobaan ini semua adalah 
sebagai teguran dan sekaligus hukuman agar kelak di akhirat pelakunya tidak dibalas lagi dengan 

Copyright © Http://www.smahidayatullah.com/ . Kumpulan taushiah dan kajian Islam yang 
ditulis  oleh  Ustadz.  Abu  Hasan  Ali  Halabiy,  guru  di  SMA  Hidayatullah  Bontang.  Anda 
diperkenankan untuk mencopy dan menyebarluaskan baik dalam bentuk  softcopy  maupun 
hardcopy selama menyertakan catatan kaki ini dan dengan tujuan bukan komersial.

http://www.smahidayatullah.com/


Kajian Islam dan Taushiah.doc

siksaan, sehingga berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih dan selamat.
28. Rosulullah bersabda; “tidaklah seorang muslim ditimpa musibah maupun penyakit melainkan 
Allah akan menggugurkan dosa-dosanya karenanya sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-
daun” (HR. Bukhori-Muslim) 17)
29. Dari Sa’id Al-Khudry, berkata: “ada seorang laki-laki datang bertanya kepada rosulullah; 
“penyakit-penykit menimpa kami, lantas apa yang kami peroleh karenanya?” Beliau 
bersabda;”pengampunan dosa” lalu Ubay berkata; “sekalipun penyakit itu ringan?” beliau 
menjawab; “sekalipun hanya tertusuk duri dan yang lebih kecil lagi” (HR. Ahmad) 18) 
30. Di antara faedah cobaan dan ujian hidup adalah akan dituliskannya pahala kebajikan dan 
diangkatnya derajat. Jika dia bersabar. Rosulullah bersabda; Tidaklah seorang hamba ditimpa 
musibah lalu bersabar dan berdo’a; Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali. 
Ya Allah berilah aku pahala dalam musibah ini dan berikan padaku ganti yang lebih baik, 
melainkan Allah memberikan pahala dalam musibah itu dan akan menggantikannya dengan yang 
lebih baik baginya” (HR. Muslim) 19)
31. Rosulullah bersabda; “tidaklah seorang muslim yang tertusuk duri atau yang lebih ringan dari 
itu kecuali ditetapkan dengan sebab itu satu derajat dan dihapuskan pula satu kesalahan” (HR. 
Muslim) 20)
32. Allah berfirman: “Wahai anak Adam, jika engkau sabar dan mencari keridho-an pada musibah 
yang pertama maka Aku tidak meridhoi pahalamu melainkan Surga” (HR. Ibnu Majah) 21) 
33. “Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci dan neraka itu dikelilingi dengan sesuatu 
yang disukai (berbagai syahwat)” (HR. Bukhori-Muslim) 22)
34. Dari Atho’ berkata kepada Ibnu Abbas: ada seorang wanita yang kena penyakit ayan, dia 
meminta didoakan nabi agar sembuh, kemudian nabi bersabda kepadanya: “jika kamu bersabar 
maka bagimu surga. Dan jika kamu mau berdoalah kepada Allah agar disembuhkan” Wanita itu 
berkata: “aku bersabar, tapi aibku tersingkap, maka do’akanlah kepada Allah agar auratku tidak 
tersingkap. Maka beliaupun berdo’a untuk wanita itu” (HR. Bukhori-Muslim) 23) 
Do’a khotimah 
35. Semoga keadaan dan suasana yang silih berganti dalam kehidupan yang kita alami berupa 
kesenangan maupun kesusahan mampu menjadikan kita hamba yang tetap tegar menghadapinya 
dan semuanya bisa menghantarkan kita mendapatkan rohmat-Nya dan memasuki Surga-Nya. 
36. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “musibah dan bencana yang diterima dengan ikhlas 
karena Allah, lebih baik bagimu daripada nikmat-nikmat yang membuatmu lupa mengingat-
Nya” [Syah]
 

 

Mutiara Al-Hadits 18

Jangan Marah……… !!
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Dari Abu Hurairoh ra berkata, bahwa seorang datang kepada rosulullah dan berkata: “Nasihatilah 
aku!”, nabi bersabda: “Jangan marah !” (HR. Bukhori)*

Pendahuluan
1. Marah adalah bara api yang dihembuskan syaitan ke dalam dada anak cucu Adam, yang mampu 
membuatnya berbuat menyimpang. Dan konsekuensi marah adalah pelampiasan emosi yang 
biasanya disertai tindak kedholiman.
2. Para ulama ahli hadits meneliti siapa nama pemuda yang mubham yang bertanya ini, namun tidak 
mengetahuinya. Meski demikian dengan ketiadaan hujjah tentang nama tidak mengubah kedudukan 
hukum keshohihan hadits yang telah shohih ini pada jalur sahabat.
3. Marah biasanya timbul karena melihat sesuatu yang menyakitkan dan tidak disukai. Maka 
seorang muslim hendaknya bersabar dalam segala hal, hendaknya mampu menahan gejolak 
amarahnya. Karena bisa jadi ia membenci sesuatu padahal hal tersebut baik baginya, atau bisa jadi 
ia mencintai sesuatu padahal hal tersebut buruk baginya. Dan Allah maha mengetahui sementara 
manusia tidak mengetahui. 
4. Betapa giat dan semangatnya sahabat nabi untuk mengetahui sesuatu yang bermanfaat baginya, 
dengan pertanyaannya; Ya rosulullah nasehatilah aku!. Demikian pula seharusnya kaum muslimin, 
seharusnya juga termotivasi untuk selalu berusaha mengetahui ajaran agama untuk 
menyempurnakan keimanannya. 
5. Apabila sahabat bertanya mengenai suatu hal, mereka berusaha untuk mengamalkannya sebagai 
konsekuensi pengamalan ilmu itu sendiri. Yang mana hal ini sangat berbeda pada saat ini yang 
mana betapa banyak manusia telah mengetahui dan bertanya tentang ilmu namun hanya sedikit saja 
yang mengamalkannya. Bahkan ada yang enggan mengamalkan dan tetap saja asyik berkubang di 
lumpur kejahilan. 
6. Dan yang termasuk kaidah umum adalah seorang pembicara hendaknya menyampaikan nasehat 
yang sesuai dengan kadar keperluan serta manfaat orang yang diajak bicara. Sebab setiap ucapan 
ada tempatnya, setiap tempat ada ucapannya tersendiri. Tidak ASBUN alias asal bunyi. 
7. Nabi mengetahui bahwa orang ini sangatlah emosional, temperamental dan pemarah, maka nabi 
menasehatinya dengan supaya jangan marah. Demikian pula di saat ada seorang sahabat nabi yang 
minta nasihat dan nabi tahu bahwa dia malas pergi sholat berjama’ah maka beliau menasehatinya 
dengan sholat yang utama adalah tepat pada waktunya. 
8. Apabila kita mengetahui ada kawan kita yang tekun melakukan maksiyat, bukankah nasihat yang 
paling tepat untuknya adalah supaya menghentikan maksiyat? Jika yang datang minta nasehat itu 
seorang yang suka menyakiti kedua orang tuanya, maka lebih tepat dinasehati agar berbakti kepada 
kedua orang tua. Demikian seterusnya.
9. Hadits ini menerangkan tentang larangan keras marah-marah. Dengan sabdanya yang pendek; La 
Taghdzob!, Jangan marah!. Sebab marah hanya menghasilkan kerusakan demi kerusakan. Karena 
betapa banyak manusia yang awalnya marah lalu melaknati anak, menampar muka, menceraikan 
suami/istrinya, membentak anak-anak, merusak barang-barang, mengumpat, melaknat orang, 
memukul, melukai bahkan bisa membunuh. Tiada kerusakan ini timbul kecuali mayoritas pemicu 
awalnya adalah amarah. 1) 
10. Dalam hal ini nabi juga bersabda; 

“Bukanlah orang yang kuat itu yang menang gulat, namun orang yang kuat hakekatnya adalah 
orang yang bisa menahan nafsunya di saat marah” (HR. Muttafaqun ‘alaih) 2) 
11. Larangan marah sebab betapa buruknya akhlaq tersebut. Amarah yang biasanya ditandai dengan 
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merahnya muka, melototnya mata, kasarnya kata-kata, tangan bergetar, lisan memaki-maki, darah 
mendidih dan ingin menghancurkan. Seandainya orang yang marah tersebut melihat rautnya saat 
marah di cermin, niscaya ia akan berhenti karena betapa malu melihat keburukan wajahnya saat itu. 
12. Ini baru buruknya sisi lahiriyah, sisi batiniyahnya lebih jahat lagi. Sebab segala baik atau 
buruknya lahiriyah bersumber pada baik dan buruknya hati. Jika hati baik maka indahlah semuanya, 
ucapannya dan perbuatannya. Sebaliknya jika hatinya busuk maka menjijikkan pula akhlaqnya.
13. Larangan marah karena tidak sejalan dengan misi diutusnya rosulullah, yakni tidaklah rosulullah 
diutus kecuali sebagai penyebar kasih sayang seluruh alam. Sebagaimana ucapan Ibnu Umar; 
“sungguh aku melihat sifat rosulullah secara jelas bahwa beliau bukanlah pengumpat, bukan pula 
kasar, tidak berteriak-teriak di pasar-pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan pula akan 
tetapi selalu memaafkan dan menyalami” 3) 
14. Nabi adalah orang yang paling baik, beliau sabar, berperangai santun dan tidak pernah 
emosional. Anas bin malik berkata: “aku membantu rumah tangga rosulullah selama 10 tahun, dan 
belum pernah beliau berkata mengeluh “Ah” terhadapku, dan belum pernah pula membentak; 
mengapa kamu lakukan ini, mengapa tidak kamu lakukan itu” (HR Ahmad), 4) 
Obat, Bagaimana Jika Marah ?
15. Suatu ketika rosulullah melihat seorang yang marah dengan kemarahan yang luar biasa maka 
rosulullah bersabda; “sungguh aku akan mengajarimu suatu kalimat seandainya engkau 
mengucapkannya niscaya lenyaplah kemarahan, ucapkanlah; “Aku berlindung kepada Allah dari 
syaiton yang terkutuk” (HR.Bukhori) 5).
16. Rosulullah bersabda; “Amarah itu dari syetan dan syetan dicipta dari api dan air mampu 
memadamkan api. Maka apabila salah seorang kalian marah hendaklah segera mandi” dalam 
riwayat lain hendaklah berwudhu. (HR. Ibnu Asakir) 6)
17. Rosulullah bersabda; “jika salah seorang kalian marah hendaknya diam /jangan bicara 
apapun” (HR. Ahmad). 7)
18. Adapun dari sisi amaliyah, apabila dia marah di dalam rumah hendaknya segera pergi hingga 
tiada yang didapati sesuatu yang membuatnya marah. Dan jika marah dalam keadaan berdiri 
hendaknya segera duduk. Jika duduk masih marah hendaknya ia berbaring, jika berbaring masih 
juga marah-marah, memang keterlaluan. Maka hendaknya segera berwudhu. Sebab dengan air 
wudhu nyala api kemarahan dapat dipadamkan. 8) 
19. Betapa Indahnya agama Islam ini yang melarang marah, yaitu salah satu bentuk akhlaq tercela. 
Dan sebaliknya perintah untuk berhias diri dengan perilaku yang mulia. Sautu ketika ada seorang 
kampung Arab Badui menarik keras surban rosulullah dari belakang, ternyata nabi menoleh 
kepadanya dan tertawa. (Abu Dawud) 9)
Marah yang dibolehkan
20. Umumnya marah adalah dilarang, sebagaimana peringatan dalam hadits tersebut. Meskipun 
marah memang sifat pembawaan manusia. Nabipun kadang-kadang marah. Namun jika marah 
hanya tampak pada wajahnya yang merah dan diamnya. Suatu ketika rosulullah masuk rumah 
‘Aisyah dan tiba-tiba ia melihat gambar-gambar yang terbentang pada kain. Maka rosulullah marah 
dan keluar rumah. ‘Aisyah sangat mengetahui keadaan rosulullah demikian. Kemudian rosulullah 
bersabda; “Ya ‘Aisyah, sunguh berat siksaan bagi orang yang menggambar makhluk (bernyawa) di 
sisi Allah pada hari qiyamat” ‘Aisyah berkata: lalu aku potong-potong kain tersebut menjadi sarung 
bantal” (Muttafaq ‘alaihi) 10)
21. Rosulullah juga marah kepada salah seorang sahabatnya yang tidak ikut jihad fisabilillah tanpa 
udzur dengan tidak memberinya salam selama sebulan. 11)
22. Rosulullah marah ketika Usamah mengusulkan supaya wanita cantik anak bangsawan yang 
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mencuri untuk tidak dihukum. Lalu Nabi naik mimbar dan berpidato; “Wahai manusia, 
sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena jika orang yang terhormat di kalangan mereka 
mencuri dibiarkan saja, namun jika yang mencuri dari kalangan rendah dihukum. Demi Allah 
seandainya Fathimah putri Muhammad mencuri (#4 Dinar) niscya akan aku potong tangannya” (HR 
Bukhory) 12)
23. Tidaklah rosulullah marah hanya dengan sebab hal-hal yang sepele tentang dunia. Sebab dunia 
ini sudah remeh jika harus marah-marah mengenainya maka bertambahlah kehinaan. Namun 
rosulullah marah manakala Islam dilecehkan, jika Allah dan syari’atnya dicemooh, bahkan justru 
harus mengobarkan genderang jihad. Nabi marah karena syari’at. 
24. Bahkan wajib marah jika Agama Islam dilecehkan. Sebagaimana perintah Allah; “Dan 
perangilah kaum kuffar dan marahlah dengan keras atas mereka” (QS At-Taubah: 73).13) 
Sebagaimana perkataan imam ‘Ali; “Aku diperintah oleh rosulullah agar bermuka masam kepada 
pelaku maksiyat” (HR. At-Thohawy) 14)
25. Sebagaimana orang-orang zaman sekarang yang begitu mudahnya menghina Islam. Dengan 
mengatakan; Islam itu Arabisasi, syari’at poligami itu najis, hukum qishos dalam Islam itu kejam, 
Al-qur’an itu sudah tidak relevan lagi dan perlu direvisi, Al-Quran sebagai kitab porno, ajaran Islam 
norak, al-Qur’an itu kampungan, Allohu Akbar diganti Anjing-hu Akbar, selamat datang di areal 
bebas tuhan. Wal’iyadzu billah, maka umat Islam harus marah dengan yang beginian. 
26. Sebab nabi Musa juga murka kepada Bani Isroil yang baru ditinggal selama 40 hari malah 
membuat tuhan baru berupa anak lembu. 15) 
27. Marah bisa menjauhkan persahabatan dan merusak ketentraman hidup bertetangga. 
Sebagaimana Allah berfirman: 

“Maka dengan sebab rohmat dari Allah lah kalian saling berkasih sayang, dan jika kamu marah dan 
kasar hati, niscaya mereka akan menjauhimu. Maka maafkanlah mereka, dan mintakanlah ampun 
mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka (QS Ali-Imron: 159) 16)
Barangsiapa yang bisa menahan nafsu marahnya, maka ia akan menjadi sosok manusia yang 
menawan, dicintai sahabat, dekat dengan manusia dan dihormati. Barangsiapa yang bisa menahan 
nafsu marahnya padahal ia bisa maka Allah akan menyediakan bidadari kelak di surga. 17) 
[mardiansyah_10@yahoo.co.id]

 

Mutiara Al-Hadits 17

Jangan iri ……… !!

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa rosulullah bersabda; “Jauhilah kalian akan hasad, karena 
sesungguhnya hasad itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar” (dalam 
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lafadz yang lain, sebagaimana api membakar rumput kering) 
(HR. Abu Dawud) *)

Awal mula penyakit hasad
Hasad atau dengki adalah dosa pertama kali yang pernah terjadi pada kehidupan jin dan manusia. 
Awal ketika itu iblis diperintah Allah agar sujud kepada Adam. Namun kedengkiannya mencegah 
dia untuk mentaati perintah Allah karena menganggap dia yang tercipta dari api merasa lebih baik 
dari pada Adam yang tercipta dari tanah. 1) 

Padahal yang benar; justru tanah lebih baik dari pada api. Karena tanah adalah medium utama 
kehidupan makhluk berpijak. Kehidupan hewani dan nabati sangatlah tergantung darinya. Tanah 
tempat munculnya mata air, tumbuhnya tanaman, tersedianya makanan segala binatang, dan tempat 
resapan segala kotoran. Semua berawal dari tanah dan kembali hancur menjadi tanah. Tanah jelas 
lebih baik bahkan lebih mahal hingga ratusan juta, adapun api kadangkala justru bahaya, 
kadangkala juga gratis mendapatkannya. 2) 
Dan pada awal kehidupan manusia, kejahatan pembunuhan yang dilakukan Qobil putra Adam 
alaihissalam terhadap Habil adalah karena factor iri. Qobil iri kepada Habil yang istrinya lebih 
cantik, dan persembahan qurbannya yang selalu diterima Allah. Maka kasus kriminalitas pada 
awalnya timbul dari sifat iri.
Maka awal perilaku hasad iblis ini menjadi awal sumber fitnah dan lahirnya kejahatan di kalangan 
umat manusia berikutnya. 3) Jadi, siapa saja yang sukanya iri berarti persis Iblis. 
Hingga sekarang, kaum yang dikenal pendengki sejak dulu hingga sekarang adalah Yahudi. Sebab 
mereka iri karena nabi akhir bukan dari Bani Isroil, tetapi dari Arab. Dengki mereka melahirkan 
dendam yang sulit padam sampai kini. Mereka iri melihat kaum muslimin mendapatkan hidayah, iri 
dengan ketundukan mereka kepada syari’at, sehingga Yahudi enggan menerima dakwah Islam dan 
tunduk kepada al-Qur’an. Yang ada justru sebaliknya, lihatlah mereka membantai muslimin 
Palestina, Afganistan, Iraq, dan di mana saja. Mereka ingin menghilangkan keimanan lepas dari 
dada-dada kaum muslimin dengan segala strategi. 
“Ataukah mereka iri kepada manusia yang Allah berikan kepada mereka sebagian karunia-
Nya?” (An-Nisa’: 54) 4) 

Apa hasad itu?
Hasad (: iri, dengki) adalah kebencian melihat nikmat yang ada pada orang lain, dan ingin agar 
kenikmatan itu lenyap lalu berpindah kepadanya. Hasad adalah penyakit hati yang termasuk 
kelompok dosa besar. Lantaran pada umumnya hanya menginginkan kenikmatan dunia semata 
sebagaimana yang dimiliki saudaranya. Sebagaimana generasi yang iri ingin diberi karunia yang 
ada pada Qorun. Iri adalah virus mematikan dan tiada obatnya kecuali ya harus menjauhinya. 5) 

Dengki berawal dari keburukan, berjalan pada kejahatan dan berakhir penderitaan. Orang 
pendengki adalah orang yang sengsara, benci melihat orang lain mendapat kesenangan, tersiksa 
mendengar kawannya sukses, menangis, kesal, jengkel mengetahui kompetitornya unggul. Dan 
dengki ini rupanya menjadi penyakit manusia modern. Pada akhirnya akan menjadi wabah cinta 
dunia. Yang mana orang sekarang mudah iri terhadap tetangganya yang bergaji lebih tinggi, sakit 
nonton tetangganya bisa beli mobil baru, demam melihat saudaranya naik pangkat, tertekan 
mendengar kawannya maju, atau dapat rejeki dan seterusnya. 6) 
Ibnu Rojab berkata: “pada dasarnya sifat dengki itu ada pada setiap manusia, yakni tidak ingin 
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disaingi orang, ia ingin lebih dari orang lain. Namun orang yang terpuji ialah orang yang tidak 
menampakkan dan tak membenarkan kedengkiannya. Dan orang yang tercela ialah orang yang 
menampakkan irinya dengan usaha-usaha jahat. 7) 
Bahaya hasad
Hadits ini menunjukkan bahayanya hasad yang bisa menggunduli amal serta wajibnya menjauhi iri. 
Dalam hal ini lafadz hadits di atas menggunakan Majaz Isti’aroh yang seolah-olah menghidupkan 
api yang mati menjadi bergejolak. Demikianlah, hasad itu merusak, ia akan melibas habis kebaikan 
yang pernah dilakukan hamba. Sebagaimana api yang melahap kayu bakar, yang akhirnya 
menjadikannya sebagai abu dan debu.. 8) 
Ada tiga kelompok pendengki; yang pertama, si pendengki ingin menghilangkan nikmat yang ada 
pada orang lain dengan trik-trik jahat. Dan inilah golongan para penjahat. Awal mulanya biasanya 
tampak ketidaksukaan pada raut wajahnya yang kecut, kemudian suka meng-ghibah, terus membuat 
desas-desus fitnah, adu domba, provokasi dan dibuktikan dengan tindakan konkrit mencelakai. 
Dengan saling jegal-menjegal, saling menjatuhkan, saling santet, hingga bunuh-membunuh. 
Wabah penyakit ini semua telah nyata ada pada masyarakat sekarang, yang sungguh mengerikan. 
Hanya karena warisan, saudara tega membunuh saudara. Hanya karena uang 5.000 rupiah tetangga 
tega menghabisi tetangga. Para maling, koruptor, perampok, penjambret, dan CS nya adalah jelas-
jelas dari kelompok pendengki. Barisan sakit hati, pewaris iblis dalam bidang kedengkian. Mereka 
benar-benar tega mencelakai orang yang didengkinya dan menggasak nikmat Allah yang 
dikaruniakan kepada manusia secara keji.
Solusi dari nabi agar terhindar dari kejahatan para pendengki diantaranya dengan membaca surat 
Al-mu’awwidzatain, menyambung silaturrahim, bersedekah, menunaikan hak harta, berakhlak 
mulia, syukur nikmat dan menjauhi congkak. Jika kita menyimpan kekayaan, janganlah dipamer-
pamerkan agar terjaga dari kejahatan orang-orang dengki.
Yang kedua, golongan pendengki namun tidak berniat menghilangkan nikmat tersebut dari orang 
lain. Ia hanya mengelus dada dan meratapi diri sendiri saja. Ia sakit hati melihat orang lain 
mendapat rejeki. Golongan ini juga tercela karena sebab sifat irinya seolah-olah menyalahkan 
kehendak Allah, menganggap Allah tidak adil serta ia berputus asa dengan rahmat Allah yang luas.
Yang ketiga, orang yang iri namun dengkinya dapat dikalahkan dan justru mendorong dirinya 
berbuat baik kepada orang yang didengki. Ketika hasad menyuruh orang kepada benci, maka ia 
lawan dengan cinta. Ketika hasad mendorong seseorang untuk sombong maka ia lawan dengan 
tawadhu’. Ketika dengki mendukung seseorang untuk mencela, memaki, mengkhianati, 
merongrong dan menyalahkan suatu organisasi atau lembaga, maka ia lawan dengan menghormati 
dan menasehati. Ketika iri membuat orang melakukan kedholiman maka ia lawan dengan keadilan. 
9) 
Namun hal ini langka. Dan golongan ini hanya ada pada diri seorang mukmin sejati. Ia mencintai 
kenikmatan yang ada pada saudaranya sebagaimana ia senang jika kenikmatan itu ada pada dirinya. 
Dan inilah setinggi-tinggi derajat iman. Karena rosulullah bersabda; 
“Tidaklah sempuna iman seorang diantara kalian sehingga ia mencintai apa yang ada pada 
saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (HR.Muttafaq alaih) 10) 
Golongan manusia pada sisi obyek yang membuat iri dengki dibagi menjadi empat golongan;
Pertama, orang yang iri terhadap orang yang berbuat baik dengan hartanya. Sementara dia tidak 
diberi harta, namun ia berkata; seandainya aku diberi harta seperti halnya fulan maka aku akan 
berbuat baik sebagaimana fulan berbuat baik dengan hartanya. Maka orang ini sama kedudukannya 
dengan orang pertama.
Kedua, orang yang iri terhadap orang yang berbuat buruk dengan hartanya. Sementara dia tidak 
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diberi harta, namun ia berkata; seandainya aku diberi harta seperti halnya fulan maka aku akan 
bermaksiyat juga sebagaimana fulan berbuat jahat dengan hartanya. Maka orang ini sama jeleknya.
Ketiga, iri terhadap orang yang bisa berbuat baik meski hartanya minim. Sementara dia 
berlimpahan harta, lalu ia berkata; dia yang tidak diberi kekayaan saja bisa berbuat baik dengan 
maksimal, mengapa saya justru tidak? Maka orang ini sama baiknya.
Keempat, orang celaka di atas celaka. Derita di atas sengsara. Dia tidak memiliki harta, namun ia iri 
ingin pula berbuat jahat dengan kawannya yang sama-sama melarat. 
Tashfiyyah dari hasad
Seorang yang cerdas tentu ia berusaha menghilangkan terlebih dahulu kejelekan-kejelekan akhlak 
pada dirinya sebelum menghiasi dirinya dengan kebaikan-kebaikan adab. Sebagaimana pula 
percuma saja jika mengisi gelas atau bejana dengan air susu, teh, kopi, juice dan apa saja tanpa 
terlebih dahulu membersihkannya dari kotoran. Dengan demikian sulit berhasil suatu tarbiyah dan 
dakwah tanpa ada usaha tazkiyah dan tashfiyah terlebih dahulu. Sebagaimana percuma mengisi 
gelas kotor dengan beraneka minuman yang lezat. 

Dan salah satu tashfiyah (penyucian jiwa) di sini adalah menjauhi hasad. Karena jika tidak, percuma 
saja. Apa untungnya jika harus berpayah-payah melakukan amal ibadah sekian lama dan begitu 
banyak namun harus dilahab habis oleh sifat dengki ini, sebagaimana kayu bakar yang dilahab api?. 
11) 
Rosulullah bersabda; 
“Ada tiga hal yang seorangpun tidak bisa selamat darinya; thiyaroh, persangkaan dan dengki” 
sahabat berkata: “lantas siapa yang bisa selamat ya rosulullah?” rosulullah; “Jika engkau 
menganggap sial maka janganlah kembali, jika berprasangka janganlah kau benarkan, jika engkau 
iri janganlah engkau melanggar” (HR. Abdur Rozaq) 12) 
“Setiap anak Adam itu mempunyai sifat hasad, dan tidaklah kedengkiannya membahayakannya 
selama tidak ia ucapkan dengan lisan, dan tidak dilakukan dengan tangan” (HR. Abu Nu’aim) 13)
Hasad berbeda dengan ghibtoh. Ketika hasad menginginkan hilangnya kenikmatan pada orang lain, 
adapun ghibtoh adalah sikap iri ingin memiliki kebaikan sebagaimana kawannya yang memiliki 
kebaikan, ia ingin memiliki kenikmatan yang sama.14) Misalnya iri ingin menjadi ulama’ yang 
hafal al-Qur’an, hafal ribuan Hadits, ibadahnya sempurna, kehidupannya berkualitas, memberi 
manfaat kepada umat, iri ingin juga menjadi hartawan yang bisa memberi kontribusi perjuangan 
Islam seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, iri kepada orang yang bisa naik hajji dan 
berkeinginan juga naik hajji. Dan seterusnya
Dan iri yang dibolehkan satu-satunya dalam Islam adalah iri dalam masalah ilmu dan ibadah. 
Sebagaimana sabda rosulullah; 

“Tidak boleh iri kecuali terhadap dua perkara; (yaitu) seorang yang Allah berikan dia ilmu Al-
Qur’an maka ia melaksanakannya sepanjang siang dan malam, dan seseorang yang Allah berikan 
padanya harta maka ia infaqkan harta tersebut sepanjang siang dan malam” (HR. Bukhori –Muslim) 
15) 
Wallohu A’lam [Syah]
 

 

Mutiara Al-Hadits 16
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Terapi Hati

“Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, jika baik maka baiklah semua tubuh, 
tapi jika rusak, maka rusaklah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa itu adalah hati” (HR Bukhory) *)
Urgensi masalah hati
Begitu pentingnya hati, karena di sanalah tempat keimanan, keyakinan, harapan, takut, tawakkal, 
cinta, semangat, niyat dan seuruh amalan hati berada. Juga tempat kekufuran, keraguan, dan 
bisikan-bisikan jahat bersarang. Hanya hati yang selamatlah yang kelak pada hari kiyamat bisa 
mendatangkan manfaat kepada pemiliknya di saat harta dunia tiada berguna.

Allah berfirman: “Sesunnguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai 
pertanggung jawaban” (QS Al-Isro’: 36) 1)

Hati manusia itu ada yang hidup, ada yang mati, sehat dan ada juga yang sakit. Dalam hal ini, ia 
lebih penting dari pada tubuh dan perkaranya.

Hati yang sehat
Indikasi hati yang sehat adalah adanya keinginan untuk berkhidmat kepada Allah, rindu untuk 
selalu taat kepada-Nya. Si empu hati hanya ingin satu harapan: selalu mentaati Allah. Yahya bin 
Muad berkata: barang siapa yang senang untuk berkhidmad kepada Allah, maka sesuatu akan 
senang taat kepadanya, barang siapa yang tentram dan sejuk berkhidmad kepada Allah, maka 
tentram dan sejuk pula hati semua yang memandangnya. 2)

Ciri berikutnya; sangat bakhil terhadap waktu. Menyesal jika terbung sia-sia. Pelitnya terhadap 
waktu melebihi pelitnya kepada harta. Keinginannya untuk meraih manfaat sangat teramat tinggi.

