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- Karunia dan Anugerah Hanyalah Milik
Allah Semata

Ibnu sa,ad menyebutkan dalam l<fiab Ath-Thabaqat, dati

Umar bin Abdul Aziz ebahwa apabila dia berkhutbah di atas

mimbar, lalu dia khawatir akan merasa ujub maka dia akan

menghentikan khutbahnya. Dan jika dia menulis sebuah surat, lalu

dia merasa khawatir akan ujub, dia akan merobeknya, dan dia

berkata, "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan

diriku."

Ketahuilah bahwasanya apabila seorang hamba

mengucapkan suahr perkataan atau melakukan suatu perbuatan

yang dia lakukan demi mendapatkan keridhaan Allah, yang

dengan itu dia merasakan karunia Allah atas dirinya, juga taufik

Nya kepada-Nya, dan bahwasanya dia hanya bisa melakukan itu

karena Allah dan bukan karena dirinya sendiri, tidak pula karena

pengetahuannya, atau karena pftirannya, ataupun karena daya

dan kekuatannya, nannun semua itu bisa dia lakukan karena Dzat

yang telah memberinya' lisan, hati, mata, dan telinga'

Sesungguhnya Dzat yang telah memberinya semua itu juga telah

menganugerahinya kemampuan untuk berbicara dan berbuat. Jika

semua ini tidak luput dari perhatian dan pandangan hatinya, maka

rasa ujub tidak akan hadir di dalam dirinya, karena ujub itu berasal

dari pandangannya yang terfokus kepada dirinya sendiri, dan juga

karena ketidakmampuannya dalam melihat kamnia, taufik, dan

1
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pertolongan dari Tuhannya. Namun jika perhatian akan hal itu

luput darinya, dan yang muncul adalah pengakuan terhadap

dirinya sendiri, maka muncullah rasa ujub yang pada gilirannya

akan merusak ucapan dan amal perbuatannya. Terkadang dia

dihalangi dan tidak bisa menyempumakan perkataan ataupun

pertuatannya. Dan ifu merupakan rahmat Allah baginya agar dia

bisa tetap melihat anugerah dan karunia Allah. Terkadang dia bisa

menyempumakannya, akan tetapi dia tidak menghasilkan buah,

dan kalaupun dia berbuah maka buahnya adalah buah yang lemah

dan tidak bisa memberikan hasil yang diinginkan. Terkadang

bahaya dari perkataan atau amal perbuatannya itu jauh lebih besar

baginya daripada manfaatnya, dan melahirkan berbagai macam

kerusakan di dalam dirinya, sesuai dengan seberapa banyak dia

melupakan karunia dan anugerah Allah, dan melupakan bahwa

perkataan dan perbuatannya itu sesungguhnya bisa terjadi karena

Allah.

Dari sinilah kemudian Allah s memperbaiki perkataan dan

perbuatan hamba-Nya, memperbesar buahnya, atau merusaknya

dengan menjadikannya tidak bisa berbuah. Tidak ada sesuahr

apapun yang lebih memsak amal daripada ujub dan penglihatan

terhadap diri sendiri.

Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya, Dia

memperlihatkan kepadanya anugerah-Nya, taufik-Nya, dan

pertolongan-Nya untuknya dalam segala perkataan yang dia

ucapkan dan segala amal yang dia perbuat sehingga tidak timbul

rasa ujub di dalam dirinya. Kemudian Allah memperlihatkan

kekurangannya di dalamnya, dan dia tidak ridha dengan apa yang
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dipersembahkannya untuk Tuhannya, sehingga dia bertobat
kepada-Nya atas kekurangannya itu, memohon ampunan kepada-

Nya, serta merasa malu unfuk meminta pahala untuk itu. Apabila
Allah tidak memperlihatkan itu kepadanya, dan menjadikan

kekurangannya itu luput dari perhatiannya, sehingga dia hanya

bisa melihat dirinya di dalam amalnya, dan dia melihatnya dengan

pandangan yang sempuma dan penuh keridhaan, maka amal itu

tidak akan diterima oleh Allah dengan penerimaan, keridhaan, dan

cinta.

