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Hak cipta milik Allah 
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Pengantar 

 ادلرسلني سّيد على والّسالم والّصالةاحلمد  رب العادلني . بسم ا الرمحن الرحيم
 وبعد .الّدين يوم إىل بإحسان والّتابعني أمجعني، وصحبو آلو وعلى النّبيني، وخامت

Setiap manusia, siapapun dia pasti menghendaki kebaikan yang berlipat 

dalam hidupnya. Kebaikan yang akan menambah kebaikan lainnya, baik 

kebaikan itu bersifat materi maupun maknawi,  inilah yang disebut berkah.  

Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, hanya saja tidak semua manusia 

mampu menggapai berkah Ramadhan tersebut. Tidak semua manusia bisa 

meraih ampunan di bulan ini, sebaliknya tidak menutup kemungkinan 

kerugian yang didapat dalam bulan mulia ini.  

Banyak faktor yang menjadikan hilangnya keberkahan hidup, baik di bulan 

Ramadhan, maupun di bulan lain. Kemaksiyatan bathin/hati, rusaknya 

keyakinan kita terhadap ajaran Islam, baik sebagian apalagi seluruhnya, 

hubungan yang tidak Islamy dengan masyarakat sekitar, sikap yang salah 

terhadap kemaksiyatan, baik kemaksiyatan pribadi masyarakat ataupun 

penguasa semua itu merupakan beberapa faktor yang dapat menghilangakan 

berkah kehidupan kita. 

Buku kecil ini merupakan kumpulan  tulisan yang pernah penulis kirimkan dan 

dimuat oleh harian radarbanjarmasin pada Ramadhan 1435 (tanpa nash 

arabnya),  sebagian sudah pernah penulis sampaikan di beberapa majlis 

ta’lim, baik secara panjang lebar maupun secara singkat, sengaja penulis 

kumpulkan dengan harapan bisa memberi manfa’at yang lebih besar kepada 

penulis khususnya dan umat Islam umumnya.  

Tentu masih banyak kurangnya di sana-sini, sehingga komentar, saran 

maupun koreksi sangat penulis harapkan.  

Banjarbaru, Sya’ban 1437 H 

 

M. Taufik N.T   
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1. Amal Terbaik 

Kematian dan kehidupan, penderitaan dan kesenangan hanyalah Allah SWT 

ciptakan sebagai ujian untuk melihat siapa diantara hamba-Nya yang terbaik 

amalnya. Sebagaimana firman-Nya:  

ُلوَُكمْ  َواحْلََياةَ  اْلَمْوتَ  َخَلقَ  الَِّذي  َعَماًل  َأْحَسنُ  أَيُُّكمْ  لَِيب ْ
(Allah) Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di 

antara kamu yang lebih baik amalnya. (Q.S. Al Mulk :2) 

Ketika menjelaskan makna “siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya”, 

Imam Al Fudhail bin ‘Iyadh (w. 187 H) menyatakan:  

 وأصوبو أخلصو
“(Amal yang terbaik adalah) yang paling ikhlas dan paling benar”. Kemudian 

ditanyakan kepadanya: “wahai Abu Ali, bagaimana yang paling ikhlas dan 

paling benar itu?” maka beliau menjawab:  

 يكن ومل خالصا كان وإذا يقبْل، مل خالصا يكن ومل صوابا كان إذا العمل إن
 والصواب ، يكون أن واخلالص صوابا، خالصا يكون حىت يقبل، مل صوابا

 السنة على يكون أن
“Sesungguhnya suatu amal, jika benar namun tidak ikhlas maka tidak akan 

diterima, dan jika ikhlas namun tidak benar maka tidak akan diterima pula, 

hingga amal itu menjadi ikhlas dan benar, ikhlas itu adalah semata-mata 

amal tersebut dikerjakan untuk Allah, dan benar adalah sesuai dengan 

sunnah Rasulullah saw”. (Fawzi Sinuqart, at Taqarrub Ila Allâh, hal 3). 
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Ikhlas adalah amalan hati yang tidak terlihat oleh mata, meskipun demikian 

ikhlas dapat dideteksi dari ciri-ciri amalan lahiriah pelakunya. Diantara ciri 

keikhlasan adalah sanggup menerima kebenaran walaupun datang dari orang 

yang lebih rendah tingkat keilmuannya. 

Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalany (w. 852 H) menceritakan dalam kitab 

Tahdzîbu at Tahdzîb bahwa suatu ketika Ubaidullah bin Hasan Al Anbary, 

seorang ‘ulama di Bashrah, dalam penyelenggaraan jenazah beliau ditanya 

tentang suatu masalah, lalu beliau menjawab dengan jawaban yang keliru. 

Abdurrahman bin Al Mahdi (murid beliau) mengoreksi gurunya dengan 

berkata : “semoga Allah memperbaiki anda, jawaban pertanyaan tadi adalah 

demikian dan demikian ...” maka beliau berkata: kalau demikian aku ruju’ 

(kembali) kepada yang benar, menjadi ekor dalam kebenaran lebih kusukai 

daripada menjadi kepala dalam kebathilan. 

Kalau kebenaran yang datang dari yang lebih rendah saja diterima, tentunya 

kebenaran dari Allah, dzat yang Maha Mengetahui, lebih diterima lagi. 

Menolak kebenaran hukum-hukum Allah SWT , siapapun yang 

menyampaikan, menunjukkan tidak adanya keikhlasan dalam diri seseorang, 

bahkan menunjukkan kesombongan orang yang melakukannya. 

Ciri lain dari ikhlas adalah tidak cepat memberi fatwa, bahkan tidak akan 

malu mengatakan “saya tidak tahu” ketika memang dia tidak tahu, karena 

sadar bahwa menjawab sesuatu bukan untuk meningkatkan nilai dirinya, 

namun semata-mata karena Allah, yakni menjelaskan hukum-hukum Allah 

SWT . 

Suata hari kepada Imam Asy-Sya'bi (w. 104 H), seorang imam yang menguasai 

hampir seluruh ilmu pada masanya, ditanyakan suatu persoalan tetapi ia 

menjawab: “tidak tahu”. Lalu dikatakan kepadanya: “apa anda tidak malu 

menjawab tidak tahu padahal anda adalah ahli fikihnya orang-orang Irak”. 

Beliau menjawab, “Jangankan aku, Malaikat saja tidak malu ketika berkata, 

'Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah 

Engkau ajarkan kepada kami”. (QS. Al-Baqarah: 32) 
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Hal lain yang seharusnya ada ketika kita benar-benar ikhlas untuk Allah 

adalah memberikan kinerja terbaik kita untuk-Nya. Kita bisa berupaya 

memberikan kinerja maksimal, bahkan kadang sampai lembur, padahal  

majikan hanya memberikan gaji yang tidak seberapa, lalu pantaskah untuk 

Dzat yang menguasai kita, memberi rizki kepada kita, menentukan hidup-

mati kita, hanya kita beri sisa-sisa kehidupan kita, kehidupan yang 

sebenarnya hasil pemberian Dia?. 

Untuk bos kita sanggup meluangkan waktu kita, bahkan kadang saat kurang 

sehat kita memaksakan diri bekerja,  pantaskah untuk ketaatan kepada Allah 

kita selalu beralasan sibuk, tidak ada waktu, kurang enak badan, kecapean 

dll? Padahal waktu (usia) itu Allah yang memberi?  

Walaupun ikhlas sangat penting, namun tidaklah cukup untuk menjadikan 

amal kita menjadi amal terbaik, hal kedua yang harus dipenuhi adalah 

kesesuaian amal kita dengan syari’ah Allah SWT Seorang ayah yang ‘ikhlas’, 

jujur dan disiplin dalam bekerja, semua itu tidak ada nilainya jika 

pekerjaannya haram. Kelemah- lembutan, kesederhanaan, keberanian, 

kejujuran dan kedisiplinan seorang pemimpin tidaklah berguna bagi kalau dia 

memimpin dengan menggunakan aturan yang menyalahi aturan Allah SWT, 

Oleh sebab itu seorang tabi’in, Sai’id bin Jubair ra berkata:  

 وعمل قول يقبل ول بنية، إل وعمل قول يقبل ول بعمل، إل قول يقبل َل 
 السنة مبوافقة إل ونية

“Tidak akan diterima ucapan kecuali apabila dibarengi dengan amalan. Tidak 

akan diterima ucapan dan amalan kecuali jika dilandasi dengan niat. Dan 

tidak akan diterima ucapan, amalan, dan niat kecuali apabila bersesuaian 

dengan as-Sunnah” 
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2. Takwa; Kunci Penyelesaian Masalah 

Puasa Ramadhan, dan juga ibadah-ibadah yang lain, bahkan hukum pidana 

dalam Islam, Allah syari’atkan untuk membentuk manusia yang bertakwa 

kepada-Nya. Allah berfirman : 

ُقونَ  َلَعلَُّكمْ  ْبِلُكمْ ق َ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اْعُبُدوا النَّاسُ  أَي َُّها يَا  تَ ت َّ
 البقرة( ٕٔ)

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-

orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. (QS. Al Baqarah :21). Juga 

firman-Nya  

ُقونَ  َلَعلَُّكمْ  اْْلَْلَبابِ  أُوِل  يَا َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ  ِف  َوَلُكمْ   البقرة( 1ٚٔ) تَ ت َّ
Dan dalam (hukum) qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai 

orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al Baqarah :179) 

Kenapa ketakwaan begitu penting? Padahal Allah tidak berhajat kepada 

siapapun? Benar, ketakwaan makhluk tidak berguna untuk Allah, apalagi 

penting bagi-Nya, kemuliaan-Nya tidak akan berkurang sedikitpun walau 

seandainya semua makhluk durhaka kepada-Nya. Namun sesungguhnya 

ketakwaan itu justru sangat penting bagi manusia itu sendiri, karena Allah 

telah menjadikan ketakwaan sebagai kunci kemenangan, kunci kejayaan, 

kunci kemuliaan dan kelapangan hidup manusia di dunia dan akhirat, baik 

dalam kehidupan individu maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya: 

 ََيَْتِسبُ  َل  َحْيثُ  ِمنْ  َويَ ْرزُْقوُ  سَلَْرًجا َلوُ  ََيَْعلْ  اللَّوَ  يَ تَّقِ  َوَمنْ 
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Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Ia akan menjadikan 

jalan keluar, dan memberinya rizqi dari arah yang tidak disangka-sangka (QS. 

Ath Thalaq: 2 -3). 

Beratnya problem yang dihadapi, sulitnya persoalan yang ditemui tidaklah 

menjadi masalah jika kunci penyelesaian masalah tersebut ada dalam 

genggaman. Sebaliknya seringan apapun masalahnya, jika seseorang 

kehilangan kunci dan jalan keluar untuk menyelesaikannya, yang ringan 

tersebut akan terasa berat, bahkan mustahil diselesaikan dengan baik. 

Dengan ketakwaan, Allah menjamin akan memberikan jalan keluar dari setiap 

permasalahan, walaupun mungkin jalan keluar tersebut berat dalam 

pandangan orang lain, namun terasa ringan dan mudah dalam pandangan 

orang yang bertakwa. 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berwasiat kepada sebagian pekerjanya, 

“Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimana saja Engkau berada. 

Sesungguhnya takwa kepada Allah adalah persiapan yang paling baik, makar 

yang paling sempurna, dan kekuatan yang paling dahsyat. … Dan janganlah 

karena permusuhan seseorang dari manusia menjadikan kalian lebih 

perhatian kepadanya daripada perhatian kalian terhadap dosa-dosa kalian. 

Janganlah kalian katakan bahwa musuh-musuh kita lebih jelek keadaannya 

daripada kita dan mereka takkan pernah menang atas kita sekalipun kita 

banyak dosa. Berapa banyak kaum yang dihinakan oleh musuh-musuhnya 

yang lebih jelek dari kaum itu karena dosa-dosa kaum tersebut. Mintalah 

kalian pertolongan kepada Allah atas diri-diri kalian, sebagaimana kalian 

meminta pertolongan kepada-Nya atas musuh-musuh kalian…”(Abu Nu’aim, 

Al Hilyah, juz 5 hal 303). 

Takwa inilah prinsip utama yang harus dipegang oleh seorang muslim dalam 

mengatasi sebuah persoalan, dalam kapasitas apapun keberadaan dirinya, 

baik sebagai rakyat maupun pejabat, sebagai yang dipimpin maupun yang 

memimpin. Ketakwaan yang bukan hanya ada dipojok-pojok mesjid, namun 

ada kapan dan dimanapun dia berada, takwa saat beribadah, saat 
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bermu’amalah, bahkan saat mengatur urusan rakyat sekalipun. Takwa yang 

tercermin dengan ketundukan terhadap syari’ah dalam aspek apapun, 

sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz yang dinukil oleh Syeikh ‘Abdul 

Qôdir Al- Jilaniy dalam kitabnya, Al Ghun-yah: 

 التقوى ولكن ذلك، بني فيما والتخليط النهار وصيام الليل بقيام ا تقوى ليس
 ٔخري إىل خري فهو خرياً  ذلك بعد رزق فمن زلارمو، وترك ا فرائض أداء

“Ketakwaan itu bukan sekedar puasa di siang hari dan qiyam (shalat/ibadah) 

dimalam hari atau seputar itu. Tapi takwa itu meninggalkan apa yang 

dilarang Allah dan mengerjakan apa yang difardhukan-Nya, maka barang 

siapa yang setelah melakukan itu Allah anugerahkan kebaikan (semangat 

untuk melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh dan syubhat), 

maka yang demikian itu adalah kebaikan pada kebaikan”. Allahu A’lam  

                                                        

 فهو وادلشتبهات ادلكروىات وترك النوافل فعل ف نشاطاً  اارم وترك الفرائض أداء بعد رزق فمن  ٔ
 .خري إىل خري
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3. Puasa & Syukur 

Puasa adalah wasilah yang bisa memupuk rasa syukur akan karunia Allah SWT 

Allah berfirman:  

ةَ  َولُِتْكِمُلوا ُروا اْلِعدَّ  َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمْ  َىَداُكمْ  َما َعَلى اللَّوَ  َولُِتَكب ّْ
“…Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya 

kamu bersyukur.” (TQS. Al Baqarah: 185) 

Melupakan karunia Allah merupakan kebiasaan kebanyakan manusia, baru 

teringat dan menghargainya setelah karunia tersebut dicabut atau berkurang 

fungsinya. Setelah sakit baru merasakan begitu nikmatnya sehat, setelah 

Allah buat hidupnya super sibuk baru merasakan nikmatnya waktu senggang, 

setelah merasa kelaparan dan dahaga baru teringat bagaimana nikmatnya 

makanan, begitu seterusnya. Oleh karena itu, lewat puasa, manusia dilatih 

untuk merasakan sedikit rasa lapar dan dahaga, dengan harapan akan 

terbetik dalam hatinya untuk mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan.  

Imam Al-Qosimy (w. 1332H) menjelaskan hakikat syukur kepada Allah SWT 

dalam kitabnya, Mauidzotul Mu’minin min Ihya Ulumiddin, hal 285: 

 ِفيَما َأيْ  زَلَبَِّتِو، ِف  نِْعَمَتوُ  اْستَ ْعَملَ  ِإَذا ِإلَّ  ِلَمْوَلهُ  َشاِكرًا َيُكونُ  َل  اْلَعْبدَ  َأنَّ  اْعَلمْ 
ا لِنَ ْفِسِو، َل  لَِعْبِدهِ  َأَحبَّوُ   نِْعَمَتُو، َكَفرَ  فَ َقدْ  َكرَِىوُ  ِفيَما نِْعَمَتوُ  اْستَ ْعَملَ  ِإَذا َوأَمَّ
 َوَعطََّلَها َأْْهََلَها ِإَذا َكَما

“ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang hamba tidaklah disebut bersyukur 

kepada tuannya kecuali menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang 

menyenangkan tuannya atau apa-apa yang disukai tuannya untuk 

hambanya, bukan untuk diri tuannya. Adapun apabila dia menggunakan 
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nikmat tersebut pada hal -hal yang dibenci tuannya maka sesungguhnya dia 

kufur nikmat sebagaimana juga jika ia menelantarkannya dan 

membiarkannya tidak terpakai.” 

Bersyukur menuntut adanya pengakuan dan keyakinan bahwa segala bentuk 

kenikmatan ini datangnya dari Allah SWT semata, disertai dengan perasaan 

senang menerima dan menampakkannya. Nabi Sulaiman as saat ia 

mendapati singgasana Bilqis telah ada di sampingnya dalam sekejap mata, 

beliau mengatakan: "Ini adalah anugerah Tuhanku. Dia bermaksud 

mengujiku, adakah aku bersyukur ataukah aku kufur." (QS An-Naml: 40). 

Adapun merasa bahwa nikmat itu datang karena semata-mata kepintarannya 

sendiri ini tergolong kufur nikmat, sebagaimana Qarun, saat ia ditanya oleh 

kaumnya tentang sukses bisnisnya, ia berkata: "Semua ini aku dapatkan 

semata-mata karena ilmuku, kepintaranku, kepiawaianku" (QS Al-Qashash: 

78).  

Namun demikian, tidaklah cukup dengan pengakuan dan keyakinan bahwa 

segala bentuk kenikmatan ini datangnya dari Allah SWT semata, bersyukur 

juga harus dibarengi dengan aktivitas menggunakan nikmat yang diperoleh 

itu sesuai dengan tujuan penciptaan atau penganugerahannya, serta 

disesuaikan dengan syari'at Allah SWT . 

Petunjuk Allah; Nikmat Yang Banyak Terabaikan 

Yang menarik dalam surat Al Baqarah: 185, sebelum menyebutkan syukur, 

Allah perintahkan kita untuk mengagungkan-Nya atas petunjuk yang telah 

diberikan-Nya: “…hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya 

yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”  

Dan diantara nikmat yang diberikan-Nya, bahkan merupakan nikmat 

terbesar, adalah Al Qur’an, namun sayangnya nikmat ini banyak diabaikan.  

 َمْهُجورًا اْلُقْرآنَ  َىَذا اَّتََُّذوا قَ ْوِمي ِإنَّ  َربّْ  يَا الرَُّسولُ  َوقَالَ 
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“Berkatalah Rasul, “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan al-Quran 

ini sebagai sesuatu yang diabaikan.” (TQS al-Furqan : 30). 

Mengutip Ibnu Qayyim, Az Zuhayli menjelaskan makna “hajrul qur’an” 

(mengabaikan al Qur’an): 

 العمل ىجر -والثاين بو، واإلميان مساعو ىجر -أحدىا: أنواع القرآن ىجر
 ىجر -والرابع إليو، والتحاكم حتكيمو ىجر -والثالث بو، وآمن قرأه وإن بو

 أمراض مجيع ف بو والتداوي الستشفاء ىجر -واخلامس معانيو، وتفهم تدبره
 َمْهُجوراً  اْلُقْرآنَ  ىَذا اَّتََُّذوا قَ ْوِمي ِإنَّ : تعاىل قولو ف داخل ىذا وكل القلوب،

 بعض من أىون اذلجر بعض كان وإن
Mengabaikan al Qur’an itu bermacam-macam: 1) Tidak mau mendengarkan 

dan mengimani al-Qur’an; 2) tidak mau mengamalkannya, walau dia 

membaca dan mengimaninya; 3) tidak berhukum kepadanya; 4) tidak men-

tadabburi dan memahami maknanya; 5) dan tidak mau berobat dengannya 

dalam semua penyakit hati, semua itu masuk dalam firman Allah: 

“sesungguhnya kaumku menjadikan al-Quran ini sebagai sesuatu yang 

diabaikan” , walaupun sebagian lebih ringan dari sebagian yang lain. 

(Wahbah al-Zuhayli, Tafsîr al-Munîr, 19/61). 

Memang benar, saat ini Al Qur’an sudah banyak dibaca, bahkan 

di“musabaqah” kan, namun bukankah aturan-aturannya tidak diperhatikan 

dalam mengatur kehidupan?, padahal mensyukuri nikmat petunjuk-Nya 

adalah dengan cara meyakininya, membacanya, memahami dan 

merenungkan maknanya, dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan 

peruntukannya, yakni untuk mengatur kehidupan ini.  