Orang yang memiliki hati yang sehat, tampak jika masuk waktu sholat. Hilanglah segala kesusahan 
terhadap dunia. Ia justru mendapatkan harapan baru, kelapangan, kesejukan, dan petunjuk hati 
dengan sholat tersebut.
Dia tidak pernah letih berdzikir kepada Allah dan selalu ingin bersyukur kepada-Nya. Dia sangat 
takut untuk menyeleweng dan berpaling dari Allah. Ia mencurahkan hatinya dengan ikhlas, ridho, 
loyal, istiqomah, ittiba’, dan ihsan kepada-Nya. dia takut melalikan hak-hakNya. 3)

Terapi agar hati sehat;
1. Membaca alquran
Utsman berkata: andaikan hati itu bersih, niscaya kalian akan ringan untuk membaca al-Quran. 4)
Dengan membaca Al-Quran seorang muslim mendapatkan cahaya petunjuk darinya, obat jiwa dan 
penawarnya yang penuh rahmat, sebagaimana Allah berfirman;
“Wahai manusia, telah datang kepadamu nasihat dari tuhanmu (:Al-Quran) dan obat untuk di dalam 
dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman” (QS. Yunus: 57) 5)
2. Dzikir
Ibnu Taimiyah berkata: dzikir bagi hati ibarat air bagi ikan, bagaimana keadaan ikan apabila keluar 
dari airnya? Demikian pula keadaan hati yang hampa dari dzikir kepada Allah, si empunya tentu 
blingsatan tak tentu arah, terombang-ambing hawa nafsu. 
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Pertanyaannya; mengapa dzikir itu demikian penting? Karena dzikir adalah makanan pokok bagi 
hati, sedangkan kelalaian adalah petakanya. Bayangkan jika tubuh tidak pernah mendapat makanan 
pokok, bagaimana keadaannya. Demikian pula hati, jika tidak mendapatkan makanannya. 
Selain itu, dzikir dapat mengusir syetan dan menundukkannya. Dzikir adalah penyebab datangnnya 
kebahagiaan hati, kegembiraan, kelapangan dan cahaya. Dzikir adalah obat dari banyak jenis 
penyakit hati. Diriwayatkan bahwa seseorang datang menemui Imam Hasan al-Bashri dan berkata: 
aku mengadukan kerasnya hatiku. Maka Imam berkata: lunakkanlah ia dengan dzikir” Bukankah 
Allah berfirman: “Ketahuilah bahwa dengan dzikir hati bisa menjadi tentram” (Ar-Ro’du: 28) 6) 
3. Qiyamul lail
Sesungguhnya Robbmu mengetahui bahwa engkau bangun (untuk sholat) kurang dari 2/3 malam, 
dan (ada kalanya) ½ malam, dan (ada kalanya) 1/3 malam” (QS Al-Muzammil: 20) 7)
Apabila semua mata telah terlelap, Abdullah bin Mas’ud bangun dan terdengarlah dengungan 
bacaan sholatnya bagai suara lebah karena sholat malam sampai subuh menjelang. 8)
Hasan al-Bashri ditanya: mengapa orang yang tahajjud malam itu wajahnya berseri-seri? Beliau 
menjawab: karena Allah hadiahkan sebagian berkas cahaya-Nya untuknya”
Al-Hasan berkata: aku melakukan hanya 1 dosa, maka akupun terhalang untuk melaksanakan sholat 
lail. Maka ada seseorang yang datang kepadanya dan berkata: aku tidak dapat bangun malam, maka 
tunjukkanlah apa obatnya!” ia berkata: janganlah engkau bermaksiyat di siang hari, niscaya Allah 
akan membangunkanmu di malam hari, insya Allah”
Imam Sufyan Ats-Tsaury berkata: aku benar-benar terhalangi tidak bisa melaksanakan qiyamullail 
selama 5 bulan hanya gara-gara 1 dosa yang aku lakukan” 
Abu Sulaiman berkata: kelezatan malam hanya bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang rajin sholat 
malam. Sungguh, andai saja tidak ada malam niscaya aku tidak ingin berlama-lama di dunia ini. 
Ibnul Munkadir juga berkata: kelezatan dunia ini tingggal 3 perkara: qiyamullail, berjumpa dengan 
kawan beriman, dan sholat berjama’ah di masjid kaum muslimin” 9)
4. Istighfar
“Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang 
(QS Al-Baqoroh: 199)10)
Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah dengan lisan dan biasaya diikuti dengan taubat, 
bahwa memohon ampunan Allah dengan anggota badan untuk tidak mengulangi kesalahan. 
Hasan al-Bashri berkata: perbanyaklah kalian akan istighfar di manapun dan kapanpun. Di rumah-
rumah, di meja makan, di jalan-lajan, di pasar-pasar, di majlis-majelis kalian, karena sesungguhnya 
kalian tidak tahu kapan ampunan itu datang”
Dari Abu Hurairoh, bahwa rosulullah bersabda; 
“Demi Allah, aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya lebih dari 70X 
dalam sehari” (HR.Bukhori) 11)
5. Do’a
Do’a merupakan nikmat yang besar, yang dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya. 
Dimana Allah memerintahkan kepada mereka untuk berdo’a dan Allah langsung berjanji akan 
mengabulkannya. Bukankah ini sebuah kenikmatan? 

“Dan Tuhanmu berfirman: Berdo’alah kamu kepada-Ku niscaya akan Ku-perkenankan bagimu. 
Sesungguhnya, orang-orang yang enggan untuk beribadah kepada-Ku pasti akan masuk neraka 
dalam keadaan hina-dina”. (QS. Ghaafir: 60) 12) 
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Do’a memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Karena dengan do’a seseorang akan dibukakan 
pintu-pintu kebaikan dari apa-apa yang ia minta. Dan ditutup dari celah-celah keburukan. Karena 
hampir tiada seorangpun yang berdo’a kecuali pasti meminta kebaikan dan supaya dihindarkan dari 
kejelekan. Sehingga datanglah keberuntungan satu persatu, rejeki menghampiri silih berganti 
selama do’a tadi hanya dimohonkan kepada Allah saja. 13) 

Allah maha dekat, Dia mendengar setiap untaian do’a hamba-Nya, berjanji akan mengabulkannya, 
dengan firman-Nya;
“Dan apabila hamba-Ku bertanya tentang Aku, maka katakanlah Aku dekat, akan aku perkenankan 
do’a orang yang berdo’a kepada-Ku” (Al-Baqoroh:186) 14) 

6. Amalan-amalan sunnah yag lain.
“Dan tidaklah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan amalan yang lebih Aku cintai dari yang Aku 
wajibkan padanya, dan tidak henti-hentinya pula hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan amalan 
yang sunnah-sunnah sehingga Aku mencintainya, maka apabila Aku mencintainya maka Aku 
menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, menjadi penglihatannya yang ia melihat 
dengannya, menjadi tangannya yang ia menggenggam dengannya, menjadi kakinya yang ia berjalan 
dengannya, dan jika ia meminta kepada-Ku maka Aku akan memberinya, dan jika ia berlindung 
kepada-Ku maka Aku akan melindunginya” (HR. Bukhori) 15)

Hati yang sakit 
Indicator hati yang sakit adalah suka bergelimang degan syahwat dan syubhat. Dan penyebabnya 
adalah suka mengkonsumsi racun; banyak memandang, banyak bicara, banyak makan, banyak 
bergaul. 

“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya...” (Al-Baqarah:10) 16)
Seringkali penyakit hati bertambah parah, namun pemiliknya tak juga menyadari. Karena ia tak 
sempat bahkan enggan mengetahui cara penyembuhan dan sebab-sebab (munculnya) penyakit 
tersebut. Bahkan terkadang hatinya sudah mati, pemiliknya belum juga sadar kalau sudah mati. 

Sebagai buktinya, ia sama sekali tidak merasa sakit akibat luka-luka dari berbagai perbuatan buruk. 
Ia juga tak merasa disusahkan dengan ketidak mengertian dirinya terhadap kebenaran, dan 
keyakinan-keyakinannya yang batil. Sebab “Luka, tak akan dapat membuat sakit jiwa yang mati.” 

Terkadang ia juga merasakan sakitnya. Namun ia tak sanggup mencicipi dan menahan pahitnya 
obat. Masih bersarangnya penyakit tersebut di hati, berpengaruh pada semakin sulitnya ia menelan 
obat. 
Gejala penyakit hati adalah, ketika ia enggan memakan makanan yang bermanfaat bagi hatinya, lalu 
menggantinya dengan makanan-makanan yang tak sehat bagi hatinya. Berpaling dari obat yang 
berguna, menggantinya dengan obat yang berbahaya. Sedangkan makanan yang paling berguna 
bagi hatinya adalah iman. Obat yang paling manjur adalah Al-Qur’an. Masing-masing memiliki gizi 
dan obat. Barangsiapa yang mencari kesembuhan (penyakit hati) selain dari Al-kitab dan As-
sunnah, maka ia adalah orang yang paling bodoh dan sesat. 17)

Sesungguhnya Allah berfirman:
”Katakanlah: “Al-qur’an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan 
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orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbat, sedang Al-qur’an itu suatu 
kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat 
jauh.” (Fushshilat: 44) 18)
Al-qur’an adalah obat sempurna untuk segala penyakit tubuh dan hati, segala penyakit dunia dan 
akherat. Namun tak sembarangan orang mahir menggunakan Al-qur’an sebagai obat. Kalau si sakit 
mahir menggunakannya sebagai obat, 19) 
Hati yang mati 
“Apakah orang yang mati, maka Aku hidupkan dan Aku jadikan baginya cahaya yang dengannya ia 
bisa berjalan de tengah manusia sama seperti orang dalam kegelapan yang dia tidak bisa keluar 
darinya? Demikianlah aku hiasi bagi orang-orang kafir itu dengan apa yang mereka lakukan” (Al-
An’am: 122) 20) 
Artinya, ia mati karena kekufuran, lalu Kami hidupkan kembali dengan keimanan. Hati yang hidup 
dan sehat, apabila ditawari kebatilan dan hal-hal yang buruk, dengan tabi’at dasarnya ia pasti 
menghindar, membenci dan tidak akan menolehnya. Lain halnya dengan hati yang mati. Ia tak 
dapat membedakan yang baik dan yang buruk. 21)
Sebagaimana yang Allah firmankan:
“Mereka tuli, bisu, buta maka mereka tidak bisa kembali” (QS Al-Baqoroh: 18) 22)

AKHIR KATA, semoga Allah menjadikan hati-hati kita selalu hidup dan sehat, dihindarkan dari 
penyakit serta kematiannya. Amiin. [Syah]
 

Mutiara Al-Qur’an 15

Keberuntungan bersama do’a

“Dan Tuhanmu berfirman: Berdo’alah kamu kepada-Ku niscaya akan Ku-perkenankan bagimu. 
Sesungguhnya, orang-orang yang enggan untuk beribadah kepada-Ku pasti akan masuk neraka 
dalam keadaan hina-dina”.
(QS. Ghaafir : 60) 1) 
Do’a sebagai nikmat lahir batin.
Hampir setiap hari seorang muslim beraktifitas, dan hampir setiap aktifitas muslim diawali dan 
diakhiri dengan do’a. Hal ini menunjukkan bahwa di setiap saat dan tempat, seorang muslim selalu 
membutuhkan Allah. Maka sungguh naïf jika mengaku muslim namun tidak berdo’a. Yang seolah-
olah tidak perlu lagi pertolongan dan kasih sayang Allah. 
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Tiada orang yang meremehkan do’a kecuali lemah imannya. Do’a merupakan nikmat yang besar, 
yang dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya. Dimana Allah memerintahkan kepada 
mereka untuk berdo’a lalu Allah langsung berjanji akan mengabulkannya. 2) Bukankah ini sebuah 
kenikmatan? 

Do’a memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Karena dengan do’a seseorang akan dibukakan 
pintu-pintu kebaikan dan ditutup dari celah-celah keburukan. Karena hampir tiada seorangpun yang 
berdo’a kecuali pasti meminta kebaikan dan supaya dihindarkan dari kejelekan. Sehingga datanglah 
keberuntungan satu persatu, rejeki menghampiri silih berganti selama do’a tadi hanya dimohonkan 
kepada Allah saja. Karena harus kepada Allah saja semua hamba beribadah. Memohon pertolongan 
di saat lapang maupun terjepit. Dan hanya kepada Allah saja ia bergantung dan mengembalikan 
segala urusan. 3) 

Tidak ada seorangpun yang mampu mengumpulkan perbendaharaan kebajikan dengan hanya 
mengandalkan usaha saja, atau do’a semata-mata. Tetapi antara do’a dan usaha harus berjalan 
secara bersama. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: dzikir dan do’a bagi hati seperti air bagi ikan. Anda bisa 
bayangkan jika ikan keluar dari airnya. Tentu ia akan menggelepar, bingung tak karuan. Begitu pula 
hati manusia jika kosong dari berdzikir, tentu ia akan merasakan kerisauan yang tiada tara dalam 
menghadapi hidup ini. 4) Seorang yang hatinya kosong dari dzikir dan do’a tampak benar 
kegalauan jiwanya di setiap saat.

Allah senang mendengar rintihan dan keluhan hamba-Nya di saat berdo’a. sehingga bagaimana 
hamba sendiri tidak bisa merasakan kegembiraan di saat berdo’a? Sebab saat-saat berdo’a sama 
dengan saat-saat berdzikir. Dan berdzikir adalah sumber ketentraman hati. Yang lebih bernilai dari 
semua harta-harta. Sedangkan saat-saat tidak berdo’a adalah masa-masa kelalaian. Yang 
mengakibatkan kerugian dan kesengsaraan. Seandainya manusia tahu akibat dari apa yang 
dihasilkan dalam kelalaian tersebut tentu ia tidak akan lalai. Ia akan tetap berdzikir dan berdo’a agar 
terhindar dari akibat yang membinasakan. Yang ia tidak sadari.

Janji Allah 
Bukankah nabi Yunus ketika berdo’a di dalam perut ikan, akhirnya dikabulkan? Demikian pula 
do’a Adam dengan mengakui kesalahannya saat diusir dari surga, do’a nabi Ayyub agar sembuh 
dari sakit parah bertahun-tahun akhirnya juga diperkenankan, do’a Ibrahim agar Makkah dijadikan 
kota yang aman sentausa, do’a Musa yang diselamatkan dari pengepungan, dan do’a nabi kita 
Muhammad yang dimenangkan dalam perang Badar. Dan seterusnya. 

Bukan lantaran karena sebagai nabi yang do’anya dikabulkan, namun semua do’a hamba 
dikabulkan sebab Allah maha dekat, Dia mendengar setiap untaian do’a hamba-Nya, berjanji akan 
mengabulkannya, dengan firman-Nya;
“Dan apabila hamba-Ku bertanya tentang Aku, maka katakanlah Aku dekat, akan aku perkenankan 
do’a orang yang berdo’a kepada-Ku” (Al-Baqoroh:186) 5) 
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“Demi janji Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari janji” (QS Ar-Ruum: 7). 6) 
Jika hamba minta rejeki dikasih rejeki, minta sehat dikasih sehat, minta cukup dikasih cukup, 
apalagi? 

Do’a menunjukkan rasa ketergantungan yang tinggi kepada Allah. Sehingga seorang hamba tidak 
hanya mengandalkan dirinya sendiri, tidak terlalu bergantung kepada manusia, tidak pula kepada 
siapa saja. Sehingga yang ada adalah rasa membutuhkan, keinginan untuk kembali kepada-Nya 
dengan bersungguh-sungguh, rasa cemas dan harap bercampur, yakin bahwa do’a yang dipanjatkan 
pasti dikabulkan. Baik segera maupun tertunda.

Rosulullah bersabda; “jika kalian berdo’a yakinlah bahwa do’amu akan dikabulkan. Karena Allah 
tidak mengabulkan do’a seseorang yang hatinya lalai” (HR. Muslim) 7) 

Umar berkata: “Sesungguhnya aku tidak ingin membawa hasrat pengabulan, tetapi hasrat berdo’a. 
jika aku mendapatkan ilham do’a maka pengabulan akan menyertainya” 8) 

Rosulullah bersabda; ‘Sesungguhnya Allah mengabulkan do’a seorang hamba selama hamba 
tersebut tidak bosan. Yaitu seseorang berkata: aku sudah berdo’a tapi Allah tidak mengabulkannya. 
Lalu ia tidak berdo’a lagi. (HR. Muttafaqun alaih) 9) 

Jika do’a belum terkabulkan maka hendaknya sabar, karena Allah lebih tahu kapan do’a tadi 
diperkenankan untuk hamba-Nya. Barangkali Allah menghendaki do’a tersebut sebagai simpanan 
kelak di akhirat, atau sebagai ganti diselamatkan dari suatu bala’ atau terhindar dari penyakit sejenis 
dan sebagainya. Karena bisa jadi apa yang sebenarnya sangat dicintai manusia adalah buruk di sisi 
Allah dan bisa jadi pula apa yang dibenci manusia adalah baik di sisi Allah. 

Do’a adalah ibadah (At-Tirmidzi) Do’a adalah senjata seorang mukmin dan tiang agama serta 
cahaya langit dan bumi. (Abu Ya’la) Do’a seorang mukmin bagi saudaranya yang tidak hadir 
dikabulkan Allah, apalagi untuk keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya dan guru-gurunya. (HR. 
Ahmad)

Do’a yang mustajab adalah pada waktu tengah malam, pada akhir sholat fardhu (Ibnu Khuzaimah), 
di antara adzan dan Iqomah (Ahmad), barang siapa yang berdo’a kepada Allah pada waktu senang 
maka Allah kabulkan pada waktu dia dalam kesulitan (ar-Robi’), do’a orang berpuasa sampai ia 
berbuka, seorang penguasa yang adil, do’a orang yang didholimi/teraniaya, (HR. Tirmidzi), do’a 
sejak sepertiga malam hingga fajar (Ahmad), do’a orang tua kepada anak, do’a para musafir di jalan 
Allah (Ahmad dan Abu dawud).

Tiada yang sulit bagi Allah, jika Ia berkehendak maka tinggallah berfirman: “Jadilah !, maka terjadi 
!! dan sebaliknya apapun yang tidak Ia kehendaki maka tidak akan terjadi meskipun seluruh 
makhluk menghendaki terjadi. 10) 

Do’a atau permohonan bagi seorang muslim merupakan dialog langsung dengan Allah, dengan 
sangat mengharapkan dikabulkannya permohonan itu. Do’a sebagai pengakuan atas segala 
kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan seorang hamba dalam segala hal. Dengan berdo’a 
menunjukkan akan butuhnya pertolongan Allah swt. 
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Dalam berdo’a seorang muslim tentu mengidamkan kehidupan yang baik di dunia berupa; rejeki 
yang melimpah, kehidupan yang sejahtera, anak-anak dan keluarga yang sehat, masyarakat yang 
damai dan sentausa serta dapat beragama dengan sempurna. Kehidupan akhirat yang baik berupa ; 
ringannya hisab, terselamatkan dari pedihnya azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. 11) 
“Ya Robb kami berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta selamatkanlah 
kami dari api neraka” (QS Al-Baqoroh: 201) 12) 

Rosulullah melarang orang yang berdo’a diluar kemampuannya seperti; berdoa agar bisa terbang 
layaknya burung, minta jabatan yang dia sendiri tidak mampu memikulnya, meminta kekayaan 
tetapi dengan cara yang haram. 

Orang yang enggan berdo’a dia berdosa. Sebab hal ini menunjukkan dia tidak membutuhkan 
apapun dari Allah. Padahal yang benar adalah semua makhluk amatlah berhajat akan pertolongan 
Allah. Di setiap tempat dan setiap saat. Dengan berdo’a seseorang akan mewujudkan keperluannya 
tercapai, sebab dia melibatkan peran serta Allah yang maha tak terkalahkan. 

Do’a adalah tuntutan setiap jiwa yang hidup, sejahat dan seawam apapun dia. Sebab manusia dalam 
hidupnya selalu menghadapi berbagai tantangan, kebutuhan, dan kesulitan. Yang tidak dapat dia 
atasi sendiri tanpa bantuan Allah yang maha kuat. Do’a bukanlah satu-satunya jalan pemecahan jika 
tanpa disertai ikhtiar dan usaha. Namun jika usaha yang maksimal secara terus-menerus gagal maka 
do’a menjadi benteng pertahanan rohani. 

Faidah do’a
Do’a memiliki keutamaan yang sangat banyak, diantaranya adalah;
1. Allah pasti akan mengabulkannya. 
“Dan berdo’alah kepada-Ku, niscaya pasti akan Aku kabulkan….” (Al-Ghofir:60) 13) 
2. Dapat memberikan manfaat dari apa yang sudah menimpa dan dari apa yang belum terjadi. 14) 
3. Dapat merubah taqdir.
Bayangkan jika jatah kita hari ini mendapat kecelakaan, namun karena kita pada pagi hari berdo’a 
maka musibahpun bisa terhindar. Tidak ada yang dapat merubah taqdir kecuali do’a, dan tiada yang 
memperpanjang umur kecuali amal. 
4. Membuat malu Allah, dan keniscayaan agar do’a dikabulkan.
“Allah merasa malu apabila ada hamba-Nya yang menengadahkan kedua tangannya untuk berdo’a 
lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong” (HR Abu dawud no. 1488), 16) 
5. Dikabulkan do’a tersebut dalam saat yang tepat; adakalanya disegerakan, atau ditunda untuk 
simpanan akhirat, atau dihindarkan dari musibah. 
“Tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah dengan sebuah do’a dalam keadaan dia tidak 
berdosa dan tidak pula memutus silaturrahim kecuali Allah pasti memberinya tiga hal; bisa jadi 
do’anya langsung dikabulkan, jika tidak maka sebagai simpanannya kelak di hari akhirat, atau ia 
dihindarkan dari suatu kejelekan, sahabat bertanya: bagaimana jika kami lebih memperbanyak do’a 
wahai rosulullah?, rosulullah bersabda; “Apa yang di sisi Allah lebih banyak” (HR. Ahmad dari Abi 
Sa’id) 17) 
6. Do’a itu sendiri bernilai ibadah. Dan diriwayatkan dalam hadits: 
“Do’a itu adalah sari ibadah”. (HR At-Tirmidzi) 18) “Maksud hadits ini adalah bahwa segala 
macam ibadah, baik yang umum maupun yang khusus, yang dilakukan seorang mu’min, seperti 
mencari nafkah yang halal untuk keluarga, menyantuni anak yatim dll, semestinya diiringi dengan 
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permohonan ridha Allah dan pengharapan balasan ukhrawi. Oleh karena itu Do’a (permohonan dan 
pengharapan tersebut) disebut oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai sari atau otak 
ibadah, karena senantiasa harus mengiringi gerak ibadah” 19) 
7. Diberi kebaikan di dunia dan akhirat (HR Muttafaqun ‘alaih) 20) 

Mengapa do’a tidak diperkenankan.
Ada yang meninggalkan do’a karena malas atau menganggapya sebagai sesuatu yang remeh. 
Tidaklah demikian kecuali karena telah mati hatinya. Syeikh Ibrahim Adhan berkata; ada 10 di 
antara penyebab do’a tidak dikabulkan;
1. Kamu mengenal Allah tapi tidak kau tunaikan haq-haq-Nya.
Inilah faktor terbesar penghalang pengabulan do’a. Tidak mentauhidkan Allah menunjukkan 
kematian hati. Bagaimana mungkin dikabulkan permintaan sementara bersikap cuek terhadap 
Allah ?. Dengan demikian yang dinikmati saban hari hanyalah kekacauan urusan, seretnya koneksi, 
target-target yang selalu meleset, akhirnya berujung pada kegagalan demi kegagalan. 
2. Engkau mengenal rosulullah, namun kau remehkan sunnah-sunnahnya 
Sebagaimana syair yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mubarok; “Sungguh ajaib dalam dunia 
percintaan, sang pecinta hanya mengumbar cinta gombal. Cinta yang tak pernah nyata dalam realita. 
Jika cintamu kepada rosulullah memang benar, niscaya pasti kau ikuti sunnahnya, sebab seorang 
pecinta pasti mentaati yang dicinta”. 
“Katakanlah (Muhammad), jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan 
mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha menyaksikan” 
(QS Ali-Imron: 31) 21)
3. Engkau tahu betapa banyak nikmat Allah, namun tidak mensyukurinya. 
Dalam hal pendapatan nikmat, manusia memperoleh kelebihan nikmat-nikmat dibandingkan 
seluruh makhluk yang ada. Kalau burung hanya menggeluti ulatnya, kambing hanya menggeluti 
rumputnya, buaya terus saja menggeluti dagingnya. Namun manusia, subhanallah, hampir semua 
jenis makanan, minuman, pekerjaan, fasilitas, cita-cita, dan seterusnya, inginnya dikuasai semua. 
Giliran urusan bersyukur, piker-pikir. 
“Sungguh Allah memiliki karunia yang besar bagi manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak 
mensyukuri” (QS.Al-baqoroh: 243) 22) 
“Jika kamu bersyukur niscaya akan Aku tambah nikmat-Ku kepadamu, dan jika kamu kufur, 
sungguh adzab-Ku amatlah pedih” (QS Ibrahim: 9) 23) 
4. Engkau membaca Kitab Allah, namun tidak mengamalkannya. 
Rosulullah bersabda; “Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan AL-Qur’an itu sebagai sesuatu 
yang ditinggalkan” (QS Al-Furqon: 30) 24)
Syaikhul Islam mensyarah hadits ini dengan ucapannya; “barang siapa yang tidak membaca Al-
Qur’an, dia meninggalkannya, membaca Al-Qur’an namun tidak mengetahui artinya, dia 
meninggalkannya, mengetahui artinya tapi tidak tidak merenungkannya, dia meninggalkan, 
merenungi artinya namun tidak mengamalkannya dia termasuk meninggalkannya” 25)
5. Engkau mengetahui bahwa syetan sebagai musuh, namun menyepakati ajakannya. 
Penggambaran syetan sudah salah kaprah di negeri ini, yakni dikesankan sebagai hanti, kuntilanak, 
vampire dan sejenisnya. Padahal yang seharusnya dipermasalahkan adalah tipu dayanya, yang 
selalu mengajak manusia kepada kekejian dan kemungkaran.
“Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syetan, sesungguhnya dia adalah musuh nyata bagimu, 
yang hanya menyuruh kamu dengan kejelekan dan kekejian dan agar kalian mengatakan atas nama 
Allah apa yang kalian tidak tahu” (QS Al-Baqoroh: 168-169) 26)
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6. Engkau mengetahui bahwa surga itu benar, namun kalian tidak mengejarnya. 
Kalau untuk beli perkakas rumah tangga yang harga jutaan tidak keberatan, giliran infaq cari uang 
gambar monyet. Jikapun keliru infaq di masjid 100.000, takmir di kejar. Dan memang realita 
mayoritas adalah malas berkorban (tenaga, pikiran, harta apalagi nyawa) demi mendapatkan 
simpanan akhirat. 
Sebaliknya kebanyakan orang memberikan perhatiannya demi benda-benda dunia yang pasti sirna, 
membeli baju yang pasti usang, perabot yang kelak pecah, makanan yang pasti lenyap. 
7. Engkau mengetahui bahwa surga itu benar, namun kalian tidak takut darinya. 
Allah telah mudahkan untuk mendapatkan keselamatan dari neraka meski dengan beramal yang 
ringan-ringan, rosulullah mengkabarkan; “takutlah kalian akan neraka meski hanya dengan berinfaq 
separo biji kurma” (HR. Bukhori) 27)
8. Engkau sibuk mencari-cari aib orang lain, namun melupakan aib diri sendiri. 
Pepatah mengatakan; kuman di seberang lautan tampak, gajak di pelupuk mata tidak. Sering 
menasihati orang lain namun melupakan diri sendiri. Ibarat lilin yang memberi penerangan cahaya 
buat orang lain namun membakar diri sendiri. Allah peringatkan;
“Apakah kamu memerintahkan manusia dengan kebaikan sementara kamu lupakan dirimu sendiri 
smentara kamu membaca kitab Allah, maka apakah kamu tidak berfikir?” (QS.2: 44) 28)
9. Engkau paham bahwa kematian adalah kepastian, namun kalian tidak persiapan. 
Namanya kematian tidak ada pemberitahuan, tidak pula ada pendaftaran, apalagi formulir. Maka 
jika rambut sudah beruban, kulit jadi keriput, jalan sempoyongan, badan sering sakit-sakitan, umur 
sudah udzur, maka sebentar lagi masuk kubur, tapi anehnya masih bergelimang dengan 
maksiyatnya. Tidak sadarkah bahwa kematian tidak hanya mendatangi orang yang berusia tua saja?
Sebagaimana yang tersirat dalam syair;
Betapa banyak orang yang lama sakit tak mati-mati, namun justu ada pemuda yang mati tanpa 
sebab penyakit, ia tak menyadari kain kafannya digunting sendiri di pagi hari ternyata 
membungkusnya di siang hari.
10. Engkau sering melihat orang mati, namun tidak pernah mengambil pelajaran. 
Jika Utsman berhenti pada suatu kuburan maka ia menangis dan jenggotnya basah karenanya, lalu 
dikatakan: “engkau jika disebutkan surga atau neraka jarang menangis, mengapa saat melihat 
kuburan justru menangis?” Ia menjawab: “Kuburan merupakan persinggahan akhirat pertama kali, 
jika seseorang selamat darinya, maka selamatlah setelahnya. Tapi jika tidak selamat padanya maka 
celakalah berikutnya” 29)

Setiap waktu, setiap masa manusia menginginkan kebutuhannya terpenuhi, sehingga seseorang 
sangatlah membutuhkan do’a, karena dia merasa betapa lemahnya tanpa do’a, karena betapa 
perlunya dia menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. [Syah] [mardiansyah_10@yahoo.co.id] 
 

Hikmah14

Teladan Ulama dalam menuntut ilmu (2)
Semangat
Muhammad bin Ismail At-Thoiqh berkata : aku bekerja sebagai tukang emas bersama ayahku di 
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Baghdad. Tiba-tiba terlihat Ahmad bin Hanbal berlari-lari sementara sandalnya ia pegang di tangan. 
Lalu ayahku berganti baju dan berkata :”wahai Abi Abdillah, kenapa engkau tidak malu, sampai 
kapan engkau terus berlari-lari belajar hadits? Ia menjawab: “sampai mati” 1) 

Umar bin Khotob berkata :”jika seseorang keluar dari rumahnya dengan membawa dosa sebesar 
gunung Tihamah, lalu ia mendengar ilmu, ia takut dan bertaubat maka ia pulang ke rumahnya 
dalam keadaan tidak berdosa. Oleh karena itu jangan tinggalkan majlis para ulama’ 2) 

Di kalangan sahabat nabi, Abu Bakar merupakan sosok yang sangat mulia, mengapa? Sebagaimana 
diketahui bahwa di kalangan umat ini ada orang yang lebih banyak sholatnya, lebih banyak 
amalnya, sedekahnya, puasa, hajji, bacaan qur’annya dari pada Abu Bakar. Sampai Abu Bakar bin 
Ayyash berkata: “Abu bAkar tidaklah mengungguli kalian denagn puasa dan sholat yang banyak. 
Namun ia mengungguli kalian dengan sesuatu yang menetap di dalam hatinya (ilmu). 3) 

Umar bin abdul karim Ar-Rowasi pergi menuntut ilmu , mendengarkan ilmu dari 3.600 guru. Dan 
dalam salah satu perjalannya, sebagian jemarinya jatuh karena sangat dingin dan salju. Dan 
bersamanya tidak ada panas saat itu. 4) 

Muhammad bin Abi Hatim berkata pula, aku berkunjung Kepada Adam bin Abi Ilyas, bekalku 
ketinggalan hingga aku memakan rerumputan dsn aku tidak mengabarksn apapun hal tersebut, 
Maka tatkala di hari ketiga datang seseorang yang belum kukenal kepadaku, dia memberikan 
sebungkus dinar seraya berkata : belanjakan ini untukmu” 5) 

Al Imam al Hafidh Muhammad bin Thohir Al-Maqdisi berangkat menuntut ilmu , dan diantara 
perkataannya yang menggambarkan kondisinya di tengah perjalannya: “saya pernah kencing darah 
dalam mencari hadits sebanyak 2 kali, sekali di Baghdad dan sekali di Makkah, hal tersebut terjadi 
karena saya berjalan tanpa als kaki dalam perjalannku untuk mencari hadts dalam cuaca yang sangat 
panas terik matahari membakar, maka hal itu memebri implikasi kepada tubuhku hingga aku 
kencing darah. Aku tidak pernah menunggang binatang dalam mencari hadits kecuali sekali. Aku 
selalu membawa buku-bukuku di atas puggungkudi tengah perjalanan, hingga akumenetap di suatu 
daerah dan aku tidak pernah meminta harta kepada seorang manusia di saat aku menuntit ilmu, dan 
aku hidup di atas rizki yang diberikan Allah kepadaku tanpa meminta kepada orang” 6) 

Apabila seorang musafir menyimpang jalan, dan terdengkur sepanjang malam di tempat 
persinggahan, kapan bisa sampai di tempat tujuan? 7) 
keberhasilan hanya didapat dengan kesungguhan dan kesungguhan berpangkal dari sifat malas, 
tegaklah, niscaya didapatkan puncak cita-cita dalam waktu dekat.