Orang yang bermakrifah dan mengenal Tuhannya akan

mengerjakan suatu amal demi meraih keridhaan-Nya, dan

menyaksikan di dalamnya karunia-Nya, anugerah-Nya, serta taufik-

Nya. Seraya memohon maaf kepada-Nya atas kekurangan

amalnya, dan merasa malu kepada-Nya jika dia belum bisa

menunaikan seluruh hak-Nya.

Sedangkan orang yang jahil, mengerjakan suafu amal

karena menumti keinginan dan hawa nafsunya, dengan

menjadikan dirinya sebagai pusat dari amal itu, sehingga dia

menganggapnya sebagai suatu kebaikan terhadap Tuhannya dan

dia merasa ridha dengan amalnya itu. Dan ini adalah satu halyang
berbeda dengan kondisi yang sebelumnya.l

3
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- Orang Yang Mengenal DirinYa Akan
Mengenal TuhannYa

Tidak ada yang bisa memanfaatkan nikmat Allah dengan

keimanan dan ilmu kecuali orang yang telah mengenal dirinya, lalu

berhenti pada batas dirinya, tidak melampauinya melebihi sesuatu

yang bukan miliknya. Tidak melampaui batasnya dan mengatakan

bahwa ini adalah milikku. Namun dia akan meyakini bahwa ihr

adalah milik Allah, dari Allah, dan karena Allah; Dialah yang

memberi anugerah sejak awal dan sampai seterusnya tanpa ada

sebab ataupun hak dari si hamba. Sehingga nikmat-nikmat Allah

membuatnya merasakan kerendahan dan kehinaan sebagai hamba

yang tidak memiliki kebaikan sama sekali di dalam dirinya, dan

meyakini bahwa segala kebaikan yang sampai kepadanya adalah

milik Allah, karena-Nya, dan berasal dari-Nya. Dengan demikian

maka nikmat-nikmat itu menciptakan perasaan hina dan

kerendahan yang demikian hebat sehingga tidak bisa diungkapkan.

semakin bertambah nikmat itu, semakin besar pula di dalam

dirinya perasaan hina, rendah, khusyr', cinta, takut, dan harap'

Dan ini merupakan hasil dari dua ilmu yang mulia:

Pengetahuannya tentang Tuhannya, kesempurnaan-Nya,

kebaikan dan kekayaan-Nya, eksistensi-Nya, kebajikan-Nya,

hikmah-Nya, keyakinan bahwasanya segala kebaikan berada di

tangan-Nya, dan semua adalah kekuasaan-Nya yang diberikan-Nya

kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Dia menahannya dari

siapa saja yang dikehendaki-Nya, untuk-Nya segala pujian atas

semua itu. Dan inilah pujian yang paling lengkap dan paling

sempurna.

4
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Sementara yang kedua adalah pengetahuannya tentang
dirinya, berhenti pada batasannya, dan pengetahuannya tentang
kadar dirinya, kekurangannya, kezhalimannya, kebodohannya, dan
bahwasanya tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya, tidak
miliknya tidak pula karenanya dan tidak pula darinya, dan bahwa
tidak ada yang dia miliki pada dzat dirinya kecuali kefanaan.

Begifupula dengan sifat-sifat dan kesempumaannya, tidak ada
yang dia miliki kecuali kefanaan, yang mana tidak ada sesuatu

apapun yang lebih rendah dan lebih kurang dari kefanaan tersebut.

Apapun kebaikan yang terdapat di dalamnya maka itu adalah
mengikuti wujudnya, bukan kembali kepadanya, dan bukan pula
karena dirinya itu sendiri.

Apabila kedua pengetahuan (ilmu) ini telah tertanam di
dalam dirinya, dan tidak sekedar berada pada lisannya, maka saat
itulah dia akan mengetahui bahwa segala puji hanya milik Allah,
segala perkara adalah milik-Nya, segala kebaikan berada di tangan-
Nya, dan Dialah yang berhak atas segala puja dan puji, bukan
yang lainnya, sementara dirinyalah sebagai manusialah yang lebih
utama unfuk menerima hinaan, aib, dan celaan.