Yang juga perlu diperhatikan bahwa mengkufuri nikmat petunjuk ini telah 

nyata-nyata mendatangkan kerusakan, sebagaimana firman Allah: 
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لُوا نِْعَمَت اللَِّو ُكْفرًا َوَأَحلُّوا قَ ْوَمهُ   ْم َداَر اْلبَ َواِر َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن َبدَّ

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar ni`mat Allah2 

dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan (TQS. 

Ibrahim: 28). 

 

4. Ampunan  
Dari ‘Aisyah r.a, ia berkata, “Aku pernah bertanya pada Rasulullah saw, yaitu 

jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah lailatul 

qadar, lantas apa do’a yang mesti kuucapkan?”, Rasulullah saw menjawab:  

بُّ  ُعُفوّّ  ِإنَّكَ  اللَُّهمَّ : قُوِل    َعّنّْ  فَاْعفُ  اْلَعْفوَ  حتُِ
Berdo’alah: Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu’anni (Ya Allah, 

Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, 

karenanya maafkanlah aku).” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). 

Malam qadar (lailatul qadar) adalah malam yang didambakan oleh setiap 

muslim, namun tidak sedikit yang mengharapkan ‘bertemu’ malam ini hanya 

karena ingin berdoa agar mendapatkan ‘keramat’, agar kaya-raya, atau hajat 

duniawi lainnya terkabulkan. Namun di malam yang lebih baik dari 1000 

bulan itu, Rasulullah saw justru mengajarkan untuk meminta ma’af, ini 

seharusnya menyadarkan kita bahwa ampunan Allah itu lebih berharga 

daripada hal-hal lainnya, apalagi hanya perkara duniawi semata. 

                                                        
2 Tafsir Departemen Agama RI:  Yang dimaksud dengan nikmat Allah di sini ialah 
perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah. Tafsir  Ibn Katsir:  

ًدا َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َرمْحًَة لِْلَعالِِمنَي، َونِْعَمًة لِلنَّاِس، َفَمْن قَبِ فَِإنَّ ا َلَها َوقَاَم للََّو تَ َعاىَل بَ َعَث زُلَمَّ
 ِبُشْكرَِىا َدَخَل اْْلَنََّة، َوَمْن َردََّىا وََكَفرََىا َدَخَل النَّاَر.
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Mengapa setelah beribadah di bulan Ramadhan pada hari dan malam-malam 

sebelumnya, begitu memasuki malam qadar masih diutamakan meminta 

ampunan?, hal ini tidak lain karena amal-amal baik yang kita lakukan belum 

tentu benar-banar baik, karena masih sangat mungkin tercampur riya’ (ingin 

dilihat orang lain), sum’ah (ingin didengar orang lain), atau dibarengi denga 

rasa ‘ujub (berbangga diri), sehingga amal itu tertolak, sementara dosa dan 

kesalahan sudah pasti kita lakukan. Imam Ibnu Rajab (w. 795 H), dalam 

kitabnya, Lathâiful Ma’ârif, hal 206 menjelaskan: 

 ليال وف فيها اْلعمال ف اإلجتهاد بعد القدر ليلة ف العفو بسؤال أمر وإمنا
 صاحلا عمال ْلنفسهم يرون ل مث اْلعمال ف َيتهدون العارفني ْلن العشر

 ادلقصر ادلذنب كحال العفو سؤال إىل فريجعون مقال ول حال ول

“dan sesungguhnya diperintahkannya meminta maaf (ampunan) di malam 

qadar setelah giat beramal di malam-malam Ramadhan dan juga di sepuluh 

malam terakhir, karena sesungguhnya orang-orang yang arif adalah yang 

bersungguh-sungguh dalam beramal, kemudian mereka tidak mellihat ada 

amal, keadaan atau ucapan yang baik pada diri mereka, maka mereka 

kembali meminta ampun layaknya keadaan orang berdosa yang penuh 

kekurangan.” 

Sesungguhnya dosa itu banyak jenisnya, namun ringkasnya adalah setiap 

pelanggaran terhadap syari’ah Allah itu merupakan dosa dan kesalahan. 

Tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah adalah dosa, baik 

kewaiban itu berkaitan dengan ibadah, semisal sholat, zakat, puasa, dll, 

ataupun berkaitan dengan mu’amalah (ekonomi, sosial, pemerintahan, 

pendidikan, hubungan luar negeri, dll), ataupun juga perintah berkaitan 

dengan ‘uqubat (hukum pidana). Begitu juga melakukan apa yang 

diharamkan Allah juga merupakan dosa. Termasuk dosa pula ketika rela 

melihat kedzaliman, siapapun pelakunya, termasuk penguasa.  
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Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. 

berkata:  

َسَتُكْوُن أَُمرَاُء فَ تَ ْعرِفُ ْوَن َوتُ ْنِكُرْوَن َفَمْن َعَرَف بَرَِئ َوَمْن أَْنَكَر َسِلَم َوَلِكْن َمْن 
 َرِضَي َوتَاَبَع. قَالُوْا: أََفالَ نُ َقاتُِلُهْم؟ قال: َل، َما َصلَّْوا 

"Akan ada para amir (penguasa), lalu kalian mengetahui (kemunkaran 

mereka) dan kalian mengingkari. Barangsiapa mengetahui, maka dia telah 

terbebas. Dan barangsiapa mengingkari, maka dia telah selamat. Tapi 

barangsiapa ridha dan mengikuti (maka dia tidak terbebas dan tidak 

selamat)." Para sahabat berkata: "Tidakkah kami memerangi mereka?" 

Beliau berkata: "Tidak, selama mereka masih shalat." 

Dalam riwayat lain:  

 َفَمْن َكرَِه فَ َقْد بَرَِئ َوَمْن أَْنَكَر فَ َقْد َسِلَم َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوتَاَبعَ 
"Barangsiapa membenci, maka dia telah terbebas(dari dosa kemungkaran 

tersebut). Dan barangsiapa mengingkari, maka dia telah selamat. Tapi 

barangsiapa ridha dan mengikuti (dia tidak akan terbebas dan tidak akan 

selamat)." 

Bahkan termasuk dosa pula jika seseorang memohon ampun hanya dengan 

lidahnya saja, namun hatinya tetap berharap dapat bergelimang dalam 

kemaksiatan. 

 الظلم على بقائو على مصر وقلبو بلسانو يستغفر أن احلذر كل وليحذر
 ا من بغضب فيبوء للرعية الغش على وبقائو احلدود إقامة وعدم واْلور

 استهزاء نوع وْلنو ذلك على تعاىل ا ذمهم وقد اليهود صفة فإهنا سبحانو
 .  ذنب الستغفار ىذا بأن العلماء صرح وقد
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“… hendaknya seorang hamba sangat berhati-hati  untuk beristighfar 

dengan lisannya, dan hatinya (berangan angan) terus dalam melakukan 

kezaliman, kedurhakaan, tidak melaksanakan hudud (hukum-hukum Allah), 

dan terus dalam menipu rakyatnya sehingga dia mendapatkan murka dari 

Allah SWT , sesungguhnya yang demikian itu adalah sifat Yahudi. Allah SWT 

telah mencela mereka atas perbuatan tersebut, karena tergolong istihza’ 

(mempermainkan Allah SWT ). Para ulama secara jelas telah menyatakan 

bahwa istighfar semacam ini adalah dosa” (Kifayatul Akhyar, hlm 199) 

“Dari pada beristighfar bertambah dosanya, kalau begitu saya tidak usah 

beristighfar saja”  mungkin ungkapan ini terbetik dalam jiwa,  dan syaitan 

akan bergembira jika kita benar-benar berhenti beristighfar3, yang 

seharusnya dilakukan meninggalkan istighfar, namun melengkapi istighfar tsb 

dengan benar-benar bertaubat kepada Allah, sungguh ampunan Allah jauh 

lebih besar dari segala dosa. Allaahu A’lam. 

 

5. Amanah & Kehancuran 
Amânah berasal dari kata a-mu-na – ya‘munu – amn[an] wa amânat[an] 

yang artinya jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa, amânah (amanah) 

dapat diartikan sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Amânah juga 

berarti titipan (al-wadî‘ah). (Kamus al-Munawwir, hal 41- 42). Amanah adalah 

lawan dari khianat. Amanah terjadi dalam ketaatan, ibadah, al-wadî’ah 

(titipan), dan ats-tsiqah (kepercayaan). (Ibn Manzhur, Lisân al-’Arab, 13/22) 

Oleh karena itu, sikap amanah dapat terjadi dalam lapangan yang sangat 

luas, mulai dari urusan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat dan bahkan 

                                                        
 ؟ يعود مث يستغفر مث يعود، مث ذنوبو من يستغفر ربو من أحدنا يستحىي أل:  البصري للحسن قيل 3

/  ٔ" )  احِلَكم العلوم جامع" . " الستغفار من متلُّوا فال ، ّٔذا منكم ظفر لو الشيطان ودّ :  فقال
ٔٙ٘) 
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bernegara. Setiap pengabaian terhadap amanah, dalam urusan apapun, pasti 

akan menghasilkan kehancuran. 

Abu Hurairah r.a menceritakan bahwa  Ketika Nabi saw berada dalam suatu 

majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui 

lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Namun Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian 

kaum ada yang berkata; "beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau 

tidak menyukai apa yang dikatakannya itu," dan ada pula sebagian yang 

mengatakan; "bahwa beliau tidak mendengar perkataannya." Hingga 

akhirnya Nabi menyelesaikan pembicaraannya, lalu berkata: 

اِئلُ  أُرَاهُ  أَْينَ  اَعةِ  َعنْ  السَّ  السَّ
"Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?"  
Orang itu berkata:  

 اللَّوِ  َرُسولَ  يَا أَنَا َىا
"saya wahai Rasulullah!".  
Maka Nabi saw bersabda:  

َعتْ  فَِإَذا اَعةَ  فَانْ َتِظرْ  اْْلََمانَةُ  ُضي ّْ  السَّ
"Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat".  
Orang itu bertanya:  

 ِإَضاَعتُ َها َكْيفَ 
"Bagaimana hilangnya amanat itu?"  
Nabi saw menjawab:  

دَ  ِإَذا اَعةَ  فَانْ َتِظرْ  أَْىِلوِ  َغرْيِ  ِإىَل  اْْلَْمرُ  ُوسّْ  السَّ
"Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah 
terjadinya kiamat" (HR. al Bukhary) 

Ketika menjelaskan hadits ini, Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalany mengutip 

pernyataan Ibnu Baththal (w. 449 H):  
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ةَ  َأنَّ  َأْىِلوِ  َغرْيِ  ِإىَل  اْْلَْمرُ  ُأْسِندَ  َمْعَن   َوفَ َرضَ  ِعَباِدهِ  َعَلى اللَّوُ  ائْ َتَمنَ ُهمُ  َقدِ  اْْلَِئمَّ
ينِ  َأْىلِ  تَ ْولَِيةُ  ذَلُمْ  فَ يَ ْنَبِغي ذَلُمْ  النَِّصيَحةَ  َعَلْيِهمُ  رَ  قَ لَُّدوا فَِإَذا الدّْ ينِ  َأْىلِ  َغي ْ  الدّْ

ُعوا فَ َقدْ   ِإيَّاَىا تَ َعاىَل  اللَّوُ  قَ لََّدُىمُ  الَِّت  اْْلََمانَةَ  َضي َّ
Arti kalimat “urusan itu diserahkan (dipercayakan) kepada orang yang bukan 

ahlinya” bahwa sesungguhnya para imam (pemimpin) itu telah diberi 

amanah oleh Allah atas para hamba-Nya; dan mereka diwajibkan 

memberikan nasihat kepada mereka. Oleh karena itu, hendaknya umat Islam 

menyerahkan kekuasaan kepada orang yang ahli (mengerti betul) tentang 

agama. Maka jika mereka menyerahkannya kepada orang yang bukan ahli 

(tidak mengerti) agama, maka sungguh mereka telah menyia-nyiakan 

(merusak) amanah yang telah diberikan Allah kepada mereka”. (Al Hafidz 

Ibnu Hajar Al Asqalany, Fathul Bâry, 11/334) 

Orang yang tidak mengerti bagaimana ketentuan Allah dalam mengatur 

urusannya tidak akan mampu menjalankan amanah dengan baik dalam 

urusan tersebut, sebaliknya hanya akan merusak dan menghancurkan urusan 

itu. Bagaimana mungkin dia bisa menjalankan ketentuan Allah kalau dia tidak 

mengerti? Sedangkan yang mengerti saja bisa jadi dia abai terhadap 

ketentuan yang dia ketahui?. 

Dalam hal jual beli, sewa-menyewa, maupun masalah bisnis lainnya, orang 

yang tidak mengerti hukum Allah dalam hal tersebut, lalu nekat menggeluti 

dunia bisnis, dia bisa saja melakukan transaksi haram namun dianggapnya 

baik, sehingga tidak hanya membahayakan dirinya, namun juga 

mencelakakan orang lain yang bertransaksi dengannya, bahkan masyarakat 

umum. Oleh karena itu Umar bin Khattab r.a pernah berkata:  

وَ  َقدْ  َمنْ  ِإلَّ  ُسوِقَنا ِف  يَِبعْ  َل  ينِ  ِف  تَ َفقَّ  الدّْ
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“Jangan ada yang bertransaksi di pasar kami kecuali orang yang telah paham 

agama.” (Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad hasan). 

Berkaitan dengan pendidikan, perancang kurikulum yang tidak mengerti 

hukum Allah atau yang mengerti namun mengabaikannya, tentu akan 

menghasilkan kurikulum yang justru menjauhkan manusia dari mengenal 

Allah. Begitu juga pengawas ujian bisa melakukan ‘kebijaksanaan’ dengan 

memberikan kunci jawaban, sambil merasa telah berbuat baik karena 

‘menolong’ siswa, dst. Semua ini tentu akan menghancurkan dunia 

pendidikan. 

Terlebih lagi dalam hal kekuasaan, karena penguasalah yang bertanggug 

jawab menjalankan aturan yang mengatur rakyat. Jika dia tidak mengerti 

hukum syara’, atau tidak mau menjalankan amanahnya dengan 

menggunakan aturan-aturan Allah SWT , tentu kerusakan demi kerusakan 

akan datang silih berganti. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw:  

تُ ُهمْ  حَتُْكمْ  ملَْ  َوَما ُروا اللَّوِ  ِبِكَتابِ  أَِئمَّ  بَْأَسُهمْ  اللَّوُ  َجَعلَ  ِإلَّ  اللَّوُ  أَنْ َزلَ  شلَّا َويَ َتَخي َّ
نَ ُهمْ   بَ ي ْ

“Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-

hukum Allah dan mereka memilih-milih apa yang diturunkan Allah, kecuali 

Allah akan menjadikan bencana di antara mereka”. (HR. Ibnu Majah dengan 

sanad hasan).  

Sungguh bencana demi bencana telah kita alami, bukan hanya bencana alam, 

namun yang lebih mengerikan adalah ‘bencana sosial’, yakni dengan semakin 

meningkatnya kriminalitas, bunuh diri, kasus narkoba, perzinaan dan lain-

lain. Tidak cukupkah ini membuat kita berupaya menjalani kehidupan dengan 

aturan-aturan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita? Allahu A’lam. 
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Sudah jelas bahwa Islam menghendaki pemimpin yang amanah, bertakwa 

dan diridhai Allah SWT , sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah saw 

bersabda 

 اَ  َخانَ  فَ َقدْ  ِمْنوُ  اُ  أَْرَضى ُىوَ  َمنْ  َوِفْيِهمْ  ِعَصاَبةٍ  ِمنْ  َرُجالً  اْستَ ْعَملَ  َمنِ 
 .َواْلُمْؤِمِننْيَ  َوَرُسْوَلوُ 

“barang siapa mempekerjakan (memberi jabatan) seseorang dari suatu 

kelompok, sementara ditengah-tengah mereka ada orang yang lebih diridhoi 

Allah dari pada yang dia pekerjakan, maka dia telah mengkhianati Allah, 

Rasul-Nya, dan Kaum Mu’minin.” (HR Al Hakim, dalam Al Mustadrak, dia 

mengatakan: “hadits ini sanadnya shahih menurut syarat al Bukhari & 

Muslim, namun mereka berdua tidak mengeluarkannya”) 

Oleh karena itu, hanyalah mimpi berharap orang akan amanah mengurus 

suatu urusan, jika orang yang diserahi urusan tersebut tidak mengerti aturan 

Allah SWT, termasuk mimpi pula berharap seseorang akan amanah walaupun 

dia mengerti hukum Allah SWT jika urusan tersebut harus dia laksanakan 

dengan aturan-aturan selain aturan-Nya, bagaimana mungkin dia bisa disebut 

amanah jika dia menjalankan urusan dengan menentang aturan Allah SWT?. 

Allaahu A’lam.  
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6. Puasa dan Kesabaran 

Dalam Sunan An Nasa-i, Rasulullah menyebut bulan Ramadhan sebagai bulan 

kesabaran. Hal ini bisa kita lihat pada diri setiap orang yang berpuasa, bila 

waktu adzan belum tiba seseorang beriman tidak akan berbuka, sekalipun 

adzan maghrib tinggal semenit lagi. Padahal, apa artinya waktu semenit itu, 

tidak terlalu jauh berbeda jika dia makan lebih dulu. Namun demikian, ia 

akan sabar menunggu tibanya adzan, sebab ia yakin itulah aturan Allah SWT 

Kalau terhadap makanan yang halal saja dia mampu bersabar untuk tidak 

memakannya kalau belum saatnya, harapannya terhadap yang diharamkan 

dia lebih bisa bersabar untuk menjauhinya. 

Hanya saja yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim adalah bagaimana 

menempatkan sabar ini. Karena jika ‘salah penempatan’ akibatnya justru 

kemaksiatan yang terjadi. Misalnya bersabar untuk tetap berjudi walaupun 

kalah terus, seraya berkata dalam hati: “sabar, sabar, nanti akan ada giliran 

menang juga”.  

Secara bahasa, sabar berarti menahan diri dari berkeluh kesah (Al Jauhari, As 

Sihhah fi Al Lughoh, 1/378). Al Jurjani, dalam kitabnya, at Ta’rîfât, 

mendefinisikan sabar sebagai: meninggalkan berkeluh kesah karena beratnya 

ujian kepada selain Allah, bukan kepada Allah. Adapun penempatan sabar, 

secara ringkas, Imam Al Ghazali dalam kitabnya, Ihya ‘Ulumiddin menyatakan 

bahwa sabar itu terletak dalam tiga hal: sabar dalam mentaati Allah SWT , 

sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah SWT , dan sabar dari 

ujian dan cobaan yang menimpa manusia.  

Dalam mentaati Allah SWT selalu terjadi banyak rintangan, baik dari dalam 

diri sendiri, yakni nafsu yang tidak suka diajak taat, termasuk kekhawatiran 

seretnya rizkinya jika konsisten menapaki kebenaran, maupun rintangan dari 

luar, seperti cacian, celaan, dan propaganda berbau fitnah yang bisa 

membuat seseorang mengurungkan niatnya berbuat ketaatan. Namun, 

seorang yang bersabar akan menghilangkan perasaan, bayangan ataupun 

realitas demikian. 
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Rasulullah SAW mencontohkan hal ini. Sejak awal beliau SAW diutus menjadi 

Rasul, berbagai tantangan dan hambatan dakwah selalu menghadangnya. 