Yahya bin Ma’in berkata : Aku pergi ke Shon’a bersama Ahmad bin Hanbal untuk mendengar 
hadits dari imam negeri Yaman, Abdurrozak bin Hammam as-Shon’any. Di saat musim hajji aku 
bertemu dengan belaiau maka beliau mendoakan Imam Ahmad atas kebaikannya. Setelah 
menunaikan Hajji keduanya (Yahya bn Main an imam ahmad) pergi lagi belajar ke Yaman. Imam 
ahmad kehabisan bekal. Namun beliau menolak pemberian manusia, dengan terus membuat ikan 
pinggang dan makan dari hasil penjualannya” 8) 
Menjaga Waktu
Baqi bin Makhlad berangkat dari Andalusia ke Bagdad dengan berjalan kaki. Al-Qodhi Ibnu ‘iyad 
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menyebutkan bahwa Abul walid al Baji dalam keadaan faqir hingga ditengah perjalannya ia bekerja 
menyewakan dirinya sebagai penjaga pintu gerbang. Dia menggunakan upahdari menjaga tersebut 
untuk biaya membanti menuntut ilmu dan engan bantuan lampu-lampu pintu gerbang itu untuk 
membaca dan muthola’ahmaka Allah memberikan sebagian karunianya kepadanya 9) 

Sungguh aneh, engkau mengharapkan kemulian namun tidur sja di malam hari. 
Orang yang mencari permata haruslah menyelam terlebih dahulu.
Abu Al-Fadl bin Bunyaman berkata : “aku melihat Abul ‘a’la al hamadzani di slalh satu masjid 
Baghdad sedang menulis sambil berdiri karena lampu-pampu tersebut yang letaknya tinggi” 10) 

Imam Ahmad berkata : Aku bepergian dalam rangka menuntut ilmu dan sunnah sampai ke teluk-
teluk, wilayah-wilayah Syam, pesisir Marokko, pantai Aljazair, Makkah, Madinah, Hijaz, Yaman, 
seluruh wilayah Iraq, Persia, Khurosan, gunung-gunung, tepi-tepi dan bagdad.11) 

Al-Warraq berkata tentang Imam Bukhori, “apabila saya bersama Abu Abdillah di dalam perjalanan 
yang mengumpulkan kami, aku melihatnya berdiri dalam satu malam lebih banyak dari 15 kalihigga 
dua puluh kali. Dia sering menyalakan lampu dengan korek apidan dia menutupi api dengan 
tangnnya, serta ia membaca hadits-hadits. 12) 

Imma Bukhori terjaga dari tidurnya pada suatu malam, maka ia menyalakan lampunya dan menulis 
faedah, kemudian memadamkannya kembali. KwmudiN bangun lagi di saat lain dan yang lain 
lagi.sehingga dihitung dalam satu ,alam hamper 20 kali. 13) 

Siapa yang sadar bahwa dunia ini adalah perlombaanuntuk menadpatkan kemuliaan, sungguh setiap 
naik kedudukan dalm bidang ilmu dan amal niscaya bertambahlah kedudukannya di negeri 
pembalasan. Maka dia akan memanfaatkan waktunya, dan tidak akan menyia-nyiakannya walau 
hanya kekedip mata, serta tidak meninggalkan keutamaan yang bisa ia dapat melainkan dia 
mendapatkannya. 14) 

Waki’ bin Jarrah , apabila selesai sholat ‘Isyak ia berpaling bersama Imam Ahmad. Maka berdiri di 
depan pintu , mereka melakukan mudzakaroh tentang hadits. Keduanya melakukan mudzakaroh 
hingga datanglah jariyah seraya mengatakan: “bintang te;ah tampak’ 15) 

Barang siapa yang ketinggian sebagai cita-cita dirinya
Maka segala hal yang ditemui amatlah ia sukai.

Ibnu Jauzi berkata dalam kitabnya Shoid al-Khothir: di masa kecil aku mengambil roti kering 
karwena aku keluar mencari hadits, aku duduk di atas sungai Isa di Baghdad aku makan kue dengan 
air, setiap aku makan sesuap akupun langsung minum. Inti sari cita-citaku tidk bis asilihat kecuali 
nikmatnya mendapattkan hadits. Maka nafasku berhenti karena berlari agar tidak didahului orang. 
Di pagi hari tidak ada makanan padaku, di sore hari demikian pula. Namun Allah tidak pernah 
menghinakanku pada makhluk (dengan memintta-minta). 

Ahmad bin HAnbal pernah suatu ketika melaksanakan sholat bersama Abdur-rozak . abdurrozak 
bertanya kepadanya tentang penyebab kelupaannya. Ahmad berkata :”aku tidak perrnah merasakan 
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makanan sejak 3 hari yang lalu”. Cerita ini terjadi saat perjalanan I. Ahmad ke Yaman dalam 
menuntut ilmu. 16) 

Hajjaj bin As0Sya’ir berkata : ibuku menyiapkan 100 biji roti dan meletakkan di geriba, aku turun 
ke Syababah di Mada’in. aku merendam roti di sungai Daljah dan memakannya. 17) 

Ibnu ‘Asakir menyebutkan dalam kitabnyatabyin al-Kadzib al-Muftari dalam biografi Muhammad 
bun al0AHusain an-Naisaburi: bahwa dia menggantung pelajarannya, mempelajari kitab-kitabnya 
dan membacanya di remah-remang cahaya bulan. Karena is orsng ysng fakir tidak mampu membali 
minyak guna menyalakan lampu denganya. Kendati demikian ia tidak pernah harta syubhat 
sedikitpun juga. 

Imam As-Syafi’I berkata : Kefakiran ulama adalah kefakiran yang dipilih sedangkan Kefakiran 
orang-orang bodoh adalah kefakiran karena terpaksa.

Ibnu jauzi berkata : aku merenugkan suatu keanehan yaitu bahwa segala sesuatu yang mahal serta 
oenting jalannya pasti panjang dan banyak kesusahan dalam mendaptkannya. Sungguh ilmu yang 
merupakan suatu yang mulia niscaya tidak bisa diperoleh kecuali dengan kepayahan, tidak tidur di 
malam hari, mengulang-ulang, menghafal meninggalkan kenikmatan dan istirahat. Sehingga 
sebagaian ahli fiqh berkata : aku tinggal selama bertahun-thun ingin makan harishah (bubur dan 
daging yang ditumbuk halus) dan aku tidak bisa karena saat menjualnya adalah saat mendengar 
pelajaran’

Al-hasan berkata : seorang yang benar-benar menuntut ilmu maka tidak lama akan bisa dilihat hal 
tersebut pada khusuk dan petunjuknya. Di lisan, penglohatan dan kebaikannya” 18) Imam Ahmad 
berkata “aku tidak pernah menulis hadits kecuali stelah menga,alkannya. Sehingga ad ahadits yang 
menjelaskan bahwa nabi berbekam dan memberikan ssatu dinar kepada Abu Thoibah, akupun 
memberikan kepada tukang bekam 1 dinar ketika berbekam” 19) 

Dari Abu Salamah al-Khuza’I berkata : apabila imam Malik ingin keluar dari rumah meriwayatkan 
hadits, dia berwudhu, menegenakan pakaian terbaik, menyisir jenggotnya. Orang bertanya tentang 
tentang hal itu, beliau menjawab: “aku menghormati hadits rosulullah”. 20) 
Dari Ma’an bin Isaia berkata : apabila Malik ingin duduk membacaka hadits/meriwayatkannya ia 
mandi, memakai minyak wangi, dan erpakaian yang bagus. Jika ada seseorang rebut meninggikan 
suara di majlisnya ia berkata , allah berfirman: (Al-Hujurat:2). Barabg siapa yang meninggikan 
suara saat dibacakan hadits rosulullah maka ia seakan-akan meninggikan suaranya di atas suara 
rosulullah”. 21) 

Imam Malik berkata : “meninggalkan maksiyat adalah yang benar0benar baik untuk hafalan”.
As-Syafi’I berkata :
(aku mengeluh kepda Waki’ tentang buruknya hafalanku
Maka ia memebrikan petunjuk kepadaku agar meninggalkan maksiyat,
Karena sesungguhnya ilmu itu cahaya
Dan cahaya tidak diberikan kepada pelaku maksiyat. 22) 
Waki’ berkata :”bantulah (untuk menguatkan) hafalan dengan menunggalkan maksiyat” 23) 
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Sa’id bin Jubair berkata :terkadang aku mendatangi Ibnu Abbas, aku menulis dikertasku hingga 
penuh isinya. Aku mwenulis di sandalku, di telapak tanganku.dan kadang aku dating kepadanya dan 
tidak menulisa satu haditspun sampai aku pulang. Dan tidak ada seorangpun yang bertanya 
kepadanya tentang sesuatu” 24) 

Tatkala Imam Malik mau mengarang Al-Muwattho’ ada yang berkomentar: Bukankah para ulama 
telah mengarang banyak Muwattho’? ia berkata: “apa yang ada pada sisi Allah, ia akan 
kekal”Ketika Yahya bin Ma’in ditanya: paakh seseorang boleh emberikan fatwa apabila telah half 
100.000 hadits?dia berkata :tidak. 200.000 hadits? Ia berkata :tidak. 300.000 hadits? Ia berkata: 
tidak. 500.000 hadits? Ia berkata : aku harap demikian. Dan ia memahaminya, memguasai hokum-
hukumnya. Inilah alim yang disebut dengan sebenarnya.”

Di antara penghormatan yang luar biasa kepada para ulama’ adalah bahwa anak-anak kholifah 
menyiapkan sepatu orang alim manakal ia ingin pulang. Al-Farra’ mengajar dan mendidik anak 
kholifah al-makmun. Pada suatu hari saat Al-Farra’ hendak pulang maka kedua anak kholifah 
berlomba dan ingin bertengkar siapa yang dahulu menyiapkan sandalnya. Kemudian keduanya 
berdamai dengan setiap masing-masing darinya menyiapkan satu sandal.

Mu’ad bin JAbal berkata : “ belajarlah ilmu, sesungguhnya mempeljarinya adalah kebaikan, 
menunututnya ibadah…….” 25) 

Ahmad bin Hanbal berkata :”manusia membutuhkan roti dan air, karena ilmu dibutuhkan setiao 
saat. Sedangkan roti da air dibutuhkan setiap hari sekali ataupun dua kali” 26) Ahmad bin Hanbal 
berkata :”manusia lebih membutuhkan ilmu dari pada makanan dan minuman. Karena seseorang 
kadang membutuhkan makanan setiap hari sekali ataupun dua kali. Adapu kebutuhannya terhadap 
ilmu adalah sejumlah bilangan nafasnya” 27) 

Menghormati Ulama
Al-hasan berkata : “kalau bukan karena ulama, niscaya manusia ini bagaikan binatang” 28) 
Setiap bahaya yang menimpa seseorang dalam perkara dunia atau akhiratnya penyebabnya adalah 
jahil. Karena alas an inilah , Allah mengabarkan bahwa orang-orang bodoh adalah binatang yang 
paling bejat;

“sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya di sisi Allah adalah orang-orang yang pekak dan 
tuli yang tidak ngerti apa-apa” (Al-Anfal: 22). 29)

Syaikhul Islam berkata : apabila seseorang telah dididik oleh seorang guru niscaya dia mengetahui 
cara berbuat baik dan berterima kasih kepadanya” 30) 
Imam Malik berkata :” wahai anak saudaraku (kepada seorang pemuda Quraisy) belajarlah akhlaq 
sebelum belajar ilmu” 31) 
Ar-Robi’ bin Sulaiman berkata : “demi Allah, saya tidak berani minum air, sedangkan imam Syafi’I 
memendang kepadaku, karena wibawanya. Sebagai bentuk penghormatan” 32) 

Ulama adalah peita zaman. Setiap orang alim adalah lampu penerang di masanya. Orang-orang 
yang hidup semasanya mengambil cahaya darinya. Jadilah lampu hidup di masamu. Bahkan lampu 
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rumahmu dan lampu dirimu” 33) 
[Syah]
 

Mutiara Qur’an13

Syukur nikmat; Kunci kebahagiaan

“Dan jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup”
(An-Nahl :18) 1)
Banyak yang kufur nikmat. 
Apakah bersyukur itu dilakukan setiap kali mendapatkan nikmat? Padahal baik disadari maupun 
tidak, nikmat Allah kepada kita tidaklah kunjung putus, sehingga bersyukur hendaknya setiap 
waktu dan tempat. Jika kita mau sedikit menyadari, limpahan nikmat Allah kepada kita tidaklah 
bisa dihitung. Seiring dengan banyaknya jumlah detak jantung, hembusan nafas, gerakan aktif sel 
dan saraf, sebanyak itu pula nikmat Allah kepada kita, bahkan lebih banyak lagi sehingga tiada 
yang bisa menghitung.

Manusia memang ingin bahagia, sayang salah caranya. Mengapa demikian? Karena enggan 
bersyukur. Padahal syukur itu sendiri sebuah kebahagiaan. Berarti dia memang tidak mau bahagia. 
Dan hakekatnya manusia benar-benar sangatlah sedikit yang bersyukur, alias betapa banyaknya 
yang kufur, sebagaimana firman Allah;
“Sesungguhnya Allah memberikan karunia yang banyak kepada manusia, akan tetapi mayoritas 
manusia tidak mau bersyukur” (QS Al-Baqoroh: 243) 2) 

“Mereka mendapati ni’mat Allah, (tetapi) kemudian mereka mengingkarinya..” (An-Nahl: 83) 3) 
Ada yang mengatakan: “Yaitu: seperti kata mereka: Anginnya enak, nahkodanya tangkas dan 
sebagainya, yang sering keluar dari ucapan orang banyak.” Namun ucapan seperti ini terkadang 
mengingkari ni’mat Allah, yaitu tidak mengingat siapa pemberi nikmat sesungguhnya. Dan inilah 
ucapan kenyataan adanya 4) 

Tafsir ayat tersebut di atas menunjukkan kewajiban mensyukuri ni’mat Allah dan mengakui bahwa 
nikmat tersebut semata-mata berasal dari Allah; dan menunjukkan pula bahwa kata-kata seseorang 
terhadap ni’mat Allah yang dikaruniakan kepadanya: “Ini adalah hak yang patut kuterima, karena 
sebab usahaku, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini, tiada lain karena ilmu yang ada 
padaku.” adalah dilarang dan tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid. 5) 

Banyak kisah suatu kaum yang ingkar nikmat akhirnya dihancurkan oleh Allah ta’ala. Negeri Saba’ 
yang sangat makmur, jalan-jalan kota ini dipenuhi bunga indah mewangi, sehingga tiada penyakit 
yang bisa hidup, air mengalir di tepi-tepi jalan, buah-buahnya ranum, jika seorang masuk kebun 
tanpa merundukpun keranjang yang dibawanya sudah penuh anggur saat keluar pintu. Namun 
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penduduknya kufur nikmat, akhirnya Allah binasakan mereka hanya dengan seekor tikus yang 
menjebol bendungan kota tersebut. 6)

“Allah membuat perumpamaan suatu negeri yang aman sentausa yang rizqinya berlimpah datang 
dari segala penjuru tempat, tapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka Allah 
timpakan kepada mereka musibah kelaparan dan ketakutan karena sebab dari apa yang mereka 
perbuat” (An-Nahl : 122) 7)

Sejatinya janji Allah adalah kebenaran. Firman di atas ada hubungannya dengan apa di alami negeri 
kita saat ini. Negeri kita yang subur-makmur namun disaat kemarau kekeringan, disaat hujan 
kebanjiran, di kala ganti tahun ganti pula harga-harga. Huru hara kemiskinan terdengar di berbagai 
tempat, gelombang kekacauan dan protes berebut kepentingan. 
Kita lihat kaum yang lain. Keluarga Yahya bin Kholid al-Baromikah hidup di zaman Bani Abasiyah 
yang memiliki istana berlapis emas, pasukan kuat dan kekayaan berlimpah. Dan diundanglah para 
penari perut, gelas-gelas yang berisi arak serta hidup berfoya-foya. Akhirnya dikalahkan oleh Harun 
Ar-Rosyid. 8)

Raja Namrud yang begitu perkasa namun matinya hanya sebab seekor nyamuk. Fir’aun yang begitu 
kokoh dan tangguh, mampu membangun pyramid dan benteng-benteng kokoh, namun matinya 
hanya oleh anak angkatnya sendiri. 9)

Sampai-sampai Allah mengulang-ulang pertanyaan lebih dari 29 kali; mengapa manusia dan jin 
begitu sangat mendustakan nikmat?. Padahal tidaklah Allah bersumpah dengan makhluq-Nya atau 
mengulang firman-Nya kecuali hal itu menunjukkan hal yang teramat urgen. Sebagaimana wasiyat 
orang tua yang selalu diulang-ulang kepada anaknya, sebagai tanda betapa pentingnya pesan yang 
diulang itu.
“Maka nikmat tuhanmu manakah yang kamu dustakan?” (Ar-Rohman: 13-77) 10) 

Syarat syukur 
Semua nikmat yang kita terima bukanlah karena jerih payah kerja semata-mata, bukan karena faktor 
nasib, bukan karena hari baik atau hari sial. Meskipun datangnya nikmat memang ada sebabnya. 
Seperti karena bekerja, pemberian atau hadiah dari orang lain dan seterusnya. Namun bukankah 
banyak orang yang kerja jungkir balik rejekinya juga pas-pasan?, sementara yang kerja tidak sampai 
mati-matian bisa hidup berkecukupan. Inilah syarat syukur yang pertama yaitu meyakini dalam hati 
bahwa segala nikmat yang ada ini semuanya dari Allah semata. Bukan dari yang lain.

Yang kedua, banyak-banyak lisan mengucapkan syukur alhamdulillah, hamdan lillah dan doa-doa 
syukur yang lain. Seperti merasa segar sehabis mandi, kenyang sesudah makan-minum, pulang ke 
rumah dengan selamat, melihat anak-anak yang sehat, bisa membeli barang, mendapatkan rejeki 
lagi dan seterusnya, lisan selalu mengiringinya dengan puji-pujian syukur.

Yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut dalam hal yang dicintai Allah. Seperti; jika punya 
kelebihan harta maka menginfaqkan sebagiannya ke fakir miskin atau fi sabilillah. Memiliki 
tabungan yang cukup untuk menunaikan hajji, punya kendaraan digunakan untuk belajar Islam, atau 
mengantar orang sakit. Rumahnya di kondisikan untuk mengajari Al-Qur’an anak-anak, untuk 
sholat sunnah, bila berkelebihan harta untuk membeli buku-buku islami dan seterusnya.
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Bukan sebaliknya. Baru mendapatkan nikmat sedikit saja sudah lupa yang memberi; bangga kepada 
diri sendiri, merasa hebat, pamer dan sombong. Atau diberi nikmat selalu mengeluh; mengapa cuma 
sedikit, selalu menyepelekan, atau malah yang lebih parah menggunakan nikmat tersebut untuk 
mendurhakai Allah. Misalnya; membelanjakan hartanya untuk mabuk-mabukan, untuk joget di 
diskotik, matanya untuk nonton sinetron keji, pergi ke tempat pelacuran, untuk judi, untuk membeli 
buku-buku mujarobat, klenik dan bid’ah, membeli salib dan sebagainya. Wal’iyadzu billah. 

Tingkatan syukur
Rosulullah bersabda,
“Lihatlah orang yang di bawahmu (dalam hal ekonomi), dan jangan melihat orang yang dia di 
atasmu, karena hal itu lebih tepat agar kamu tidak menyepelekan nikmat Allah atasmu” (HR 
Muttafaqun ‘alaih),11) Yakni dengan selalu melihat orang yang dibawah kita dalam hal rejeki. 
Memang jika yang berjalan kaki melihat yang naik motor, yang punya motor iri kepada yang punya 
mobil, yang punya mobil melihat kepada yang punya pesawat, lantas kapan bersyukurnya?

Sisi iman yang pertama adalah tetap bersabar saat ujian menimpa. Seperti di zaman sekarang yang 
harga-harga melambung tinggi, sulitnya mendapat pekerjaan, banyaknya pengangguran, bencana 
alam, sampai kasus kelaparan, pagebluk di berbagai daerah. Sehingga mengharuskan orang yang 
berakal untuk mensyukuri nikmat yang ada. 

Tingkat kedua adalah syukur itu sendiri. Yakni terbebas dari cobaan musibah, dan mendapat nikmat 
yang tidak disangka-sangka, maka sikap yang terbaik adalah mensyukurinya. Dan sikap terburuk 
adalah kufur alias lupa bersyukur. 

Tingkat keimanan berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas dengan menggantungkan harapan hanya kepada 
Allah, mengarahkan segala ketundukan, mengarahkan semua ucapan dan perbuatan baik yang 
tersembunyi maupun terang-terangan untuk meraih ridho Allah. Niyat bekerja bukan hanya semata 
mengumpulkan uang. Namun diniyati agar bisa beribadah dengan baik. Mencari uang bukan hanya 
untuk membelanjakan kembali, tapi untuk lebih bisa melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnah 
agama.

Sebagaimana pernyataan rosulullah:
“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah tuhan alam 
semesta” (QS Al-An’am: 162) 12) 

Dan tingkatan syukur yang tertinggi adalah ridho. Ridho dengan apa yang tetapkan Allah kepada 
kita. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin dan tidak henti-hentinya berdoa maka hasil akhir 
terletak di tangan Allah. Yakni berupa garis taqdir untuk kita. Tentang rejeki, istri, anak, rumah, 
kendaraan, pekerjaan, pendidikan dan seterusnya. Apapun bentuk nasib maka kita wajib ridho 
menerimanya.

Sebagaimana yang diajarkan Umar ra kepada kita; “kami ridho Allah sebagai Robb, kami ridho 
Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi” 13) (HR Tirmidzi : 2312).

Bagaimana cara bersyukur ?
Salah seorang ulama mutaqoddimin ditanya: “apakah syukur itu? Ia menjawab: “yaitu engkau 
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memuji Allah atas segala nikmat yang ada padamu. Syukurnya mata yaitu dengan menggunakannya 
untuk menangis karena Allah dan hal-hal yang dicintai-Nya. Syukurnya hati yaitu engkau isi 
dengan taqwa, selalu engkau persiapkan untuk memenuhi seruan Allah ta’ala. Demikian pula 
anggota-anggota tubuhmu yang lain.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah bahwa rosulullah selalu banyak beribadah sholat malam sampai bengkak 
kakinya, maka aku tanyakan kepadanya: “ya rosulallah mengapa engkau lakukan seperti ini? 
bukankah engkau seorang nabi yang dijamin akan diampuni seluruh dosamu baik yang lalu maupun 
yang akan datang?” Rosulullah menjawab: “tidakkah aku suka menjadi hamba yang 
bersyukur?” (HR. Muttafaqun ‘alaih/ Bukhori-Muslim) 14)

Dari Anas ia berkata: bahwa rosulullah bersabda: “Sungguh Allah sangat ridho kepada hamba-Nya 
tatkala makan suatu makanan ia mensyukurinya dan minum suatu minuman ia juga mensyukurinya” 
(HR. Muslim) 15) 

Suatu ketika hati kholifah Umar bin Abdul Aziz merasa gundah gulana. Akhirnya ia memanggil 
seorang ‘alim untuk menasehatinya. Seorang ‘alim tersebut berkata: “wahai amirul mukminin, 
andai saja engkau dicekik rasa dahaga di tengah gurun pasir yang panas, dan tiada air minum yang 
bisa mengobati hausmu kecuali air ini, maka berapa harga yang engkau berani untuk 
menebusnya?”. Kholifah berkata: “meski dengan separuh dari wilayah kerajaanku, akan aku 
lakukan asal rasa hausku terobati”. “Wahai kholifah, seandainya air minum yang telah kau minum 
tersebut tidak bisa keluar, maka berapa harga yang engkau berani untuk menebusnya guna 
mengeluarkan air tersebut kembali?”. Dia berkata: “meski dengan seluruh dari wilayah kerajaanku 
tentu aku tebus dengannya asalkan bisa mengeluarkan kembali air minum tersebut”. “Wahai amirul 
mukminin ketahuilah bahwa nikmat Allah atasmu lebih banyak dari pada segelas air minum ini, 
maka bersyukurlah agar engkau bahagia” (Mohon maaf atas ketidaktahuan periwayatan kisah ini, 
pent)

Alangkah sayangnya, jika nikmat Allah yang baik-baik digunakan dalam hal yang haram. Misalnya; 
ketika memperoleh kedudukan lantas melakukan aji mumpung, korupsi dan sewenang-wenang. 
Ketika memperoleh nikmat sehat, kemudian begadang, atau makan terlampau kenyang, menonton 
film yang macam-macam, killing time dengan malas-malasan. Ketika memperoleh istri, lantas 
memperlakukannya bagai budak, tidak pernah mendidiknya apalagi tidak melindunginya. 
Memperoleh pekerjaan lantas dikerjakan dengan asal-asalan, disia-siakan, datang terlambat, 
membuat ruwet masalah, memperoleh sahabat namun mendholiminya, tidak memaafkan serta 
memutus silaturahim dengannya, dan seterusnya. Alangkah sayangnya jika nikmat disia-siakan.. 

Keuntungan bagi orang yang bersyukur
“Jika kamu bersyukur niscaya akan Aku tambah nikmat-Ku kepadamu, dan jika kamu kufur, 
sungguh adzab-Ku amatlah pedih” (QS Ibrahim: 9) 16) 
Ayat di atas menunjukkan bahwa kalau seseorang berusaha untuk selalu bersyukur, niscaya nikmat 
Allah akan selalu bertambah, dan inilah rumus kaya dari Allah. Sungguh Allah tidak akan 
mengingkari janji-Nya. Namun manusia banyak yang tidak percaya. Mereka lebih percaya kepada 
upaya sendiri, lebih percaya kepada janji orang, janji-janji politik, teori-teori ekonomi dan desas-
desus. [Syah] [mardiansyah_10@yahoo.co.id]
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Hikmah12

“Takut kepada Allah”

Fenomena saat ini
Begitu mudahnya orang melakukan kejahatan baik di siang bolong maupun di gelapnya malam. 
Mengapa? Karena tidak adanya rasa takut. Mengapa tidak takut dosa? Karena rendahnya 
pemahaman mereka kepada aqidah agama ini. Akhirnya; tutup mata, hati dan telinga, yang penting 
nekad biar dapat. Lihatlah maraknya; penodongan, penipuan, suap-menyuap, riba, perzinaan, 
pembunuhan, narkotika, dan segala bentuk kriminalitas dengan segala modus operandinya. 
Begitulah kondisi saat ini yang tidak ada lagi perhatian kepada hukum; halal, haram, wajib, sunnah, 
baik dan buruk. Sampai-sampai lahirlah prinsip batil; cari yang haram saja susah apalagi yang halal. 
Allohu musta’an.