Dan barangsiapa yang luput darinya kedua ilmu ini, maka
seluruh perkataan, amal perbuatan, dan keadaannya akan menjadi
terlihat indah baginya, sehingga dia tertipu olehnya, dan dia tidak
akan bisa mendapatkan pefunjuk kepada jalan lurus yang akan
menghantarkannya kepada Allah.

Maka dari itu, seorang hamba hanln bisa sampai kepada
Tuhannya dengan memiliki kedua pengetahuan ini, memahaminya
sebagai ilmu dan menerapkannya dalam segala keadaannya.

5



En si fr{oy e di a I 6 nu I Qryyim

Inilah makna dari sabda beliau, "Orang yang mengenal

dirinya akan mengenal Tuhannya," sesungguhnya orang yang

mengenal dirinya dengan segala kebodohan, kezhaliman, aib,

kekurangan, kebutuhan, kehinaan, kepapaan, dan kefanaan, akan

mengenal Tuhannya dengan semua kebalikan dari sifat-sifatnya itu.

Sehingga dia akan berhenti pada batas dirinya dan tidak

melewatinya. Dia akan memuji Tuhannya dengan apa yang berhak

diterima-Nya. [-alu seluruh kekuatan cintanya, takut"rya, harapnya,

tobatnya, dan tawakalnya akan ditujukan kepada-Nya seorang.

Tidak ada yang lebih dia cintai daripada-Nya, dan Dia pula yang

paling ditakuti dan diharapnya. Inilah hakikat dari penghambaan.

Wallahul musta'aan.

Dikisahkan bahwa ada seorang yang bijak menuliskan di

depan pintu rumahnya, "sesungguhnya tidak akan ada yang

memetik manfaat dari kebijaftsanaan kami kecuali orang yang telah

mengenal dirinya dan kemudian berhenti pada batasannya. Siapa

yang demikian keadaannya maka silahkan dia masuk, dan jika

tidak maka hendaknya dia kembali sampai dia memiliki sifat ini."2

- Memohon Keselamatan dan Bersyukur
Atasnya

Allah @ menyr.rkai jika seorang hamba meminta

keselamatan dari-Nya. Dan tidak ada doa yang lebih disukai Allah

daripada keselamatan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam //

z L:h. Al Faun'id(202-2031.
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Musnad dan Abu Shalih, dari Abu Hurairah rS bahwa Abu

Bakar rS berdiri di atas mimbar dan berkata, #Jd ftl eAt lur rrt"

p.At 'u (P 4t '.s'. ti* "Mintalah kepada Allah keselamatan,

sesungguhnya tidaklah seorang hamba diberi anugerah -setelah
keyakinan- yang lebih baik daripada keselamatan."3

Dan di dalam hadits lain, Pt * q,fur ltr G ty.- S;rit'01
hr? iirr rji ,ry;Ats PtU *sesungguhnya manusia Udak diberi

squatu di dalam dunia ini gng lebih utama daipada maaf dan

kuelamatan, maka mintalah keduanSn kepada Allah 'Azza wa

Jalla.'4

Dan beliau berkata kepada pamannya Abbas, 'U i;t V5-

lrldu, ,G!$ "Wahai paman, perbanyaklah berdoa meminta

kqelamatan.'6

Pada saat di Thaif beliau berdoa, ii l# 'rrb +t l'ol
,t ea:ti'Oiltb'ot ;t 4u.l "selama hgkau tidak mwka kepada dinku

3 Dinisbatkan oleh Abu Bakar secara marfu' kepada Nabi $ sebagaimana

dalam Musnad Imam Ahmad (l/81 dari riwayat Abu Ubaidah Amir bin
Abdullah bin Mas'ud dari Abu Bakar Qo dari Nabi S dengan redaksi dan
makna hadits yang sama. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah dari Abu
Bakar rg dari Nabi $ dengan riwayat yang sepertinya. Lih. Al Musnad(7/A\.