Caci-maki, celaan, fitnahan, embargo ekonomi, pengucilan oleh keluarga, 

pengusiran yang dilakukan kafir Quraisy, penolakan dakwah oleh sebagian 

orang yang didakwahinya, bahkan sampai upaya pembunuhan dirinya berada 

di hadapan beliau dan para sahabatnya. Namun, beliau tidak bergeming 

sedikit pun. Nabi SAW bersabar dalam mentaati perintah Allah yakni 

menyampaikan dakwah dengan terus berupaya mengungguli berbagai 

rintangan dan senantiasa melakukan taat pada aturan dan perintah Allah 

Rabbul ‘Alamin. Demikian pula setiap mukmin akan bersabar melakukan taat 

kepada Allah SWT dalam segala hal, baik menyangkut persoalan ibadah, 

akhlak, maupun muamalah (sosial, politik, ekonomi dan budaya).  

Menjauhi larangan Allah juga memerlukan kesabaran. Menjauhi riba saat 

sistem ekonomi yang diterapkan saat ini ditopang oleh riba, menjauhi zina 

pada saat pintu-pintu perzinaan mudah didapatkan, menjauhi mencaci saat 

orang lain mencaci kita, semua itu memerlukan kesabaran, tidak ada pilihan 

lain.  

Suatu ketika ada dua orang saling mencaci maki di hadapan Imam al Hasan al-

Basri. Lalu, orang yang dicaci maki itu berdiri sambil mengusap keringat dari 

wajahnya, dan membaca firman Allah: 

 اْْلُُمورِ  َعْزمِ  َلِمنْ  َذِلكَ  ِإنَّ  َوَغَفرَ  َصبَ رَ  َوَلَمنْ 
 “ Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) 

yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.”(QS. Asy-Syûra : 43). 

 Kemudian Imam al Hasan al-Basri berkata:  

َعَها ِإذْ  َوَفِهَمَها! َواللَّوِ  َعَقَلَها  اْْلَاِىُلونَ  َضي َّ
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Demi Allah, ia mengerti dan memahaminya (ayat tsb), ketika orang-orang 

bodoh menyia-nyiakannya.  (Tafsir Al Qurthuby, 16/44) 

Sedangkan dalam menghadapi musibah, juga dituntut kesabaran, kesabaran 

akan meningkatkan derajat orang yang ditimpa musibah, sebaliknya keluh 

kesah, disamping tidak mengubah apapun dari yang sudah menimpa, justru 

akan memperberat musibah tersebut dan mendatangkan kemurkaan Allah 

SWT Rasulullah bersabda: 

Sesungguhnya jika Allah akan mencintai suatu kaum, maka Dia akan 

memberikan ujian kepada mereka. Barangsiapa yang bersabar, maka 

kesabaran itu bermanfaat baginya. Dan barangsiapa marah (tidak sabar) 

maka kemarahan itu akan kembali kepadanya. (HR. Ahmad) 

Bukan hanya bulan Ramadhan, pada dasarnya puasa, kalau dilakukan dengan 

benar, didasari keimanan dan mengharap ridha Allah SWT , merupakan 

perisai yang dengan idzin Allah akan mampu menempa seseorang menjadi 

pribadi yang sabar.  

َبابِ  َمْعَشرَ  يَا  َوَأْحَصنُ  لِْلَبَصرِ  َأَغضُّ  فَِإنَّوُ  فَ ْلَيتَ َزوَّجْ  اْلَباَءةَ  ِمْنُكمْ  اْسَتطَاعَ  َمنْ  الشَّ
ْومِ  فَ َعَلْيوِ  َيْسَتِطعْ  ملَْ  َوَمنْ  لِْلَفرْجِ   ِوَجاءٌ  َلوُ  فَِإنَّوُ  بِالصَّ

"Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba`ah 

(kemampuan)4 hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga 

                                                        
4  Kemampuan untuk jima’ dan menanggung ‘ongkos’ hidup dalam pernikahan. 

 ادلشهورة الفصيحة عياض القاضي حكاىا لغات أربع فيها( الباءة)الباقي : عبد فؤاد زلمد شرح
 وأصلها مد بال ّٔائني الباىة والرابعة ىاء بال بادلد الء والثالثة مد بال الباة والثانية واذلاء بادلد الباءة

 النكاح لعقد قيل مث مواطنها وىي اإلبل مباءة ومنو ادلنزل وىي ادلباءة من مشتقة اْلماع اللغة ف
ن إىل يرجان قولني على ىنا بالباءة ادلراد ف العلماء واختلف منزل بوأىا امرأة تزوج من ْلن باءة  مع

 على لقدرتو اْلماع منكم استطاع من فتقديره اْلماع وىو اللغوي معناه ادلراد أن أصحهما واحد
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pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, 

sebab ia bisa menjadi tameng baginya."[HR. Ibnu Majah, al Bukhory, Ahmad, 

Abu Dawud] 

 

7. Bahagia 

Manusia senantiasa mengaitkan kebahagiaan dengan kenikmatan yang 

dirasakan. Apa-apa yang nikmat akan membuat bahagia, sementara 

penderitaan diidentikkan dengan tidak bahagia. Dalam kamus bahasa 

Indonesia, bahagia didefinisikan sebagai “keadaan atau perasaan senang dan 

tenteram (bebas dari segala yang menyusahkan)”.  

Bagi orang yang berpikiran pendek, yang melihat bahwa kehidupan dia hanya 

di dunia, maka kenikmatan fisik merupakan hal utama yang akan membuat 

mereka berbahagia. Tidak heran kalau kemudian mereka giat mengejar harta 

dunia, bahkan terkadang tanpa melihat lagi halal-haram, seolah-olah harta 

yang mereka impikan itu sumber kebahagiaan. Namun setelah semua yang 

diinginkan didapat, apakah mereka berbahagia? belum tentu, tidak sedikit 

orang bunuh diri setelah mereka ‘sukses’ meraih impian mereka. 

Sebaliknya, bagi orang yang berpikir panjang, berpikir bahwa ada kehidupan 

yang kekal setelah kehidupan dunia ini, mereka akan melihat kenikmatan fisik 

bukanlah hal terpenting untuk meraih kebahagiaan. Tidak ada yang lebih 

membuat mereka berbahagia selain meraih ketenangan jiwa dengan 

melakukan yang menurut mereka akan diridhoi oleh Maha Pencipta. Tidak 

ada penderitaan bagi mereka yang lebih hebat daripada melakukan yang 

membuat murka Sang Pencipta. Inilah pandangan Islam tentang kebahagiaan.  

                                                                                                                                     

 شهوتو ليقطع بالصوم فعليو مؤنة عن لعجزه اْلماع يستطع مل ومن فليتزوج النكاح مؤن وىي مؤنة
 الوجاء يقطعو كما منيو شر ويقطع
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Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani, dalam kitabnya, Nidzâm al Islam 

menyatakan: “Adapun kebahagiaan hidup menurut Islam adalah 

mendapatkan keridlaan Allah SWT, bukannya memuaskan kebutuhan-

kebutuhan jasmani manusia. Sebab, pemuasan semua kebutuhan manusia 

baik yang bersifat jasmani maupun naluri merupakan sarana mutlak untuk 

menjaga kelangsungan hidup manusia, namun tidak menjamin adanya 

kebahagiaan”. 

Ketika disadari bahwa kebahagiaan itu adalah diraihnya ridho’ Allah, 

sedangkan Allah tidak ridlo dengan kekufuran (QS. Az Zumar:7)5, bahkan akan 

menyiksanya diakhirat (QS. Al Kahfi: 29)6 maka hal mendasar yang diperlukan 

manusia untuk menggapai kebahagiaan adalah adanya iman dan ketundukan 

terhadap syari’ah-Nya. 

Memang benar bahwa kenikmatan duniawi Allah berikan tanpa memandang 

iman atau kafir, taat atau durhaka, namun sesungguhnya waktu kehidupan di 

dunia sangatlah pendek7. Kalaupun seseorang menjadi orang yang paling 

banyak memperoleh kenikmatan dalam kehidupan di dunia ini, kalau dia 

mengisi hidupnya dengan kemaksiatan, di akhirat kelak dengan satu celupan 

                                                        

اْلُكْفرَ  لِِعَباِدهِ  يَ ْرَضى َوَل  َعْنُكمْ  َغِّنّّ  اللَّوَ  فَِإنَّ  َتْكُفُروا ِإنْ  5  

Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) mu, dan Dia 
tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya (TQS. Az Zumar:7) 
6 "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?",  

تَ ْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ  أَنَُّكمْ  َلوْ  قَِلياًل  ِإلَّ  لَِبْثُتمْ  ِإنْ  قَالَ  - اْلَعادّْينَ  فَاْسَألِ  يَ ْومٍ  بَ ْعضَ  أَوْ  يَ ْوًما لَِبثْ َنا قَالُوا  

Mereka menjawab: "Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari , maka 
tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman: "Kamu tidak 
tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui." 
(QS. Al Mu'minûn: 113-114) 
7  

نْ َيا َمَتاعُ  ُقلْ  رٌ  ِخرَةُ َواْل  قَِليلٌ  الدُّ ات ََّقى ِلَمنِ  َخي ْ   

Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya (sebentar) dan akhirat itu lebih baik 
untuk orang-orang yang bertakwa (QS. An Nisaa': 77) 
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sebentar saja di neraka, hilanglah semua rasa dan ingatan tentang nikmat 

tersebut. Sebaliknya semenderita apapun seseorang di dunia, dengan satu 

celupan sebentar saja ke surga, hilanglah semua ingatan tentang penderitaan 

tersebut. 

Rasulullah saw bersabda: 

َغًة مُثَّ  نْ َيا ِمْن َأْىِل النَّاِر يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ ُيْصَبُغ ِف النَّاِر َصب ْ يُ ْؤَتى بِأَنْ َعِم َأْىِل الدُّ
رًا َقطُّ َىْل َمرَّ ِبَك نَِعيٌم َقطُّ فَ يَ ُقوُل َل َواللَِّو يَا يُ َقاُل يَا اْبَن آَدَم َىْل رَ  أَْيَت َخي ْ

َغًة ِف اْْلَنَِّة  نْ َيا ِمْن َأْىِل اْْلَنَِّة فَ ُيْصَبُغ َصب ْ َربّْ َويُ ْؤَتى بَِأَشدّْ النَّاِس بُ ْؤًسا ِف الدُّ
ٌة َقطُّ فَ يَ ُقوُل َل َواللَِّو فَ يُ َقاُل َلُو يَا اْبَن آَدَم َىْل َرأَْيَت بُ ْؤًسا َقطُّ ىَ  ْل َمرَّ ِبَك ِشدَّ

ًة َقطُّ   يَا َربّْ َما َمرَّ ِب بُ ْؤٌس َقطُّ َوَل َرأَْيُت ِشدَّ
“Pada hari kiamat nanti akan didatangkan penduduk neraka yang ketika di 

dunia adalah orang yang paling merasakan kesenangan di sana. Kemudian 

dia dicelupkan di dalam neraka sekali celupan, lantas ditanyakan kepadanya, 

‘Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan sebelum ini? 

Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan sebelum ini?’. Maka dia 

menjawab, ‘Demi Allah, belum pernah wahai Rabbku!’. Dan didatangkan pula 

seorang penduduk surga yang ketika di dunia merupakan orang yang paling 

merasakan kesusahan di sana kemudian dia dicelupkan ke dalam surga satu 

kali celupan. Lalu ditanyakan kepadanya, ‘Wahai anak Adam, apakah kamu 

pernah melihat kesusahan sebelum ini? Apakah kamu pernah merasakan 

kesusahan sebelum ini?’. Maka dia menjawab, ‘Demi Allah, belum pernah 

wahai Rabbku, aku belum pernah merasakan kesusahan barang sedikit pun. 

Dan aku juga tidak pernah melihat kesulitan sama sekali.’.” (Shahih Muslim). 

Kalau demikian keadaanya, lalu apa yang membuat hati berat untuk 

melakukan ketaatan? Apalagi yang dipikirkan sehingga tidak bersegera 
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meminta ampunan dan secepatnya sekuat tenaga berupaya meninggalkan 

kemaksiatan, sebelum ajal menjemput dan semuanya jadi terlambat? 

Jika hidup yang sebentar ini berakhir dengan kematian tanpa membawa iman 

dan kebaikan, sungguh semua kebahagiaan dunia yang pernah diraih tidaklah 

bernilai sama sekali, tidak berbekas, bahkan ingat pun tidak pada hari akhir 

nanti. 

 

8. Getirnya Berbuat Dosa 

Salah satu ciri orang yang bertaubat adalah adanya penyesalan atas 

kesalahan yang pernah dilakukan. Rasulullah saw menyatakan:  

 تَ ْوبَةٌ  النََّدمُ 

"Penyesalan adalah bentuk taubat." (HR. Ibnu Majah).  

Tanda-tanda penyesalan dapat dilihat dari sikap yang mencerminkan 

keengganan hati terhadap perbuatan dosa sebagai ganti dari sikap 

sebelumnya yang gemar melakukan maksiat. Sikap yang dahulu menyenangi 

berbuat dosa berubah menjadi acuh dan menjauhinya. Dosa yang dulu begitu 

dinikmati, setelah taubat ia rasakan begitu getir. Jika sikap ini belum muncul 

dalam diri seseorang, maka belum bisa dikatakan dia benar-benar bertaubat. 

Bagaimana bisa perbuatan dosa itu terasa getir, sementara secara alami ia 

sangat menggiurkan?. Memang benar, dosa akan terasa begitu manis bagi 

orang yang tidak memahaminya, atau bagi orang yang sudah faham namun 

nafsunya menguasai akalnya. Akan tetapi bagi orang yang akalnya lebih 

dominan dari pada nafsunya, dia bisa merasakan getirnya dosa, sebagaimana 

dia bisa membayangkan getirnya madu jika ia tahu madu tersebut dicampur 

racun, akan terbayang bagaimana jika ia meminumnya dia akan keracunan, 

jatuh sakit atau bahkan mati.  
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Al ‘âqil yaktafî bi al isyârat, begitu kata pepatah arab, yang maknanya “orang 

yang berakal cukup baginya (untuk faham, walaupun hanya) dengan isyarat”. 

Dia tidak harus melakukan suatu maksiat, lalu merasakan akibatnya hanya 

untuk mengetahui efek buruk suatu dosa. Cukup baginya mengamati dan 

belajar dari pengalaman orang lain yang terjerumus ke dalam kemaksiatan. 

Akhir kehidupan para pendurhaka seperti Qârun, Fir’aun dan Namrudz cukup 

memberikan pemahaman akan efek buruk kemaksiatan.  

Begitu juga apa yang kita saksikan, baca dan rasakan dalam kehidupan 

sekarang ini, seharusnya sudah mampu memberikan kesadaran bahwa setiap 

kemaksiatan kepada Allah pasti akan menyebabkan getirnya kehidupan 

manusia. Melanggar syari’ah Allah SWT dalam hal ekonomi akan berakibat 

hancur dan tidak berkahnya kehidupan ekonomi masyarakat, melanggar 

syari’ah Allah SWT dalam sistem pergaulan akan berakibat tenggelamnya 

sebagian besar masyarakat pada pergaulan bebas, zina dan aborsi, begitu 

juga dalam hal politik, hukum dll. 

Yang lebih bahaya lagi, semua keburukan yang diterima didunia akibat 

maksiat tersebut hanyalah ‘persekot’ yang diberikan kepada manusia di 

dunia, adapun harga sebenarnya akan ‘dilunasi’ kelak di akhirat dengan 

mendapatkan derita yang tiada tara, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat 

kepada Allah sebelum nafas sampai tenggorokan. Oleh karena itu, seburuk 

apapun derita yang dihadapi manusia di dunia akibat maksiat yang sudah 

terlanjur dilaksanakan, sebenarnya itu adalah kasih sayang Allah untuk 

menegur hambanya agar dia segera bertaubat sehingga bebas dari 

membayar kesalahannya di akhirat kelak. Manakala keimanan semacam ini 

tertanam kuat dalam hati, niscaya taubat orang-orang yang menyadari 

kesalahannya akan semakin kuat pula.  

 الَِّذي بَ ْعضَ  لُِيِذيَقُهمْ  النَّاسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ  مبَا َواْلَبْحرِ  اْلبَ رّْ  ِف  اْلَفَسادُ  َظَهرَ 
 يَ ْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  َعِمُلوا
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Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. 

Ar Ruum:41). 

Sungguh kita tidak mendapati manusia biasa yang luput dari berbuat salah 

dan dosa, dan sebaik baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang 

segera bertaubat. Allahu A’lam. 

9. Muslim ‘Part Time’ 

Sudah menjadi pemandangan yang biasa setiap Ramadhan berbagai ketaatan 

nampak lebih dari biasanya. Para artis yang biasanya tampil seronok berubah 

menjadi begitu islami penampilannya, namun sayangnya setelah Ramadhan 

berlalu ia tanggalkan semuanya dan kembali ke ‘selera’ asal. Tidak sedikit 

pula remaja putri dan ibu-ibu shalat tarawih di mesjid, dengan mukena indah 

dan rapi menutup aurat. Tetapi sepulang dari mesjid ia tanggalkan mukena 

itu, yang tersisa baju kaos ketat dan celana pendek diatas lutut. Di bulan 

Ramadhan sebagian tempat maksiat dilarang beroperasi atau dibatasi, 

setelah Ramadhan berlalu mereka kembali bebas merdeka. 

Padahal Islam tidak terbatas dalam waktu tertentu, yakni dibulan Ramadhan 

saja. Islam tidak terbatas di tempat tertentu, yakni di mesjid saja. Islam 

berlaku di segala zaman dan di semua tempat.  

Satu masalah kecil masuk wc, diatur oleh syari’at Allah SWT yang mulia. 

Untuk masuk wc baca do’a, masuk dengan kaki kiri, ada adab dalam wc, 

keluar wc baca do’a lagi dan keluar dengan kaki kanan. Kalau urusan masuk 

wc saja seorang muslim diatur dengan syari’at Allah, seharusnya seorang 

muslim juga sadar bahwa untuk urusan yang lebih besar tentu juga diatur, 

dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban.  

Allah mewajibkan umat Islam untuk mengambil dan menerapkan seluruh 

aturan Islam tanpa kecuali, dimanapun dan kapanpun dia berada, tidak boleh 
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hanya “part time”, di bulan Ramadhan saja, atau ketika di masjid saja. Allah 

berfirman: 

ْيطَاِن ِإنَُّو َلُكْم  ْلِم َكافًَّة َوَل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِف السّْ
 َعُدوّّ ُمِبنيٌ 

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara 

keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. 

Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.. (TQS. al-Baqarah: 208). 

Ayat ini diturunkan mengenai Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya 

tatkala masuk Islam, mereka masih ingin membesarkan hari Sabtu dan masih 

ingin membaca (mengagungkan) Taurat. 

Imam Ibnu Katsir (w. 774 H) menyatakan:  

ِقنيَ  ِبوِ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِعَباَدهُ  آِمًرا تَ َعاىَل  يَ ُقولُ   ُعَرى ِبَِميعِ  يَْأُخُذوا ِبَرُسوِلِو أنْ  اْلُمَصدّْ
ْساَلمِ  يعِ  َوتَ ْركِ  َأَواِمرِِه، ِبَِميعِ  َواْلَعَملِ  َوَشَراِئِعِو، اإْلِ  .َذِلكَ  ِمنْ  اْسَتطَاُعوا َما َزَواِجرِهِ  مجَِ

“Allah SWT memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin dan 

mempercayai RasulNya, untuk mengambil seluruh ikatan dan syari’at Islam, 

mengerjakan seluruh perintahNya serta meninggalkan seluruh larangaNya, 

dengan segenap kemampuan mereka.(Tafsir Ibnu Katsir, Juz I, hal. 247) 

Imam At-Thabariy (w. 310 H) menyatakan bahwa: 

اعملوا أيها ادلؤمنون بشرائع اإلسالم كلها، وادخلوا ف التصديق بو قول وعمال 
 ودعوا طرائق الشيطان وآثاره أن تتبعوىا 

Wahai orang yang beriman, laksanakanlah semua syari’at Islam, dan 

masuklah kedalam Islam dengan membenarkannya secara perkataan dan 
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perbuatan, dan tinggalkan mengikuti jalan jalan syaithan dan bekas-

bekasnya. (Tafsir At-Thabariy, Juz 4, hal.258) beliau kemudian menjelaskan 

yang dimaksud dengan jalan-jalan syaitan adalah mengikuti apa-apa yang 

berbeda dan bertentangan dengan hukum Islam dan syari’ahnya.  