Sehebat, sekaya, secantik, sekuat, sepintar apapun manusia tidak ada artinya apa-apa jika mereka 
tidak beriman. Sepintar apapun manusia jika kwalitas imannya rendah, hina dia di hadapan Allah. 
Sekaya apapun dia kalau taqwanya amatiran, tidaklah ada artinya. Sebab kekufuran sudah cukup 
sebagai dosa. Ketiadaan rasa takut seseorang kepada Allah merupakan indikator utama kosongnya 
iman pada orang itu. 

Sebagai tanda keimanan
Orang yang takut akan kedudukan Robb-nya dan khawatir menanggung beratnya perhitugan amal 
kelak pada hari kiyamat, ia tentu meninggalkan segala bentuk maksiyat. Ia selalu bertaqwa kepada 
Allah dimana saja dan kapan saja dan senantiasa merasa selalu diawasi Allah.ta’ala 1) 

Ibnu Qoyyim berkata: “Rasa takut merupakan tanda kebenaran iman, dan hilangnya rasa takut dari 
dalam hati merupakan tanda iman pergi darinya, jika hati jauh dari rasa takut, maka jauh pula hati 
dari iman” 2) Manusia akan senantiasa di atas jalan kebenaran selama memiliki rasa takut kepada 
Allah di dalam hatinya. Jika hilang rasa takutnya, ia pasti menyimpang” 3) 

Mujahid dan Ibrohim An-Nakho’i berkata: Takut akan kedudukan Allah yaitu orang yang 
berlumuran dengan lumpur maksiyat lalu mengingat Allah, sehingga ia tinggalkan maksiyat 
tersebut dan bergegas menuju ketaatan. Karena orang yang benar-benar ketaqwaannya adalah orang 
yang tidak berani mencoba-coba maksiyat. Apalagi mengulang-ulang. Pasalnya ia memiliki rasa 
takut kepada Allah yang kuat menghunjam. Jika ia pernah berbuat salah ia segera menyesali, 
kemudian beristighfar, taubat dan bertekad untuk tetap berada pada bingkai ketaatan. Apabila tidak 
demikian, lantas malah bangga melakukan maksiyat-maksiyat maka orang inilah benar-benar 
rendah imannya” 4) 

Ibnu Katsir berkata: “Orang yang takut kepada Allah maksudnya takut berdiri di hadapan-Nya dan 
takut hukuman-Nya, sehingga ia bisa menahan hawa nafsunya di dunia dan senantiasa kembali 
mentaati seruan-Nya”, 5) “Semoga Allah memberi rahmat kepada kami dan menyambut kami 
dengan kelembutan kasih sayang-Nya pada hari kesulitan yang mengerikan” 6) 
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Syaikhul Islam berkata : Jika rasa takut hamba kepada Robb-nya telah sempurna, maka dia tidak 
akan pernah takut kepada sesuatupun selain-Nya. Jika rasa takutnya kepada Allah menipis maka dia 
menjadi semakin penakut kepada setiap makhluk. Dan inilah syirik khofi (tersembunyi) yang 
hampir tiada seorang pun bisa terlepas darinya. Dan jalan solusi dari ini semua adalah meng-
ikhlaskan diri kepada Allah” 7) 

Pentingnya rasa takut kepada Allah
Tidaklah Allah mengungkapkan di dalam Al-Qur’an keadaan dan kisah orang disiksa kecuali agar 
menanamkan rasa takut kepada hamba-hamba-Nya. Sehingga takut untuk melakukan dosa-dosa. 
Sebaliknya tidaklah Allah mengungkapkan rahmat-Nya yang luas, kemuliaan, ampunan dan 
kenikmatan surga kecuali agar mengiming-iming hamba-hamba-Nya agar melaksanakan perintah-
Nya. 8) 

As-Sa’di berkata: “Allah memerintahkan agar takut kepada-Nya. Rasa takut merupakan inti dari 
segala kebaikan. Oleh karena itu barangsiapa yang tidak takut kepada Allah maka dia tidak akan 
menghentikan diri dari maksiyat dan tidak pula akan menjalankan perintah-Nya” 9) Bagaimana ia 
mau berbuat kebaikan sementara ia menganggap enteng dosa-dosa?, bagaimana ia meninggalkan 
maksiyat sementara ia tidak takut akibatnya? 10) 

Syaikhul Islam berkata : “Sebagian orang berdoa, Ya Allah aku takut kepada-Mu, dan kepada orang 
yang tidak takut kepada-Mu. Ungkapan ini tidak boleh. Tetapi seorang hamba harus takut kepada 
Allah semata dan tidak kepada siapa saja. Mengapa takut kepada orang yang tidak takut kepada 
Allah? Padahal dia terlalu remeh dan hina untuk ditakuti. Dia itu tidak ada artinya apa-apa, dan 
takut kepada orang seperti ini dilarang oleh Allah ta’ala.11) 

Rasa takut disini yang dimaksud adalah takut disertai rasa peribadatan, dan mencari perlindungan, 
penyerahan diri kepada kekuatan yang dianggap supranatural. Seperti takut kepada penghuni pohon, 
jimat, benda bertuah atau tempat keramat, berlindung kepada jin dan sebagainya. Bukan rasa takut 
yang alamiah, dan hal ini tidak termasuk dimensi ibadah seperti: takut digigit ular, takut jatuh, takut 
kena duri, takut ditabrak kendaraan dan sejenisnya. 12) 

Demikian pula ayat-ayat kauniyah. Tujuan Allah memperlihatkan fenomena gerhana, meteor jatuh, 
kilat menyambar, awan hitam yang bergulung, angin bertiup, gempa bumi, banjir, longsor, wabah 
penyakit dan fenomena alam yang lain supaya menakuti manusia disamping memunculkan harapan 
di antara mereka. Agar mereka selalu kembali kepada bingkai keimanan. 13) 
Takut para Mutaqoddimin
Hasan al-Bashri berkata, Abu Bakar mengungkapkan rasa takutnya akan adzab hari kiyamat: 
“seandainya aku menjadi sebatang pohon yang diambil daunnya dan dimakan kambing, tentu lebih 
aku sukai daripada melihat adzab Allah” 14) ‘Aisyah menirukan sikap takut ayahnya: “seandainya 
aku ini sebuah daun dari suatu pohon, lebih aku sukai daripada menaggung adzab Allah kelak” 15) 

Umar bin Khotob berkata: “Demi Allah, seandainya aku memiliki emas sepenuh bumi, niscaya aku 
akan menebus adzab Allah dengannya sebelum aku sempat melihat adzab itu” 16) Jika seekor onta 
mati sia-sia di tepi sungai, maka aku sangat takut akan ditanyai mengenai onta tersebut pada hari 
kiyamat” 17) Dia juga pernah mengambil batu atau tongkat dari pakaiannya seraya berucap: 
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“Seandainya aku menjadi seperti ini saja, tentu lebih aku sukai dari pada menanggung beratnya 
perhitungan amal” 18) 

Dari Nu’aim (juru tulis Umar) bahwa ia berkata: “Sesungguhnya kematian itu mencegahku dari 
banyak bicara karena takut membanggakan diri” 19) 

Dari Faraj bin Fadholah dan Asad bin Wada’ah berkata bahwa Syaddad bin Aus jika merebahkan 
dirinya di tempat tidur, ia tidak bisa tidur. Lalu berkata : “Ya Allah sungguh neraka telah 
membuatku tidak nikmat tidur”, lalu ia sholat sampai fajar. 20) 

Ali bin Husain jika berjalan tidak menggoyangkan tangan dan jika berdiri untuk sholat ia sangat 
terlihat ketakutan serta khusyu’, melihat hal tersebut orang-orang bertanya; mengapa anda 
demikian? Ia menjawab: “Tahukah kalian? di hadapan siapakah aku berdiri bermunajat?” 21) 

Ibnu Rojab berkata : “Barang siapa yang melangkah di atas jalan Rosulullah meskipun sederhana, 
maka sesungguhnya dia akan dapat mendahului orang yang berjalan di atas jalan lainnya, walaui ia 
mati-matian. 22) 

Abu Hafs berkata :”Rasa takut merupakan pelita dalam hati, dengannya seseorang akan mampu 
mellihat mana kebaikan dan mana keburukan. Segala sesuatu yang anda takuti, anda akan lari 
darinya, kecuali Allah jika anda takut kepada-Nya maka anda akan semakin dekat dengan-Nya” 23) 

Bahkan iman dan taqwa di dalam hati lahir menguat dari sebab rasa takut. Ia akan menjaga imannya 
dalam berbagai kondisi, baik ketika ramai atau sendiri, baik di saat suka ataupun duka, pada waktu 
malam maupun siang, dimana saja dan kapan saja. 

Faedah rasa takut kepada Allah :
1. Sebagai indikator bahwa dia beriman
“Sejatinya orang yang beriman itu adalah: apabila disebutkan nama Allah gemetarlah hati mereka, 
dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah imannya” (QS Al-Anfal: 2) 24) 
2. Mendapatkan naungan Allah di hari akhir
Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah kelak pada hari kiyamat salah 
satunya adalah seseorang yang dirayu oleh cewek cantik, kaya lagi berpangkat, tapi ia menolak dan 
berkata: “aku takut kepada Allah” 25) (HR Bukhori no. 660) 
3. Terjaga dari kebinasaan.
“Ada tiga hal yang menyelamatkan, yaitu; takut kepada Allah di saat sendiri maupun ramai, tetap 
adil ketika ridho maupun marah, tetap sederhana di saat miskin maupun kaya. Dan ada 3 pula yang 
membinasakan; selalu mengikuti hawa nafsu, kikir, dan bangga pada diri sendiri” 26) (HR. Al-
Baihaqi) 
4. Sebab diraihnya kejayaan.
“Dan barang siapa yang takut kepada Allah dan rosul-Nya, dan takut kepada Allah dan bertaqwa 
kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat keberuntungan” (An-Nuur:52) 27) 
5. Melepaskan diri dari tawanan syetan.
“Sesungguhnya mereka itu tiada lain kecuali hanyalah syetan yang menakut-nakuti (kamu) dengan 
kawan-kawannya, karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada-Ku jika 
kalian benar-benar beriman” (QS Ali Imron : 175) 28) 
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6. Mampu mengambil manfaat dari setiap kejadian.
“Orang yang takut (kepada Allah) akan selalu mendapat pelajaran” (Al-A’la: 10) 29)
7. Mendapat rasa gembira dan tentram hidup di dunia.
“Dan kabarkanlah dengan kegembiraan kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah), 
yaitu orang yang apabila disebutkan nama-Ku, bergetarlah hatinya….” (QS. Al-Hajj: 34-35) 30) 
8. Terhalang dari kejahatn hawa nafsu, tawanan musik dan kemalasan.
Sebagaimana Allah berfirman;
“Maka adapun orang yang sombong, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, maka neraka lah 
tempat kembalinya. Dan adapun orang yang takut akan kedudukan Robb-nya, dan menahan dirinya 
dari hawa nafsu maka surgalah tempat kembalinya” (An-Nazii’at : 39-41) 31) 
9. Sebagai sarana untuk silaturahmi, berbuat baik kepada orang tua dan sesama manusia
“Dan orang-orang yang menghubungkan silaturahim apa-apa yang Allah perintahkan supaya 
dihubungkan, dan mereka takut kepada Robb-nya dan takut kepada hisab yang buruk” (QS. Ar-
Ro’d: 21) 32) 

10. Mengentaskan diri dari kerasnya hati, sehingga hati menjadi bersinar penuh kebahagiaan.
“Janganlah kalian menyembah dua ilah, sesungguhnya Dialah ilah yang Esa, maka hendaknya 
kepada-Ku saja kalian takut” (QS An-Nahl : 51) 33) 
11. Menyelamatkan diri dari adzab yang pedih, dan memasukkan ke dalam Jannah. 
“Dan bagi orang yang takut dengan kedudukan Robb-nya, maka baginya dua surga” (QS. Ar-
Rohman: 46) 34) 
Dan masih banyak lagi manfaat takut kepada Allah SWT.

Akhir kata
Kita lihat orang yang takut masa depannya begitu bekerja siang malam, kita lihat orang yang takut 
tidak lulus test, dia belajar mati-matian. Orang takut hidup miskin, begitu bekerja dengan giatnya. 
Orang yang takut ditagih hutang, berjalan menghindar di jalan setapak. Orang yang takut 
kehidupannya terganggu, da berusaha dengan segala macam cara agar kehidupannya tetap nyaman. 
Namun kita lihat orang yang tidak takut kepada Allah, begitu mudahnya mengerjakan dosa. Kita 
lihat orang yang tidak khawatir nasibnya di akhirat, dia tidak peduli perkembangan imannya.

Kita lihat para karyawan di sebuah perusahaan. Mereka berusaha bekerja sebaik mungkin, mereka 
ingin mengukir prestasi yang bisa meningkatkan reputasi diri, jabatan, gaji, dan kepentingan. 
Mereka takut mendapatkan catatan buruk dalam karirnya. Demikian pula para pelajar begitu giatnya 
belajar agar meraih prestasi terbaik. Dan sangat takut mendapat raport merah di sekolah. Bagaimana 
kita lihat manusia, begitu asyiknya dalam kedholiman. Cuek-cuek saja dengan ketaqwaannya. Tidak 
takut melakukan dosa padahal dia selalu disertai dua malaikat yang selalu mencatat. 
[mardiansyah_10@yahoo.co.id]
 

Hikmah11

“Nikmatnya menangis karena Allah”
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Pendahuluan
Tiada seseorang yang tidak pernah menangisi dosa-dosanya kecuali pasti telah mengeras hatinya, 
dan tidak pula menangis lantaran takut menghadapi beratnya hisab hari kiyamat kecuali ada rongga 
hatinya yang telah membatu. Imannya tidak beres, ketaqwaannya asal-asalan, dan menyangka amal 
kebaikannya telah memadai. Menangis karena Allah bukanlah karena cengeng dan remeh. Tapi 
menangis karena tabir jiwanya telah tersingkap akan hakekat makna kebesaran kerajaan Allah 
ta’ala.

Berbagai kriteria dalam al-Qur’an yang disifatkan pada hari kiyamat berupa; matahari akan 
dipadamkan, bintang-bintang berjatuhan, gunung diterbangkan, binatang liar berlarian ketakutan, 
lautan ditumpahkan ke daratan, dan sejenisnya 1) adalah salah satu cara Allah agar supaya membuat 
hati manusia gemetar, bulu kuduk berdiri, air mata bercucuran, rasa takut menyelimuti, dan 
memerintah orang-orang yang berakal untuk mempersiapkan diri mengahadapi hari yang 
mengerikan tersebut. 2) 

Al-Qurthubi berkata: cucuran air mata tergantung apa yang seorang hamba rasakan. Jika timbul 
karena rasa tunduk kepada keperkasaan Allah maka hal itu menjadi tangis karena takut kepada-Nya, 
dan jika timbul karena mengagumi dan mengharapkan keindahan-Nya maka hal ini karena rindu 
kepada-Nya. 3) 

Allah memuji orang yang menangis karena takut siksa-Nya dengan menjamin keamanan baginya. 
Mereka tersungkur dan bersujud seraya mencucurkan air mata karena perasaan tunduk dan patuh 
kepada Allah. Mereka mendengar ayat dengan sikap mengagungkan sehingga memberi pengaruh 
dalam jiwanya berupa iman, harapan, rasa takut, yang kesemuanya mengharuskan menangis serta 
memohon ampun kepada Robb semesta alam 4) 

Allah juga menggambarkan sifat seorang muslim sejati: “Dan apabila mereka mendengarkan apa 
yang diturunkan kepada rosul, kamu lihat mata-mata mereka bercucuran tangis disebabkan oleh 
kebenaran Al-Qur’an yang mereka ketahui” 5) (Al-Ma-idah : 83)

Orang yang menangis karena Allah tidak akan disentuh api neraka. Rosulullah bersabda: ”Ada dua 
mata yang tidak akan tersentuh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah 
dan mata yang berjaga dalam perang fii sabilillah” 6) (HR Turmudzi no. 163) 

Salah satu golongan yang mendapat pertolongan pada hari kiyamat nanti adalah orang yang 
berdzikir kepada Allah dalam kesendirian lalu air matanya berlinangan. 7) Berkenaan dalam hal ini, 
Ka’ab al-Ahbar berkata; menangis karena Allah lebih aku sukai dari pada bersedekah dua kilogram 
emas” 8) 

Keutamaan menangis karena Allah sangatlah banyak, namun manusia yang mampu amatlah sedikit. 
Sebab yang dicari manusia kebanyakan adalah bahan-bahan humor, canda tawa, senda gurauan dan 
bersenang-senang. Maka sempatkanlah menangis karena takut kepada Allah, jika kalian tetap tidak 
bisa menangis maka berusahalah supaya menangis. Ibnu Qoyyim berkata: berusaha menangis itu 
ada dua macam; terpuji dan tercela. Terpuji jika membangkitkan rasa takut dan kelembutan hati, 
tercela jika menimbulkan riya’ dan sum’ah. Suatu ketika Ibnu Qoyyim melewati orang yang sedang 
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membaca al-Qur.an dengan menangis, namun ketika beliau melaluinya ia menjadi menangis keras-
keras. Lalu beliau berkata: tadi orang ini membaca Al-Qur’an dan menangis karena Allah, adapun 
berikutnya karena syetan” 9) 

Tangis nabi
Apakah nabi tidak pernah menangis? Bukankah ia telah dijamin masuk surga sehingga tidak perlu 
lagi menangis? Telah diriwayatkan dari Abdullah bin As-Syikhr ia berkata: “aku pernah datang 
kepada nabi, ketika itu aku temui beliau tengah sholat dan aku mendengar suara tangisnya bagai 
gemuruh air dalam periuk yang mendidih menggelegak” 10) (HR. Abu Dawud)

Rosulullah pernah memberi nasehat dengan teramat menyentuh hati, sehingga hati para sahabat 
bergetar, nafas-nafas mereka bersenggukan, tak kuasa membendung air mata di saat mendengarnya: 
“aku nasehatkan kepada kalian agar selalu bertaqwa, mendengar serta taat”, sehingga salah satu dari 
mereka berkata: Ya rosul, ini seolah-olah nasehat perpisahan antara kami dan engkau. 11) (HR Abu 
Dawud: 4607) 

Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Rosulullah bersabda: “Sesungguhnya aku melihat sesuatu yang 
tak bisa kalian lihat, mendengar apa yang tak kalian dengar, yaitu langit telah retak dan sudah 
semestinya langit berderak. Di sana tiada suatu tempat untuk empat jemari kecuali telah ada 
malaikat yang menyungkurkan dahinya bersujud kepada Allah. Seandainya kalian mengetahui apa 
yang aku ketahui niscaya kalian pasti sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian juga tidak akan 
bersenang-senang dengan istri di tempat tidur, kalian tentu akan keluar ke jalan-jalan untuk 
memohon perlindungan kepada Allah” lalu mata Abu Dzar pun berlinangan tangis dan berkata: 
“demi Allah, seandainya bisa, lebih baik aku menjadi pohon saja yang diambil daunnya” 12) (HR 
Tirmidzi: 2312).

Ketika turun wahyu nabi tertunduk, demikian juga para sahabat yang bersamanya. Setelah selesai 
beliau baru mengangkat kepala kembali. 13) Kemudian Anas bin Malik berkata: “suatu ketika kami 
berada di majlis rosulullah, maka di antara kami antusias bertanya mengenai beberapa hal kepada 
nabi. Lalu sejenak majlis itu terdiam haru. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, ternyata aku melihat 
setiap manusia menempelkan wajah-wajah mereka ke pakaiannya sembari menangis tersedu-sedu” 
14) (Bukhori-Muslim)

Di saat rosulullah SAW berkhutbah: ”Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui niscaya 
kalian pasti sedikit tertawa dan banyak menangis”, Maka Anas bin Malik berkata: “kami semua 
sangat tesentak dengan sabda ini dan aku melihat para sahabat menutupkan surban-surban mereka 
ke wajah sambil menangis terisak-isak. Seakan-akan tiada hari yang lebih menyedihkan melebihi 
hari itu. Lalu Umar ra berdiri sementara nafasnya masih menahan tangis seraya berucap: “kami 
ridho Allah sebagai Robb, kami ridho Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku” 15) 
(HR Tirmidzi : 2312). 

Dari Abdullah bin Mas’ud bahwa ia pernah disuruh rosulullah membacakan ayat Al-Qur’an maka ia 
heran: “ya rosulullah mengapa aku harus membacakannya, bukankah al-Quran itu diturunkan 
kepadamu?” Rosulullah menjawab: “aku cinta mendengar Al-Qur’an dibacakan untukku” maka 
tatkala aku membacanya sampai surat An-Nisa’ ayat: 41, beliau berkata:”cukup!…cukup!”. Ketika 
itu aku melihat kedua mata beliau bercucuran air mata” 16) 

Copyright © Http://www.smahidayatullah.com/ . Kumpulan taushiah dan kajian Islam yang 
ditulis  oleh  Ustadz.  Abu  Hasan  Ali  Halabiy,  guru  di  SMA  Hidayatullah  Bontang.  Anda 
diperkenankan untuk mencopy dan menyebarluaskan baik dalam bentuk  softcopy  maupun 
hardcopy selama menyertakan catatan kaki ini dan dengan tujuan bukan komersial.

http://www.smahidayatullah.com/


Kajian Islam dan Taushiah.doc

Tangis para sahabat dan Tabi’in
Abu Bakar adalah orang yang mudah menangis tatkala membaca Al-Qur’an. Di saat mengganti nabi 
sebagai imam, ia tak kuasa menahan tangisnya dalam sholat. Tidaklah Abu Bakar dan Umar 
menunaikan sholat, kecuali sering terlihat bekas tangisnya yang membasahi janggut dan baju 
mereka. Seorang Umar, meskipun ia sosok yang tegas namun mudah luluh hatinya dengan 
kebenaran Al-Qur’an. Diriwayatkan bahwa Umar pernah mengimami manusia membaca surat Al-
Muthoffifin dan tangisnya terdengar hingga sampai shof ketiga. 17) (HR. Bukhory 3905)

Dari Ibnu Umar ia berkata: ‘”aku tidak pernah melihat Umar marah lalu disebutkan nama Allah 
atau dibacakan kepadanya ayat Al-qur’an kecuali semua itu menghentikan apa yang ia kehendaki”. 
18) 

Jika Utsman berhenti pada suatu kuburan maka ia menangis dan jenggotnya basah karenanya, lalu 
dikatakan: “engkau jika disebutkan surga atau neraka jarang menangis, mengapa saat melihat 
kuburan justru menangis?” Ia menjawab: “Kuburan merupakan persinggahan akhirat pertama kali, 
jika seseorang selamat darinya, maka selamatlah setelahnya. Tapi jika tidak selamat padanya maka 
celakalah berikutnya” 19) Seandainya manusia mendengar jeritan tangis penghuni kubur yang 
disiksa, niscaya mereka akan berlarian dan enggan bekerja.

Abdullah bin Mas’ud berkata karena takutnya akan adzab Allah: “aku ingin jika aku mati tidak 
dibangkitkan lagi” 20) Dari Abu Roja’ ia berkata: “aku pernah melihat Ibnu ‘Abbas anak paman 
nabi memilki bekas garis menghitam di bawah kedua matanya bagai tali terompah yang telah usang 
karena bekas seringnya ia menangis” 21) 

Dari Atho’ bin Abi Robah dari Fatimah istri kholifah Abdulah bin Abdul aziz berkata, bahwa dia 
pernah masuk kepada suaminya dan melihat janggutnya basah air mata lalu ditanyakan: “wahai 
amirul mukminin, apa yang terjadi?”. Ia menjawab: “sesungguhnya aku memikirkan urusan umat 
Muhammad, aku terfikir nasib yang dialami mereka yang kelaparan, orang sakit yang lemah, orang 
yang didholimi dan tidak berdaya, orang asing yang ditawan, orang yang tercekik kemiskinan, 
orang gelandangan yang tak terurus, orang yang punya banyak keluarga dengan harta yang minim, 
lalu kelak aku dihadapkan ke hadirat Allah, dan ditanyai mengenai mereka semua pada hari 
kiyamat. Aku sangat takut tidak memiliki hujjah atas ini semua sehingga bagaimana aku tidak 
menangis?”

Abdurrahman bin Rustah berkata, aku mendengar dari Ibnu Mahdi berkata : “Sufyan Ats-Tsaury 
pernah menginap dirumahku, lalu di malam ia sholat dengan menangis, kemudian ditanyakan 
kepadanya, ia pun menjawab: “ sesungguhnya aku takut imanku ditarik sebelum aku meninggal 
dunia” lalu aku pun pergi sambil berlinangan air mata. 22) 

Nu’aim bin Hammad berkata, Abdullah bin Mubarok adalah seorang ulama yang kaya raya. Jika ia 
membaca kitabnya sendiri yaitu Az-Zuhud wa Ar-Roqoo-iq, maka terdengar suara tangisnya seperti 
sapi yang disembelih. Pernah suatu ketika ia sholat malam di rumahnya membaca surat Al-Haqqoh, 
di saat sampai ayat: 30, ia tersedu-sedu. Lalu istrinya meminta Sufyan Ibnu Uyainah untuk 
menghentikan tangisnya, namun setelah mendengar penjelasan Abdullah bin Mubarok ketiganya 
menjadi terisak-isak bersama.
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Ibrahim al-Asy ‘ath berkata, “aku tidak melihat seorang pun yang Allah lebih agung di dadanya 
selain Fudhail Ibnu ‘Iyadh, jika ia teringat Allah atau mendengar ayat Al-Qur’an maka terlihat rasa 
takut di wajahnya dan kesedihan pada linangan air matanya hingga orang-orang yang melihat 
sangat mengasihinya” 23) 

Fudhail adalah imam besar tahun 187 H, ia berkata : “putraku, Ali, menangis mengahadapku. Lalu 
aku tanyakan, mengapa engkau menangis wahai anakku?” ‘Ali menjawab: “aku takut hari kiyamat 
tidak menyatukan kita”. Fudhail pun menjadi menangis. Suatu ketika saat beliau mengimami sholat 
dan membaca Al-Qur’an, terdengarlah suara orang jatuh di belakang. Ternyata putranya sendiri 
(‘Ali) jatuh pingsan lantaran mendengar bacaan al-Qur’an ayahnya. 24)

Adz-Dzahabi berkata: “Fatah al-Maushili adalah orang yang banyak menangis karena takut kepada 
Allah. Dia pernah melihat asap dan jilatan api berkobar di kegelapan malam, lalu ia pun pingsan. 
Setelah sadar ia berkata: “aku teringat seakan-akan asap neraka jahannam datang menjemputku” 25) 

Khotimah
Hidup dan lembutnya hati karena sebab menangis, matinya hati lantaran banyak bicara yang tidak 
bermanfaat, lalai dan terbahak-bahak. Menangislah karena menyadari kebesaran kerajaan Allah 
SWT. Menangislah karena terlampau banyak kelalaianmu dari pada dzikir kepada-Nya, 
menangislah karena masih teramat sedikit amal yang kita peruntukkan kepada-Nya, masih teramat 
kurang cinta ini kepada-Nya, betapa masih sangat sedikit kepatuhan ini kepada-Nya. Padahal sudah 
teramat besar dan luas belas kasih-Nya kepada kita. Menangislah sebelum tibanya hari yang tiada 
guna lagi penyesalan dan tangisan. Berusahalah menangis semata-mata karena-Nya, sebab di sana 
ada kebahagian. [Syah]
[mardiansyah_10@yahoo.co.id]
 

Mutiara Qur’an10

SYAHADAT; KALIMAT ALLAH PALING AGUNG

 

"Dan sesungguhnya, Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul (untuk menyerukan): 
“Beribadahlah kepada Allah seemata dan jauhilah thagut ..". 
(An-Nahl : 36) ) 1) 

SYAHADAT=AQIDAH
Bahwa Allah-lah yang menciptakan kita dan yang memberi rizki kepada kita. Allah tidak 
membiarkan kita begitu saja berkelana di atas planet-Nya dalam kebingungan, tetapi Allah beri pula 
petunjuk dan rambu-rambu hidup sekaligus, yaitu syari’at yang mulia ini, juga dengan mengutus 
kepada kita seorang rasul bagaimana melaksanakan syariat secara nyata. Maka barangsiapa yang 
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mentaati rasul tersebut pasti akan masuk surga dan barangsiapa menyalahinya pasti akan masuk 
neraka. 