4 HR. Ahmad (Al Musnad, t/7\dengan makna hadits yrang sama.
s HR. Ahmad (Al Musnad, t/2091dan At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi,

pembahasan: Doadoa, hadits no. 3514).
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maka aku tidak peduli, karena keselamatan dari-Mu lebih luas

bagiku.'6

Dan beliau juga berlindung dengan doanya, b '!tbJ. i:i1

* g.'s*ft *t* b'ry*}tl?t |:ye; "Aku berlindung kepada

keidhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan aku berlindung kepada

kaelamatan-Mu dai siksaan-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu

dari-Mu.'f

Dan dalam hadits lain disebutk an, zit:i6 nlAtt 'jASt itt r jt;
'Mohonlah kepada Allah ampttnan, keselamatan, dan

perlindungan dai sqala sauafu.'8

Doa ini mencakup permohonan ampunan atas segala yang

telah lalu, keselamatan untuk saat sekarang, dan perlindungan di

masa yang akan datang dengan keselamatan yang terus-menerus

dan tak terputus. Abdul A'la At-Taimi pemah berkata,

"Perbanyaklah memohon keselamatan dari Allah; karena

sesungguhnya orang yang tengah diberi cobaan itu, sekeras

apapun cobaannya, dia tidak lebih berhak unhrk berdoa daripada

orang yang tengah berada dalam keselamatan dan tidak aman dari

cobaan. Dan bukankah orang-orang yang mengalami cobaan hari

ini adalah mereka yang berada dalam keselamatan di hari kemarin,

dan orang-orang yang mendapat cobaan setelah hari ini adalah

6 HR. Ath-Thabrani (Al lGbir, L3/73,181) dan disebutkan juga oleh hnu
Hisyam lAs-Sirah An-Nabawiph, 2/ 268).

7 HR. Muslim(shahih Muslim, pembahasan: Shalat, bab: Yang dibaca pada

saat rukuk dan sujud, hadits no. 486).
8 Aku tidak menemukan riwayat dengan lafazh seperti ini.
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mereka yang berada dalam keselamatan pada hari ini. Walaupun

cobaan itu menarik kepada kebaikan, akan tetapi kita bukanlah

orang-orang yang suka dengan cobaan. Dan bisa saja suatu

cobaan menyebabkan kesusahan di dunia dan mendatangkan

kehinaan di akhirat. Orang yang lama menghabiskan waktu dalam

bermaksiat kepada Allah tidak bisa arnan dari cobaan pada sisa

umumya, yang akan menyrsahkannya di dunia dan membuka

kejelekannya di akhirat. "

Kemudian setelah itu dia berkata, "Segala puji bagi Allah
yang apabila kita menghitung nikmat-Nya maka kita tidak akan

bisa menghitungnya, dan jika kita terus-menen$ berbuat amal

kebaikan untuk-Nya kita tidak akan bisa menyamai nikmat-Nya,

dan jika kita diberi umur yang panjang untuk ifu, maka kita pun

tidak akan bisa memenuhinya."

Suafu hari Rasulullah $ mela*ati seseorang yang

memohon agar diberi kesabaran oleh Allah, maka beliau berkata,
fiilt ,:l:"'6 ,U AJ !;S "sungguh engkau telah meminta cobaan,

maka mintalah kqelamatan.'9

Di dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa
Nabi S menjenguk seorang laki-laki yang telah menjadi sangat

kurus sehingga terlihat seperti anak ayam, maka beliau pun

berkata, 'Apakah engkau pemah berdoa ssuafu kepada Allah,

abu meminta agar diberi sesuafu?"Lelaki itu menjawab, "lya, aku
pemah berdoa, 'Ya Allah, jika ada siksaan yang akan Engkau

9 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/231) dan At-Tirmidzi (Sunan At-
Tirmidzi, pembahasan: Doadoa, hadits no. 35271.
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timpakan kepadaku di akhirat, maka segerakanlah ia untukku di

dunia'.r' Maka Rasulullah S bersabda, "Subhanallah, engkau tidak

akan mampu menanggungnya dan tidak akan bisa, mengapa tidak

engkau katakan, 'Ya Allah, benlah kami kebaikan di dunia dan

kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dai api neraka?!'."L0

lalu beliau mendoakannya dan Allah pun menyembuhkannya.