Setiap amal, baik kecil apalagi besar, tampak maupun tidak tampak, dahulu 

maupun sekarang, akan diperhitungkan di yaumil akhir nanti. Sebesar atom 

kebaikan atau kejahatan (penyimpangan dari hukum syara’) akan kita lihat 

hasilnya kelak. 

رًا َذرَّةٍ  ِمثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َفَمنْ   يَ رَهُ  َشرِّا َذرَّةٍ  ِمثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َوَمنْ ( ٚ) يَ رَهُ  َخي ْ
Maka siapa saja mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya akan 

melihat (balasan)nya, dan siapa saja yang mengerjakan kejahatan seberat 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula (QS. Al-Zalzalah 7-8). 

Allahu A’lam. 

 

10.Petaka Mulut  

َعْن َأْكَثِر َما يُْدِخُل  -صلى ا عليو وسلم-َعْن َأِِب ُىَريْ رََة قَاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّو 
َوُسِئَل َعْن َأْكَثِر َما يُْدِخُل «. تَ ْقَوى اللَِّو َوُحْسُن اخْلُُلِق » النَّاَس اْْلَنََّة فَ َقاَل 

 «. اْلَفُم َواْلَفرُْج » النَّاَس النَّاَر فَ َقاَل 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw ditanya tentang apa 

penyebab terbanyak manusia masuk surga? Nabi menjawab: “Takwa kepada 

Allah dan akhlak yang baik”. Rasulullah Saw juga ditanya tentang apa 

penyebab terbanyak manusia masuk neraka? Nabi menjawab: “ mulut dan 

kemaluan” (HR at-Tirmidzi ia mengatakan ini hadis sahih). 
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Mulut adalah perangkat kehidupan manusia yang harus kita jaga dengan 

ektra hati-hati, dengannya seseorang bisa mencapai derajat kemuliaan, 

menjadi pemimpin para syuhada. 

َهَداِء مَحْزَُة ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َوَرُجٌل قَاَل ِإىَل إِ  َماٍم َجائٍِر فََأَمرَُه َونَ َهاُه َسيُّْد الشُّ
 فَ َقتَ َلوُ 

"Pemimpinnya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib; dan 

seorang laki-laki yang menghadap penguasa yang zalim, lalu dia menyuruh 

(kepada yang ma’ruf) dan melarangnya (dari yang mungkar), lalu penguasa 

tersebut membunuhnya." (HR. Al Hakim, dan dia menshahihkannya). 

Lewat mulut Rasulullah saw yang dengan sabar dan teguh menyampaikan 

wahyu Allah dan memperjuangkannya, umat bisa membangun peradaban 

Islam, yang sampai hari ini bisa kita lihat. Beliau tidak punya banyak harta, 

pangkat, jabatan, dan kekuatan fisik yang lainnya untuk mengalahkan 

kekuatan orang-orang Arab kala itu.  

Sebaliknya pula, mulut juga tidak jarang menyebabkan seseorang tergelincir 

ke jurang kenistaan, walaupun sekedar mengucapkan hal-hal yang dianggap 

remeh. Rasulullah berkata: 

 َِّٔا اللَّوُ  يَ ْرفَ ُعوُ  بَاًل  ذَلَا يُ ْلِقي َل  اللَّوِ  ِرْضَوانِ  ِمنْ  بِاْلَكِلَمةِ  لََيَتَكلَّمُ  الرَُّجلَ  ِإنَّ »
 َِّٔا يَ ْهِوي بَاًل  ذَلَا يُ ْلِقي َل  اللَّوِ  َسَخطِ  ِمنْ  بِاْلَكِلَمةِ  لَِيَتَكلَّمُ  اْلَعْبدَ  َوِإنَّ  َدَرَجاٍت،

 . «َجَهنَّمَ  ِف 
"Sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridlai 

Allah, suatu kalimat yang ia tidak mempedulikannya, namun dengannya 

Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh, seorang hamba akan 

mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang ia 
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tidak meperdulikannya, namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam 

neraka jahannam." (HR. Al Bukhory). 

Termasuk dosa besar yang dilakukan mulut adalah menggunjingkan aib orang 

lain, walaupun hal tersebut benar adanya. Membicarakan buruknya rumah, 

kendaraan, masakan, wajah dan perangai seseorang merupakan perbuatan 

menggunjing, termasuk juga ucapan yang tidak terang-terangan, seperti 

halnya ucapan, “semoga Allah memperbaiki perilakunya”, atau perkataan 

semakna jika dikatakan ditengah orang lain, kalau dimaksudkan sebagai do’a 

maka tidak perlu disampaikan kepada orang lain. 

Hanya saja memang ada menggunjing (ghibah) yang dibolehkan, yakni8 : 1) 

dalam hal penganiayaan. Orang yang dianiaya boleh mengadukan orang yang 

menganiayanya kepada penguasa atau orang yang mempunyai kekuasaan 

atau kemampuan untuk menyadarkan orang yang melakukan tindakan aniaya 

tersebut. 2) dalam hal minta tolong untuk melenyapkan kemungkaran dan 

untuk menegur orang yang berbuat kemaksiatan. 3) dalam hal minta nasihat, 

jika memamng diperlukan. 4) Dalam hal memberi peringatan atau nasihat 

kepada kaum muslimin agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan. 5) 

Menegur secara terang-terangan kepada orang yang telah menampakkan 

kefasikannya. 6) dalam hal mengenali seseorang. Misalnya ada seseorang 

yang dikenal dengan gelar ‘si buta’, ‘si tuli’ atau ‘si bisu’, dan lain sebagainya, 

maka boleh untuk menyebut orang itu dengan gelar-gelar yang telah dikenal 

tersebut. Namun jika bertujuan untuk mengejek atau menghina maka 

diharamkan.  

Termasuk dosa besar yang dilakukan mulut adalah berbicara kebathilan, 

mengejek hukum syari’ah dan orang-orang yang memperjuangkannya, atau 

diam ketika seharusnya dia berbicara melakukan pembelaan kepada 

kebenaran. Abu 'Ali ad-Daqqâq ra (wafat 412 H) berkata: 

                                                        
8 Imam an-Nawawi (w. 676 H), al Minhâj Syarh Shahih Muslim ibn al Hajjâj, juz 16 hal 
142 dst 
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اِكُت َعِن احلَْقّْ َشْيطَاٌن َأْخَرسُ   اْلُمَتَكلُّْم بِاْلَباِطِل َشْيطَاٌن نَاِطٌق َوالسَّ

"Orang yang berbicara dengan kebatilan adalah setan yang berbicara, 

sedangkan orang yang diam dari kebenaran adalah setan yang bisu”. 

 

11.Meraih Takwa 

Allah SWT telah berfirman:  

  تَ ت َُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى ُكِتبَ  َكَما الصَّْيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 

bertakwa (TQS al-Baqarah: 183).  

Melalui ayat ini Allah mengabarkan bahwa takwa adalah tujuan pelaksanaan 

kewajiban puasa. Berarti pula bahwa puasa merupakan salah satu jalan untuk 

meraih takwa. 

Dalam Tafsir Ibn Katsir (1/164) diceritakan bahwa Umar bin Khattab r.a. 

pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'b r.a tentang takwa, maka Ubay bin 

Ka'b balik bertanya,  

  َشْوٍك؟ َذا َطرِيًقا َسَلْكتَ  أََما
“Pernahkah engkau menempuh jalan yang beronak duri?”. 
Umar menjawab, 

 بَ َلى
“Ya, pemah” 
Ubay bin Ka'b bertanya lagi, 

  َعِمْلَت؟ َفَما
“Kemudian apa yang kamu lakukan?” 
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Umar menjawab,  

  َواْجتَ َهْدتُ  َشَّْرتُ 
“Aku akan bersiap sedia (waspada/hati-hati) dan berusaha sekuat tenaga 
(untuk melampauinya)” 
Ubay bin Ka'b berkata, 

ْقَوى َفَذِلكَ   الت َّ
“Itulah yang namanya takwa.” 
Ubay bin Ka’b ingin menegaskan bahwa hakikat takwa adalah kehati-hatian 

dalam menjalani kehidupan ini karena khawatir terjerumus ke dalam dosa. Ini 

bersesuaian dengan sabda Rasulullah saw: 

ُلغُ  َل    بَْأسٌ  ِبوِ  شلَّا َحَذرًا ِبوِ  بَْأسَ  َل  َما َيدَعَ  َحىتَّ  ادلتَّقني ِمنَ  َيُكونَ  َأنْ  اْلَعْبدُ  يَ ب ْ

"Tidaklah seorang hamba mencapai derajat muttaqin (orang yang bertakwa) 

hingga ia meninggalkan sesuatu yang tidak terlarang karena khawatir 

terjatuh pada yang terlarang." (HR at Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al Hakim 

dengan sanad sahih). 

Imam Al-Hasan al Bashri, juga pernah mengatakan, "Ketakwaan akan selalu 

melekat pada orang-orang muttaqîn selama ia banyak meninggalkan yang 

halal karena khawatir terjatuh pada yang haram."  

Dari penjelasan diatas, takwa dapat diidentikkan dengan perasaan hati-hati 

dan takut terjatuh ke dalam keharaman dengan didasarkan pada keimanan; 

seraya berusaha sekuat tenaga menjalankan berbagai kewajiban dari Allah 

SWT dan Rasul-Nya.  

Meraih takwa tidak cukup hanya dengan melakukan ibadah-ibadah mahdhah 

seperti puasa dan shalat malam, namun harusnya dengan berupaya sekuat 

tenaga menjalankan semua perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan. 

Syeikh ‘Abdul Qôdir Al- Jîlâniy dalam kitabnya, Al Ghun-yah menukil 

pernyataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz: 
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 التقوى ولكن ذلك، بني فيما والتخليط النهار وصيام الليل بقيام ا وىتق ليس
 1خري إىل خري فهو خرياً  ذلك بعد رزق فمن زلارمو، وترك ا فرائض أداء

“Ketakwaan itu bukan sekedar puasa di siang hari dan qiyamul lail (ibadah 

dimalam hari) atau seputar itu. Tapi takwa itu meninggalkan apa yang 

dilarang Allah dan mengerjakan apa yang difardhukan-Nya, maka barang 

siapa yang setelah melakukan itu Allah anugerahkan kebaikan (semangat 

untuk melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh dan syubhat), 

maka yang demikian itu adalah kebaikan pada kebaikan”.  

Oleh karena itu tidaklah bermakna apa-apa puasa atau shalat malamnya 

seseorang, jika ia melalaikan berbagai kewajibannya dan malah sering 

melakukan berbagai keharaman. Rajin puasa dan qiyamul lail (shalat malam), 

namun rajin pula korupsi, pamer aurat, menggunjing, enggan berhukum 

dengan hukum syari’ah apalagi melecehkannya atau membuat aturan yang 

mengingkari hukum Allah dan kemaksiatan lainnya. Rasulullah saw bersabda: 

 ِقَياِموِ  ِمنْ  َلوُ  لَْيسَ  قَاِئمٍ  ِمنْ  وََكمْ  اْْلُوعُ  ِإلَّ  ِصَياِموِ  ِمنْ  َلوُ  لَْيسَ  َصاِئمٍ  ِمنْ  َكمْ 
َهرُ  ِإلَّ   السَّ

Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun selain rasa 

lapar saja, dan betapa banyak orang yang melakukan shalat malam tidak 

mendapat apapun selain bergadangnya saja (HR. Ahmad). Wal ‘iyâdzu billâh.  

Puasa kita baru akan bermakna dan berhasil meraih takwa, jika kita berupaya 

untuk menjalankan semua hukum syari’ah Allah SWT , menjauhi semua 

                                                        

 فهو وادلشتبهات ادلكروىات وترك النوافل فعل ف نشاطاً  اارم وترك الفرائض أداء بعد رزق فمن  1
 .خري إىل خري
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larangan-Nya, dan berhati-hati dari hal yang halal sekalipun agar tidak 

menggelincirkan kita kepada keharaman. Allahu A’lam. 

 

12.Pengorbanan  

Pengorbanan dapat dikatakan masuk akal jika memenuhi dua syarat: 

Pertama, jika mashlahat yang ingin diraih lebih besar daripada sesuatu yang 

dikorbankan. Kedua, kerugian/madharat yang akan ditanggung jika 

seandainya tidak melakukan pengorbanan lebih besar daripada apa yang 

dikorbankan.  

Adalah tidak masuk akal jika ada orang yang mengeluarkan uang satu juta 

rupiah hanya untuk mendapatkan imbalan sembilan ratus ribu rupiah. Tidak 

masuk akal juga kalau seseorang saat kebakaran lebih memilih 

menyelamatkan sepeda bututnya yang tidak dia sukai sembari membiarkan 

mobil mewahnya terbakar, padahal dia mampu menyelamatkannya. 

Dalam pandangan Islam, tidak ada kemashlahatan yang lebih besar selain 

dengan menta’ati Allah guna meraih ridha-Nya, dan kelak dengan rahmat-

Nya dimasukkan dalam surga-Nya. Tidak ada kemudlaratan dan kecelakaan 

yang lebih besar dari pada mendapatkan murka Allah SWT , menerima siksa 

dalam neraka-Nya.  

Hanya saja, pandangan tentang kemashlahatan hakiki tersebut tidak mudah 

diimplementasikan dalam amal perbuatan, hal yang baik kadang terasa berat 

melakukannya, sementara hal yang menyebabkan kecelakaan itu nampak 

indah, ranum dan menggoda dalam pandangan manusia. Rasulullah 

bersabda:  

َهَواتِ  النَّارُ  ُحِجَبتْ   بِاْلَمَكارِهِ  اْْلَنَّةُ  َوُحِجَبتْ  بِالشَّ
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"neraka dikelilingi dengan syahwat (hal-hal yang menyenangkan nafsu), 

sedang surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi (nafsu)." (HR al Bukhari 

dari Abu Hurairah). 

Tolok ukur keberislaman seseorang adalah sejauhmana dia bisa melakukan 

pengorbanan, meninggalkan sebagian kesenangan-kesenangannya dalam 

rangka mentaati Allah SWT , juga sejauhmana dia bisa menahan godaan 

dalam rangka menghindari larangan-Nya. 

Sebuah pengorbanan yang luar biasa dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim 

a.s. Bagaimana tidak, putra yang sudah dinantikan dan didambakan 

kelahirannya, yang diharapkan kelak menjadi penerus keturunan dan 

perjuangannya, yang baru tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tampan, 

dan menawan, justru diperintahkan oleh Allah SWT untuk disembelih. Nabi 

Ibrahim dan istrinya, Hajar, bersedia mengorbankan anaknya, Ismail bersedia 

mengorbankan nyawanya, semua dilakukan hanya untuk mengabdi kepada 

Allah SWT 

Pengorbanan untuk menghindari maksiyat yang akan mendatangkan 

kemurkaan Allah juga dicontohkan oleh Nabi Yusuf as. Beliau memilih 

dipenjara hanya karena tidak mau berbuat maksiyat dengan wanita cantik 

dan terhormat, yakni majikannya sendiri. Allah abadikan kisah ini dalam Al 

Qur’an: 

ْجُن َأَحبُّ ِإَلَّ شلَّا َيْدُعوَنِّن ِإلَْيِو َوِإلَّ َتْصِرْف َعّنّْ َكْيَدُىنَّ َأْصُب  قَاَل َربّْ السّْ
 ِإلَْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اْْلَاِىِلنَي 

Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi 

ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu 

daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) 

dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." (QS. Yusuf :33). 



 
39 

 

Pengorbanan juga dicontohkan oleh dua pemimpin masyarakat Anshar, Sa’ad 

bin Muadz dan Sa’ad bin Ubadah, mereka menyerahkan kepemimpinan dan 

kekuasaan mereka kepada Rasulullah saw, agar masyarakat diatur dengan 

aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT Para sahabat r.a juga 

melakukan pengorbanan dengan harta bahkan nyawa mereka untuk 

mentaati Allah SWT , mendakwahkan Islam dan menegakkan hukum-hukum 

Allah SWT . 

Saat inipun pengorbanan sangat penting, bukan hal mudah untuk 

meninggalkan riba saat riba menjadi sendi-sendi sistem ekonomi yang 

diterapkan, meninggalkan risywah (suap-menyuap) saat hal tersebut sudah 

menjadi ‘tradisi’, melakukan kejujuran dalam ujian saat kejujuran itu seolah 

asing, bahkan dimusuhi dan dianggap seolah-olah ‘tidak bijaksana’ karena 

tidak mau membantu siswa, menolak diajak pacaran saat pacaran menjadi 

‘trend’ pergaulan anak muda jaman ini, dan seterusnya, semua itu hanya bisa 

dilakukan dengan menahan dan memperkokoh sikap diri, menanamkan 

dalam hati bahwa kemashlahatan hanya ada dalam ketaatan kepada Allah 

SWT , tidak dalam yang kemaksiyatan. Rasulullah bersabda: 

َعةً  َتُكونُوا َل   َوطُّْنوا َوَلِكنْ  ظََلْمَنا ظََلُموا َوِإنْ  َأْحَسنَّا النَّاسُ  َأْحَسنَ  ِإنْ  تَ ُقولُونَ  ِإمَّ
 َتْظِلُموا َفاَل  َأَساُءوا َوِإنْ  حُتِْسُنوا َأنْ  النَّاسُ  َأْحَسنَ  ِإنْ  أَنْ ُفَسُكمْ 

"Janganlah kalian menjadi orang yang suka mengekor orang lain. Kalian 

mengatakan jika manusia menjadi baik, maka kami juga akan berbuat baik. 

Dan jika mereka berbuat zhalim, maka kami juga akan berbuat zhalim.’ Akan 

tetapi mantapkanlah hati kalian, jika manusia berbuat baik kalian juga 

berbuat baik, namun jika mereka berlaku buruk, janganlah kalian berbuat 

zhalim." (HR at Tirmidzi) 
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13.Musibah ‘Agama’ 

، َوَعنِ  ْعِبّْ ِصْيَبِة، ُْلَصابُ  ِإينّْ  :ُشَرْيحٌ  قَالَ  الشَّ
ُ

َها اَ  فََأمْحَدُ  بِادل  َمرَّاٍت، أَْرَبعَ  َعَلي ْ
َها، َأْعَظمَ  َيُكنْ  ملَْ  ِإذْ  َأمْحَدُ  رَ  َرَزَقِّن  ِإذْ  َوَأمْحَدُ  ِمن ْ ب ْ َها، الصَّ  َوف ََّقِّن  ِإذْ  َوَأمْحُدُ  َعَلي ْ

 .ِدْيِّن  ِف  ََيَْعْلَها ملَْ  ِإذْ  َوَأمْحَدُ  الث ََّواِب، ِمنَ  أَْرُجو ِلَما ِلالْسِتَْجاعِ 
Imam Asy Sya’bi menceritakan bahwa Qodhi Syuraih (w. 78 H) berkata: 

“sesungguhnya jika aku ditimpa musibah, maka aku memuji Allah empat kali; 

karena aku tidak tertimpa musibah yang lebih berat, karena aku dianugerahi 

kesabaran atasnya, karena dengan itu aku mengucapkan kalimah 'istirja' 

(innaa lillaahi …) sehingga aku memperoleh pahala, dan karena musibah itu 

tidaklah menimpa agamaku”. (Siyâru A'lâmi an Nubalâ, juz 4 hal 105). 

Setiap orang pasti pernah mendapatkan musibah. Hanya saja ketika musibah 

itu tidak menimpa agama, maka musibah tersebut tergolong masih ringan. 

Bahkan musibah tersebut jika disikapi dengan sabar akan memberikan 

kebaikan.  