Allah Ta’ala berfirman : 
“Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, 
sebagaimana Kami engutus kepada Fir’aun seorang rasul, tetapi Fir’aun mendurhakai rasul itu, 
maka Kami siksa ia dengan siksaan yang berat”. (Al-Muzammil:15-16) 2)
Ketahuilah, bahwa Islam yang merupakan tuntunan nabi Ibrahim adalah ibadah kepada Allah 
semata dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Itulah yang diperintahkan Allah kepada seluruh 
umat manusia dan hanya itu saja sebenarnya mereka diciptakan-Nya, sebagaimana firman Allah 
ta’ala di atas. 3) 

“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah (menyembah) 
kepada-Ku” (Ad-Dzariyat: 56) 4) 

Ibadah dalam ayat tersebut artinya tauhid. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, 
yaitu memurnikan ibadah ikhlas untuk Allah semata-mata. Sedang larangan Allah yang paling besar 
adalah syirik, yaitu menyembah selain Allah di samping menyembah-Nya. Sebagaimana yang ada 
di zaman ini; penyembahan kepada patung, kuburan-kuburan, dewa-dewa, roh-roh dan materi-
materi duniawi. 5) 

Syahadat “Laa Ilaaha Illallaah” mengandung dua unsur: menolak (Nafiy) dan menetapkan (Itsbat). 
“Laa Ilaaha”, adalah menolak segala sesembahan selain Allah. “Illallaah” adalah menetapkan 
bahwa penyembahan itu mutlak 100% hanya untuk Allah semata, tiada sesuatu apapun yang boleh 
dijadikan sekutu didalam penyembahan kepada-Nya, sebagaimana tiada sesuatu apapun yang boleh 
dijadikan sekutu di dalam kekuasaan-Nya. 6) 

"Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, yaitu 
dengan mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman 
amat sangat cintanya kepada Allah..." (Al-Baqarah: 165) 7) 

Nabi bersabda: "Barangsiapa mengucapkan Laa ilaha illa Allah dan mengingkari sesembahan selain 
Allah, haramlah harta dan darahnya, sedang hisab (perhitungan)nya adalah terserah kepada Allah 
'Azza wa Jalla." (HR. Muslim) 8) 

Allah Ta’ala berfirman : 
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun”. (An-
Nisaa’: 36) 9) 

Dapat diambil kesimpulan dari ayat ini bahwa syahadat "Laa ilaha illa Allah" yaitu pemurnian 
ketaatan kepada Allah, dengan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa 
yang diharamkan-Nya. Sabda Rasulullah: "Barang siapa mengucapkan Laa ilaha illa Allah dan 
mengingkari sesembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya, sedang hisab (perhitungan)nya 
adalah terserah kepada Allah 'Azza wa Jalla." 10) 
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Ada tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh manusia dalam ber-syahadat, “Asyhadu Alla 
Ilaaha Illalloh Waasyhadu Anna Muhammada Rosulullah” yaitu; mengenal Allah, mengenal agama 
Islam, dan mengenal Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

MENGENAL ALLAH 
“Segala puji hanya milik Allah Tuhan Pemelihara semesta alam”. (Al-Faatihah: 1) 11) 
Semua yang ada selain Allah disebut alam, dan manusia adalah salah satu dari semesta alam ini. 
Selanjutnya jika ditanya: melalui apa anda mengenal Tuhan ? Maka hendaklah dijawab: melalui 
tanda-tanda kekuasaan-Nya dan melalui ciptaan-Nya. Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah: 
malam, siang, matahari dan bulan. Sedang di antara ciptaan-Nya ialah: tujuh petala langit dan tujuh 
bumi beserta segala makhluk yang ada di antara keduanya. 

Allah memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh hamba-hamba-Nya. Dan hak Allah yang 
terbesar adalah manusia mentauhidkan-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun. 
Beribadah hanya untuk-Nya. Sebab Allah tidak butuh sekutu. 

Dan macam-macam ibadah yang diperintah Allah itu, antara lain: Islam yang meliputi Syahadat, 
Shalat, Puasa, Zakat dan Haji, Iman, Ihsan, Do’a, Khauf (takut), Raja’ (pengharapan), Tawakkal, 
Raghbah (penuh minat), Rahbah (cemas), Khusyu’ (tunduk), Khasyyah (takut), Inabah (kembali 
kepada Allah), Isti’anah (memohon pertolongan), Isti’adzah (meminta perlindungan), Istighatsah 
(meminta pertolongan untuk dimenangkan atau diselamatkan), Dzabh (penyembelihan), Nadzar dan 
macam-macam ibadah lainnya yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu barangsiapa yang 
menyelewengkan ibadah tersebut untuk selain Allah, maka dia adalah musyrik dan kafir. 

“Katakanlah. Sesungguhnya shalatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah 
Tuhan semesta alam, tiada sesuatu-pun sekutu bagi-Nya. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku 
dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri (kepada-Nya)". (Al-An'am: 162-163) . 12) 

MENGENAL ISLAM 
Islam itu bukan hanya sekedar sloganitas dan symbol-simbol belaka. Seperti kalau sudah pakai 
kopiah sudah islam, kalau sudah namanya Muhammad pasti sudah Islam, Islam bukan hanya KTP, 
Bukan demikian. Tapi Islam harus secara lahir dan batin. Islam ialah berserah diri kepada Allah 
dengan tauhid, tunduk kepada-Nya dengan penuh kepatuhan akan segala perintah-Nya, dan 
menyelamatkan diri dari perbuatan syirik. Dan Islam, dalam pengertian tersebut mempunyai tiga 
tingkatan yaitu: Islam, Iman dan Ihsan. Masing-masing tingkatan mempunyai rukun-rukunnya. 13) 

Dan agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Selain Islam adalah agama sesat serta 
menyesatkan. Di luar Islam adalah agama berhala, keyakinan batil sebatil batilnya. Meskipun 
mereka meyakini dan memeluknya mati-matian, amalan mereka tetap percuma.

“Sesungguhnya agama yang diterima Allah hanyalah Islam” (QS Ali-Imron: 19) 14) 

“Dan barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima amalannya dan dia 
di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang bangkrut” (QS Ali-Imron: 85) 15) 
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Pencipta kehidupan ini telah berfirman secara terang benderang, lebih terang dari matahari, bahwa 
yang berhak diikuti hanyalah petunjuk-Nya, tapi kenyataannya manusia memang ingin berendam di 
lumpur kesesatan. 

“Allah menyatakan bahwa tiada sesembahan (yang haq) selain Dia, dengan senantiasa menegakkan 
keadilan (juga menyatakan demikian itu) para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tiada 
sesembahan (yang haq) selain Dia. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Al-Imraan : 18) 16) 

“Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, terasa berat olehnya 
penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) untukmu, amat belas kasihan 
lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman”. (At-Taubah : 128) 17) 

MENGENAL NABI MUHAMMAD 
Syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, berarti: mentaati apa yang diperintahkannya, 
membenarkan apa yang diberitakannya, menjauhi apa yang dilarang, dan menyembah Allah hanya 
dengan cara yang disyariatkannya. 18) 

“Wahai orang yang berselimut! Bangunlah, lalu sampaikanlah peringatan. Agungkanlah Tuhanmu. 
Sucikanlah pakaianmu. Tinggalkanlah berhala-berhala itu. Dan janganlah kamu memberi, sedang 
kamu menginginkan balasan yang lebih banyak. Serta bersabarlah untuk memenuhi perintah 
Tuhanmu”. (Al-Mudatstsir : 1-7). 19) 

Beliau diutus Allah untuk menyampaikan peringatan menjauhi syirik dan mengajak kepada tauhid. 
Pengertian adalah “Sampaikanlah peringatan!”, artinya menyampaikan peringatan menjauhi syirik 
dan mengajak kepada tauhid. “Agungkanlah Tuhanmu” artinya agungkanlah Ia dengan berserah diri 
dan beribadah kepada-Nya semata-mata. “Sucikanlah pakaianmu”, maksudnya sucikanlah segala 
amalmu dari perbuatan syirik. “Tinggalkanlah berhala-berhala itu” artinya jauhkan dan bebaskan 
dirimu darinya serta orang-orang yang memujanya. 

Beliaupun melaksanakan perintah ini dengan tekun dan gigih selama sepuluh tahun, mengajak 
kepada tauhid. Setelah sepuluh tahun itu beliau di mi’rajkan ke atas langit dan disyari’atkan kepada 
beliau shalat lima waktu. Beliau melakukan shalat di Makkah selama tiga tahun. Kemudian, 
sesudah itu, beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. 

“Hijrah tetap akan berlangsung selama pintu taubat belum ditutup, sedang pintu taubat tidak akan 
ditutup sebelum matahari terbit dari barat”. 20) 

Setelah Nabi Muhammad menetap di Madinah, disyariatkan kepada beliau zakat, puasa, haji, adzan, 
jihad, amar ma’ruf dan nahi mungkar, serta syariat-syariat Islam lainnya. Beliau-pun melaksanakan 
untuk menyampaikan hal ini dengan tekun dan gigih selama sepuluh tahun. Sesudah itu wafatlah 
beliau, sedang agamanya tetap dalam keadaan lestari. 

Inilah agama yang beliau bawa : Tiada suatu kebaikan yang tidak beliau tunjukkan kepada umatnya 
dan tiada suatu keburukan yang tidak beliau peringatkan kepada umatnya supaya dijauhi. Kebaikan 
yang beliau tunjukkan ialah tauhid serta segala yang dicintai dan diridhai Allah, sedang keburukan 
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yang beliau peringatkan supaya dijauhi ialah syirik serta segala yang dibenci dan tidak disenangi 
Allah. 21) 

“Dan hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi 
balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan perbuatan mereka dan memberi 
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan (pahala) yang lebih baik (surga)”. (An-
Najm : 31) 22) 

Allah telah mengutus semua rasul sebagai penyampai kabar gembira dan pemberi peringatan. Rasul 
pertama adalah Nabi Nuh, dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
serta beliaulah penutup para nabi. Dan Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, 
mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, dengan memerintahkan mereka untuk beribadah 
kepada Allah semata-mata dan melarang mereka beribadah kepada thagut. 23)

Akhir kata
Inilah hakekat pengertian Syahadat Tauhid; “Laa ilaaha illallah, Muhammadar rosulullah”. Yaitu 
mengngkari semua thagut dan beriman kepada Allah saja. [Syah]
[mardiansyah_10@yahoo.co.id]
 

Mutiara hadits9

“Jagalah Allah, Allah akan menjagamu”
 

Dari Ibnu ‘Abbas berkata: kami pada suatu hari pernah dibonceng dibelakang nabi SAW maka 
beliau bersabda: “wahai anak, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka akan 
kamu temui di hadapanmu. Jika kamu berdo’a maka berdo’alah kepada Allah, dan jika kamu minta 
tolong mintalah kepada Allah” (HR. Tirmidzi) 1)

Jagalah Allah.
Syeikh al-Bassam berkata: Jagalah Allah artinya perhatikanlah batasan-batasan Allah. Sesuaikan 
dirimu dengan syari’at-Nya. Jagalah Allah artinya kerjakanlah perintah-perintah-nya. Baik yang 
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wajib maupun yang sunnah semuanya. Jagalah Allah artinya berdzikirlah kepada-Nya. Jagalah 
Allah artinya jauhilah larangan-larangan-Nya.2) Baik yang harom, syubhat, makruh bahkan yang 
mubah sekalipun jika dikhawatirkan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat.

Berkata Ibnu Rojab: jagalah Allah artinya jagalah batasan-batasan-Nya dan haq-haq-Nya sebagai 
kewajiban hamba. Dan haq Allah yang terbesar adalah agar semua manusia mentauhidkan-Nya dan 
tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun. Dan barangsiapa yang menunaikan haq-haq Allah 
maka Allah akan membalas dengan memenuhi haq-haq hamba tersebut. Dan Allah akan mencukupi 
semua keperluannya. Sebagaimana Allah berfirman: “dan tunaikanlah haq-haq-Ku maka Aku akan 
penuhi haq-haq kalian” (QS.Al-Baqoroh: 40) 3) 

Sebagaimana pula Allah akan mengingati kita manakala kita mengingati Allah. Bukankan ini 
sebagai pilar kebahagiaan? Dengan firman-Nya: “……..maka ingatlah Aku, niscaya Aku akan 
mengingatimu, dan kepadaKu lah hendaklah kalian takut” (QS Al-baqoroh: 152) 4) Maka tidakkah 
diantara kita yang tidak ingin dipenuhi segala kebutuhan kita? Tidak inginkah kita diingat oleh 
Allah? Tidak rindukah kita disayang Allah?

Maka Allah akan menjagamu
Masih ucapan syaikh al-Bassam: maka Allah akan menjaga badannya dengan kesehatan. Kuat 
fisiknya, kuat daya ingatnya, dan kesegarannya. Janji Allah ini telah terbukti pada hamba-hamba-
Nya yang sholih. 

Seperti dijaganya para ulama’ dari terlantar, macam-macam penyakit, pikun, gila, dan sejenisnya. 
Meski mereka sudah tua namun badannya sehat-sehat.
. 
Allah akan jaga kekuatan badannya. Nabi sendiri kuat badannya, bukan semata-mata sebab factor 
gizi; kurma, susu onta, daging kambing ataupun gandum. Sebagaimana beliau pernah menggilir 9 
istrinya dalam semalam dan 1 kali mandi. 5) Nabi juga memenangkan berbagai pertandingan gulat. 
Seperti menang melawan Abu Rukanah,6) Rosul melakukan perjalanan berhari-hari menembus 
padang gersang, mampu berdiri sholat malam dengan membaca surat al-Baqoroh pada roka’at 
pertama, Ali Imron di roka’at kedua, berikutnya An-Nisa’ dan seterusnya.7). 

Ali bin abi Tholib tak pernah kalah duel melawan para kafir. Ia pernah membabat pasukan kafir 
tembus dari kepala hingga ujung baju besinya. Ia pernah naik kuda dengan cepat. Demikian juga 
Umar mengangkut karung-karung gandum sendiri, begitu juga Utsman ra serta sahabat-sahabat 
yang lain.8). Kholid bin walid pernah ganti pedang 7 kali dalam satu perang. Para sahabat yang 
siangnya kepanasan di gurun tandus, semalaman kehujanan, paginya langsung berperang sampai 
sore. 9) Ada kalanya berjalan dalam pertempuran mulai maghrib hingga matahari terbit. Namun 
mereka tetap sehat dan kuat. 

Namun mengapa kadang-kadang kita lihat fenomena loyo-loyo pada generasi muda islam kita? 
Banyak yang pegal linu tanpa sebab, langganan encok rematik dan masuk angin. Ngantukan 
padahal sudah banyak tidur.

Allah juga akan menjaga anak dan keluarganya. Allah jaga anak dengan kesehatan, kecerdasan dan 
kesholihan. Seperti anak dan Istri nabi Ibrohim meski ditinggal di padang kerontang. Allah jaga 
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dengan memancarkan sumber mata air zam-zam hingga sekarang. Allah juga jaga Yusuf anak 
Ya’qub dari kematiaan saat dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur tua. Bagaimana pula Allah 
jaga Ashabul Kahfi di dalam goa dengan menidurkannya selama 900 tahun. Bagaimana pula Allah 
jaga dua anak yatim yang ditinggalkan oleh dua orang tua yang sholih. Yang mana nabi Musa dan 
Khidir membangunkan kembali rumahnya yang roboh. Allah jaga pula Maryam binti Imron dari 
pengejaran kaumnya. Allah jaga Juraij dari fitnah tuduhan perzinaan. Musa yang dijaga Allah dari 
pengejaran Fir’aun beserta 600 ribu tentaranya. 10). 

Allah jaga Muhammad dari fitnah, santet, pemboikotan, pengejaran, penyiksaan hingga 
pembunuhan. Allah jaga dari pengejaran orang kafir dengan mengutus laba-laba yang membuat 
sarang di mulut goa Tsur, dan nabi menghibur Abu Bakar dengan berkata: “tidaklah kita berdua, 
tatapi Allah lah yang ketiga, jangan bersedih, karena Allah bersama kita”. Maksudnya Allah akan 
menjaga dan menolong kita.11). 

Allah akan menjaga agamanya. Allah mengutus malaikat yang menjaga pergantian malam dan 
siang dengan memintakan ampun padanya. Allah utus malaikat penjaga yang mendo’akannya 
didepan dan belakangnya. Demikian pula semut yang ada dilobangnya dan ikan di airnya ikut 
mendoakan hamba-hamba yang sholih karena ridho dengan apa yang ia cari. Allah jaga imannya 
dari penyakit kesesatan berupa kufur, syirik maupun maksiyat. Yakni dengan selalu memberinya 
hidayah.

Allah akan menjaga pula hartanya. Allah jaga hartanya dari hilang kecurian, dirampok, ditipu atau 
terbakar dan tersia-sia. Allah menjaganya dengan memberi keberkahan, mencukupkan dan 
menentramkan.

Imam Nawawy berkata: jagalah Allah maka kau akan temui di hadapanmu, maksudnya Allah akan 
menjagamu dari keburukan nasib di dua negeri, dunia maupun akhirat. Sebagai balasan dari amal 
kebajikan yang dilakukan. Dijaga dari rongrongan dosa dan dari perkara yang menakutkan. 12). 

Jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah
Kita diperintah untuk meminta / berdo’a hanya kepada Allah. Memohon agar dipenuhinya segala 
kebutuhan. Barangsiapa yang selalu meminta kepada Allah maka Allah senang, dan siapa yang 
tidak berdo’a kepada-Nya Allah justru marah. 13) Berbeda dengan manusia. Kalau dimintai 
pertolongan justru jengkel dan tidak senang. Bahkan Allah senang dimintai apa saja. Allah bahagia 
mendengar ratapan hamba-Nya tentang tali terompahnya yang putus. 14) 

Dengan perintah agar minta tolong hanya kepada Allah sebagaimana do’a kita : “hanya kepada-Mu 
ya Allah kami meminta pertolongan” (Al-fatihah : 5). Dan juga anjuran belaiau: “bersemangatlah 
dengan sesuatu yang memberikan manfaat padamu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan 
loyo” demikian pula nabi mengajarkan kepada Mu’adz do’a : “ya allah, kami mohon pertolongan 
kepada-Mu agar bisa berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan agar menjadi hamba-Mu 
yang sholih” 15) 

Mengapa kita harus minta tolong kepada Allah? Imam Nawawy berkata: pertama, karena hamba itu 
lemah dalam melaksanakan ketaatan jika tidak ditolong Allah. Kedua, karena tidak ada makhluk 
yang mampu menolong semua kebutuhannya baik di dunia maupun akhirat kecuali Allah. Allah itu 
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maha kaya, maha mengabulkan permintaan, maha kasih tak pilih kasih, penyayang tak tak kenal 
pamrih. Mengapa harus meminta kepada manusia? 16) 

Nabi juga membaiat kepada jama’ah para sahabat agar: mereka tidak meminta sesuatu apapun 
kecuali kepada Allah. Sampai pecut onta dari salah seorang mereka terjatuh tidaklah ada sahabatnya 
yang dimintai tolong untuk mengambilkannya. 17) 

Sebab meminta-meminta kepada selain Allah yakni kepada manusia menyebabkan hilangnya 
kewibawaan air wajah seseorang. Padahal tidaklah diperkenankan seseorang menghinakan air 
mukanya kepada siapapun kecuali kepada allah. Sebagaimana sabda nabi: “ tidaklah seseorang 
selalu meminta-minta kepada manusia kecuali ia kelak akan dating pada hari kiyamat dengan muka 
tanpa daging (tengkorak)” 18). 

“Wahai hamba-hamba-Ku, seandainya orang yang pertamamu sampai yang terakhir kalian, 
golongan manusia maupun jin kalian, berdiri di puncak bukit dan seuanya meminta kepada-Ku aka 
Aku akan beri semua permintaannya tanpa mengurangi sedikitpun dari sisi-Ku kecuali seperti 
halnya berkuarangnya air yang menempel di benang yang diclupkan laut” (HR. Muslim dari abu 
Dzar , hadits Qudsiy) 19). 

Mengapa umat Islam sekarang ini tidak dijaga Allah?
Dengan beragam malapetaka dan bencana yang lengkap. Dari kelparan, kekeringan, banjir, gempa, 
wabah penyakit dan seterusnya. Umat ini dibantai, dihzolimi oleh para yahudi. Kalah di berbagai 
dimensi. Dan seolah-olah tidak ada penjagaan dari Allah. Mengapa? Para ulama berkata: karena 
masih banyak mayoritas umat ini menentang syari’at Allah. Belum mmenuhi perintah Allah secara 
sempurna. Maka Allah tidak memenuhi pula kehidupan umat ini. Buktinya: bukankah masih 
banyak yang tidak sholat? tidak berjilbab?, tidak berhukum dengan hokum Allah? Masih 
menyepelekan dan meremehkan sunnah? Dan bukti-bukti yang tak terbantahkan dan tak terhitung 
banyaknya.

Akhir kata
Penjagaan Allah kepada kekasih-Nya di kalangan manusia:
“Sesungguhnya jika seluruh manusia bersepakat untuk memberi manfaat kepadamu niscaya mereka 
tidak akan memberikan manfaat tersebut kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Demikian 
pula jika seluruh manusia sepakat hendak mencelakaimu maka tidaklah akan membahayakanmu 
kecuali apa yang telah Allah tuliskan dalam taqdir-Nya. Telah kering pena-pena dan digulung 
mushaf-mushaf” (HR. Ahmad dari Ibnu ‘Abbas) 20). 
[mardiansyah_10@yahoo.co.id]
 

Mutiara al-Hadits8

Bertambah iman, bertambahnya ketentraman
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“Dan ingatlah (ketika) Ibrahim berkata: Ya Robbi, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau 
menghidupkan kematian. Allah berfirman: “apakah kamu tidak beriman ?” Ibrahim berkata: “akan 
tetapi agar hati kami menjadi tentram”. Allah berfirman : maka ambillah empat hal dari burung, dan 
jadikanlah bagiannya pada setiap gunung darinya. Kemudian panggillah mereka maka mereka akan 
datang kepadamu segera. Dan ketahuilah bahwasanya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana” 
(QS. Al-Baqoroh : 260)
Penjelasan
Mustahil seorang nabi memiliki rasa ragu (syak) terhadap tanda-tanda kebesaran Allah ta’ala. Sebab 
seandainya seorang rosul saja bimbang maka apalagi umatnya. Demikianlah sebagaimana perkataan 
imam Nawawy (wafat 676H) tentang ayat di atas: hal tersebut karena kejadian Allah akan 
menghidupkan kembali orang yang telah mati selalu ada pada setiap manusia. Meski sebagian 
mereka ada yang beriman dan ada pula yang kufur. Sehingga ucapan nabi Ibrohim tersebut tidak 
lain merupakan sifat tawadhu’ beliau untuk menjadi keyakinan bagi seluruh keturunan Adam. 1) 

Sebagian ulama’ berkata: jika rasa ragu diperkenankan untuk Ibrohim, maka nabi Muhammad lebih 
berhak lagi untuk ragu, padahal beliau menjelaskannya langsung dengan sabdanya: ”kami lebih 
berhak untuk ragu (jika hal tersebut sebagai ungkapan keraguan) dari pada Ibrohim ketika ia 
mengatakan itu……(kemudian beliau membacakan ayat tersebut) (HR. Muslim). Ucapan nabi 
Ibrohim tersebut tiada lain kecuali agar keyakinannya bertambah kuat dengan jawaban: “ya Allah, 
akan tetapi agar supaya lebih tentram jiwaku” 2)

Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah nabi Ibrohim ini adalah:
Nabi Ibrohim menginginkan ketentramanan batin dengan bertambahnya iman. Karena dengan 
bertambahnya iman, bertambah pula ketentraman. Iman dan aman bersumber dari satu kata. 
Keduanya selalu bergandeng mesra. Jika pada diri seseorang ada iman, pasti ada pula rasa aman. 
Jika iman pergi, pergi pula rasa aman. Jika iman musnah, maka seseorang akan selalu dicekam rasa 
ketakutan serta kegalauan. 3). Selama-lamanya

Nabi Ibrohim ingin lebih mantap keyakinannya dengan melihat proses kejadian alam yang 
menunjukkan akan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Sehingga setiap mukmin seharusnya juga 
memperhatikan dan mentadabburi tanda-tanda kekuasaan Allah ta’ala agar imannya semakin 
bertambah. Merenungi ayat-ayat kauniyah pada alam semesta berupa; bintang-bintang yang 
bertaburan, awan yang bergerak membawa hujan, matahari nan menyala, perjalanan benda-benda 
langit, pergantian siang dan malam dan semuanya.

Karena seseorang yang membaca Al-Qur’an dengan merenungkan peristiwa akan tumpahnya 
samudera ke daratan 4), berguncangnya bumi 5), padamnya matahari 6), bertabrakannya bintang-
bintang 7), meledaknya ruang angkasa 8) kadangkala masih kurang yakin. Berbeda halnya kalau 
seseorang pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala. Dan apa yang diungkapkan dalam 
Al-Qur’an tentang fenomena alam ini semua kelak manusia benar-benar akan menyaksikannya 
dengan mata terbelalak. 9) 

Hikmah berikutnya, nabi Ibrohim ingin mengetahui seberapa dekat posisi kedekatannya di sisi 
Allah swt dengan mengajukan permohonan. Seberapa besar do’anya dikabulkan, itulah sebagai 
ukuran kadar kedekatannya pada Robb semesta alam. 
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Seorang muslim seharusnya demikian. Selalu bertanya pada hatinya masing-masing. Jangan-jangan 
ibadah yang sudah selama ini belum sempurna, jangan-jangan diri ini masih tiada artinya di sisi 
Allah ta’ala. Jangan-jangan ilmu yang selama ini justru menambah jauh kepada Allah. Sudahkah 
merasakan ketentraman batin di sisi Allah swt yang mana: jika kita meminta pasti Ia kabulkan, 
tatakala kita merintih langsung Ia dengarkan, jika rizki ini kurang, Dia langsung cukupkan, jika jiwa 
ini menemukan kesulitan, Ia langsung mudahkan. 

Nabi Ibrohim selalu mengukur kedekatannya kepada Allah sehingga beliaupun berhasil menjadi 
rosul pilihan sekaligus kekasihnya, kholilullah. Sehingga manakala Ibrohim benar-benar menjadi 
kekasih Allah, tidak mungkin sang maha Pecinta tega membiarkan kekasihnya sengsara. Sang 
penyayang yang mana rela menelantarkan kekasihnya? Tidak mungkin Allah mengabaikan 
kekasihnya dengan tidak memenuhi permintaannya. Demikian pula seorang mukmin yang 
mencintai dan sekaligus dicintai Allah. Ia akan menjalani hidup bahagia.

Adapun permintaan Nabi Ibrohim agar diperlihatkan langsung proses kebangkitan kembali 
kematian merupakan kekhususan bagi para rosul. Sebagaimana mukjizat pada nabi Musa yang bisa 
berdialog lansung dengan Allah, nabi Sulaiman yang bisa berpindah dari Syam ke Yaman dalam 
sekejab mata, nabi Isa bisa menghidupkan lagi orang mati, nabi Muhammad membelah bulan dan 
seterusnya. Adapun permohonan manusia biasa kadang-kadang dikabulkan dan terkadang ditunda 
pada waktu akhir. Karena tingkat keimanan manusia biasa jika dibandingkan dengan iman para nabi 
jelas jauh berbeda.

Ibrohim meminta keyakinannya yang masih tahap ‘ilmul yaqiin naik menjadi ‘ainul yaqiin.10) 
Sebagaimana pengetahuan yang semula masih sebatas penglihatan mata, lalu tersingkap 
menghunjam kuat ke dalam jiwa. Dengan rasa ta’dzim beliu menjawab: “akan tetapi agar tentram 
jiwaku”. Dengan demikian seharusnya seorang muslim tidak tertipu dengan apa yang kasat mata 
saja. Keyakinannya sebatas pada sesuatu yang masuk akal saja. Yang logis-logis saja. Kalau tidak 
rasional, ya tidak percaya. Padahal beriman pada yang ghoib merupakan kewajiban syari’at. 
Seperti: percaya adanya malaikat, adanya kebangkitan alam barzakh, adanya hisab dan hari 
kiyamat. Karena kemampuan akal manusia sangatlah terbatas serta tidak ada apa-apanya jika 
dibandingkan dengan ilmunya Allah ta’ala.

Keimanan nabi Ibrohim menjadi kokoh dengan melihat kebesaran Allah swt. Ia meminta kepada 
Allah bukan karena ragu-ragu. Yang mana hal ini berbeda jauh dengan keimanan orang-orang 
Yahudi. Mereka tidak meminta pada Allah kecuali karena keraguan dan pembangkangan belaka. 
Seperti; mereka tidak mau beriman sebelum melihat Allah dengan mata kepalanya.11) Bayangkan. 
Mereka tidak mau taat padahal telah diberi bukti kekuasaan Allah berupa 12 mata air yang 
memancar12), dilimpahkan makanan terbaik yaitu ‘manna’ dan ‘salwa’, madu putih dan panggang 
dara, mereka juga dikutuk menjadi kera-kera 13), dihidupkannya kembali orang mati dari mereka. 
14) Namun tetap saja mereka tidak mau beriman.