  َخِطيَئةً  َِّٔا َعْنوُ  َحطَّ  َأوْ  َدَرَجةً  َِّٔا اللَّوُ  َرفَ َعوُ  ِإلَّ  فَ ْوقَ َها َفَما َشوَْكةٌ  اْلُمْؤِمنَ  ُيِصيبُ  َما

Tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah tertusuk duri atau lebih dari itu, 

kecuali dengannya Allah tinggikan dia satu derajat atau Allah hapuskan 

darinya satu kesalahan. (HR Muslim, at-Tirmidzi, Ahmad). 

Musibah bisa jadi juga merupakan kasih sayang Allah SWT , Dia ingin 

menegur hamba-Nya agar tersadar, atau ingin bersegera memberikan 

hukuman di dunia saja. Ada seorang laki-laki menemui seorang wanita yang 

dulunya, pada masa jahiliyah adalah pezina. Lelaki tersebut bermaksud 

mencumbuinya, ia membentangkan tangannya kepada wanita itu. Lalu 

wanita itu berkata; "Tahan, sesungguhnya Allah Azzawajalla telah 

menghilangkan kesyirikan, 'Affan (perowi hadits) berkata; telah hilang 
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kejahiliyahan dan Islam telah datang kepada kami, kemudian laki-laki itu 

berpaling meninggalkannya, namun wajahnya terkena dinding hingga terluka.  

Lelaki itu mendatangi Nabisaw, mengabari beliau, lalu beliau bersabda:  

رًا ِبكَ  اللَّوُ  أَرَادَ  َعْبدٌ  أَْنتَ  رًا ِبَعْبدٍ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوُ  أَرَادَ  ِإَذا َخي ْ لَ  َخي ْ  ُعُقوَبةَ  َلوُ  َعجَّ
رٌ  َكأَنَّوُ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ِبوِ  يُ َوّفَّ  َحىتَّ  ِبَذْنِبوِ  َعَلْيوِ  أَْمَسكَ  َشرِّا ِبَعْبدٍ  أَرَادَ  َوِإَذا َذْنِبوِ   َعي ْ

"Kamu adalah hamba yang Allah menghendaki kebaikan kepadamu. Jika 

Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, niscaya akan 

menyegerakan siksa atas dosanya. Jika dia menghendaki kejelekan maka dia 

akan menangguhkan dosanya sehingga akan menumpuk penuh dosanya 

untuk dibalas pada hari kiamat”. (HR. Ahmad, shahih lighairihi) 

Adapun musibah jika menimpa agama, kadang banyak yang tidak merasa, 

hingga Al Hâfidz Ibnu Abdil Barr (w. 463 H) dalam kitab Bahjatul Majâlis 

menyindir dengan sebuah sya’ir:  

 ف صورة الرجل السميع ادلبصر  - أأخي إن من الرجال ّٔيمةً 

 إذا ُيصاب بدينو مل َيشُعر و  - فطن لكّل مصيبة ف مالو

Wahai saudaraku, sesungguhnya sebagian laki-laki itu layaknya binatang 

ternak, dalam bentuk seorang laki-laki yang mendengar dan melihat. Dia 

cerdas untuk setiap musibah yang menimpa hartanya, tetapi ketika musibah 

tersebut menimpa agamanya dia tidak merasakan (apa-apa). 

Kalau musibah yang berupa bencana alam menimpa, pertolongan masih bisa 

diharapkan, rata-rata manusia terketuk hatinya untuk membantu, namun 

siapa yang sanggup menolong ketika harus berhadapan dengan Allah SWT 

karena agamanya tertimpa bencana?. Ketika hukum-hukum-Nya diabaikan, 

ketika manusia berfikir bahwa mereka lebih berhak mengatur diri mereka 
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sendiri, sementara aturan yang bersumber dari wahyu dikesampingkan 

dengan berbagai alasan, ketika aurat sudah tidak dianggap tabu lagi untuk 

ditampilkan, ketika riba dan zina justru menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

kehidupan, dan ketika semua ini terjadi namun tidak terbetik rasa prihatin 

sedikitpun, ini sungguh musibah besar.  

Musibah agama ini telah melahirkan musibah lain, gangguan jiwa berat yang 

dialami jutaan penduduk Indonesia, bunuh diri yang dilakukan sekitar 50 ribu 

orang Indonesia setiap tahun, jutaan bayi diaborsi (dibunuh) tiap tahun, dan 

berbagai masalah sosial lainnya merupakan akibat dari musibah jenis ini. 

Rasulullah saw menyatakan: 

ُروا شلَّا أَنْ َزَل اللَُّو ِإلَّ َجَعَل اللَُّو بَْأَسُهْم  تُ ُهْم ِبِكَتاِب اللَِّو َويَ َتَخي َّ نَ ُهمْ َوَما ملَْ حَتُْكْم أَئِمَّ  بَ ي ْ

… Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-

hukum Allah dan memilih-milih apa yang diturunkan Allah (yang sesuai 

dengan hawa nafsunya saja yang dipakai), kecuali Allah akan menjadikan 

bencana di antara mereka." (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan). 

Kita pantas merasa berdosa ketika tidak ikut membantu korban bencana, 

namun sudahkah kita merasa berdosa ketika tidak ikut mengatasi bencana 

yang lebih besar ini? Alasan apa yang akan kita sampaikan ketika kelak kita 

ditanya dihadapan-Nya? Allahu A’lam. 

 

14.Sudah Benarkah Ibadah Kita? 

Orang yang berjualan senantiasa berpikir tentang barang dagangannya, kira-

kira diterima pasar ataukah tidak. Seorang pekerja biasanya juga akan 

berpikir apakah pekerjaannya akan dinilai bagus oleh majikannya, namun 

pernahkah kita berpikir kalau ibadah yang kita lakukan selama ini? Apakah 

akan diterima, diberi pahala, ataukah justru menyebabkan kita mendapat 

siksa?. 
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Tidak sedikit orang yang beribadah seperti ‘kejar setoran’, tidak dilakukan 

dengan sepenuh jiwa, tergesa-gesa, dan yang dipikirkan adalah bagaimana 

agar cepat selesai. Disatu sisi tahan nonton bola berjam-jam dengan khusyu’ 

di depan televisi, namun giliran saat shalat imamnya membaca ayat yang 

agak panjang dari biasanya, hati sudah gelisah, bahkan tidak jarang yang 

batuk-batuk walaupun tidak sakit tenggorokan. 

Syaikh Abdul Qâdir Al Jîlâny (w.561 H), dalam kitabnya, Al Ghun-yah, juz 1 hal 

9 menyatakan bahwa suatu ibadah dikatakan benar jika terpenuhi syarat-

syaratnya, dan yang terpenting ada tiga hal; cinta (al hubb) kepada Allah dan 

Rasul-Nya, takut (al khauf), dan berharap (al raja’) kepada Allah. Kecintaan 

kepada Allah akan memurnikan amal ibadah dari kepentingan individu atau 

kepentingan duniawi, sebagaimana seorang pecinta akan fokus perhatiannya 

kepada yang dicintainya. Rasa takut kepada Allah akan menjadikan seorang 

mukmin tidak takut kepada yang lain, tidak akan berani melakukan aktivitas 

yang tidak diridhai Allah SWT baik saat sendirian atau ramai, dan tidak akan 

peduli dengan celaan para pencela. Adapun raja’ (harapan) kepada Allah 

akan menjadikan seorang mukmin beraktivitas untuk meraih apa yang 

dijanjikan untuknya, dengan iman, kecintaan dan rasa takut kepada-Nya. 

Hanya saja, tidak sedikit yang sudah merasa memenuhi ketiga kriteria 

tersebut, mengaku cinta, takut dan harap kepada Allah, namun kenyataannya 

bertolakbelakang. Seseorang tidak bisa dikatakan mencintai Allah kalau 

hatinya tidak ingin mentaati-Nya, tidak ridha dengan syari’ah-Nya, bahkan 

mencari-cari alasan agar syari’ah-Nya tidak diterapkan, sebagaimana 

pernyataan Al-Zujaj (w. 311 H), “Cintanya manusia kepada Allah dan Rasul-

Nya adalah menaati keduanya dan ridha terhadap segala perintah Allah dan 

segala ajaran yang dibawa Rasulullah saw.” Sementara al Baidhawi (w. 685 

H) berkata, “Cinta adalah keinginan untuk taat.”. 

Begitu pula, seseorang belum benar rasa takutnya kepada Allah kalau 

ternyata justru dia melakukan ‘perang’ terhadap aturan-aturan Allah dan 
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rasul-Nya, abai terhadap amanah yang dibebankan Allah dipundaknya, atau 

dia lebih takut kepada makhluk dari pada kepada Allah. 

Seseorang juga tidak bisa dikatakan berharap (raja’) kepada Allah kalau tidak 

dibarengi dengan kesungguhan beramal baik, harapan tanpa disertai dengan 

usaha hanya pantas disebut sebagai angan-angan (amâni). Berkata Imam al 

Hasan al Bashri (w. 110 H): diantara manusia ada golongan yang mereka 

terbuai dengan angan-angan (akan mendapat ampunan) hingga akhirnya 

mereka keluar dari dunia tanpa membawa kebaikan. Salah seorang diantara 

mereka berkata: "aku telah berprasangka baik terhadap tuhanku", dia 

berdusta! jika memang dia telah berprasangka baik tentunya dia juga akan 

beramal baik, kemudian dia membaca ayat ke 23 surat Fushshilat:  

  اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  فََأْصَبْحُتمْ  أَْرَداُكمْ  بِرَبُّْكمْ  ظَنَ ْنُتمْ  الَِّذي ظَنُُّكمُ  َوَذِلُكمْ 

Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka 

terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah 

kamu termasuk orang-orang yang merugi. (Tafsir Al Qurthubi, juz 15 hal 353).  

Tambahan: dari kitab al gun-yah syaikh Abdul Qadir Al Jilany: 
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Imam al Qusyairi membedakan antara harapan (al raja') dan angan-angan (al-

amani). Harapan  itu disertai oleh dukungan usaha dan kerja keras, 

sedangkan angan-angan tidak. Oleh karena itu, dikatakan, harapan adalah 

sesuatu yang terpuji (mahmud), sedangkan angan-angan adalah sesuatu yang 

tercela (madzmum).  

Sebagaimana kata Imam al Hasan  al Bashri yang dikutip Imam al Qurthubi 

dalam Al Jâmi’ Li Ahkâmi Al Qur’an: 

ُهمُ  قَ ْوًما ِإنَّ  نْ َيا ِمنَ  َخَرُجوا َحىتَّ  اْْلََماينُّ  أذَْلَت ْ : َأَحُدُىمْ  َويَ ُقولُ  َحَسَنٌة، ذَلُمْ  َوَما الدُّ
 قولو اْلَعَمَل وتال َْلَْحَسنَ  الظَّنَّ  َأْحَسنَ  َوَلوْ  وََكَذَب، ِبَرِبّْ  الظَّنَّ  ُأْحِسنُ  ِإينّْ 

  ﴾اخْلاِسرِينَ  ِمنَ  فََأْصَبْحُتمْ  أَْرداُكمْ  ِبَربُّْكمْ  ظَنَ ْنُتمْ  الَِّذي ظَنُُّكمُ  َوذِلُكمْ ﴿: تعاىل
Diantara manusia ada golongan yang mereka terbuai  oleh  angan-angan 

(akan mendapat ampunan) hingga akhirnya mereka mati  tanpa membawa 

kebaikan. Salah seorang diantara mereka berkata: "aku telah berprasangka 

baik terhadap Tuhanku", dia berdusta! jika memang dia telah berprasangka 

baik tentunya dia juga akan beramal baik. Lalu beliau membaca ayat: 

  اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  فََأْصَبْحُتمْ  أَْرَداُكمْ  بِرَبُّْكمْ  ظَنَ ْنُتمْ  الَِّذي ظَنُُّكمُ  َوَذِلُكمْ 

Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka 

terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah 

kamu termasuk orang-orang yang merugi.  (QS. Fush shilat 23) 
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15.Putusnya Ukhuwwah Islamiyyah 

Abdullah bin Umar r.a menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: 

Muslim itu saudara bagi muslim lainnya; dia tidak menzaliminya dan tidak 

menyerahkannya kepada musuh. Siapa saja yang memenuhi kebutuhan 

saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya; siapa saja yang 

membebaskan seorang muslim dari kesulitan, Allah SWT akan 

membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat; siapa saja yang 

menutupi aib sesama muslim niscaya Allah akan menutup aibnya pada hari 

kiamat. (HR al-Bukhari dan Muslim).  

Rasulullah saw juga bersabda: 

ِىْم  ِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم َمَثُل اْلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي ِف تَ َوادّْ َوتَ رَامحُِ
ى َهِر َواحلُْمَّ  ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َسائُِر اْلََْسِد بِالسَّ

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, 

dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh 

yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan 

panas (turut merasakan sakitnya)” (HR. Muslim) 

Gambaran yang dinyatakan Rasulullah saw dalam dua hadits di atas, kalau 

dibandingkan dengan realitas umat Islam saat ini menunjukkan bahwa tidak 

sedikit bagian ‘tubuh’ umat ini sedang sakit parah, atau ikatan syarafnya 

sedang terganggu, atau mungkin lebih parah lagi dengan kurang berfungsinya 

syaraf pusat yang bertugas mengendalikan tubuh itu. Bagaimana tidak, 

sebagian kaum muslim Palestina membela diri mereka, berupaya 

mengembalikan tanah mereka yang dirampas, tidak sedikit yang hanya 

mengandalkan lemparan batu menghadapi tank-tank Israel, sementara 

‘tetangga’ muslim sebelah yang mempunyai senjata dan tentara tidak 

bergerak menghadapinya. 
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Sungguh jauh berbeda dengan sikap Rasulullah saw, ketika kafir Quraisy 

menyangka umat Islam sedang lemah, mereka memprovokasi Bani Bakr - 

sekutu kaum Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyyah - untuk menyerang dan 

membunuh kaum muslim Khuza’ah- sekutu Rasulullah. Menanggapi peristiwa 

ini Rasulullah tidak berdiam diri, beliau memobilisir pasukan untuk memberi 

‘pelajaran’ kepada kaum kafir Quraisy. Abu Sufyan, pemimpin kaum Quraisy 

sekaligus mertuanya Rasulullah datang ke Madinah untuk melobi agar 

perjanjian damai dilanjutkan, namun Rasulullah tidak menghiraukan, bahkan 

bicarapun tidak. Akhirnya pembunuhan kafir Quraisy terhadap muslim 

Khuza’ah harus dibayar mereka dengan ditaklukkannya kota Makkah pada 

bulan Ramadhan tahun ke-8 Hijriyah. 

Lemahnya kekuatan umat saat ini, merupakan akibat lemahnya ikatan 

persaudaraan diantara mereka. Allah berfirman: 

َنٌة ِف اْْلَْرِض َوَفَساٌد َكِبرٌي   َوالَِّذيَن َكَفُروا بَ ْعُضُهْم أَْولَِياُء بَ ْعٍض ِإلَّ تَ ْفَعُلوُه َتُكْن ِفت ْ

Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi 

sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa 

yang telah diperintahkan Allah itu (yakni keharusan adanya persaudaraan 

yang teguh antara kaum muslimin), niscaya akan terjadi kekacauan di muka 

bumi dan kerusakan yang besar. (TQS. Al Anfal : 73). 

Iman yang seharusnya menjadi tali pengikat digantikan dengan ikatan 

fanatisme (ashobiyah), bersatu karena kesamaan suku, kelompok, 

kepentingan, atau bahkan terbatas batas-batas negara (nasionalisme). 

Permasalahan saudara se iman mereka di negara lain seolah-olah bukan 

masalah mereka. Bahkan dalam satu negarapun ikatan kepentingan yang 

lebih menonjol, tiada kawan abadi dan tiada musuh abadi, yang ada hanyalah 

kepentingan abadi! Begitu prinsip yang dipegang.  

Tidak ada jalan lain untuk mengatasi masalah ini selain membangun kembali 

ukhuwwah diantara umat Islam, ukhuwwah yang didasari oleh kerinduan 
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untuk taat kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan, bukan ukhuwwah 

yang didasari kesamaan kepentingan duniawi, kesamaan suku, partai dll. 

‘Umar bin Khattab pernah berkata: 

 اُ  أََذلََّنا ِبوِ  اُ  أََعزَّنَا َما ِبَغرْيِ  اْلِعزَّةَ  َنْطُلبُ  َفَمْهَما بِاإِلْساَلمِ  اُ  َفَأَعزَّنَا قَ ْومٍ  أََذلّ  ُكنَّا إِنَّا

“Sesungguhnya kita dulu adalah kaum yang hina, kemudian Allah muliakan 

kita dengan Islam, bilamana kita mencari kemuliaan selain dengan yang 

Allah telah muliakan kita, maka Allah pasti akan menghinakan kita.” (HR. Al 

Hakim). 

 

16.Membersihkan Harta 

Suatu hari Al Hasan bin 'Ali r.a, cucu Rasulullah saw, mengambil kurma dari 

kurma-kurma zakat lalu memasukkannya ke dalam mulutnya, melihat hal itu, 

Nabi saw bersabda: "kikh, kikh", maksudnya supaya cucunya membuang 

kurma tersebut dari mulutnya. Selanjutnya Beliau bersabda:  

َدَقةَ  نَْأُكلُ  لَ  أَنَّا َشَعْرتَ  أََما  الصَّ

"Tidakkah kamu menyadari bahwa kita tidak boleh memakan zakat". (HR. Al 

Bukhari). 

Riwayat di atas mengajarkan pada kita untuk berhati-hati dalam masalah 

harta, walaupun sepele, hanya sebutir kurma!. Saat ini, tidak sedikit manusia, 

entah sadar atau tidak, menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya. Berbagai 

cara ditempuh, tidak peduli halal atau haram. “Boro-boro mencari yang halal, 

yang haram saja susah mendapatkannya”, begitu pikir mereka. Hanya untuk 

mendapatkan setengah ons saja bisa curang dalam timbangan, padahal 

dengan melakukan demikian tidak lantas dirinya menjadi kaya raya. Di sisi 

lain, jika direnungkan baik-baik, menempuh jalan haram ataukah halal untuk 
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dapat harta juga sama-sama belum tentu berhasil, terlebih lagi Rasulullah 

pernah menyatakan: 

ُلوا ا ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها يَا  رِْزقَ َها َتْستَ ْوِفَ  َحىتَّ  مَتَُوت َلنْ  نَ ْفسا َفِإنَّ  الطََّلبِ  ِف  َوَأمجِْ
َها، أَْبطَأَ  َوِإنْ  ُلوا ا َفات َُّقوا َعن ْ  . َحَرمَ  َما َوَدُعوا َحلَّ  َما ُخُذوا لطََّلِب،ا ِف  َوَأمجِْ

"Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang 

baik dalam mencari rizki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan 

mati, hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rizkinya, walaupun 

telat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang 

baik dalam mencari rizki, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram." (HR. 

Ibnu Majah, dan Al Hakim dari Jabir bin Abdillah r.a). 

Bagaimana membersihkan harta kita?. Tidak lain adalah dengan memperbaiki 

cara memperolehnya, yakni dengan menjauhi harta-harta yang Allah 

haramkan zat nya, seperti babi, bangkai selain bangkai ikan dan belalang, 

khamr, sembelihan yang disembelih untuk selain Allah, dll, dan juga menjauhi 

pekerjaan yang Allah haramkan untuk memperoleh harta, seperti riba, 

korupsi, suap, investasi yang cacat secara syar’i, pungli, perjudian, dll. 

Namun hal itu belum cukup, karena dari harta yang kita peroleh, walaupun 

cara dan zatnya halal, di sana masih ada hak orang lain berupa zakat dan 

shadaqah. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak seorangpun yang memiliki 

simpanan, kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, pasti akan dipanaskan 

simpanannya itu di atas jahanam, dijadikan cairan panas yang diguyurkan di 

lambung dan dahinya, sehingga Allah berikan keputusan di antara para 

hamba-Nya di hari yang lama seharinya sekitar lima puluh ribu tahun, sampai 

diketahui ke mana perjalanannya, ke surga atau neraka.” (HR. Al Bukhari dan 

Muslim). 

Disamping zakat juga ada hak lain dalam harta, Allah SWTberfirman: 
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اِئلِ  َحقّّ  أَْمَواذلِِمْ  َوِف   َواْلَمْحُرومِ  لِلسَّ

Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta 

dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS. adz-Dzariyat: 19). Juga 

sabda Rasulullah saw: Tidaklah beriman kepadaku orang yang bermalam 

dalam kondisi kenyang, sedangkan tetangga sebelahnya lapar dan dia 

mengetahui (HR. Thabrani dan Al Bazzar dari Anas dengan sanad shahih). 

Harta yang haram, disamping merusak keberkahan hidup kita, juga 

menjadikan susahnya badan kita untuk diajak taat kepada Allah SWT , 

tertolaknya do’a kita, kerasnya hati kita, dan yang lebih parah adalah 

terkikisnya iman kita. Sebagaimana Rasulullah saw nyatakan: "Tidaklah 

peminum khamr, ketika ia meminum khamr termasuk seorang mukmin." (HR. 

al Bukhari dan Muslim).  

Kalau demikian halnya, apa yang membuat berat untuk membersihkan harta? 

Bukan hanya orang miskin yang memerlukan untuk diberi harta, namun 

orang kaya yang lebih berkepentingan menyelamatkan diri mereka dari 

bencana, terutama bencana di akhirat kelak. Allahu A’lam.  
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17.Lailatul Qadr 

Allah SWT berfirman:  

َلةُ  رٌ  اْلَقْدرِ  لَي ْ مْ  بِِإْذنِ  ِفيَها َوالرُّوحُ  اْلَماَلِئَكةُ  تَ نَ زَّلُ ( ٖ) َشْهرٍ  أَْلفِ  ِمنْ  َخي ْ  ِمنْ  َرِّّْٔ
 أَْمرٍ  ُكلّْ 

“Lailatul qadr itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun para 

malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala 

urusan.” (QS. al-Qadr : 3-4).  

Imam Al Qurthubi (w. 671 H), dalam tafsirnya, Al Jâmi’ li Ahkâmi al Qur’ân, 

juz 20 hal 130-131 10 menyebutkan tiga pengertian lailatul qadr. Pertama, 

lailatul qadr difahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup 

                                                        

10 ( َلةِ  ِف  َلةِ  ِف : رُلَاِىدٌ  قَالَ ( اْلَقْدرِ  لَي ْ َلةُ  َما َأْدراكَ  َوما. )احلُْْكمِ  لَي ْ َلةُ : قَالَ ( اْلَقْدرِ  لَي ْ  َواْلَمْعَن . احلُْْكمِ  لَي ْ
َلةُ  ْقِديِر، لَي ْ رُ  تَ َعاىَل  اللَّوَ  ِْلَنَّ  ِبَذِلكَ  مسَّْيتْ  الت َّ َنةِ  ِمنَ  ِمْثِلَها ِإىَل  أَْمرِِه، ِمنْ  َيَشاءُ  َما ِفيَها« ٗ» يُ َقدّْ  السَّ

 َيُكونُ  َما اْلِكَتابِ  أُمّْ  ِمنْ  ُيْكَتبُ : قَالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َوَعنِ . َوَغرْيِهِ  َوالرّْْزقِ  َواْْلََجلِ  اْلَمْوتِ  أَْمرِ  ِمنْ  اْلَقابَِلِة،
َنةِ  ِف  احْلَاجّْ  َحىتَّ  َوَمْوٍت، َوَحَياةٍ  َوَمطَرٍ  رِْزقٍ  ِمنْ  السَّ  

 
َا: َوِقيلَ   قَاَلوُ . َوَمْنزَِلةٌ  َشَرفٌ  َأيْ  َقْدٌر، لُِفاَلنٍ : قَ ْوذِلِمْ  ِمنْ  َوَشَرِفَها، َوَقْدرَِىا لِِعَظِمَها ِبَذِلكَ  مسَّْيتْ  ِإمنَّ

رُهُ  الزُّْىرِيُّ  . جزيال وثوابا َعِظيًما، َقْدرًا ِفيَها لِلطَّاَعاتِ  ِْلَنَّ  ِبَذِلكَ  مسَّْيتْ : َوِقيلَ . َوَغي ْ  
 

: الطالق« ]ٔ» رِْزُقوُ  َعَلْيوِ  ُقِدرَ  َوَمنْ : تَ َعاىَل  َكَقْولِوِ  بِاْلَماَلِئَكِة، ِفيَها َتِضيقُ  اْْلَْرضَ  ِْلَنَّ : اخْلَِليلُ  َوقَالَ 
ضيق أي[ ٚ . 
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manusia, kematiannya, rizkinya dan sebagainya, ini adalah pendapat Mujahid 

dan Ibnu Abbas ra. Kedua, Az Zuhri dan lainnya menyatakan bahwa lailatul 

qadr berarti sebagai malam keagungan dan kemuliaan, ketaatan pada malam 

itu diberi balasan yang lebih baik daripada melakukan ketaatan tersebut pada 

1000 bulan yang lain. Ketiga, lailatul qadr dimaknai sebagai malam yang 

sempit, al qadr di maknai adh dhoyq, yang artinya sempit, karena pada 

malam ini bumi ‘terasa sempit’ disebabkan banyaknya malaikat yang turun ke 

bumi, ini penuturan al Khalîl. 

Walaupun para mufassir berbeda pandangan tentang makna al qadr dalam 

ayat tersebut, namun mereka sepakat bahwa malam tersebut lebih baik dari 

seribu bulan. Pengertian ”lebih baik dari seribu bulan” menurut jumhur 

‘ulama adalah bahwa nilai pahala ibadah pada lailatul qadr melebihi pahala 

ibadah selama seribu bulan yang tidak ada lailatul qadr nya. Kelebihan itu ada 

pada nilai pahala ibadahnya, bukan kewajiban ibadahnya, sehingga tidak bisa 

difahami kalau sudah beribadah pada lailatul qadr maka boleh tidak lagi 

melaksanakan ibadah tersebut seribu bulan kedepan. 

Adapun berkaitan dengan kapan terjadinya, para ‘ulama berbeda pendapat, 

sebagian besar ulama madzhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali menyatakan 

lailatul qadr terjadinya di sepuluh hari terakhir malam bulan Ramadhan, 

terutama malam ganjil, berdasarkan hadits: 

َلةَ  حَتَرَّْوا  َرَمَضانَ  ِمنْ  َواِخرِ اْلَ  اْلَعْشرِ  ِمنَ  اْلِوْترِ  ِف  اْلَقْدرِ  لَي ْ
Carilah lailatul qadr pada malam ganjil sepuluh hari terakhir Ramadhan (HR. 

Al Bukhari) dan hadits-hadits lain. 

Sebagian menyatakan di malam kapan saja dalam bulan Ramadhan, ini 

pendapat Ibnu ‘Abidin, sebagian lain lagi menyatakan malam pertama bulan 

Ramadhan, malam ke tujuh belas, ke dua satu, ke dua puluh tujuh ataupun 

sepuluh pertengahan bulan Ramadhan, serta masih ada berbagai pendapat 

lain. 
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Lailatul qadr  tidak khusus didapatkan mereka yang beri’tikaf saja, walaupun 

i’tikaf merupakan sunnah mu’akkad, namun keutamaannya didapatkan pula 

oleh mereka yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah 

sebagaimana dalam hadits:  

َلةَ  قَامَ  َمنْ  مَ  َما َلوُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإميَانًا اْلَقْدرِ  لَي ْ  َذْنِبوِ  ِمنْ  تَ َقدَّ

“Barang siapa yang beribadah pada lailatul qodr dengan iman dan ihtisab 

(mengharapkan pahala), niscaya allah mengampuni dosa-dosanya yang telah 

lampau” (HR al Bukhori). Dan salah satu bentuk ibadah yang sangat 

dianjurkan adalah i’tikaf.  

َها اللَّوُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ   اللَّوُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَِّبّْ  َزْوجِ  َعن ْ
 اللَّوُ  تَ َوفَّاهُ  َحىتَّ  َرَمَضانَ  ِمنْ  اْْلََواِخرَ  اْلَعْشرَ  يَ ْعَتِكفُ  َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ 

‘Aisyah ra bercerita bahwa: “Nabi saw (selalu) beri’tikaf di sepuluh terakhir 

bulan Ramadhan sampai Allah SWT mewafatkan beliau” (HR al Bukhori & 

Muslim) 

Bahkan Imam al-Syarbiniy dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj (2/189) 

mengutip pernyataan Imam AS-Sayfi’i, bahwa orang yang shalat isya’ dan 

subuh berjama’ah pun terhitung orang yang mendapatkan kemuliaan malam 

qadr ini. Kemudian beliau mengutip sebuah riwayat yang marfu’ dari Abu 

Hurairah : 

َلةَ  أَْدَركَ  فَ َقدْ  َرَمَضانَ  ِمنْ  مَجَاَعةٍ  ِف  اْْلَِخريَةَ  اْلِعَشاءَ  َصلَّى َمنْ   اْلَقْدرِ  لَي ْ

“barang siapa yang sholat isya’ terakhir secara berjamaah, maka ia telah 

mendapatkan (keutamaan) lailatul qadr.” 

Rasulullah juga menyatakan: 
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َا مَجَاَعةٍ  ِف  اْلِعَشاءَ  َصلَّى َمنْ  ْبحَ  َصلَّى َوَمنْ  اللَّْيلِ  ِنْصفَ  قَامَ  َفَكَأمنَّ  ِف  الصُّ
َا مَجَاَعةٍ   ُكلَّوُ  اللَّْيلَ  َصلَّى َفَكَأمنَّ

“Barang siapa sholat Isya secara berjamaah maka ia seperti orang yang 

beribadah setengah malamnya, dan barang siapa yang sholat subuh secara 

berjamaah ia seperti orang yang shalat seluruh malamnya” (HR Muslim). 

Hanya saja tentu berbeda jauh antara orang yang mencukupkan diri dengan 

shalat isya dan subuh berjamaah dengan orang yang full beribadah di malam 

qadr tersebut. Allahu A’lam. 

 

18.Ambisi ‘Duniawi’ 

Abu Nu’aim al Ashbahâny (w. 430 H), dalam kitabnya, Hilyatul Awliyâ wa 

Thabaqâtul Ashfiyâ’, Juz 6 hal 338, meriwayatkan dari Imam Sufyan Ats Tsauri 

bahwa  

 : قَالَ : قَالُوا ، قَالَ : قَالُوا: قَالَ : ِقيلَ  ،: 
‘Isa bin Maryam as berkata:  

نْ َيا ُحبُّ   َكِثريٌ  َداءٌ  ِفيوِ  َواْلَمالُ  َخِطيَئٍة، ُكلّْ  َرْأسُ  الدُّ

“Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan, dan pada harta terdapat 
penyakit yang sangat banyak.”  

Beliau ditanya:  

 َداُؤُه؟ َما: اِ  َرْوحَ  يَا
“Wahai ruh (ciptaan) Allah, apa penyakit-penyakitnya?” Beliau menjawab:  

ي َل  وُ  يُ َؤدّْ  َحقَّ
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“Tidak ditunaikan haknya.” Mereka bertanya lagi: 

ى فَِإنْ  ُو؟ أَدَّ  َحقَّ
 “Jika haknya sudah ditunaikan?” Beliau menjawab:  

 َواخْلَُياَلءِ  اْلَفْخرِ  ِمنَ  َيْسُلمُ  َل 
“Tidak selamat dari membanggakannya dan menyombongkannya.” 

Mereka menimpali:  

 َواخْلَُياَلِء؟ اْلَفْخرِ  ِمنَ  َسِلمَ  فَِإنْ 
“Jika selamat dari bangga dan sombong?” Beliau menjawab:  

 اِ  ِذْكرِ  َعنْ  اْسِتْصاَلُحوُ  َيْشَغُلوُ 
“Memperbaiki (harta tsb) akan menyibukkan diri dari mengingat Allah.” 

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: 

نْ َيا َكاَنتْ  َمنْ  نَ ْيوِ  بَ نْيَ  فَ ْقَرهُ  َوَجَعلَ  أَْمرَهُ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  فَ رَّقَ  ْهَّوُ  الدُّ  ِمنْ  يَْأتِوِ  وملَْ  َعي ْ
نْ َيا  ِف  ِغَناهُ  َوَجَعلَ  أَْمرَهُ  َلوُ  اللَّوُ  مَجَعَ  نِيََّتوُ  اْلِخرَةُ  َكاَنتْ  َوَمنْ  لَوُ  ُكِتبَ  َما ِإلَّ  الدُّ

نْ َيا َوأَتَ ْتوُ  قَ ْلِبوِ   ٔٔرَاِغَمةٌ  َوِىيَ  الدُّ
"Barangsiapa yang dunia menjadi perhatian utamanya, maka Allah akan 

mencerai-beraikan urusannya, dan Allah akan menjadikan kemiskinannya 

ada didepan matanya dan tidaklah dunia akan mendatanginya kecuali apa 

                                                        

 الطَّبَ رَاينّ  َوَرَواهُ  بَِنْحوِهِ  َرَواهُ  ُشْعَبة َعن الطََّياِلِسيّ  َداُود أَبُو َرَواهُ  ثَِقات رَِجالو َصِحيح ِإْسَناد َىَذا  11
 بن أبان َطرِيق من اْلموِصِلي يعلى أَبُو َوَرَواهُ  بَِنْحوِهِ  َصِحيحو ِف  حَبان اْبن َوَرَواهُ  ِبوِ  بَْأس َل  بِِإْسَناد

ْرِمِذيّ  َرَواهُ  ُىرَيْ رَة أِب َحِديث من َشاىد َولو ثَابت بن زيد َعن ُعْثَمان ماجة َواْبن اْْلَاِمع ِف  الت ّْ  
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yang telah ditetapkan baginya. Dan barangsiapa menjadikan akhirat sebagai 

niatannya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan 

kekayaan dalam hatinya, serta dunia akan mendatanginya." (HR. Ibnu Majah, 

Abu Dawud, Ibnu Hibban, At Thabrany, dan Abu Ya’la). 

Jika ambisi duniawi begitu membahayakan kehidupan kita, mengapa tidak 

sedikit orang menjadikan dunia baik berupa jabatan, harta, popularitas 

ataupun kesenangan seksual sebagai tujuan hidupnya?. Ia melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu tergantung penawaran “wani piro?”, jika 

mendapatkan banyak “bunga dunia” dia akan lakukan, yang awalnya 

dibencipun akan berbalik dicintai dan didukung, sebaliknya jika tidak ada 

“bunga dunia” yang akan didapatkan, apalagi jika membahayakan harta atau 

popularitasnya maka tidak akan dilirik apalagi dilakukan. 

Sebab utama yang menjadikan hal tersebut adalah lupa akan hari akhir dan 

kedahsyatannya, lupa bahwa kenikmatan yang diberikan Allah akan dimintai 

pertanggungjawaban, lupa bahwa kenikmatan tersebut bisa diambil oleh 

pemberinya kapan saja, ia bisa mati kapan saja walaupun dia sehat. 

Dikisahkan bahwa Imam al Hasan al-Bashri r.a pernah berjalan melewati 

orang-orang yang sedang tertawa-tawa. Lalu beliau bertanya kepada orang 

itu, “Saudaraku, apakah engkau pernah melewati titian akhirat (sirath) ?” 

Orang itu menjawab, “Belum.” Lalu, beliau bertanya kembali, “Kalau begitu, 

kenapa engkau tertawa seperti ini, padahal hari-hari kelak amatlah sulit ?” 

Ambisi duniawi, jika itu merasuki jiwa ‘ulama maka rusaklah ‘ulama tersebut, 

halal-haram bisa ditetapkan tergantung ‘negosiasi’, kewajiban bisa 

disembunyikan asal cocok ‘harganya’ , ketika ‘ulamanya rusak maka rusaklah 

penguasanya, dia bisa melegalkan apa yang diharamkan Allah dan sebaliknya, 

ketika ini terjadi maka rusaklah urusan rakyat, mereka hidup dalam sistem 

yang menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah SWT Ingin bermaksiyat 

dipersilakan bahkan difasilitasi dan dibuatkan aturannya, ingin taat juga 

dipersilakan, walaupun sebagian ketaatan dipersulit, atau dilarang. Inilah 
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yang disinggung oleh Imam al Ghazali dalam kitabnya, Ihya’ Ulumiddin, juz 2, 

hal.357:  

 العلماء وفساد العلماء بفساد ادللوك وفساد ادللوك بفساد الرعايا ففساد
 احلسبة على يقدر مل الدنيا حب عليو استوىل ومن واْلاه ادلال حب باستيالء

 واْلكابر ادللوك على فكيف اْلراذل على
“Kerusakan masyarakat itu akibat kerusakan penguasa, dan kerusakan 

penguasa akibat kerusakan ‘ulama. Adapun kerusakan ‘ulama itu akibat 

dikuasai  cinta harta dan kehormatan. Siapa saja yang dikuasai cinta dunia 

niscaya tidak mampu melakukan hisbah (mengawasi dan mengingatkan) 

masyarakat kelas bawah, bagaimana mungkin dapat melakukan hisbah 

kepada  penguasa dan para pembesar.”12 

Namun demikian kenikmatan duniawi tidaklah diharamkan sama sekali, yang 

perlu diingat adalah bahwa semua nikmat tersebut akan dimintai 

taggungjawab di akhirat kelak, dengan cara apa memperolehnya dan dalam 

rangka apa digunakannya. Allahu A’lam. 

 

19.Standar Berhitung 

Berhitung bukan hanya pekerjaan orang yang bergelut dengan Matematika 

saja. Setiap orang, apapun profesinya, biasanya selalu berhitung; berapa 

keuntungan yang akan saya peroleh kalau saya berbuat begini? Kalau saya 

menutup aurat sementara pekerjaan saya menuntut tampil seperti ini 

                                                        

12 Di hal150 juz 2 juga beliau katakan: بفساد ادللوك وفساد ادللوك بفساد الرعية فسدت إمنا 
إنكارىم من خوفاً  ادللوك فساد لقل السوء والعلماء السوء القضاة فلول العلماء  
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bagaimana rizki saya? Kalau saya menyampaikan kebenaran ini, sementara 

orang lain tidak suka, bagaimana nasib hidup saya?. 

Islam pun mendorong kita untuk selalu berhitung, bahkan memberikan 

standar perhitungan yang benar. Ketika menjelaskan hadits:  

ْوِت، َوالَعاِجُز َمْن أَتْ َبَع نَ ْفسَ 
َ

ُو َىَواَىا الَكيُّْس َمْن َداَن نَ ْفَسُو َوَعِمَل ِلَما بَ ْعَد ادل
 َومَتَنَّ َعَلى اللَّوِ 

”Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengendalikan hawa nafsunya 

dan beramal untuk kehidupan setelah kematian...”  