Beruntunglah hamba yang memiliki keimanan seperti contoh imannya nabi Ibrohim ‘alaihissalam. 
Dan celakalah orang-orang yang beriman seperti imannya Yahudi. Karena kebanyakan mereka 
tidak mempercayai akan adanya kehidupan setelah mati. Persis kelakuan Al-‘Ash ibnu wa-il yang 
mengingkari adanya kebangkitan dari kubur. Dia membawa debu tanah kuburan dan ditaburkan ke 
kepala nabi seraya berkata: “Hai Muhammad, apakah jika kami sudah menjadi debu dan tulang-
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belulang dan kami telah menjadi tanah apakah juga akan dibangkitkan! Dusta kau Muhammad”. 
Na’udzu billah. 15) 

Adapun para mufasir berbeda pendapat tentang empat hal dari burung pada ayat tersebut. Ibnu 
‘Abbas berkata :Angsa, burung onta, ayam jantan dan burung merak. Imam Mujahid berkata: 
merpati, ayam jago, merak dan gagak. Burung-burung tersebut dipotong-potong bagiannya. Lalu 
diletakkan digunung-gunung yang berbeda. Ketika nabi Ibrohim memanggilnya maka menyatulah 
bagian-bangiannya tadi dan hidup seperti sediakala. Wallohu a’lam.16) 

Dengan menyaksikan, mempelajari dan meyakini tentang ayat-ayat kebesaran Allah swt yang 
tersirat pada alam semesta atau ayat-ayat kauniyyah dan terus mengkaji ayat-ayat Allah yang 
tersurat dalam Al-Qur’an, maka pada akhirnya semua hamba yang beriman mengakui bahwa Allah 
benar-benar maha kuasa. Tiada yang mampu mencegah dan mengalahkan kuasa-Nya. Dan Dia 
maha bijaksana. Bijaksana seadil-adilnya pada firman-firman-Nya, pada semua sifat dan asma-Nya, 
pada perbuatan-Nya, pada syari’at-Nya dan pada ketentuan taqdir-Nya untuk kita semua.17) 
Konsekuensi keyakinan ini melahirkan sifat tunduk dan t’aat kepada Allah ta’ala. Jika tidak ada 
sikap demikian, barangkali ada hati yang telah lama mati. [Syah]
 

Mutiara Al-Hadits 7

Jadilah anak-anak akhirat*)

Dari Ibnu ‘Umar r.a. berkata, Rosulullah pernah menepuk pundakku seraya bersabda: “Jadilah 
kamu di dunia ini seperti orang asing atau musafir dalam perjalanan”, maka Ibnu ‘Umar berkata: 
“Jika kamu berada di pagi hari janganlah menanti datangnya sore hari, dan jika kamu di sore hari 
janganlah menunggu datangnya pagi. Pergunakanlah waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu 
dan hidupmu untuk mengahadapi ajalmu” (HR. Bukhory) 1). 
1). (HR. Bukhory, Shohih Bukhory Bab.10 Ar-Riqoq no.6416)
(Syarah Arbain Nawawi Oleh Syeikh Sholih al-Utsaimin hadis ke-40)
(Subulus Salam, Syarah Bulughul Marom, Imam Nawawi hadits no.1386). 

Faidah hadits ini:
ZUHUD
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1. Betapa bagusnya akhlaq Rosulullah dalam bergaul dan menyampaikan nasihat kepada sahabat 
yang dibawah usianya. Yakni dengan menepuk pundak sebagai tanda bagusnya perangai. Dari 
hadits ini bisa diambil tauladan bahwa hendaknya seorang muslim agar memiliki perilaku yang 
mulia sebagaimana nabi Muhammad SAW..
2. Betapa bagusnya nasihat dalam hadits ini untuk memotong angan-angan yang panjang tentang 
dunia. Dengan mengingatkan bahwa dunia ini bak persinggahan sejenak. Seperti orang lewat atau 
menyeberang jalan. Peringatan tentang kehidupan dunia yang di akhiri dengan mati menuju 
kehidupan yang abadi. Supaya kemudian lebih memikirkan tentang akhirat. Sebagaimana yang ada 
pada kehidupan para sahabat. Mereka banyak bertanya tentang akhirat. Mereka banyak menangis, 
banyak berfikir, bersedih, berbahagia, bersungguh-sungguh mengenai akhirat. Yang mana hal ini 
berbeda pada zaman sekarang ini; yang banyak dibicarakan, dipikirkan, ditanyakan, ditertawakan, 
disedihkan, dimakan, diributkan, dan diperlombakan hanya dunia belaka. 
3. Jika yang ada di ubun-ubun seseorang hanya dunia maka ia akan lupa akhirat. Ia akan semakin 
rakus terhadap dunia ini. Sehingga tidaklah heran timbul kehidupan yang saling menjegal, saling 
sikut-menyikut, saling menjatuhkan, saling kejar-kejaran demi mendapat kekayaan. Begitu 
dunianya terusik sedikit, pedanglah yang terhunus. ‘iyadzan billah.
4. Dalam hadits ini juga memberikan nasihat agar manusia tidak mengambil dari dunia ini kecuali 
sebagai bekal perjalanan. Sebagaimana musafir yang mengadakan perjalanan.. Dan supaya 
mengambil dunia ini secukupnya. Cukup bukan berarti sedikit. Dan bukan berarti seorang mukmin 
dilarang mempunyai tempat tinggal, kendaraan, dan harta kekayaan. Bukan. Karena perintah zuhud 
di sini ada pada masalah hati. Karena bisa jadi orang kaya namun hatinya tidak terpaut dan 
tergantung pada dunia sama sekali. Sebaliknya justru ada orang yang miskin tapi rakusnya bukan 
kepalang. 
5. Nabi memerintahkan zuhud terhadap dunia dan melarang panjang angan-angan terhadapnya, 
karena orang yang panjang angan-agannya itu sangat berbahaya. Yaitu, berangan-angan dan 
berandai andai, berfikir seandainya punya banyak harta maka akan beli begini, begitu, akan 
menguasai ini, itu, andai kata, jikalau dan seterusnya. Sebagaimana hadits nabi: “Seandainya anak 
Adam memiliki satu lembah emas maka ia akan mengharapkan dua lembah berikutnya. Dan tiada 
yang bisa menutup mulutnya kecuali debu/tanah” 2).(HR.Bukhory) Maka ia semakin thoma’ akan 
dunia, mudah iri dengki, sakit hati serta riya’. Malas ibadah, malas mengkaji wahyu Allah, dan 
beramal sholih.
ORANG ASING
6. Orang asing tentu tidak mungkin menetap dalam suatu negeri. Ia pasti kembali ke kampung 
halamannya. Ia pasti rindu kepada rumah aslinya. Orang asing ibarat tamu di negeri perantauan. Ia 
tentu sopan, ramah, mentaati dan menghormati si tuan rumah. Selalu waspada dan berhati-hati di 
negeri orang. Seorang mukmin tentu lebih rindu memasuki surga. Ia rindu reuni dengan kawan-
kawannya di sana.
7. Seorang muslim beriman bahwa di dunia ini ia hanya singgah sebentar dan kelak akan kembali 
kepada Allah di akhirat. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa suatu ketika Abdullah bin Mas’ud 
pernah melihat rosulullah tidur di atas anyaman daun kurma lalu terlihatlah bekas guratan anyaman 
di punggungnya. Maka Abdullah bin Mas’ud berkata: “wahai rosulullah bagaimana seandainya aku 
buatkan kasur untukmu?”maka beliau bersabda :”tidaklah aku dan dunia ini melainkan ibarat 
seorang musafir yang istirahat sejenak di bawah pohon lalu kembali berjalan meninggalkannya..” 
3).(HR Turmudzi, hasan shohih, Riyadzus sholihin no. 486). 
8. Karena hidup di dunia ini nisbi dan pasti diakhiri mati, maka seorang muslim seharusnya rindu 
akan kampung akhiratnya di surga, yang mana dahulu nenek moyang kita nabi Adam as pernah 
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menyinggahinya. Ia di dunia ini dari Allah dan kelak kembali lagi kepada-Nya. Dunia dan segala 
fasilitasnya juga milik Allah yang dititipkan sesaat. Ia tamu di bumi Allah. Seorang tamu yang baik 
tentunya harus taat atas aturan tuan rumahnya. Tidak mungkin tamu berbuat macam-macam di 
rumah orang. Dan tuan rumah sekaligus tuan bumi ini adalah Allah. Bumi ini milik Allah dan Allah 
memberikan aturan di atasnya berupa Al-Qur’an dan Sunnah. Seorang tamu yang baik tentu 
tidaklah sembarangan berulah di rumah orang, demikian pula seorang mukmin tentu lebih waspada 
agar tidak melakukan dosa-dosa di bumi Allah. 
MUSAFIR
9. Kita diperintah Nabi agar menjadi seperti seorang musafir. Orang yang melakukan perjalanan 
alias musafir tentu ingin selamat sampai tujuan dan tidak mendapatkan kecelakaan. Demikian pula 
seorang muslim menginginkan kembali kepada Allah dengan selamat memasuki surga dan terbebas 
dari siksa neraka. Terhindar dari segala bala’ di dunia berupa fitnah harta, jiwa dan pembunuhan. 
Terhindar dari siksaan di akherat berupa siksa kubur, dahsyatnya makhsyar, jembatan shirot, huru 
hara hari kiyamat dan sampai akhirnya selamat memasuki surganya Allah ta’ala. 
10. Seorang musafir tentu pula berhitung sebelum melangkah pergi. Ia persiapkan segala bekal yang 
diperlukan. Ia baru yakin memulai perjalan saat dipandang bekalnya memadai. Tidak mungkin asal 
jalan. Berbekal 1000 dan 2000 perak. Itu baru perjalanan dunia. Apalagi seharusnya yang dilakukan 
untuk melakukan perjalanan akhirat. Yang mana sehari di dunia setara 1000 tahun akhirat.4) Yang 
disebutkan dalam alQur’an: Kholidiina fiiha abadaa, kekal abadi selama-lamanya.5). Seorang 
hamba seharusnya lebih mempersiapkan bekal amal menuju Allah SWT. Sebab semua harta, anak, 
istri, kerabat, rumah, dan semuanya akan kita tinggal. Dan ini adalah kepastian. Siapapun tiada bisa 
menghindar. Rela atau terpaksa, ia kelak pasti mati menuju alam abadi. 
11. Inilah pidato yang menyentuh hati seorang kholifah, Umar bin Abdul ‘Aziz: “Jika demikian, 
maka keinginan seorang yang asing adalah berbekal. Tidak mungkin tidak berbekal. Dan ketahuilah 
bekal untuk akhirat adalah amal sholih. Ingatlah firman Allah SWT: “dan berbekallah kalian, maka 
sebaik-baik perbekalan adalah taqwa” 6).(Syarah Bulughul marom) 
12. Sifat lain seorang musafir adalah bersungguh-sungguh dalam safarnya. Ia ingin mencapai 
tempat tujuannya dengan segera, dengan biaya dan tenaga yang efektif dan seefisien mungkin. Dan 
tidak mungkin ingin berlama-lama dalam safar. Bagaimana mungkin manusia sampai kepada surga 
sementara tak pernah melangkah. Seorang yang faham tentu lebih bersungguh-sungguh dalam 
ibadahnya. Sehingga tidak mungkin sholat dengan seenaknya, puasa seadanya, membaca al-Qur’an 
semaunya, dan serba spontanitas. Tidak mungkin. Tidak ingin pula ia berlama-lama di neraka untuk 
menerima balasan dosa-dosa. Ia tentu ingin sampai ke surga dengan segera dan aman sentausa. 
13. Di saat mampir di persinggahan akhirat ini tentu seorang yang sholih mempergunakannya 
dengan baik. Sebagaimana musafir tentu harus menyiapkan kendaraan, memperkuat tali terompah, 
mengisi bejana minuman, dan seterusnya. Ia tahu bahwa dengan menyiapkan segala bekal itu dapat 
menyampaikan dia ke daerah tujuan dengan bahagia. Dunia ini adalah ladang amal yang kelak 
balasan pahalanya akan dipetik di akhirat. Barangsiapa yang menanam pohon kebaikan maka ia 
akan memanen buah yang baik. Demikian pula sebaliknya jika yang ditanam berupa tumbuhan yang 
buruk. 
14. Sebaik-baik bekal menuju Allah adalah taqwa,7) Sedangkan sejelek-jelek beban adalah dosa. 
Dosa itu beban karena pelakunya harus menanggung siksanya kelak di neraka. Sebagai muslim 
yang baik tentu ia berusaha mengurangi dosa-dosa dan justru ingin selalu memperbanyak pahala. 
Sebagaimana seorang musafir tentu tiak mau membebani diri dengan membeli kasur, meja, kulkas, 
almari, dan beban-beban yang lain. Yang diperlukan adalah bekal bukan beban. Karena beban akan 
mengganggu dalam perjalanan. 
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Mengunakan waktu
15. Perintah Abdullah bin ‘Umar agar tidak menunda-nunda amal sampai sore atau besuk pagi 
seakan-akan betapa terbatasnya waktu ini. Sehingga seharusnya pelit terhadapnya. Tidak menyia-
nyiakannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mumpung masih punya kesempatan. Yakni, 
mengoptimalkan amal di waktu sehat sebelum sakit, waktu memiliki rizqi sebelum tibanya 
kemiskinan, waktu muda sebelum renta, waktu senggang sebelum sibuk, waktu hidup sebelum 
mati. 8) Karena jika seseorang itu sehat, ia bisa menyelasaikan banyak hal, yang tidak bisa 
dilakukan manakala sakit. Dengan waktu sehat ia dapat menyempurnakan kewajiban-kewajiban dan 
ketaatannya kepada Allah. Bisa bekerja, berkarya dan seterusnya.
16. Dengan nasihat akan fananya dunia, maka hendaknya setiap muslim tidak mengulur-ulur waktu 
dalam beramal. Siapa tahu hari ini adalah hari terakhir hidup. Atau barangkali bulan depan atau 
tahun depan kita sudah tiada. 
17. Perguliran waktu ini akan ditanya oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya; “…kemudian pada hari 
ini sungguh kalian akan ditanyai tentang kenikmatan-kenikmatan (yang kamu terima)” 9) (Surat At-
Takaatsur : 7). Sebagaimana juga peringatan nabi SAW: ……….“Tidaklah bergeser kaki anak 
Adam kelak pada hari qiyamat sampai ia ditanyai tentang 4 hal; waktu mudanya untuk apa ia 
habiskan, waktu hidupnya untuk apa ia pergunakan, hartanya dari mana dan ke mana dibelanjakan, 
dan tentang ilmu yang diperolehnya untuk apa ia amalkan”10). Hendaknya waktu ini tidak disia-
siakan berlalu. Karena siapapun tidak tahu berapa jumlah nafas yang bisa mengakhiri kehidupan. 
Detik ke berapa manusia akan terenggut ajalnya. Oleh karena itu waktu yang diberikan Allah 
kepada manusia ini sangat mahal. Sehingga harus digunakan dengan sebaik-baiknya.
18. Sebagaimana yang dicontohkan oleh banyak ulama-ulama terdahulu. Mereka membagi waktu 
siang maupun malam dengan tiga hal. Waktu untuk Allah, waktu untuk keluarga dan waktu untuk 
dirinya. Waktu untuk Allah yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya, waktu untuk 
keluarganya dengan bekerja atau mmpergaulinya dengan bagus, waktu untuk dirinya barangkali ia 
perlu istirahat, makan, menjaga kesehatan. Dan tiada waktu untuk Syetan. 
 

Mutiara ALQUR’AN 6

IMAN, AMAL SHOLIH, DAKWAH DAN SABAR

“Demi masa.(1) Sesunggungguhnya semua manusia berada pada kerugian.(2) Kecuali orang-orang 
yang beriman dan beramal sholih. Saling berwasiyat kepada kebenaran dan kesabaran. (3)
(Surat Al-‘Ashr : 1-3)
WAKTU
Al-‘Ashr menurut pendapat yang terkuat adalah ad-dahr, artinya masa atau zaman.1) (Tafsir Ibnu 
Katsir, surat al-‘Ashr) Mengapa Allah banyak bersumpah dengan waktu? Seperti halnya bersumpah 
dengan wad-Dzuha; demi waktu dhuha, wal-Fajr; demi waktu pagi, wal-Laili; demi waktu malam, 
dan sejenisnya? Allah bersumpah demikian karena nilai urgensinya. Karena di dalam perguliran 
waktu ini manusia terbagi dua, ada yang mendapat keberuntungan atau justru mendapatkan 
kerugian.

Setiap perubahan kondisi, berputar baliknya urusan, perguliran detik, menit, jam, hari, bulan, dan 
tahun terjadi dalam ruang lingkup masa (zaman) baik yang telah lalu, sekarang atau yang akan 
datang. Semua makhluk terutama manusia berada di dalamnya dengan mengalami berbagai 
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perubahan seperti senang, susah, perang, damai, sehat, sakit, berbuat baik, berbuat jahat dan 
seterusnya. 1) (Tafsir juz ‘Amma, Syeikh Sholih al-Utsaimin)

Kata al-insan yang didahului AL bermakna “kullu”(semua). Maka semua manusia disumpahi oleh 
Allah dengan waktu bahwa mereka senantiasa berada dalam kebangkrutan. Baik di dunia maupun di 
akhirat. Terkecuali orang yang dikecualikan Allah SWT. Yaitu; alladzina amanu wa’amilussholihat. 
Mayoritas manusia menganggap orang yang rugi adalah yang buruk rupa, atau melarat, orang yang 
rugi adalah yang gelandangan, pedagang yang bangkrut, orang yang terlilit hutang dan sebagainya. 
Sementara orang yang beruntung adalah orang yang kaya, gajinya diatas 10 juta perbulan, atau yang 
berpangkat, yang terlahir cantik atau tampan dan seterusnya. Padahal barangsiapa yang beriman, 
berarti dia telah keluar dari kerugian yang nyata. 

Allah bersumpah dengan huruf taukid bahwa benar-benar manusia dalam pailit, kecuali orang-orang 
yang beriman kepada rukunnya yang 6. 2) yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, Kitab-
kitab, rosul-rosul, hari akhir dan Qodar. Dengan menetapi semua rukunnya, syarat-syarat dan 
konsekuensinya. Sebab ada kalanya orang yang beriman masih setengah-setengah, masih bimbang, 
belum menerima iman secara total, atau sekedar ngaku-ngaku saja. 

Dalam ayat ini semua manusia dikategorikan merugi. Entah yang cantik apalagi yang tidak cantik. 
Yang kaya saja rugi apalagi yang melarat, apalagi yang dibawahnya. Barang siapa yang 
menghabiskan waktunya untuk perbuatan sia-sia, hura-hura, maksiyat, serta kufur, maka rugilah 
dia. Sebaliknya barangsiapa yang menggunakan waktunyya untuk ketaatan, belajar, beramal 
kebajikan, dakwah, dan sesuatu yang bermanfaat maka beruntunglah dia. 

Allah menciptakan manusia ini tidaklah untuk sia-sia alias sekedar iseng. Namun untuk tujuan yang 
agung yakni untuk menghamba kepada-Nya dan untuk menjadi kholifah di bumi.3) Tidaklah bumi 
di hamparkan, langit ditegakkan, matahari dinyalakan, udara dihembuskan, dan sebagainya kecuali 
untuk manusia. Tapi kebanyakan manusia menyia-nyiakan waktu dengan hal yang sia-sia.

Oleh karena itu, siapapun manusia yang tidak mengerti hakekat perguliran waktu dan hanya 
mencari uang untuk beli beras, mendirikan rumah untuk berteduh, bangun pagi-pagi dan tidur lagi 
di malam hari, bekerja atau beraktifitas untuk mengikuti insting hidup semata dengan tanpa 
berusaha memperbaki nilai kehambaannya di sisi Allah maka binasalah ia kelak. 

Dengan sumpah waktu tersebut Allah ingin memberi suatu teladan dan ketentuan hukum dalam 
hidup ini. Yaitu agar tekun dalam beraktifitas dan mengoptimalkan waktu. Sebab waktu adalah 
modal yang paling utama. Orang bilang waktu adalah uang atau emas. Yang benar justru waktu 
lebih mahal dari uang ataupun emas. Waktu adalah umur untuk bernafas. Jika nafas berhenti, 
tamatlah jatah waktu manusia.

Nabi mengajari kita bagaimana mengoptimalkan waktu meskipun pada hembusan nafas yang 
terakhir. Yakni tuntunlah orang yang mau meninggal agar bisa mengucapkan LA ILAAHA 
ILLALLOH. Nabi juga menjelaskan agar kita giat bekerja dan memperingatkan akan buruknya 
bermalas-malasan dan berpangku tangan dengan sabdanya:
“Apabila besuk terjadi kiamat sementara di tangan kalian masih ada biji pohon (atau tunas pohon) 
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maka tanamlah segera” 4) hadits ini pada Riyadzus sholihin. maaf atas kelupaan periwatan. 

Cukuplah hadits diatas menjadi pecut bagi setiap muslim agar giat dalam menjalani hidup, 
bersemangat mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Tidak berputus asa dan patah arang, tetapi 
optimis menatap hari esuk dengan harapan yang riang gembira. Mengelola waktu dengan penuh 
perencanaan, mengadakan target, membiasakan disiplin, tertib, teratur, bersih, rapi, akurat dan 
seimbang. Tanpa harus menjadi budak jadwal-jadwal. Dengan sumpah ancaman kerugian ini tentu 
seorang mukmin seharusnya selalu tekun menjalani hidup. Terus selalu aktif berkarya dan bekerja, 
berinovasi dan beramal. Tidak berpangku tangan, tidak bersikap pesimis, apatis apalagi berhenti 
berusaha. Selalu memperbaiki kondisi dan tidak emosi, keluh kesah serta mengkambing hitamkan 
orang. 

Umur umat nabi Muhammad sangatlah pendek. Sekitar 60-70 tahun. Sementara amal kejelekan 
manusia teramat banyak sementara pahala kebaikannya amatlah kurang. Siapapun tidak tahu kapan 
detak jantung ini berhenti yang bisa mengakhiri segalanya. Dan, modal manusia tinggallah waktu. 
Maka tiada kata lain keculi waktu ini benar-benar menjadi boomerang manakala tidak digunakan 
dengan matang. 

Kewajiban utama bagi seorang muslim adalah menjaga waktunya lebih daripada penjagaann 
terhadap hartanya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama-ulama mutaqoddimin. Hasan al-
bashri berkata: “aku pernah bertemu dengan kaum yang perhatiannya kepada waktu lebih esar 
perhatiannya terhadap harta”. Ali bin Abi Tholib berkata : “waktu itu ibarat pedang, jika kamu tidak 
memakainya dengan baik ia akan memotongmu” Ibnu Mas’ud berkata: aku tidak pernah menyesali 
sesuatu, kecuali hanya pada jika hariku berlalu tapi amalku tidak bertambah”

Namun contoh-contoh seperti ini sangat jauh berbeda pada zaman sekarang. Kondisi umat islam 
telah menyayat hati dan merobek jantung. Fenomena membunuh waktu(killing time) dengan 
minum segelas kopi berjam-berjam, memelototi kotak TV semalaman, main catur dan domino 
seharian, mendengkur sepanjang kasur sehingga lalai menunaikan kewajiban yang seharusnya. 

Maka dalam hal ini Ibnu Qoyyim al-Jauziyah menasehati : tahun-tahun umur itu ibarat pohon bagi 
manusia, bulan-bulan adalah dahannya, hari-hari adalah rantingnya, jam-jam ibaratkan daunnya, 
nafas-nafas ibarat buahnya. Barang siapa yang detik nafasnya berada pada ketaatan dan ketaqwaan 
maka berarti ia buah dari pohon yang baik. Dan barangsiapa yang detiknya berada pada maksiyat 
maka buahnya berupa handzolah, pahit rasanya dan busuk baunya. Sesungguhnya hari memanen itu 
adalah hari pembalasan. Demikianlah perumpamaan, iman dan tauhid adalah pohon pada hati, 
dahan-dahannya adalah amal, akhlaq yang baik adalah daunnya, dan buah keimanan yang baik 
adalah kebahagiaan hidup di dunia, kenikmatan kekal memasuki surga. Demikianlah peranan iman 
dalam perguliran umur manusia. (*) (kitab fawaid, menafsirkan surat Ibrohim :24-28)

IMAN
Secara syar’i defunisi Iman menurut jumhur adalah iqrar dengan lisan, tashdiq dengan hati dan 
mengamalkan dengan anggota badan bertambah karena taat dan berkurang karena maksiyat. 5) Para 
sahabat, tabi’in, imam ahli hadits dan ulama hingga hari kiyamat mengatakan bahwa iman bisa 
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berkurang dan bertambah. Di kalangan manusia ini ada perbedaan tingkat keimanan mereka sesuai 
kadar ketaqwaan mereka masing-masing. 

Iman bukanlah hanya pengakuan tanpa bukti. Tetapi Iman itu nyata antara lahir dan batin dalam 
menyatakan LA ILAHA ILLALLAH. Dan nyata pula dalam perilaku mengikuti MUHAMMADUR 
ROSULULLAH. Bukan seperti kata orang; “yang penting kan hatinya”. Sekali lagi bukan hanya 
pengakuan hati tetapi kenyataan dalam perbuatan anggota badan. Sebab ada lagi yang mengaku 
dirinya beriman padahal penampilan dirinya kafir.

AMAL SHOLIH
Amal sholih diantaranya; sholat, zakat, shoum, hajji, berbakti kepada orang tua, menyambung 
silatiurrahmi, berakhlaq dengan perilaku yang bagus, menunutut ilmu dan seterusnya. Karena iman 
tidak hanya cukup dengan hati dan lisan maka dengan amal sholih membuktikannya. .6) 

Yang dimaksud amal sholih adalah perbuatan yang sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan As-
Sunnah serta mencakup syarat keikhlasan dan mengikuti petunjuk nabi SAW. Jika tidak dilandasi 
dengan spirit ini maka tentu tidak dinamakan amal sholih. 7) Antara iman dan amal sholih ibarat 
dua sayap burung, ia tidak bisa terbang kecuali bersama-sama. Bila salah satunya cacat maka tidak 
bisa terbang. 

Di kebanyakan ayat al-Qur’an amal sholih selalu bergandeng mesra dengan amal sholih. Karena 
iman itu mneghendaki amal, sementara amal harus dilandasi iman. Iman saja tanpa membuahkan 
amal dan kreatifitas karya maka tumpul. Sebaliknya banyak amalan tanpa dilandasi iman maka bak 
fatamorgana di gurun sahara atau debu yang berhamburan diterpa angin. Sia-sia belaka. 

WASIYAT KEBENARAN 
Tidak cukup seseorang hanya beriman dan beramal sholih, tetapi ia harus mendakwahkan, 
mengajarkan dan membimbing orang lain kepada AL-haq ini. seorang mukmin tidak boleh asyik 
dengan diri sendiri. Dia harus bersinergi, berukhuwah dan bersatu padu dalam mata rantai 
kerjasama. Saling tolong menolong dalam kebanaran dan ketaqwaan. Mengambil peran dalam 
dakwah. Karena jika tanpa dakwah, hancurlah kehidupan bumi tanpa cahaya Islam.

Yang dimaksud Al-Haq (kebenaran) dalam ayat tersebut adalah syari’at. Yakni masing-masing 
menasehati untuk mentaati kebenaran. Jika ada terlihat pada saudaranya melalaikan kewajiban-
kewajiban maka diberi nasehat; “wahai saudaraku sesungguhnya perintah Allah lebih berhaq untuk 
ditunaikan” demikian pula jika terlihat ada yang melakukan yang diharamkan dinasehati dengan 
yang lebih bermanfaat. 8) 

Setiap mukmin harus memeluk Islam ini dengan patuh dari hal yang paling mudah menuju dakwah, 
yaitu; Ikhlas menerima ajaran Islam, kemudian mendengar dan memperhatikan, lalu menelaah dan 
terus mempelajarinya, selanjutnya mengamalkannya dan yang terakhir mendakwahkannya. 
Demikianlah rangkaian seharusnya. 

Dalam berwasiyat dengan kebenaran harus dengan lemah lembut dan sabar. Karena memegang 
kebenaran Islam di zaman dimana manusia mengumbar hawa nafsu rasanya sudah berat. Maka 
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dalam menyampaikan Al-Haq ini seharusnya tidak memperberat umat dengan sikap keras dan 
kasar. Dakwah harus dengan tutur kata yang bagus dan menyejukkan hati. 

Jika kita berwasiyat dan menyebarkan ajaran Islam ini kepada manusia berarti kita mengikuti 
perilaku para Nabi yaitu berdakwah. Karena semua nabi adalah para da’i penyampai risalah Islam 
ini. Semua mukmin bisa berdakwah semampunya tanpa harus menunggu jadi mubaligh kondang 
dahulu. 

WASIYAT KESABARAN
Sabar adalah menahan diri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Sedangkan jenis sabar 
itu ada 3, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan 
sabar dalam menghadapi taqdir dari Allah. 

Banyak orang yang tidak menjalankan perintah Allah seperti tidak sholat berjama’ah, tidak 
berjilbab, mengumbar aurat, tidak berbuat baik kepada orang tua, dan sejenisnya. Maka kita 
diperintah dalam ayat ini agar saling menasehati untuk menunaikan syari’at allah ta’ala.

Pada zaman sekarang ini banyak manusia yang melakukan pelanggaran terhadap syari’at Allah 
SWT. Banyak orang yang makan riba, melakukan penipuan, dan jenis-jenis kejahatan lainnya. 
Maka kita diperintah oleh Allah agar saling menasehati supaya sabar untuk tidak melakukan 
pelanggaran tersebut. Demikian pula jika ada saudara kita yang terkena musibah, seperti sakit, atau 
hilang hartanya, meninggal orang yang dicintainya maka mereka diperintah untuk bersabar 
menghadapi taqdir Allah SWT. Dengan nasehat; “wahai saudaraku, semua urusan di tangan Allah, 
apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Dia kehendaki pasti tidak terjadi. 9) 

Seorang mukmin pasti menghadapi cobaan dan tantangan. Sebab jalan dakwah bukanlah dihiasi 
dengan semerbak bunga yang mewangi atau hamparan sutra yang memikat hati, tetapi jalan dakwah 
sangatlah terjal mendaki. Jalan ke surga tidaklah semudah membaringkan badan di kasur yang 
empuk. Sebagaimana sabda nabi SAW: “Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenc, sSementara 
neraka itu dikelilingi nafsu syahwat yang enak-enak” (HR.Bukhori Muslim).10) 

Sabar. Kata sabar amat mudah dikata. Namun belum tentu masing-masing orang menepatinya. 
Kesabaran yang sesungguhnya telah dicontohkan oleh rosulullah dalam dakwah beliau. Nabi SAW 
di cemooh, dicela, diboikot di suatu lembah, dikejar-kejar, dicari-cari akan dibunuh, dilempari debu 
kepalanya, ditumpahi kotoran binatang punggungnya, dituduh sebagai pengacau, si gila, pendusta, 
tukang sihir, dukun santet, dan sebagainya. Beliau terus bersabar dan berdakwah sampai akhirnya 
kejayaan berhasil didapatkan.

KHOTIMAH
Iman Syafi’i berkata; seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas hambaNya selain surat ini, 
maka cukuplah untuk mereka. Artinya cukuplah bagi mereka peringatan dan dorongan agar 
berpegang teguh dengan Iman, beramal sholih, sabar dan dakwah. Jadi berarti surat ini telah 
memadai manusia dalam syari’at agama secara keseluruhan. 11) 
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Setiap manusia berakal tentu merasa bahwa dirinya khawatir jika menjadi orang bangkrut jika tidak 
mempunyai criteria yang disebutkan dalam surat ini. Sehingga akan berusaha dengan segenap 
potensi yang ada untuk memenuhi criteria tersebut. 12) 

Demikianlah manakala seseorang mampu mengisi perguliran waktunya dengan merefleksikan iman, 
amal sholih, berdakwah dan bersabar maka ia termasuk golongan yang tidak akan merugi. Ia benar-
benar beruntung. Mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. WaffaqonalLohu ilaih.

  
 

Mutiara Hadits 5

Tawakkal itu manis
 

“Kalau seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, niscaya Dia 
akan memberi kalian rizqi sebagaimana memberi rizqi kepada burung. (yang) pergi di pagi hari 
dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut kenyang” 
(Hr. Ahmad, dalam Musnadnya I/52)
Tawakkal itu manis
Allah berfirman memberi kabar gembira kepada hamba-Nya yang bertawakkal;

“Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya” (At-Tholaq:3)
Di kalangan ulama salaf, Imam Syutair berkata kepada Masruq; “Sesungguhnya di dalam al-Qur’an 
yang paling membuat kami bahagia adalah ayat ini. Lalu sahabatnya pun berkata; ‘engkau 
benar” (Hilyatul auliya’ : 2/95)(Tarjamah Tawakkal, bnu Abid dunya:126)

Jika hari berganti, rizqipun berganti. Takkan lepas jatah rezqi seorang hamba meskipun masih di 
ujung langit yang tinggi. Karena Allah maha pemberi rezqi. Dia malu manakala ada hamba-Nya 
yang memohon belas kasih lantas Dia tega membiarkannya tanpa memberi. Percayalah……..Tiada 
kehidupan kecuali pasti ada rezqi. Sebagaimana firman-Nya : “Dan tiada satu binatang melatapun di 
bumi kecuali Allah yang menjamin rezqinya” (QS.Huud:22)

Tawakkal memiliki 2 unsur, yaitu yakin dan ridho. Yakin bahwa usahanya diperkenankan Allah, 
ridho dengan hasil akhir yang ia peroleh setelah berusaha. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW ; 
“Sesungguhnya Allah menjadikan kelapangan dan kebahagiaan ada pada keyakinan dan keridhoan. 
Dan menjadikan kesusahan dan kesengsaraan ada pada keraguan dan kebencian (terhadap qodho’).
(Madarijus salikin II/150). Bertawakkal dengan benar merupakan sebab dalam mendapatkan rezqi 
dan manfaat. Bertawakkal dengan benar adalah meyakini bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih 
menjamin dari pada sebab usaha itu sendiri.
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Manisnya tawakkal menjadikan seseorang menjadi ridho dengan apa yang diberikan Allah. Ia yakin 
Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuknya. Jika ia tidak diberi rezqi, bukan berarti Allah 
benci. Kekayaan bukanlah pertanda bahwa Allah memuliakan, begitu pula kemiskinan bukanlah 
tanda kebencian kepada seseorang. Karena ada hal-hal yang Allah tidak memberi jatah kepada 
manusia karena untuk kemashlahatan manusia itu sendiri. Seperti; tidak terbang layaknya burung, 
tidak hidup di air sepeti ikan dan sebagainya.

Barang siapa yang berdo’a ;”Dengan nama Allah saya bertawakkal, tiada daya dan kekuatan kecuali 
dari Allah. Maka akan dikatakan kepadanya di saat itu pula; engkau telah dilindungi, dicukupi, 
dijaga, dan dijauhkan dari syetan” (HR. At-Tirmidzi)

Betapa banyak manusia yang bersandar kepada kekuatannya sendiri lalu Allah membiarkannya 
binasa. Betapa banyak orang yang tidak ridho kepada qodho’ Allah, sehingga Allah menghalangi 
rahmat-Nya, lalu ia dibiarkan kecewa pada akhirnya. Dan betapa banyak pula manusia yang 
bertawakkal sehingga Allah menyayangnya dan menjadikan dunia ini bertekuk lutut, datang 
kepadanya secara tunduk dan patuh. Orang yang bertawakkal dalam segala hal akan dijadikan 
manusia yang dibutuhkan. Bagaimana tidak dibutuhkan, sedangkan angan-angan dan harapannya 
hanya kepada Allah yang maha kaya lagi terpuji.

Sejak seorang muslim bertawakkal, ia tidak akan gusar dengan rejeki yang datang terlambat, atau 
tidak kalap dengan ekonomi yang seret.

Tawakkal bukan malas
Akan tetapi, pada akhir-akhir ini ada pemahaman yang salah yang disusupkan kepada kaum 
muslimin akan arti tawakkal yang benar. Yakni, berdalih tawakkal untuk melegitimasi 
kemalasannya. Bahkan kita dapatkan ada yang menuduh bahwa Islam adalah dogma kemalasan, 
mengajarkan umatnya berpangku tangan, ongkang-ongkang kaki, apitis dan tidak peka dalam 
tanggung jawab. Dengan bukti kemiskinan, kebodohan, kekalahan dan keterbelakngan umat islam 
dalam konstelasi peradaban. Jika tuduhan ini yang terjadi, maka tentu sangat berbahaya. 

Tuduhan di atas sangat tidak benar. Justru Islam dengan mengajarkan tawakkal menjadikan para 
sahabat dan para pendahulu Islam ini jaya. Tawakkal merupakan sebuah prinsip yang wajib 
dipegang oleh setiap muslim. Dengan tawakkal ini Allah menangkan mereka dalam berbagai 
pertempuran, memimpin peradaban selama berabad-abad lamanya meskipun mereka dahulu berasal 
dari kalangan orang rendah, serta menjawab berbagai tantangan dan kesulitan hidup. 

Tawakkal bukan justru menyerah sebelum usaha. Tawakkal bukan justru mewariskan sifat lesu, 
loyo, malas dan statis. Karena beriman kepada qodho’ dan qodar justru membuat seorang muslim 
lebih aktif berusaha menggapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Karena Allah berfirman ;

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang melihat 
apa yang akan diperbuatnya besuk……..” (Al-Hasyr : 13)

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa anggapan orang bahwa iman kepada qodho’ dan qodar sebagai 
penyebab terpinggirnya umat Islam dari peradaban modern tidaklah benar. Beriman kepada taqdir 
Allah justru melahirkan sikap antisipatif, sikap penuh strategi perencanaan dan berpandangan 
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menembus masa depan (visionaer). Orang yang bertawakkal bukanlah orang yang hanya berpangku 
tangan. Dan hendaknya siapapun harus kreatif berkarya dan bukan menganggur. Sekecil dan 
seremeh apapun pekerjaan apabila hal itu halal hendaknya tetap ditempuh. (sebagian Ringkasan 
tulisan DR.Daud Rasyid MA, Fenomena Sunnah di Indonesia 185)

Terbukti saat Umar melihat seseorang yang hanya berdo’a dan menengadahkan tangan di masjid 
dengan alasan tawakkal namun ia tidak bekerja, maka Umar melempar dia dengan seraya berucap; 
bekerjalah dan jangan hanya menengadahkan tangan, karena langit tidak serta merta menurunkan 
emas.

Tawakkal tidak menolak sebab
Tawakkal tidak lantas berarti meninggalkan sebab-sebab datangnya rezqi. Rosulullah SAW 
menempuh strategi dan perencanaan dalam hidupnya. Beliau bekerja dan berdagang. Beliau 
membuat baju besi agar terlindungi di saat pertempuran, menggali parit khondaq untuk pertahanan, 
menguasai mata air Badar dalam perang Badar, menempatkan pasukan pemanah di puncak bukit di 
kala perang Uhud, menikahi beberapa wanita dari lintas suku agar dakwahnya diterima, dan masih 
banyak lagi. (Ringkasan Siroh Nabi)

Sebagaimana dalam riwayat, ada seseorang datang menghadap beliau namun ontanya tidak diikat 
dengan menyatakan tawakkal. Rosulullah kemudian bersabda; “ikat dulu baru tawakkal” (HR. Ibnu 
Hibban dari Amr bin umayyahad-darimi) (Hr. At-Thobrony dari Amr bin umayyah) (Al-Hikyah 
8/390) Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan; “tidak dinamakan tawakkal kecuali setelah 
adanya upaya dan ditempuhnya sebab”.

Menempuh sebab tidak berarti mengurangi arti tawakkal. Dan tentu sebab yang ditempuh haruslah 
syar’i. bukan sembarang sebab. Kalau orang yang meninggalkan sebab-sebab rezqi dengan alasan 
tawakkal, berarti sama saja ia mengingkari sunnatullah. Seperti bagaimana bisa segera sembuh dari 
penyakit sementara ia tidak berobat. Bagaimana bisa kenyang dengan tanpa makan, ingin pandai 
dengan tanpa belajar, ingin kaya tapi berpangku tangan, ingin punya anak tanpa menikah, ingin 
mulia tapi tanpa upaya, dan seterusnya. 

Nabi bersabda;
“Berobatlah wahai anak cucu Adam, sesungguhnya Allah tidak membuat suatu penyakit kecuali 
dibuatkan pula obatnya. Kecuali penyakit pikun” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dll) (Al-
jamu’us shoghir No.3271)

Allah juga berfirman;
“Jika sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah ke pelosok bumi dan kaislah rezqi Allah dan 
berdzikirlah kepada-Nya banyak-banyak agar kalian beruntung” (Al-Jum’ah : 10)

Keutamaan Tawakkal
1. Dicukupi rezqinya dan dimudahkan urusannya.
“dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya” (At-Tholaq:3)
Artinya Allah menyelamatkan dan melepaskannya dari kesusahan dunia maupun akherat, dan Allah 
memberinya rezqi dari arah yang tidak disangka-sangka.
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2. Dilindungi dari godaan syetan
“Sesungguhnya tiada baginya (syetan) memiliki kuasa untuk menggoda atas orang-orang yang 
beriman dan orang-orang yang bertawakkal kepada tuhannya” (An-Nahl : 99).
3. Menjadi orang yang kuat dan tangguh.
“Barang siapa yang ingin menjadi orang terkuat, hendaknya dia bertawakkal kepada Allah” (Az-
Zuhd ;Imam ahmad hal 295) (Ihfaus sa’adah 9/388)
Manusia terkadang terguncang jiwanya di saat harta andalannya hilang, kadang - kadang juga putus 
asa saat pekerjaannya lepas, terpukul ketika sandaran posisinya tergeser, atau orang yang menjadi 
tumpuan harapannya binasa. Hal ini berbeda dengan orang mukmin yang ketergantungan 
harapannya hanya semata –mata kepada Allah SWT. 

4. Dapat menolak kejahatan 
Ketika nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur beliau membaca; hasbunallohu wani’mal wakil, 
sehingga diselamatkan oleh Allah.
nabi Ibrahim juga mengucapkan pernyataan tawakkal seperti nabi yusuf juga diselamatkan dari 
kobaran api. (Tafsir Ibnu Jarir dalam tafsirnya).
‘Aisyah juga membaca do’a tersebut, Allah selamatkan dari fitnah haditsul ifki (issu bohong) yang 
dilontarkan oleh orang-orang munafiq kepadanya. (Tafsir Ibnu Katsir 1/431)

5. Dapat mendatangkan manfaat.
Rosulullah mengajarkan do’Al-Qur'an keluar rumah dengan membaca; 
“Dengan nama Allah aku bertawakkal kepada Allah, tiada kekuatan dan upaya kecuali atas izin 
Allah SWT…..” maka syetan pun berkata kepada teman-temannya seraya berputus asa; “apa yang 
bisa kalian perbuat dengan seseorang yang telah dijaga Allah?” (As-Suyuthi, dalam Jami’ul 
Jawami’ 1/1080)
Kesucian hati Umar bin khotob setelah masuk Islam adalah dengan memenuhi sifat tawakkal. 
Sehingga Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Tidaklah Umar melewati suatu lorong kecuali 
syetan menghindarinya dan mencari lorong yang lain. (Tawakkal, Ibnu Abid dunya/tarjamahannya 
hal 74)

Pesimis musuh tawakkal
Allah mengharamkan sifat pesimis dan putus asa (QS.Az-Zumar :53). Sebaliknya Allah memuji 
orang yang optimis menatap kehidupan dengan sikap optimis, positif thinking, dan berlapang dada. 
Karena Allah tergantung pada persangkaan hamba-Nya. (Hadits Qudsi). Allah juga memberi kabar 
gembira dengan ampunan dan karunianya (QS. Al-Baqoroh :268), janji yang openuh harapan 
bahwa bumi Allah itu luas (QS Az-Zumar : 10) (QS Al-Ankabut : 56). Dan karunia-Nya tidak 
terbatas. (QS. Al-Baqoroh :268). 

Namun pada kenyataan yang ada, betapa banyak orang yang melakukan aborsi karena takut tidak 
bisa menghidupi bayi, banyak pula manusia yang gamang akan masa depannya, banyak yang stress 
menghadapi problematika hidup, menenggak racun serangga, bunuh diri dan sebagainya. 
Wal’iyadzu billah.

KHotimah
Ali bin abu tholib berkata : “Barang siapa bersandar kepada hartanya, maka ia akan berkurang. 
Barang siapa yang bersandar pada akalnya maka akan sesat, barangsiapa yang bertumpu pada 
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jabatan kedudukannya maka ia menjadi hina, dan barang saipa yang bersandar kepada Allah SWT 
maka ia tidak akan kurang, sebab Allah akan mencukupinya, ia tidak akan sesat dan tidak pula 
terhina”. 

Seorang penyair berkata:
Bertawakkallah kepada Ar-Rohman dalam semua urusan.
Janganlah di suatu hari engkau bosan untuk meminta-Nya 
Tidakkah engkau lihat, bahwa Allah berfirman kepada Maryam;
Dan guncanglah pangkal pohon korma meski batangnya kokoh.
Maka akan jatuh buahnya.
Dan andaikan Dia ingin, dia akan mendekati pohon kurma itu tanpa mengguncangnya untuk 
Maryam.
Akan tetapi segala sesuatu pasti ada sebabnya. (Tawakkal, Ibnu Abid dunya/tarjamahannya)

mardiansyah_10@yahoo.co.id]
 

Mutiara Al-Quran 4

Kebahagian mencintai Nabi
“Katakanlah (wahai Muhammad); jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku (Muhammad). 
Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa - dosa kalian. Dan Allah maha 
pengampun lagi maha penyayang” 

(QS. Ali- Imron : 31)

Cinta itu membuat seseorang menjadi lebih antusias, bahagia, gairah, penuh semangat dan harapan. 
Lebih-lebih cinta kepada Allah dan Rosul-Nya. 

Ibnu Taimiyah (wafat 728) menjelaskan, ketaatan kepada Allah dan rosul-Nya merupakan pokok 
kebahagiaan dan kesalamatan. Karena diutusnya beliau sebagai rosul maka manusia dapat 
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membedakan kebenaran dari kebatilan dalam seluruh aspeknya. Cinta kepada rosulullah termasuk 
kewajiban terbesar dalam agama. 1) 

Ayat tersebut merupakan hikmah yang besar bahwa; siapa saja yang mengaku mencintai Allah 
tetapi tidak mengikuti rosulullah (inkar sunnah) maka ia sungguh dusta dalam cintanya sampai ia 
benar-benar mengikuti syari’at yang dibawa oleh rosulullah SAW. 2) Sebagaimana sabda beliau; 
“barang siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada contoh perkaranya dariku maka tertolak” 
3) 

Tidak sempurna iman seseorang kecuali dengannya. Oleh karena itu Allah memerintahkan umat ini 
untuk mencintai Nabi melebihi cinta kepada dirinya, keluarganya, harta dan seluruh manusia. 4) 
Sebagaimana sabda beliau ; “Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku 
lebih dicintai dari pada dirinya, anak-anaknya, ibu- bapaknya dan seluruh manusia” 5) 

Beliau bersabda : “Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya : siapa 
yang enggan wahai rosulallah? Nabi menjawab : yang mengikutiku masuk surga, yang 
mengingkariku dialah yang enggan” 6) 

Cinta Rosul
Cinta rosul merupakan bagian dari cinta Allah. Cinta kepada Allah menuntut konsekuensi mencintai 
semua yang Allah cinta dan membenci apa yang Allah benci, sehingga mencintai rosulullah 
termasuk kecintaan kpd Allah. 7) Ibnu Qoyyim (murid terbaik Syaikhul Islam) mengatakan; “semua 
kecintaan dan pengagungan kepada manusia dibolehkan hanya karena ikut kepada kecintaan Allah”. 

Dengan demikian cinta kepada rosulllah mengharuskan kita mencontoh dan bersikap sama dengan 
rosulullah dalam segala hal yang dicintai dan dibenci. Membenarkan apa yang dikabarkan, 
melaksanakan apa yang diperintah, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau 
perintahkan. 8) Dan diwujudkan dengan ittiba’ kepada beliau. Mencintai apa saja yang ia cintai dan 
membenci semua yang beliau benci. Ridho dengan semua yang ia ridhoi dan marah terhadap semua 
yang ia marah padanya. 9) 

Kita lihat betapa besar kecintaan para sahabat kepada Nabi. Mereka wujudkan kecintaan tersebut 
dalam amal nyata. Di antaranya dengan melaksanakan seluruh perintahnya, merendahkan suara dan 
bersikap takdzim di hadapannya. 10) 

Umar bin Khotob berkata kepada batu Hajar Aswad; “engkau hanyalah batu, seandainya aku tidak 
melihat kekasihku (rosulullah) menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu pula” 
Pernah suatu ketika Abdullah bin ‘Umar mengendarai kuda dan ketika melewati suatu jalan ia 
menghentikan kudanya lalu ia menengok ke kanan dan ke kiri dan tersenyum. Ketika para sahabat 
menanyakan mengapa ia melakukan hal ini, beliau menjawab; aku melihat rosulullah SAW 
melakukan seperti ini ketika di jalan ini” 11) 

Demikian pula sikap para sahabat ketika menerima perintah dari Rosulullah SAW. Mereka 
bersikap: “sami’na wa atho’na” (kami dengar dan kami taat). Ketika turun ayat diharamkannya 
khomr, mereka langsung memecahi geribah-geribah penyimpanan minuman keras mereka. Sampai 
diibaratkan Madinah banjir arak ketika itu. Demikian pula sikap shohabiyyat menerima perintah 
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menutup aurot. Mereka langsung mengenakan jilbab meski dengan memotong kain-kain kelambu 
yang mereka temukan. 

Ketika beliau mencabut emas dari jari-jari salah satu sahabat sebagai tanda pengaharamannya, 
yakni haram memakai emas bagi laki-laki, sahabat yang melihatnya berkata: “ambil emasmu lagi, 
barangkali masih bermanfaat bagi istrimu atau anak perempuanmu!” maka sahabat tersebut berkata: 
“Tidak, aku tidak akan mengambil apa yang oleh Rosulullah cabut dariku”. Demikian pula saat 
menerima perintah jihad. Mereka berangkat ke medan pertempuran meski dengan berjalan kaki 
menembus gurun pasir yang panas pada saat musim paceklik. Meski mereka berangkat dengan rasa 
berat dan bekal yang minim. Diantara mereka ada yang masih mempunyai anak bayi, pengantin 
baru, dan kekurangan bahan makanan di rumahnya.

Bagaimana dengan manusia sekarang yang konon juga ngaku-ngaku jadi pengikut Nabi? Realitanya 
seperti ini : diperintah menutup aurot saja penentangannya luar biasa, disuruh meninggalkan Khomr 
(termasuk narkoba) susahnya setengah mati, diperintah jujur dan amanah saja masih saja KKN tak 
hilang-hilang. Dan masih banyak lagi. Ngeri kalau dirinci. Tentu menjadi sebuah keharusan untuk 
mewujudkan cinta kepada nabi dalam realitas kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memudahkan 
kita mengikuti tauladan tercinta, rosulullah Muhammad SAW. 

Bukti Dan Tanda Cinta Rosul
Mencontoh rosullah, berjalan di atas syari’at beliau baik dalam bidang aqidah, manhaj, dakwah, 
ibadah, muamalah, dan akhlaq, berpegang teguh serta mengikuti seluruh pernyataan dan perbuatan 
beliau merupakan awal tanda cinta rosul. Seseorang yang benar-benar cinta rosulullah ialah orang 
yang mengikuti Rosulullah SAW secara lahir-batin. Selalu menyesuaikan semua perkataan dan 
perbuatannya dengan sunnah Rosulullah SAW. Bukan sebagaimana keyekinan sebagian orang 
dengan berkata; yang penting hatinya. Mengikuti nabi bukan hanya secara batin saja, tetapi lahir 
dan batin. 

1. Mencontoh dan menjalankan sunnahnya
Orang yang mencintai Rosulullah SAW ia harus membuktikan. Yaitu diwujudkan dengan semangat 
dan berpegang teguh dengan sunnahnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, 
mendahulukan semua itu dari pada fikiran, perasaan dan hawa nafsunya. 12) Karena wahyu yang 
berupa Al-Quran dan Hadits yang shohih bersifat ma’shum dari Allah, sementara pikiran filsafat 
bersifat nisbi, membingungkan dan tidak ada sumbernya yang jelas.

2. Banyak mengingat dan menyebutnya.
Karena orang yang mencintai sesuatu pasti banyak mengingat dan menyebutnya. Seperti 
bersholawat kepadanya. Menyebut keutamaan, sifat-sifat, akhlaq dan kepribadian agar dicontoh 
umat. Ketika menyebut faidah yang didapat dari sholawat Ibnu Qoyyim mengatakan; ketika 
seseorang mencintai kekasih, ia tentu memperbanyak menyebut kekasihnya, mengingat kebaikan-
kebaikan serta factor factor yang bisa menumbuhkan rasa rindu kepadanya. 13) 

3. Bersikap santun dan beradab baik dalam menyebut dan memanggilnya.
4. Berharap mampu berjumpa dengannya di surga dan selalu rindu padanya. 
5. Mempelajari warisannya, yakni al-Quran, dengan membaca dan memahami maknanya.
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Qodhi ibnu ‘iyyadh (wafat 187 H) mengatakan, di antara tanda mencintai Rosulullah SAW adalah 
mencintai Alquran, dengan mengambil petunjuk serta berakhlaq dengannya.

6. Mencintai siapa saja yang dicintai rosulullah berupa; ahlul bait, para sahabat dan orang-orang 
yang beriman.

7. Membenci orang-orang yang dibenci Nabi.

Pengakuan Cinta Rosul
Seseorang tidak dikatakan cinta Rosulullah SAW sampai dia mencintainya di atas dirinya, 
keluarganya, harta dan seluruh manusia. 14) Jika ia benar-benar cinta Rosulullah SAW tentu ia akan 
mengikuti petunjuk beliau dan mengutamakan beliau dari pada petunjuk sipapun juga dari kalangan 
manusia.

Al-Qodhi bin ‘iyadh berkata: ketahuilah bahwa orang yang mencintai sesuatu, ia pasti akan 
mengutamakan kecocokan dengannya. Jika tidak, maka palsu dalam cintanya. Dan ia hanya 
mengaku-aku saja. 15) Imam Ibnu Rojab al Hambali (wafat 795 H) berkata; kecintaan yang benar 
adalah mengharuskan mengikuti dan mencocoki di dalam kecintaan apa-apa yang dicintai dan 
membenci apa yang dibenci….maka barang siapa yang mencintai Allah dan Rosulullah dengan 
kecintaan yang benar di hatinya, hal itu menyebabkan dia mencintai dengan hatinya apa yang 
dicintai Allah dan Rosul-Nya. Dan membenci apa yang dibenci Allah dan Rosul-Nya. Ridho 
dengan apa yang ia ridhoi dan murka dengan apa yang ia murkai. 16) [Syah]

 
 

Mutiara Al-Quran 3

Menjaga diri dengan ibadah
“Wahai manusia sembahlah tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar 
kamu bertaqwa” (Al-Baqoroh : 21)

Wahai manusia !
“An-Nas” artinya semua manusia. Kata jamak dari “al-Insan”. Dalam bahasa Arab kata yang 
diawali dengan alif-lam (AL) menunjukkan arti istighaq yang berarti seluruh manusia. Seprti kata 
al-Hamdu, yang berarti segala pujian, al-A’mal artinya segala amalan, dan seterusnya.

Yang dimaksud adalah manusia secara keseluruhan. Baik laki-laki maupun perempuan, baik yang 
besar atau yang kecil, kaya atau miskin, rakyat atau pejabat, bahkan baik yang mukmin atau yang 
kafir sekalipun diperintah oleh Allah SWT dalam ayat ini untuk beribadah dan taat kepada-Nya 
dengan seruan “u’budu robbakum !”

Ayat ini termasuk ayat makkiyah dengan ciri-cirinya menggunakan kalimat nida’; “yaa ayyuhan 
naas”(wahai semua manusia). Kedua dengan perintah untuk mentauhidkan Allah SWT baik secara 
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uluhiyyah dan pengenalan rububiyyah. Ciri ketiga ayat tersebut tidak menyampaikan hukum-hukum 
kemasyarakatan.

Allah menciptakan langit, bumi, jin, malaikat, binatang, zat padat, cair dan gas serta segala jenis 
makhluk. Semua makhluk ciptaan-Nya diperintahkan untuk tunduk pada perintah-Nya. Dalam ayat 
ini Allah hanya menyeru khusus kepada manusia, karena memang kebanyakan manusia 
menyimpang dari menyembah-Nya. Mayoritas manusia memang sesat dari jalan kebenaran yang 
diturunkan Allah sehingga perlu untuk diseru. 

Sembahlah Tuhanmu !
Manusia diperintah untuk menyembah dan beribadah hanya kepada-Nya semata. Perintah ibadah 
hukumnya fardhu’ain untuk semua manusia dan jin. Dengan seruan; u’budu robbakum ! ada 
pertanyaan, apakah perintah ibadah itu hanya sholat ? apakah ibadah itu sebatas baca al-Qur’an? 
Zakat, puasa, hajji, dzikir dan sebagainya ? Tentu tidak. 

Namun bagaimana kalau amal yang tidak diperintahkan secara syar’I seperti makan, minum, 
berpakain dan masalah-masalah keduniaan yang lain? Jumhur ulama mengatakan tetap ada nilai 
ibadahnya manakala hal itu dilakukan untuk taqorrub kepada Allah SWT. Sehingga arti ibadah 
menjadi lebih luas.

Sedangkan Fudhail bin ‘iyadh mengatakan, bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua, yakni ikhlas 
dan ittiba’ rosul. Ikhlas ibadahnya tapi tidak mencontoh nabi tidak akan diterima. Demikian pula 
sebaliknya ibadahnya sesuai benar dengan contoh nabi tapi tidak ihklas juga tidak diterima. Antara 
ikhlas dan ittiba’ semuanya harus ada.

Arti ibadah secara luas yakni segala hal yang mencangkup ucapan, sifat dan perbuatan yang dicintai 
dan diridhoi Allah SWT baik secara lahir maupun bathin. Sebagaimana hal ini yang diterangkan 
oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Pernyataan ikrar bahwa kita beribadah adalah ucapan kita 
dalam setiap roka’at di saat membaca surat al-fatihah; “hanya kepada-Mu kami menyembah ya 
Allah, dan hanya kepada-Mu pula kami mohon pertolongan”. 

Sehingga ibadah berarti bahwa cinta dan benci hanya karena Allah, berharap hanya kepada Allah, 
takut hanya kepada Allah, berserah diri, tawakkal hanya kepada Allah, taat dan tunduk semata 
kepada Allah saja, menyandarakan cita-cita dan orientasi tertinggi hanya kepada Allah. 
Sebagaimana yang dikatakan syeikh Yahya al-Hakami; tidaklah dinamakan ibadah sehingga 
terkumpul di dalamnya tiga hal; takut, cinta dan ketundukan. Tidak dinamakan ibadah jika ia hanya 
takut atau hanya cinta namun tidak ada ketundukan.

Seorang ahli ibadah tidak harus selalu di atas sajadahnya. Seorang ‘abid tidak mesti melakukan 
ibadah ritual terus menerus tiada henti sebagaimana yang dilakukan oleh para pengikut tarikat 
sufiyah, dan tidak memperhatikan urusan dunia, sampai-sampai menelantarkan anak-anak dan 
istrinya. Tidak.