Imam At Tirmidzi (w. 279 H) menjelaskan: 

نْ َيا قَ ْبَل َأْن َُيَاَسَب  َوَمْعَن قَ ْولِِو: َمْن َداَن نَ ْفَسُو يَ ُقوُل َحاَسبَ  نَ ْفَسُو ِف الدُّ
يَ ْوَم الِقَياَمِة " َويُ ْرَوى َعْن ُعَمَر ْبِن اخَلطَّاِب، قَاَل: " َحاِسُبوا أَنْ ُفَسُكْم قَ ْبَل َأْن 

َا َيَِفُّ احِلَساُب يَ ْوَم الِقَياَمِة َعَلى مَ  ، َوِإمنَّ ْن حُتَاَسُبوا، َوتَ َزي َُّنوا لِْلَعْرِض اَْلْكََبِ
نْ َيا َويُ ْرَوى َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهرَاَن، قَاَل:  َل َيُكوُن الَعْبُد »َحاَسَب نَ ْفَسُو ِف الدُّ

 «َتِقيِّا َحىتَّ َُيَاِسَب نَ ْفَسُو َكَما َُيَاِسُب َشرِيَكُو ِمْن أَْيَن َمْطَعُمُو َوَمْلَبُسوُ 
Dan makna perkataan: “orang yang mengendalikan hawa nafsunya” dalam 

hadist di atas adalah orang yang selalu menghitung dirinya di dunia sebelum 

dirinya dihitung pada hari kiamat. Dan diriwayatkan dari Umar bin al-

Khaththab ra, beliau berkata:, ”Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung 

(oleh Allah SWT kelak), perbaguslah (amal kalian) untuk menghadapi hari 

perhitungan yang amat dahsyat, sesungguhnya perhitungan pada hari 

kiamat akan terasa ringan hanya bagi orang yang selalu menghitung diri 

mereka ketika di dunia.” dan diriwayatkan dari Maimun bin Mihran, dia 

mengatakan: “tidaklah seorang hamba disebut bertakwa hingga dia 
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menghitung dirinya sebagaimana dia menghitung serikat bisnisnya dari 

mana makanan dan pakaiannya.” (Sunan at Tirmidzi juz 4 hal 638) 

Berhitung (Muhâsabah), jika dilakukan dengan standar yang benar, akan 

menyebabkan seseorang mengetahui berbagai kekurangan dan dosa yang 

pernah ia lakukan. Dengan itu, ia akan terdorong untuk selalu melakukan 

perbaikan diri, sehingga dari waktu ke waktu ia menjadi semakin baik. 

Sebaliknya, orang yang jarang menghitung diri akan merasa tidak ada yang 

kurang pada dirinya, padahal bisa jadi imannya makin rapuh, ketakwaannya 

makin terkikis, dan makin jauh dari Allah SWT tanpa ia sadari. 

Namun jika standar perhitungan yang digunakan adalah sebatas apa yang 

akan diperoleh di dunia saja, perhitungan semacam ini justru berbahaya. 

Orang tidak mau menutup aurat karena dalam hitungan dia kalau menutup 

aurat rizkinya akan seret, jodoh enggan mendekat dan akhirnya hidupnya 

akan menderita, seolah-olah dia yang memberi rizki untuk dirinya sendiri. 

Orang tidak mau menyampaikan yang hak karena dalam hitungannya kalau 

dia sampaikan maka membahayakan nyawanya, atau popularitasnya akan 

turun, padahal kematian ada dalam ketentuan Allah dan kemuliaan hanya 

milik Nya. Orang akan melakukan hal apapun untuk mendapatkan harta 

karena dalam hitungannya harta akan ‘mengekalkan’ kehidupan dia. Dan 

banyak lagi hal-hal negatif lain hanya karena ‘salah hitung’. 

Seharusnya seorang muslim menjadikan standar keridho’an Allah SWT dalam 

melakukan perhitungan, apakah yang dia lakukan halal ataukah haram, bukan 

standar manfaat saat ini semisal ungkapan; ah mumpung gratis walau haram 

susah lho nyarinya, kalau tidak sekarang kapan lagi dapat kesempatan ini, 

atau mumpung masih ada yang ngasih (nyogok), kalau sudah tidak 

memegang jabatan nanti tinggal taubat, atau ungkapan lain. Abu Bakar ash-

Shiddiq ra. pernah memuntahkan kembali sesuap makanan, yang setelah 

makan baru beliau ketahui bahwa makanan itu ternyata merupakan upah 

dari melakukan perdukunan (tukang ramal). Saat beliau ditanya mengapa 

melakukan demikian, beliau menjawab:  
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عت ِإينّْ  ْلخرجتها نَفِسي َمعَ  ِإلَّ  َّترج مل َلو  َوسلم َعَلْيوِ  ا صلى ا َرُسول مسَِ
 ِف  بذلك يْنبت َأن َفَخِشيت ِبوِ  أوىل فَالنَّار سحت من نبت َجَسد كل يَ ُقول

 اللُّْقَمة َىِذه من َجَسِدي
”Andai makanan itu tidak keluar kecuali dengan keluarnya nyawaku, aku 

akan tetap memuntahkannya. Sebab, saya pernah mendengar Rasulullah 

saw. bersabda, ’badan yang tumbuh dengan makanan yang haram maka api 

neraka lebih baik baginya.’ Saya sangat khawatir sesuap makanan itu 

tumbuh dalam tubuhku.” (Al Kabâir li Adz Dzahaby, hal 120). Allahu A’lam. 

 

20.Ridho dengan Ketetapan Allah 

Imam Al Ghazali, dalam Ihya Ulumiddin, juz 4 hal 350 menceritakan bahwa 

suatu hari Sa’ad bin Abi Waqqash ra mengunjungi Makkah. Ketika itu (di 

masa tuanya) penglihatannya sudah tidak berfungsi lagi. Penduduk Makkah 

yang mengetahui keutamaan Sa’ad, di mana ia memiliki do’a yang mustajab, 

mereka berbondong-bondong mendatangi Sa’ad untuk minta dido’akan agar 

hajatnya terkabul. Sa’ad ra dengan sabar melayani mereka. Melihat hal ini, 

Abdullah bin Sâib, seorang qari’nya penduduk Makkah berkata:  

 بصَرك عليك ا فرد لنفسك، دعوتَ  فلو للناس تدعو أنت عم يا
“Wahai paman, engkau telah banyak mendo’akan orang lain. Mengapa 

engkau tidak berdo’a untuk dirimu sendiri agar Allah mengembalikan 

penglihatanmu?.” 

Maka Saad tersenyum dan kemudian menjawab,  

 بصري من أحسن عندي سبحانو ا قضاء بّن يا
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“Wahai anakku, ketetapan-Allah SWT menurutku lebih baik dari pada 

penglihatanku.” 

Ridho dengan ketetapan Allah SWT merupakan tanda kekuatan iman 

seseorang, sekaligus merupakan penyebab seseorang bisa merasakan 

manisnya keimanan dan mudahnya menjalani kehidupan. Bayangkan orang 

yang tidak ridho kehilangan penglihatannya, bagaimana ia bisa tenang 

menjalani kehidupan tanpa bisa melihat apa-apa yang dulu dia bisa lihat dan 

nikmati. 

Diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muththalib r.a, bahwa beliau mendengar 

Nabi saw bersabda:  

ميَانِ  َطْعمَ  َذاقَ  ْساَلمِ  َربِّا، بِاِ  َرِضيَ  َمنْ  اإْلِ دٍ  ِديًنا، َوبِاإْلِ  َرُسوًل  َومبَُحمَّ
"Telah merasakan nikmatnya iman orang yang ridho dengan Allah sebagai 

Rabb, dan Islam sebagai agama serta Muhammad sebagai Rasul."(HR. 

Muslim) 

Imam an Nawawi (w. 676 H) ketika menjelaskan hadits tersebut menyatakan:  

ْيءِ  َرِضيتُ  َمْعَن  رَهُ  َمَعوُ  أَْطُلبْ  وملَْ  ِبوِ  َواْكتَ َفْيتُ  ِبوِ  قَ نَ ْعتُ  بِالشَّ  َفَمْعَن  َغي ْ
رَ  َيْطُلبْ  ملَْ  احلَِْديثِ  ْساَلمِ  َطرِيقِ  َغرْيِ  ِف  َيْسعَ  وملَْ  تَ َعاىَل  اللَّوِ  َغي ْ  َيْسُلكْ  وملَْ  اإْلِ

دٍ  َشرِيَعةَ  يُ َواِفقُ  َما ِإلَّ   َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى زُلَمَّ
Makna “ridha dengan  sesuatu” adalah merasa puas dan cukup dengan 

sesuatu tersebut dan tidak akan mencari yang lain untuk disandingkan 

dengan sesuatu itu, maka makna hadits tersebut adalah: tidak akan mencari 

(tuhan) selain Allah Ta’ala, dan tidak akan berjalan pada jalan selain Islam, 

dan tidak akan berbuat kecuali yang selaras dengan syari’at Nabi 

Muhammad saw. (Syarh Shahih Muslim, juz 2 hal 2). 
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Ridho terhadap ketentuan Allah bukan hanya berarti rela dan sabar terhadap 

musibah yang menimpa saja, namun juga merasa puas dan cukup dengan 

ketentuan, aturan dan hukum-hukum-Nya, tanpa mencari atau 

menyandingkan dengan aturan selain-Nya. 

Selain itu ridho terhadap Allah menuntut adanya kebencian terhadap apa 

yang dimurkai Allah, berupa kekufuran, kefasikan dan kemaksiyatan. Sifat 

yang mulia ini dimiliki oleh para sahabat Rasulullah, dan karena ketekunan 

dan semangat mereka dalam menjalankan ibadah dan ketaatan mereka Allah 

memuji mereka: 

ميَانَ  ِإلَْيُكمُ  َحبَّبَ  اللَّوَ  َوَلِكنَّ   َواْلُفُسوقَ  اْلُكْفرَ  ِإلَْيُكمُ  وََكرَّهَ  قُ ُلوِبُكمْ  ِف  َوَزي ََّنوُ  اْْلِ
 الرَّاِشُدونَ  ُىمُ  أُولَِئكَ  َواْلِعْصَيانَ 

Tetapi Allah menjadikan kamu sekalian (para sahabat) cinta kepada 

keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan 

kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Mereka 

itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus” (QS al-Hujurât:7). 

Sikap inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim, merasa ridho, cukup 

dan puas dengan aturan Allah SWT , tanpa melirik aturan yang lainnya. Umar 

bin Al Khattab, ketika Persia berhasil dibebaskan oleh panglimanya, Sa’ad bin 

Abi Waqqash r.a, Sa’ad mendapatkan kitab-kitab orang persia dan lembaran-

lembaran “ilmu” mereka yang sangat banyak jumlahnya, beliau menulis surat 

kepada ‘Umar bin Khaththab meminta izin tentangnya untuk menukilnya 

(menerjemahkannya) agar bisa dimanfaatkan kaum muslimin. ‘Umar r.a 

membalas surat tersebut dengan menyatakan: 

َها َما َيُكنْ  فَِإنْ  اْلَماِء، ِف  ِاْطَرُحْوَىا  َوِإنْ  ِمْنُو، بَِأْىَدى اُ  َىَدانَا فَ َقدْ  ُىَدى ِفي ْ
 اُ  َكَفانَا فَ َقدْ  َضاَلًل  َيُكنْ 
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“Buanglah dia ke air (sungai/laut), jika di dalamnya ada petunjuk, maka 

sungguh Allah telah menunjuki kita dengan yang lebih baik daripada itu 

(yakni Islam), dan jika di dalamnya terdapat kesesatan maka sungguh Allah 

telah mencukupi kita” (Tarikh Ibnu Khaldun, Juz 1 hal 631) 

Orang yang ridho dengan Islam sebagai agamanya tentu tidak akan berpaling 

dari ketentuan Islam namun justru merujuk dan membanggakan orang-orang 

kuno seperti Plato, Aristoteles, Adam Smith, John Lock, Lenin, atau 

mengatasnamakan nenek moyang dalam mengatur kehidupannya.  

Adapun untuk urusan science, teknik, dan ilmu pengetahuan, umat Islam 

tidak dibatasi darimana mengambilnya, sebagaimana dalam hal penyerbukan 

kurma Rasulullah bersabda:  

 ُدنْ َياُكمْ  بَِأْمرِ  َأْعَلمُ  أَنْ ُتمْ 
“kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian” (HR. Muslim). Allahu A’lam. 
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21.‘Bekas’ Ramadhan 

Saat ini kita di penghujung bulan Ramadhan, sudah banyak Ramadhan yang 
kita lalui, namun sudahkah kita merenungi: Bekas-bekas kebaikan apa yang 
tersisa  pada diri kita setelah keluar dari bulan Ramadhan?, apakah setelah 
Ramadhan kita kembali ke ‘settingan’ awal?. 

Pernah dikatakan kepada  Imam Bisyr bin al-Hârits al-Hâfi tentang orang-
orang yang (hanya) rajin dan sungguh-sungguh beribadah di bulan 
Ramadhan, maka beliau menjawab: 

بئس القوم ل يعرفون  حقا إل ف شهر رمضان إن الصاحل الذي يتعبد 
 وَيتهد السنة كلها

“seburuk-buruk kaum adalah  orang-orang yang  tidak mengenal hak Allah 
kecuali hanya di bulan Ramadhan, sesungguhnya orang yang shaleh adalah 
orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh tiap tahun secara penuh.” 
(Ibn Rajab, Lathâ-iful Ma’arif, hal. 222).13 

Sungguh sangat aneh ketika Ramadhan sebagian kemaksiatan termasuk 
tempat maksiat diberhentikan, namun setelah Ramadhan semuanya kembali 
dilakukan, seolah-olah kita hanya membutuhkan karunia dan ridho Allah 
pada bulan Ramadhan saja. Kalau seperti ini yang terjadi, maka ini 

                                                        
13 Imam asy-Syibli pernah ditanya, “Mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan 
Sya’ban?” Maka beliau menjawab, 

 شعبانيا تكن ول ربانيا كن
“Jadilah kamu seorang Rabbani (hamba Allah Subhanahu wa ta’ala yang selalu 
beribadah kepada-Nya di setiap waktu dan tempat), dan janganlah kamu menjadi 
seorang Sya’bani (orang yang hanya beribadah kepada-Nya di bulan Sya’ban atau 
bulan tertentu lainnya).” (Ibnu Rajab al-Hambali,  Latha-iful ma’aarif, hal. 222) 
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merupakan pertanda tidak diterimanya amal ibadah kita, sebagamana 
perkataan sebagian ‘ulama terdahulu: 

 ذلك كان حبسنة بعد اتبعها مث حسنة عمل فمن بعدىا احلسنة احلسنة ثواب
 كان بسيئة اتبعها مث حسنة عمل من أن كما اْلوىل احلسنة قبول على عالمة

  قبوذلا وعدم احلسنة رد عالمة ذلك

Ganjaran perbuatan baik adalah (mendapatkan taufik untuk melakukan) 
perbuatan baik setelahnya. Maka barangsiapa yang mengerjakan amal 
kebaikan, lalu dia mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya, maka itu 
merupakan pertanda diterimanya amal kebaikannya yang pertama, 
sebagaimana barangsiapa yang mengerjakan amal kebaikan, lalu dia dia 
mengerjakan perbuatan buruk (setelahnya), maka itu merupakan pertanda 
tertolak dan tidak diterimanya amal kebaikan tersebut.” (Ibn Rajab, Lathâ-iful 
Ma’ârif, hal. 221). 

Senantiasa teguh menjalani kebenaran inilah yang disebut istiqamah, salah 
satu sikap yang menjadi kunci kesuksesan di akhirat kelak, sebagaimana 
firman Allah SWT  

َوَل حَتَْزنُوا  َكُة َألَّ ََّتَافُوااْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلئِ  ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا َرب َُّنا اللَُّو مُثَّ 
  َوأَْبِشُروا بِاْْلَنَِّة الَِّت ُكْنُتْم تُوَعُدونَ 

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” 
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka (istiqamah), maka 
Malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah 
kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah 
kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah 
kepadamu”(QS. Fushshilat : 30). 

Imam an-Nawawi (w. 676H) di dalam Riyâdh ash-Shâlihîn mengatakan, “Para 
ulama berkata, ‘Istiqamah adalah luzûm ath-thâ’ah (menetapi ketaatan).” 
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Ibn Rajab dalam Jâmi’ al-‘Ulûm wa al-Hikâm menjelaskan bahwa istiqamah 
adalah bertindak sesuai dengan jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus 
(Islam) tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan, dan hal itu mencakup semua 
aktivitas ketaatan lahir maupun batin, dan meninggalkan semua yang 
dilarang.  

Keistiqamahan yang sempurna seperti itu jelas merupakan sesuatu yang 
sangat berat. Karenanya, Allah SWT di dalam QS Fushshilat: 6, setelah 
memerintahkan untuk istiqamah, lalu memerintahkan kita untuk memohon 
ampunan. Artinya, seorang hamba yang berusaha sungguh-sungguh untuk 
istiqamah, pasti juga pernah melakukan kebengkokan, karenanya 
diperintahkan untuk beristighfar. Rasul saw. juga bersabda: 

 ... حُتُْصوا َوَلنْ  اْسَتِقيُموا
Beristiqamahlah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitungnya (yakni 
tidak akan mampu melakukannya secara sempurna)14 (HR Ahmad). 
Bergaul dengan orang-orang shaleh merupakan salah satu hal  dari banyak 
hal  yang bisa dilakukan agar bisa istiqamah. Nabi saw bersabda:  

 « َُيَاِللُ  َمنْ  َأَحدُُكمْ  فَ ْليَ ْنظُرْ  َخِليِلوِ  ِدينِ  َعَلى الرَُّجلُ » 

“Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Karena itu, hendaklah 
siapapun dari kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman”. (HR 
Ahmad). 

Berapa banyak kita saksikan orang yang hancur akhlaknya ketika berada pada 
lingkungan dan sistem yang buruk. Sebaliknya bergaul dengan orang shalih 
akan memudahkan untuk mengikuti keshalihannya.  Imam Al Fudhail bin 
‘Iyadh (w. 187 H)  berkata:  

                                                        

احلَِاتِ  اْْلَْعَمالَ  حُتُْصوا َوَلنْ  َمْعَناهُ  نَاِفعٍ  اْبنُ  قَالَ  احُتُْصو  َوَلنْ  اْسَتِقيُموا 14  اِلْسِتَقاَمةُ  مُيِْكُنُكمْ  َوَل  الصَّ
 اْلَبّْ  َأْعَمالِ  اْسِتيَعابُ  مُيِْكُنُكمْ  َل  ِعْنِدي َمْعَناهُ  َعْنوُ  اللَّوُ  َرْضيَ  اْلَولِيدِ  أَبُو اْلَقاِضي قَالَ  َشْيءٍ  ُكلّْ  ِف 

رُ  َواَللَّوُ  تَ َعاىَل  قَ ْوُلوُ  ِمنْ  َهارَ  اللَّْيلَ  يُ َقدّْ  ِمنْ  َماَلُكمْ  حُتُْصوا َوَلنْ  َمْعَناهُ  ُمَطرّْفٌ  َوقَالَ  حُتُْصوهُ  َلنْ  َأنْ  َعِلمَ  َوالن َّ
اْستَ َقْمُتمْ  ِإنْ  اْْلَْجرِ   
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ْؤِمنِ  َنْظرُ 
ُ

ْؤِمنِ  ِإىَل  ادل
ُ

 الَقْلبَ  ََيُْلو ادل
“Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan mengkilapkan 
hati.” (Siyar A’lam An Nubala’, 8/435).  Maksudnya adalah  dengan hanya 
memandang orang shalih, hati seseorang bisa kembali bersemangat, atau 
minimal mengetahui kekurangan dirinya. ‘Abdullah bin Al Mubarak (w. 181 H)  
mengatakan, “Jika kami memandang Fudhail bin ‘Iyadh, kami akan semakin 
sedih dan merasa diri penuh kekurangan.” Ja’far bin Sulaiman juga pernah 
berkata, “Jika hati ini ternoda, maka kami segera pergi menuju Muhammad 
bin Waasi (w. 123 H).” Tentu semua itu bisa terjadi jika pertemuan dan 
persahabatan tersebut dilandasi oleh iman dan pengetahuan akan hukum-
hukum syara’, serta ikhlas berteman karena Allah, bukan karena dorongan 
duniawi. 

 

22.Ketika Do’a Tiada Berguna 

Adalah mudah untuk mengatakan “kita pasti akan mati”, namun tidak 

mudah melakukan seperti apa yang diucapkan. Tidak jarang seseorang 

menunda-nunda kewajiban yang sangat mendesak, atau tidak segera 

meninggalkan maksiat yang terlanjur dilakukan, “ah nanti saja” 

pikirnya, seolah-oleh dia bisa memastikan bahwa besok dia masih 

hidup. Padahal ketika nyawa sudah berpisah dari raga, tidak berguna 

lagi upaya dan do’a, walaupun sambil menangis dan menghiba.  

Imam al Baihaqi (w. 458 H) dalam kitabnya, al Asmâ’ was Shifât, juz 1 

hal 555, meriwayatkan dari Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazi bahwa ia 

berkata:  

يبُ ُهمُ  َدْعَواتٍ  ََخْسُ  النَّارِ  ِْلَْىلِ   اخْلَاِمَسةُ  َكاَنتِ  فَِإَذا أَْربَ َعٍة، ِف  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوُ  َيُِ
 أََبًدا بَ ْعَدَىا يَ َتَكلَُّموا ملَْ 
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"Penghuni neraka berdoa kepada Allah lima kali. Empat kali dijawab 

Allah sedang doa yang kelima (dijawab Allah dengan perintah agar) 

mereka tidak berkata lagi setelahnya selama-lamanya."  

Doa-doa itu tersebut dalam firman-firman Allah SWT sebagai berikut:  

َنا َرب ََّنا قَالُوا  ِمنْ  ُخُروجٍ  ِإىَل  فَ َهلْ  ِبُذنُوبَِنا فَاْعتَ َرفْ َنا اثْ َنتَ نْيِ  َوَأْحيَ ْيتَ َنا اثْ َنتَ نْيِ  أََمت َّ
  َسِبيلٍ 

Mereka menjawab: "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 

dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula) lalu kami 

mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan (bagi kami) 

untuk keluar (dari neraka)." (TQS. Ghâfir: 11)  

Permintaan ini dijawab Allah SWT:  

 اْلَعِليّْ  لِلَّوِ  فَاحلُْْكمُ  تُ ْؤِمُنوا ِبوِ  ُيْشَركْ  َوِإنْ  َكَفْرمتُْ  َوْحَدهُ  اللَّوُ  ُدِعيَ  ِإَذا بِأَنَّوُ  َذِلُكمْ 
  اْلَكِبريِ 

Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja yang 

disembah. Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka 

putusan (sekarang ini) adalah bagi Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha 

Besar. (TQS. Ghâfir: 12)  

Doa penghuni neraka yang kedua:  

مْ  ِعْندَ  رُُءوِسِهمْ  نَاِكُسو اْلُمْجرُِمونَ  ِإذِ  تَ َرى َوَلوْ  ْعَنا أَْبَصْرنَا َرب ََّنا َرِّّْٔ  فَاْرِجْعَنا َومسَِ
  ُموِقُنونَ  ِإنَّا َصاحِلًا نَ ْعَملْ 

Dan (alangkah ngerinya) jika sekiranya kamu melihat ketika orang-

orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan 

Tuhannya. (Mereka berkata): "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan 
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mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan 

mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang 

yang yakin." (TQS. As Sajdah: 12)  

Permintaan mereka ini dijawab Allah SWT:  

 ُكْنُتمْ  مبَا اخْلُْلدِ  َعَذابَ  َوُذوقُوا َنِسيَناُكمْ  ِإنَّا َىَذا يَ ْوِمُكمْ  لَِقاءَ  َنِسيُتمْ  مبَا َفُذوقُوا
  تَ ْعَمُلونَ 

Maka rasakanlah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan 

hari pertemuan dengan harimu ini (hari kiamat), sesungguhnya Kami 

telah melupakan kamu (pula) dan rasakanlah siksa yang kekal 

disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. (TQS. As Sajdah: 14)  

Doa penghuni neraka kali yang ketiga ialah:  

ْرنَا َرب ََّنا ظََلُموا الَِّذينَ  فَ يَ ُقولُ  بْ  َقرِيبٍ  لٍ َأجَ  ِإىَل  َأخّْ   الرُُّسلَ  َونَ تَِّبعِ  َدْعَوَتكَ  صلُِ

Maka berkatalah orang-orang yang zalim: "Ya Tuhan kami, beri 

tangguh kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu 

yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan 

mengikuti Rasul-rasul." (TQS. Ibrahim: 44)  

Permintaan mereka ini dijawab oleh Allah SWT:  

  َزَوالٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما قَ ْبلُ  ِمنْ  أَْقَسْمُتمْ  َتُكونُوا أَوملَْ 

(Kepada mereka dikatakan): "Bukanlah kamu telah bersumpah dahulu 

(di dunia), bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?" (TQS. Ibrahim: 

44)  

Doa penghuni neraka kali yang keempat ialah sebagaimana firman 

Allah SWT .:  

رَ  َصاحِلًا نَ ْعَملْ  َأْخرِْجَنا َرب ََّنا ِفيَها َيْصَطرُِخونَ  َوُىمْ    نَ ْعَملُ  ُكنَّا الَِّذي َغي ْ
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Dan mereka berteriak di dalam neraka itu: "Ya Tuhan kami, 

keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh 

berlainan dengan yang telah kami kerjakan." (TQS. Fatir: 37)  

Allah SWT menjawab permintaan mereka dalam firman-Nya:  

رُْكمْ  أَوملَْ  رُ  َما نُ َعمّْ  ِمنْ  لِلظَّاِلِمنيَ  َفَما َفُذوقُوا النَِّذيرُ  َوَجاءَُكمُ  رَ َتذَكَّ  َمنْ  ِفيوِ  يَ َتذَكَّ
  َنِصريٍ 

Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang 

cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir dan (apakah tidak) 

datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah (azab 

Kami) dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong 

pun." (TQS. Fatir: 37)  

Dan penghuni neraka berdoa sebagai yang tersebut dalam firman-Nya:  

َها َأْخرِْجَنا َرب ََّنا   ظَاِلُمونَ  فَِإنَّا ُعْدنَا فَِإنْ  ِمن ْ

Ya Tuhan Kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan kembalikanlah 

kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), 

sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. (TQS. Al 

Mu'minun: 107)  

Akhirnya Allah SWT menjawab dengan tegas:  

  ُتَكلُّْمونِ  َوَل  ِفيَها اْخَسُئوا قَالَ 

Allah berfirman: "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah 

kamu berbicara dengan Aku." (TQS. Al Mu'minun: 108)  

Setelah jawaban Allah SWT  yang kelima, bungkamlah penghuni 

neraka, tiada lagi doa permohonan yang mereka panjatkan selain dari 

pekikan dan jeritan yang keluar dari mulut mereka, karena beratnya 

azab yang menimpa mereka.  
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Saat ini, ketika sebagian besar hukum-hukum-Nya diabaikan, upaya 

apa yang sudah kita lakukan untuk menjawab seruan-Nya?, 

pengorbanan apa yang sudah kita berikan untuk memperjuangkan 

tegaknya syari’ah-Nya? Kalau kita juga abai terhadap hal ini, apa 

jawaban kita nanti ketika ditanya dihadapan-Nya? Allahu A’lam. 

 

23. Kapan Tibanya Saat Beristirahat? 

Ketika sebuah tugas yang dirasa besar dan berat sudah selesai 

dilakukan, ketika ketaatan demi ketaatan telah ditunaikan, ketika 

merasa diri telah banyak berkontribusi dalam perjuangan, tidak jarang 

timbul dalam pikiran seseorang, “sekaranglah saatnya beristirahat 

sejenak”. Sebaliknya adakalanya seseorang ketika semua usahanya 

mentok, tidak membuahkan hasil, lalu menjumpai jalan yang dilalui 

semakin terjal dan berduri, teman perjalanan juga sudah enggan turut 

mendaki, lalu terlintas dalam hati: “aku lelah dengan upaya ini, 

sebaiknya istirahat saja”.  

Padahal Al Hasan bin Shalih rahimahullah pernah menyatakan:  

 الشر من بو بابا  يريد ،يفتح للعبد تسعة وتسعني بابا من أبواب اخلريلإن الشيطان 

Sesungguhnya syaithan bisa (memancing dg) membukakan 99 pintu 

kebajikan, agar masuk ke satu pintu keburukan yang syaithan 

inginkan15 

Bisa jadi syaithan memang tidak begitu menghalang-halangi berbagai 

macam upaya keta’atan hingga akhirnya menghasilkan kesuksesan, 

namun ada ujung yang dinantinya, yang diharapkannya, semisal 

                                                        
15

 al Muntaqa an Nafis min Talbis Iblis, hal 63 
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munculnya rasa ‘ujub/berbangga diri dg melalaikan pemberi nikmat, 

atau yang diinginkannya adalah munculnya sikap sudah cukup 

sehingga selanjutnya istirahat. 

Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya: 

 الراحو ؟ مَ طعْ  العبدُ  مىت َيدُ 
Kapan seorang hamba dapat mengecap (waktu) istirahat? Maka beliau 

menjawab: 

 عند أول قدم يضعها ف اْلنة
saat pertama kali kaki dia menginjak surga.16  

Imam As Syâfi’i rahimahullah juga pernah menyatakan:  

 دىم مل يزل تعبان ف كل زمانوءات، فإن أحرُ   مُ طلب الراحة ف الدنيا ل يصح ْلىل ال

Mencari istirahat di dunia tidaklah layak bagi seorang ksatria, karena 

seorang ksatria senantiasa bekerja keras sepanjang zaman.17 

Ditanyakan kepada seorang ahli zuhud: 

 من َصْفَوة ا؟ ادلرءُ  ليكونَ  كيف السبيلُ 
Bagaimana jalannya agar seseorang menjadi salah satu pilihan Allah? 

Dia menjawab: 

                                                        
لرمضانالقواعد احلسان ف أسرار الطاعة والستعداد  16  hal 26, Maktabah  Syâmilah 
17

 idem 
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 ف الطاعة وأعطى آّهودَ  إذا خلع الراحةَ 
Jika dia menanggalkan istirahat dan senantiasa bersungguh-sungguh 

dalam menjalani keta’atan.18 

Amîrul Mukminin fil Hadîts, Syu’bah bin Hajjaj Al Bashri pernah 

menyatakan: 

 ل تقعدوا فُراًغا فإن ادلوت يطلبكم
Janganlah kalian duduk-duduk senggang (tanpa kegiatan), karena 

sesungguhnya kematian senantiasa mencari kalian.19 

**** 

Imam Fakhruddin Ar Râzi (w.606H), dalam tafsirnya, Mafâtîhul Ghaib20, 

ketika mengomentari surat Al Ashr yang mengaitkan antara waktu 

dengan kerugian, beliau menyatakan:  

َفكُّ  قَ لََّما َوُىوَ  ُعُمرُُه، ُىوَ  َماِلوِ  َورَْأسُ  اْلَماِل، رَْأسِ  َتْضِييعُ  ُىوَ  اخْلُْسرَ  ِْلَنَّ   َتْضِييعِ  َعنْ  يَ ن ْ
ْنَساِن َفِإنْ  مَتُرُّ  َساَعةٍ  ُكلَّ  ِْلَنَّ  َوَذِلكَ  ُعُمرِِه،  َشكَّ  َفاَل  اْلَمْعِصَيةِ  ِإىَل  َمْصُروَفةً  َكاَنتْ  بِاإْلِ

 َذَىبَ  َكَما ِْلَنَّوُ  َحاِصٌل، أَْيًضا َفاخْلُْسرَانُ  بِاْلُمَباَحاتِ  َمْشُغوَلةً  َكاَنتْ  َوِإنْ  اخْلُْسرَاِن، ِف 
 أَثَ رٌ  ِمْنوُ  يَ ْبقَ  ملَْ 

                                                        
18 idem 
19 idem 
العرِب الِتاث إحياء دار -( ى ٙٓٙ: ادلتوّف) الري خطيب الرازي الدين فخر. الكبري التفسري=  الغيب مفاتيح 20  juz 32 hal 280 
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Karena sesungguhnya kerugian itu adalah hilangnya modal, dan 

modalnya manusia adalah umurnya, dan modal tersebut terus 

berkurang seiring dengan hilangnya umurnya. Demikian itu karena 

setiap saat berlalu atas manusia, jika waktunya digunakan untuk 

bermaksiat, tidak diragukan lagi (dia) dalam kerugian. Dan jika 

waktunya disibukkan dengan yang mubah, maka kerugian pula yang 

diperoleh, karena sebagaimana waktunya hilang namun tidak 

meninggalkan jejak apapun. 

Sungguh modal usia yang kita miliki sangat sedikit, mau kita gunakan 

untuk kebaikan atau kejahatan, maupun tidak dipakai sekalipun, modal 

itu pasti akan habis.  

Bila kita bertekad menginvestasikan waktu hidup kita untuk kebaikan, 

sesungguhnya resiko penderitaan yang mungkin kita alami sangat 

sebentar, yakni hanya didunia ini, sedangkan keberuntungan di akhirat 

sungguh tiada batasnya. 

Sebaliknya bila modal usia ini kita gunakan untuk maksiyat, maka 

kemungkinan kenikmatan yang diperoleh sangat sedikit, yakni hanya 

kenikmatan di dunia yang fana ini, sementara siksa yang bakal diterima 

di akhirat sangat berat.  

Begitu pula jika modal usia ini lebih banyak kita gunakan untuk 

bermain-main, atau mengejar kenikmatan dunia, walaupun halal 

sekalipun, maka sungguh kerugian juga yang akan dijumpai, karena 

modalnya habis, begitu juga kenikmatan yang diperoleh juga akan 

habis. 

Imam Abu Bakar bin ‘Ayyasy berkata, “Andai seseorang kehilangan 

sekeping emas, ia akan menyesal dan memikirkannya sepanjang hari. 
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Ia mengeluh: Inna lillâh, emas saya hilang. Namun belum pernah 

seseorang mengeluhkan: satu hari telah berlalu, apa yang telah aku 

lakukan dengannya?” 

Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi sering kali terlihat sedang membaca 

sambil berjalan sebab ia tidak ingin membuang waktunya percuma. 

Imam Abdul Wahab As Sya’rani bercerita tentang gurunya, Syeikh 

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H, penulis kitab Fiqh Syafi’i; Fathul Wahâb 

Syarh Mihhâjut Thullâb), “Selama dua puluh tahun aku melayaninya, 

belum pernah aku melihat beliau dalam kelalaian atau melakukan 

sesuatu yang tak berguna, baik siang ataupun malam hari. Jika 

seorang tamu berbicara terlalu panjang kepadanya, beliau segera 

berkata dengan tegas: ‘Kau telah membuang-buang waktuku.’  

Zaid bin Tsabit, misalnya, berhasil melaksanakan perintah Nabi Saw 

untuk menguasai bahasa Yahudi (Suryaniah) –percakapan dan tulisan- 

hanya dalam 17 hari saja.  

Menyikapi Udzur 

Kenapa sulit untuk menjadi seperti mereka? Hal paling umum yang 

terjadi adalah karena kita, lebih sering mencari udzur dan 

menjadikannya alasan agar terkesan logis kalau tidak mungkin bisa 

seperti mereka. Berikut ini beberapa teladan, bagaimana orang yang 

telah mendapatkan uzur syar’i, namun tetap bisa memperoleh 

kemuliaan yang lebih tinggi. 

Abdullah bin Ummi Maktum (Abdullah bin Qais bin Zaidah bin Al-

Asham) memiliki hasrat yang besar untuk ikut berperang di jalan Allah 

walaupun matanya buta.  
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Imam Bukhari meriwayatkan dari Barra', katanya, "Ketika turun ayat,  َل
-Tidaklah sama orang') َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمَجاِىُدوَن ِف َسِبيِل اللَّوِ 

orang yang duduk di antara orang-orang mukmi) .' (Q.S. An-Nisa 95) 

bersabdalah Nabi saw., 'Panggillah si fulan!' Maka datanglah dia 

membawa tinta, papan dan alkatif (penyangga), lalu sabda Nabi saw., 

'Tulislah! Tidaklah sama orang-orang yang duduk di antara orang-

orang mukmin dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah,' 

sedangkan dibelakang Nabi ada Abdullah bin Ummi Maktum, maka dia 

berkata  ٌيَا َرُسوَل اللَِّو، أَنَا َضرِير (wahai Rasulullah, Saya ini cacat)21.' Maka 

turunlah sebagai ganti ayat tadi, 

َرِر َواْلُمَجاِىُدوَن ِف َسِبيِل اللَِّو بَِأْمَواذِلِمْ  ُر أُوِل الضَّ  َل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغي ْ
َل اللَُّو اْلُمَجاِىِديَن بَِأْمَواذِلِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجةً   َوأَنْ ُفِسِهْم َفضَّ

Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut 

berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang 

berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah 

melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas 

orang-orang yang duduk satu derajat. 

Walaupun ayat itu sudah diturunkan, beliau masih tetap memiliki 

hasrat yang tinggi untuk syahid di jalan Allah. Akhirnya Allah 

mengabulkan keinginan beliau untuk berjihad dan menjadi orang buta 

pertama mengikuti perang dalam sejarah Islam iaitu perang Al-

                                                        
21 Dalam riwayat lain Abdullah Ibnu Ummi Maktum berkata: ع اْلهاد وا يا رسول ا لو أستطي

 demi Allah wahai Rasulullah, seandainya aku mampu berperang, niscaya aku )  ْلاىدت

akan berperang) 
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Qadisiyah. Ketika Anas bin Malik bertanya, wahai Abdullah bin Ummi 

Maktum, bukankah Rasulullah saw telah memberi udzur kepadamu? Ia 

menjawab, “Ya betul, memang dalam Al Quran telah diberikan udzur 

kepada orang buta. Tetapi saya menginginkan dengan kehadiran saya 

di sini, di medan perang, paling tidak dapat menambah jumlah tentara 

Islam.” Dan dalam satu riwayat dinyatakan beliau berhasil meraih  

syahid (dalam riwayat lain beliau dikatakan wafat biasa di Madinah). 

‘Amr ibnul Jamuh, walaupun beliau orang yang sangat pincang, beliau 

tetap ingin terjun dalam perang Badar demi merindukan syahid. Ketika 

itu anaknya melobi Rasulullah agar mencegah niat bapaknya untuk ikut 

jihad dan Rasulullah melarangnya. Ketika datang seruan untuk perang 

uhud, dia berkata kepada anak-anaknya: ”kalian telah melarangku ikut 

dalam perang badar, maka janganlah melarangku untuk keluar dalam 

perang uhud”, anak-anaknya menjawab: “sesungguhnya Allah 

memberimu keringanan”. Kemudian Amr bin Al Jamuh mendatangi 

Rasulullah dan berkata : ”Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak-

anakku ingin menghalangiku keluar bersama engkau dalam urusan 

(perang)ini, demi Allah sesungguhnya aku berharap masuk surga 

dengan kepincanganku ini” Rasulullah berkata: “adapun engkau, Allah 

telah memaafkanmu (dari tidak berperang), maka tidak ada 

(kewajiban) jihad bagimu”. Dan Rasulullah berkata kepada anak-anak 

‘Amr: “tidak ada hak bagi kalian untuk mencegahnya dari (berjihad) 

barangkali Allah akan memberi rizki syahid kepadanya. ‘Amr kemudian 

pergi dengan pedangnya, dan berdo’a: ‘Ya Allah, karuniakan kepadaku 

syahadah (mati syahid), dan jangan kembalikan aku kepada 

keluargaku dengan kegagalan (meraih syahid)’. Akhirnya ia memang 

syahid dalam perang uhud, dan Rasulullah bersabda: ‘demi dzat yang 
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diriku dalam genggamannya, sungguh aku melihatnya memasuki 

surga dengan kepincangannya’.22 

*** 

، َوَأْصِلْح ِل َشْأين ُكلَُّو، َل إَِلَو ِإلَّ اللَُّهمَّ َرمْحََتَك أَرْ  ُجو، َفاَل َتِكْلِّن ِإىَل نَ ْفِسي َطْرَفَة َعنْيٍ
 (داود وأب)رواه  أَْنتَ 

Wahai Allah, rahmat-Mu yang senantiasa aku harap, maka  janganlah 

Engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mata, 

dan perbaikilah semua urusanku, tidak ada Tuhan selain Engkau (HR. 

Abu Dawud)  

  

                                                        
22

 Ibnul Atsiir (wafat 606 H), Usudul Ghoobah, 2/343, Maktabah Syaamilah 
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