Hal seperti itu pernah terjadi pada zaman nabi Muhammad, yakni sahabat yang bernama Abu 
Darda’. Namun langsung diluruskan oleh sahabatnya Salman al-Farisi. Sehingga mereka menjadi 
manusia-manusia yang ahli ibadah sekaligus para penguasa dunia. Mereka diibaratkan sebagai 
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malaikat di malam hari dan singa gurun di siang hari. Hati-hati mereka suci mnembus akhirat 
sedangkan tangan-tangannya menggenggam dunia.

Jadilah sosok-sosok unggul seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. 
Jadilah igure Abdurrahman bin Auf yang dahulunya miskin. Disamping ia ahli ibadah ia juga 
saudagar kaya penguasa pasar Madinah. Bilal yang sebelumnya sebagai Budak hina menjadi 
gubernur Madinah. Umar bin Khotob seorang yang ahli ibadah sampai syetanpun takut ketemu 
umar ia juga sebagai kholifah penakhluk daratan Eropa hingga Asia. Ekspansi Islam pada zamannya 
dari Andalusia barat hingga China timur.

Mereka adalah umat terbaik, generasi didikan langsung nabi yang terbaik dalam semua hal Islam; 
aqidah, ibadah, muamalah, dakwah, manhaj, akhlaq, etos kerja, disiplin, tanggung jawab, dan 
sebagainya.

Yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu 
Siapa tuhanmu? Yaitu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kita, dari bapak-ibu, 
kakek-nenek kita, buyut, moyang dan seterusnya. Di sini Allah SWT mendidik manusia dengan 
tauhid Rububiyyah. Yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya tuhan yang maha mencipta, ia 
pula yang memelihara ciptaan-Nya, menjamin rejekinya, mengaturnya, menjaganya, dan maha 
berkuasa kepada ciptaan-Nya. Kuasa untuk menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan 
dan sebagainya. Tiada yang kuasa melawan kebesaran-Nya. 

Setelah manusia tahu dan sadar akan tauhid rububuyyah ini maka tidak ada alasan lagi untuk tidak 
menyembah-Nya. Setelah tahu siapa tuhan itu sebenarnya maka tidak mungkin manusia sebagai 
makhluk yang lemah lalai akan perintah-Nya. Tidak patut manusia sebagai hamba yang lemah tidak 
taat kepada tuhan yang maha Besar. Sehingga manusia sadar dengan sesadar0sadarnya makna hidup 
ini; siapa yang menghidupkan dahulu, untuk apa hidup ini dan kemana hidup ini. 

Agar kamu bertaqwa
Taqwa berasal dari kata: waqo – yaqi – wiqoyatan, artiya menjaga. Kita beribadah kepada Allah 
supaya diri kita terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari dosa-dosa, terjaga dari perbuatan yang tidak 
pantas, terjaga dari siksa api neraka.

Arti ibadah adaalh semua yang ucapan ataupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah SWT dan 
arti taqwa juga menjaga diri, maka seorang abid hendaknya mampu menjaga dirinya dari segala hal 
yang dibenci dan tidak diridhoi Allah SWT. 

Ibadah seeorang dikatakan berhasil apabila mampu mengantarkan pelakunya menjadi bertaqwa. 
Oleh karena itu semakin baik dan benar kualitas ibadah seseorang dia pasti semakin menjaga diri. Ia 
kian hati-hati agar tidak terperosok kepada hasutan hawa nafsu, terjerumus kepada bisikan syetan, 
maksiyyat, bid’ah dan kemusyrikan.

Seorang yang kualitas ibadahnya baik tentu semakin pula mampu menjaga abggota badannya dari 
dosa-dosa. Ia jaga lisannya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, hatinya dari sesuatu yang 
Allah benci. Jika tidak demikian. Maka bisa dipastikan ada yang salah dalam ibadahnya. Mungkin 
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ibadahnya selama ini riya’, atau hanya rutunitas pragmatis, atau tujuannya hanya materi dunia, atau 
tercampuri bid’ah dan tidak sempurna sunnah-sunnahnya.

Mudah-mudahan semua ibadah kita bisa diterima oleh Allah SWT dan mampu mengantarkan kita 
kepada taqwa. Amiin ya mujibas sailin. [Mardiansyah]

Ket : Saripati ceramah Syeikh Syuraim di UII Desember 2005 berbahasa Arab.
 

Mutiara Al-Quran 2

Kebangkitan umat dengan ilmu dan iman 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi 
ilmu beberapa derajat” 

(Al-Mujadilah : 11)

Tiada seseorang yang mengenakan sifat kemuliaan kecuali ia ikut mulia. Sedangkan ilmu adalah 
kemuliaan sepanjang masa yang akan mengangkat pemiliknya. Bukankah Allah memulai wahyu 
pertama ini dengan perintah Iqro’ (: bacalah!) ? Karena membaca sebagai symbol dan dasar ilmu 
pengetahuan 1)

Yang dimaksud ilmu di sini menurut Ibnu Taimiyah adalah : Qoul Allah, Qoul rosulullah dan Qoul 
sahabat dan apa yang diandarkan kepadanya. Adapun yang lainnya dalam bidang agama merupakan 
was-was syaiton.2) Ibnu katsir menerangkan Allah meninggikan suatu kaum dengan ilmu yakni 
dengan ilmu Al-Qur’an. Sebagaimana sesuai dengan hadits nabi bahwa Allah mengangkat umat ini 
dengan Al-Qur’an dan menghinakan yang lain dengan Al-Quran pula 3). Benarlah ucapan ulama’; 
umat Islam ini semakin bangkit dan jaya karena berpegang teguh dengan al-Quran dan umat lain 
jaya karena semakin jauh meninggalkan kitab-kitab mereka.

Allah juga menolak mempersamakan orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak. Karena orang 
yang berilmu jelas lebih mulia dari si bodoh. Dengan firmanNya; “……..katakanlah, adakah sama 
orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?” (Az-zumar : 9)4) artinya jelas tidak 
sama.

Nabi Ibrahim mendapatkan kedudukan tinggi karena ilmu hujjahnya melawan tirani raja Namrud. 
Renungkan pula kelebihan Adam yang dicapai di atas para malaikat adalah dengan pengetahuannya 
pada nama-nama. Sehingga para malaikat disuruh oleh Allah agar bersujud sebagai penghormatan 
kepadanya. 6)

Apa yang dicapai oleh nabi Yusuf berupa kedudukan tinggi di atas permukaan bumi adalah lantaran 
ilmu. Bukan hanya ia seorang nabi anak dari seorang nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi, moyangnya 
juga nabi. Melainkan penguasaannya dalam hal ilmu. Bukankah ia dahulu ditemukan sebagai anak 
buangan, yang dijadikan budak dan diperjualbelikan. Namun pada akhirnya ia mendapatkan 

Copyright © Http://www.smahidayatullah.com/ . Kumpulan taushiah dan kajian Islam yang 
ditulis  oleh  Ustadz.  Abu  Hasan  Ali  Halabiy,  guru  di  SMA  Hidayatullah  Bontang.  Anda 
diperkenankan untuk mencopy dan menyebarluaskan baik dalam bentuk  softcopy  maupun 
hardcopy selama menyertakan catatan kaki ini dan dengan tujuan bukan komersial.

http://www.smahidayatullah.com/


Kajian Islam dan Taushiah.doc

kedudukan menteri hingga tahta kerajaan karena sebab pengetahuannya akan takwil mimpi, 
kecakapan dan strateginya menghadapi musim paceklik, cara mendapatkan saudaranya kembali dan 
sebagainya semua dengan sebab lantaran ilmu yang diajarkan Allah kepadanya.

“Demikianlah kami atur untuk Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya dengan 
undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Demikianlah Allah meninggikan derajat orang-
orang yang ia kehendaki dan di atas orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang lebih maha 
mengetahui” (QS. Yusuf : 76) 7)

Nabi Khidir mendapatkan murid sehebat nabi Musa karena kelebihan ilmunya yang belum 
diketahui Musa.8) Nabi Sulaiman mampu menguasai kerajaan Saba’ dan menjadikannya sebagai 
wilayah kekuasaannya karena penguasaannya terhadap bahasa burung. 9)

Nabi Dawud dapat melindungi diri dari senjata musuh sehingga mampu memenangkan pertempuran 
karena memiliki pengetahuan tentang cara membuat baju besi.10)

Nabi Isa dalam usianya yang masih belia sudah menjadi rujukan tempat bertanya dan mengadukan 
berbagai masalah di kalangan Bani Isroil karena sebab pengetahuannya tentang al-Kitab, hikmah 
dan Injil yang diajarkan Allah kepadanya. 11)

Ibnu ‘Abbas juga menjadi tempat bertanya sebagian para sahabat lantaran penguasaannya dalam 
ilmu tafsir Al-Qur’an. Sahabat Usamah bin Zaid diangkat menjadi panglima perang dalam usia 
yang masih muda. Maka benarlah sebagaimana perkataan imam syafi’i; orang yang memiliki ilmu 
itu besar di mata masyarakat meskipun ia dari kalangan orang kecil, dan orang besar menjadi kecil 
di mata masyarakat karena ketiadaan ilmu padanya 12) 

Diantara kemuliaan ilmu yang lain berupa akan dimuliakannya pemiliknya. Manfaatnya bukan 
hanya di dunia namun pahalanya akan terus mengalir sampai akhirat. Sebagaimana yang 
disabdakan rosulullah,
“jika anak cucu Adam meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal; sedekah 
jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang mendoakannya” (HR. Muslim)13)

Ketika peristiwa perang Uhud usai, rosulullah SAW menyuruh agar para syuhada’ yang hafal Al-
Qur’an agar dikuburkan lebih dahulu dari yang lainnya. Rosulullah memuliakan mereka bukan 
hanya saat hidupnya bahkan hingga wafatnya. Tidak rosulullah mendoakan kehancuran kepada 
musuh dengan disyari’atkannya Qunut Nazilah kecuali ketika para sahabat yang hafal Al-Quran 
banyak yang dibunuh. 14)

Bahkan bukan hanya manusia, hewan yang diajari dengan ilmu lebih mulia dari hewan yang 
lainnya. Bukankah anjing yang selalu menyertai ashabul kahfi dikategorikan oleh Allah sebagai 
binatang yang mendapat perlindungan ?15) 

Ilmu itu dapat menyelamatkan pemiliknya. Ibrah dari burung Hud-hud yang terhindar dari hukuman 
nabi Sulaiman disebabkan memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki nabi Sulaiman. “………aku 
mengetahui sesuatu ilmu yang kamu belum mengetahuinya” (An-Naml :222)16)
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Hewan hasil buruan Anjing yang diajari ilmu dihukumi halal dan bukan sebagai bangkai yang 
haram dimakan. Tentunya disaat melepas dibacakan nama Allah. Berbeda dengan hasil buruan 
hewan yang tidak diajari sama sekali.17) Hal ini menunjukkan hewan yang mendapat 
pengajaranpun lebih mulia dari pada yang tidak. Bukankah hewan yang diajari bermain sirkus 
menjadi lebih mulia dari pada sebelumnya?

Allah mengangkat raja Tholut di kalangan bani Isroil untuk melawan tirani raja Jalut (Goliat) 
karena Tholut memiliki keluasan ilmu dan kekuatan. Meskipun ia orang miskin namun Allah tetap 
memilihnya. Meski banyak protes dari bani Isroil sendiri. Sehingga musuhpun takhluk di bawah 
kekuasaannya.18) 

Allah mengangkat nabi Musa ke derajat yang tinggi dengan gelar : kalimullah karena 
mujahadahnya, kesabaran dan kegigihannya mendakwahi kaumnya. Meskipun ia seorang nabi yang 
‘nakal’ namun kebaikannya mengalahkan segala kelemahannya. Ia pernah menarik jenggot 
saudaranya, Harun. Ia pernah meninju orang Qibti sampai mati. Ia pernah jengkel kepada kaumnya. 
Namun kegigihannya terhadap ilmu menjadikan ia mulia, sebagaimana perkataannya; “ aku tak 
akan berhenti berjalan sebelum sampai pertemuan 2 lautan atau aku akan berjalan selama bertahun-
tahun” (QS. Al-kahfi ; 60) 19)

Berkat hikmah dan ilmu yang diberikan Allah kepada nabi Dawud dan Sulaiman berhasil 
menghindarkan pertikaian di antara kaumnya karena kambing-kambing ternak milik salah satu 
kaumnya merusak perkebunan milik kaum yang lain.20)

Orang yang baru berusaha menunutut ilmu saja diberi kemuliaan oleh Allah. Ia selalu didoakan 
Allah, didoakan dan dimintakan ampun oleh para malaikat, semua penghuni langit dan bumi hingga 
semut di liangnya, bahkan ikat di laut dan perairan ikut mendoakan karena ridho dengan apa yang ia 
cari. Doa-doa itu menjadi perantara penyebab keselamatan, kebahagiaan, dan keberuntungan 
baginya. 21)

Orang yang berusaha menuntut ilmu syar’i akan dimudahkan jalannya ke surga. ia akan dimuliakan 
dari manusia awam sesamanya sebagaimana kelebihan cahaya bulan atas bintang-bintang 22)

Ada riwayat pula ketika Ali bin Abi Tholib ditanya tentang manakah yang lebih mulia antara ilmu 
dan harta. Ia menjawab lebih mulia ilmu karena;
ilmu dapat menjaga pemiliknya sedangkan harta minta dijaga
ilmu merupakan warisan para nabi sedangkan harta warisan para raja.
Ilmu semakin bertambah diajarkan sedangkan harta semakin berkurang dibagikan
Ilmu memperbanyak sahabat sedangkan harta bisa membuat pertengkaran
Ilmu itu abadi sepanjang masa sedangkan harta bisa hilang dimakan usia.23)
Matinya pemilik ilmu merupakan kematian orang banyak, sedangkan matinya pemilik harta tidak 
Ilmu semakin banyak semakin mahal, sedangkan harta semakin banyak semakin murah

Dan masih banyak yang lain yang Allah memuliakan suatu kaum dengan ilmu ini. [Mardiansyah]
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Mutiara Al-Quran 1

Kenikmatan Diutusnya Rosulullah SAW

“Sungguh Allah memberikan nikmat atas orang-orang yang beriman, ketika Dia mengutus kepada 
mereka seorang rosul dari mereka, agar rosul membacakan ayat-ayat Kami, dan menyucikan 
mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur’an dan Al-Hikmah (as-Sunnah) karena mereka 
dahulunya sungguh berada dalam kesesatan yang nyata” 
(QS. Ali Imron : 164)
Kandungan ayat ini sama pada surat Al-Baqoroh : 151, Al-Jum’ah : 2, al_Baqoroh : 129 dan 
sebagainya.
Diutusnya Rosulullah sebagai kenikmatan.
Kondisi umat sebelum diutusnya rosul sebagai lahirnya agama Islam berada pada titik kehancuran. 
Aqidahnya penuh khurofat, akhlaqnya bejat, ekonominya melarat, politiknya pun sekarat. Otak-otak 
orang jahiliyah memang jahil (:bodoh), mata hatinya buta kepada kebenaran, anak-anak perempuan 
mereka bunuh, gemar berperang dan membunuh, minum-minuman keras, perjudian, perbudakan 
dan kehancuran multi dimensi. 1) 
Dengan diutusnya rosul kepada mereka merupakan nikmat yang luar biasa. Karena dengan sebab 
risalahnya umat manusia ini terentas dari kerendahan moral jahiliyah menuju cahaya akhlaq Islam 
yang mulia. Akhlaq mereka menjadi luhur, perangai mereka menjadi lembut, menjadi manusia yang 
paling dalam ilmu dan pemahaman agamanya, paling baik hatinya, paling sedikit bebannya, paling 
fasih lisannya, dan paling kuat hujjahnya.2) 
Darah dan kehormatan mereka menjadi sangat terjaga, mereka menjadi orang yang paling sabar 
dalam derita dan cobaan, generasi paling ikhlas dalam berbuat, paling ridho dengan ketentuan 
Allah, dan paling bisa bersyukur dengan nikmat yang ada. Derajat keimanan mereka tidak mampu 
tertandingi oleh generasi sesudahnya. Sebagaimana sabda rosulullah; “Seandainya mereka berinfaq 
hanya 2 telapak tangan berupa gandum, niscaya tidak akan mampu kalian tandingi meskipun kalian 
berinfaq dengan 2 gunung Uhud berupa emas” 3) 
Nikmat yang terbesar yang dikarunikan Allah kepada orang yang beriman di samping kenikmatan 
lahir dan bathin adalah diutusnya rosulullah SAW ke muka bumi.4) Karena dengan adanya rosul 
menjadi jelaslah siapakah sebagai figur nyata, siapakah yang harus diteladani dalam praktek 
menjalani hidup ini. Jadi diutusnya nabi dan rosul merupakan nikmat agung dan bukan sekedar 
dongeng atau cerita kosong. Sudah diberi contoh saja manusia masih banyak yang mengingkari, 
bagaimana seandainya tidak ada contoh ?
Dengan demikian tumbanglah keyakinan orang-orang yang menjadikan panutan mereka berupa 
manusia, baik tokoh, paraktisi, pimpinan organisasi, artis, ustadz, kyai ini dan itu dan sebagainya. 
Karena tauladan yang mutlaq itu hanya satu, yakni rosulullah saw. Dan meneladani rosulullah 
hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah: “Katakanlah (wahai Muhammad) jika kalian 
mencintai Allah maka ikutilah aku” 5) (QS. Ali-Imron : 31) dan ayat berikutnya, “Dan taatilah 
Allah dan rosul, maka jika kalian berpaling, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir” 
6) (QS. Ali-Imron : 32). Meneladani rosulullah berarti meneladani dalam agama ini; dalam hal 
beraqidah, beribadah, bermanhaj, berdakwah, berakhlaq bahkan bermuamalah. 
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Mengapa diutusnya seorang rosul dari kalangan “Ummy” (Arab)? Karena bangsa Arab berada 
dalam kondisi klimaknya dalam kesesatan. Agama tauhid nabi Ibrahim sebagai nenek moyang 
mereka ganti dengan penyembahan berhala, ahlul kitab mereka merobah-robah isi kitab sebelum 
Al-Qur'an, menyelewengkan maknanya, dan huruf-hurufnya. Mereka menanamkan keraguan 
sesudah datangnya keyakinan, melakukan kejahatan sesudah datangnya kebenaran.7) 
Dengan diutusnya rosulullah, kaum muslimin menjadi penguasa hampir dari sepertiga dunia. Super 
power Persia dan Romawi ketika itu pun tumbang. Karena agama Islam yang dibawanya sebagai 
agama yang mengangkat harkat dan martabat umatnya ke puncak kemenangan dan kejayaan. 
Sebagaimana firman Allah : “Dialah (Allah) yang mengutus rosul-Nya dengan petunjuk dan agama 
yang haq, agar dia menangkan atas segala agama. Meskipun orang-orang kafir tidak suka” 8) (QS 
As-Shoof : 9)
Membacakan ayat-ayat Allah
Rosulullah membacakan ayat-ayat al-Quran (tanziliyah) maupun ayat-ayat di alam semesta 
(kauniyah). Untuk apa? Pertama; dan merupakan yang paling penting, yaitu agar manusia 
menyembah hanya kepada allah SWT semata,9) agar semua manusia mentauhidkan Allah SWT dan 
tidak berbuat syirik.10) Sehingga manusia berbuat kebajikan, memilih petunjuk dari pada kesesatan, 
menempuh kebenaran dan menjauhi kebatilan, memilih surga dari neraka.
Kedua; untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah sebuah kebenaran. Sebagaimana firman-
Nya; “Dan akan aku perlihatkan kepada mereka tentang ayat-ayat Kami di ufuk-ufuk langit maupun 
pada diri mereka sendiri sampai jelas bagi mereka bahwasanya Al-Qur'an adalah kebanaran” 11) 
(Fusshilat : 53)
Menyucikan diri / Tazkiyah
Akhir-akhir ini memang lagi nge-Trend istilah tazkiyatun nufus (:penyucian jiwa) dengan berbagai 
training, ceramah, dan tulisan. Seperti MQ, ESQ, acara dzikir, refleksi dan sebagainya. Karena 
memang Tazkiyah sendiri merupakan misi rosulullah diutus. Sebagaimana sabda beliau :“dan 
tidaklah aku diutus melainkan agar menyempurnakan akhlaq yang mulia” 12) ( HR. Bukhory) 
Ada 7 tazkiyat yang diajarkan rosul*), yaitu :
1. Tazkiyah dari syirik kepada tauhid.
Semua nabi dan rosul misinya sama, yakni menegakkan tauhid dan menghapuskan syirik. 
“Dan sungguh Aku telah mengutus pada setiap umat dengan seorang rosul supaya; sembahkah 
Allah dan jauhilah thoghut” 13) (An-Nahl : 36).
Dalam hal ini sudah jelas apa yang terjadi pada zaman rosul. Agama pagan (berhala) masyarakat 
Arab kala itu ditunjukkan dengan banyaknya berhala yang bertengger di sekitar Ka’bah lebih dari 
360 buah. Sehingga nabi menghancurkannya setelah Futuh Makkah. Berbagai bentuk kesyirikan 
tersebut berupa; sihir, tathoyyur, jimat, tangkal, perdukunan, meramal nasib, mengagungkan benda 
bertuah, dan sebagainya.
Nabi Sulaiman menegakkan tauhid dan menghapus agama Zoroaster (penyembah matahari dan api) 
orang-orang Saba’. Beliau juga menghancurkan penyembahan kepada jin dan sihir. 
Nabi Musa melawan penyembahan manusia kepada manusia, yaitu Fir’aun. Menghancurkan 
penyembahan orang-orang Bani Israil kepada anak sapi. 
Nabi Ibrahim pun demikian. Ia sendiri yang menghancurkan patung-patung berhala dengan kapak 
meskipun dengan resiko dibakar api oleh raja Namrud. Beliau juga menentang kepada ayahnya 
sendiri yang membuat berhala.
Nabi Isa menhapuskan syirik bangsa Bani Israil yang menganggap dan menyembah malaikat 
sebagai anak tuhan.
Nabi Nuh mengajak kaumnya selama 950 tahun agar hanya menyembah kepada Allah semata. Dan 
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meninggalkan pemujaan kepada patung orang-orang sholeh; Wadd, Yaghuts, Ya’uuq, Yasr, Nasr, 
Hubbal, Manat, Latta dan sebagainya. Dan seluruh nabi-nabi yang lain juga demikian. 
2. Tazkiyah dari riya’ kepada ikhlas
Nabi bersabda; “Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian (wahai sahabat) adalah 
syirik kecil, yaitu riya’” 14) (HR. Ahmad).
Dan gambaran bahaya riya’ sebagai syirik kecil itu sangat halus. Lebih tersembunyi dari keberadaan 
semut hitam yang merayap di atas batu hitam di malam yang kelam. Rosulullah saja takut akan 
riya’, sahabat nabi saja sebagai generasi terbaik (:khoirul qurun) saja takut terjangkit riya’, 
seharusnya apalagi kita. Namun kenapa kadang-kadang kita suka sekali dengan yang namanya 
pujian dan sanjungan manusia. Kenapa sering kali kita setiap berbuat hitung-hitungannya hanya 
uang dan uang. Dan jarang sekali yang mampu memurnikan keikhlasan dalam beramal.
Imam at-Tsaury berkata: “tidak ada suatu amal yang berat bagiku melainkan mengikhlaskan niyat 
dalam setiap kali berbuat” Oleh karena itu apabila manusia berinfaq niyatnya agar disebut 
dermawan, mengajar agama dan membaca Al-Qur'an agar dikenal ‘alim, berjuang di jalan Allah 
agar disebut sebagai pahlawan maka merekalah golongan yang akan masuk neraka pertama kali.15) 
3. Tazkiyah dari dusta kepada kejujuran
Dusta adalah pangkal segala kejahatan. Jujur adalah pangkal segala kebaikan. Sifat jujur ini telah 
dicontohkan oleh rosulullah yang mana beliau dikenal sebagai As-Shiddiq dan Al-amin. Bahkan 
saat hijrah ke Madinah pun rosulullah masih dipercayai orang Quraisy untuk menitipkan barang.16) 

Tiada pernah orang berdusta kecuali ia munafiq. Karena ciri-ciri munafik adalah;
Jika berkata, berdusta. Jika berjanji, mengingkari. Jika dipercaya, khiyanat.17 Jika berdiri sholat, 
malas. Jika sholat, tidak berdzikir dan khusyu’.18) Jika beramal, riya’. Jika bermusuhan, curang. 
‘Aisyah ditanya : “Apa akhlaq yang paling jelek?” Ia manjawab; “Dusta”19). Ketika rosulullah 
berjalan di pasar, beliau mendapatkan pedagang yang mencampur tepung basah dengan tepung 
kering untuk menipu pembeli. Kemudian beliau bersabda; “barang siapa yang berdusta ia bukan 
golongan kami” 20)
Bahkan orang yang berdusta mengatas namakan nabi juga diancam dengan sabda beliau; “ barang 
siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka” 21)
Rosulullah bersabda : “Jujur itu mengantar kepada kebaikan, dan kebaikan mengantar kepada surga. 
Tiada seseorang selalu jujur kecuali pasti dicatat sebagai orang yang jujur. Dan dusta itu mengantar 
kepada keburukan, dan keburukan mengantar kepada neraka. Tiada seseorang selalu berdusta 
kecuali pasti ia dicatat sebagai pendusta”. 22)
4. Tazkiyah dari Khiyanat kepada Amanah.
Orang yang tidak amanah itu merusak. Pejabat yang dipercaya rakyat lantas tidak amanah juga 
merusak. Karena orang yang tidak amanah adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Selalu 
menghindari masalah dan menjadi tanggungan orang lain. Menjadi beban orang lain, meminta-
minta dan tidak tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tidak pula kepada anak, istri dan 
kewajiban-kewajiban terhadap manusia maupun Allah SWT.
Seorang suami yang tidak amanah, menyengsarakan seluruh keluarganya. Kita tidak bisa 
bayangkan seandainya pemimpin-pemimpin di atas keluarga juga berkhianat atas kepercayaannya, 
bagaimana kehancurannya. Jika kepala sekolah, kepala desa, camat, bupati, walikota, gubernur, 
polisi dan presiden tidak lagi amanah, betapa mengerikan akibatnya.
5. Tazkiyah dari Takabbur kepada Tawadhu’.
Kibir alias sombong itu apa? Banyak orang yang mempersepsikan dengan macam-macam, seperti : 
kalau jalannya cepat, sandal dan bajunya bagus, terlalu PD, kendaraan dan assesoris rumahnya 
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mewah, dan sebagainya. Padahal criteria sombong sudah disefinisikan oleh rosulullah sendiri; 
“Batrul haqq wa ghomtun naas”, menolak kebenaran dan melecehkan manusia.23) 
Jadi kalau sudah disampaikan kebenaran, ini ayatnya begini, ini haditsnya, ini tauhid - ini syirik, ini 
sunnah ini bid’ah, dan kemudian tidak terima, maka dialah orang yang sombong. Dan melecehkan 
orang yang menyampaikan; ustadznya kurus, anak kemarin sore, orang pinggiran yang tidak punya 
title dan miskin, sok alim dan celaan-celaan yang lain. Inilah orang sombong yang tulen.
Dan orang-orang yang sombong kelak diancam dengan neraka meskipun kadar kesombongannya 
hanya sebesar biji sawi. 24) Karena kesombongan dan keagungan adalah pakaian dan selendangnya 
Allah dan barang siapa yang merebutnya maka Allah akan menga-‘adzabnya. 25)
6. Tazkiyah dari Tahajur kepada Tarohum
Haram hukumnya bagi seorang muslim bermusuhan dengan saudaranya lebih dari tiga hari 26). 
Karena kalau saling menjauhi yang terjadi adalah kelemahan dan kekalahan barisan kaum 
muslimin. Kasih sayang dan tolong menolong adalah pilar kuatnya umat Islam. Sifat kebersamaan 
dan saling bersatu ini pernah dilakukan oleh rosulullah dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin 
dan Anshor. 27). 
Kebersamaan kaum muslimin seperti tergambar dalam barisan sholat, atau satu bangunan yang satu 
dengan yang lainnya saling menguatkan, atau seperti satu anggota tubuh manakala yang satu sakit 
maka yang lainnya ikut merasakan sakit. Jalan terciptanya tarohum diantaranya dengan saling 
memberi hadiah, menyambung silaturahim, membantu orang susah, menutupi aib saudaranya, dan 
lemah lembut dalam perangai.
7. Tazkiyah dari akhlaq yang buruk kepada akhlaq yang baik
Akhlaq yang mulia adalah sebaik-baik bekal agar dimasukkan ke surga. Sebagaimana sabda 
rosulullah ; “Sesungguhnya yang paling banyak mampu memasukkan surga adalah akhlaq yang 
baik……..” 28) (HR. Bukhory)
Akhlaq yang baik diantaranya; ramah, suka menolong orang yang membutuhkan, empati kepada 
sahabat, rajin, kreatif, pemberani, visioner, tanggung jawab, kerja sama tolong menolong dalam 
kebaikan, dan sebagainya. Sedangkan akhlaq yang buruk seperti; bakhil, bengis, egois, malas, 
penakut, pecundang, putus asa, bermental cengeng, boros, ceroboh, mudah tersinggung, emosional, 
serakah dan sebagainya.
Akhir kata
Inilah kenikmatan yang dikaruniakan Allah kepada kita dengan diutusnya rosulullah SAW. 
Masalahnya sekarang adalah: maukah kita semua memetik nikmat-nikmat yang agung ini ??? 
[Syah]

 Wallahu ‘Alam Bishawab 
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