Syaiban berkata: Apabila Al Hasan duduk dalam suafu

majelis, dia akan berkata, "Ya Allah, bagi-Mu segala puji untuk

Islam, bagi-Mu segala puji untuk Al Qur'an, bagi-Mu segala puji

untuk keluarga dan harta, telah Engkau lapangkan rqel<i kami,

Engkau perlihatkan keamanan pada kami, Engkau lindungi kami

dengan baik, dan semua yang kami minta telah Engkau beri, maka

bagi-Mu segala puji yang banyak sebagaimana Engkau telah

mernberi nikmat yang banyak. Engkau telah memberi kebaikan

yang banyak, Engkau jauhkan banyak kejahatan, maka segala puji

hanya bagi wajah-Mu yang kekal dan abadi."

Dan diriwayatkan dalam

Nabi $ bersabda,

As-Sunan, bahwa

A d.{bf 6 41 7ii'b
'e;r1

|LUi k ull lt ,SHr U) i;ir 'att ,,,1'LU

Y

JUU

10 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Dzikir dan doa, hadits no.

2688).

//o /, o+
.' Y. J> tJ cll)/ , ' J/

'4:*'!-o)
O //>,
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,2., al o'.1 o ! / e / / / o'ft 6\I ia d-',; eU,t! Ju h +"Al

;A)

"Barangsiapa diantan kalian yang ketika memasuki pagi
mengucapkan, 'Ya Allah, tidaklah ada suatu nikmat pada dinku
atau pada salah seorang dari makhluk-Mu kecuali dai hgkau
seorz,ng, maka bagi-Mu-lah segala puji dan s5rukur' melainkan dia

telah menunaikan unfuk hai ifu, dan barangsiapa tnng
menguapkannya di sore hari, maka dia telah menunaikan

unfuk malam haringa."l1

Suafu hari Wahab berjalan melewati seseorang yang tengah

mendapat cobaan berupa kebutaan, penyakit kusta, lumpuh, tidak
berpakaian dan penyakit lepra, dan orang itu mengucapkan,
"Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-N5n." Maka seseorang

yang saat itu berjalan bersama Wahab berkata padanya, "Apa
nikmat yang masih tersisa pada dirimu sehingga engkau memuji

Allah atasnya?" Maka orang itu berkata, "Arahkanlah

pandanganmu kepada penduduk Madinah, dan lihatlah

kebanyakan penduduknya, tdakkah aku layak memuji Allah
karena tidak ada seorang pun di dalamn5ra Snng masih mengenal

Allah kecuali aku?"

llHR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, pembahasan: Adab, bab: Yang
dikatakan pada waktu pagi, hadits no. 5073).
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Bakr bin Abdullah berkata, "Wahai anak Adam, jika engkau

ingin mengetahui seberapa besar nikmat Allah atas dirimu maka

pejamkanlah kedua matamu. "

Dan Muqatilberkata mengenai firman Allah,

"Dan Dia menyempumakan nikmat-Nya unfukmu lahir dan

batin. "(Qs. Luqmaan [3111 20), dia berkata, "Adapun nikmat yang

lahir adalah Islam, sedangkan nikmat yang batin adalah ketika Dia

menutupi perbuatan maksiat yang kalian lakukan."

Sementara Ibnu Syaudzab berkata: Abdullah -yakni hnu

Mas'ud- r$o berkata, "sesungguhnya Allah memiliki kamnia atas

penduduk neraka, andai Dia berkehendak untuk mengadzab

mereka dengan sesuafu yang lebih pedih daripada api neraka,

niscaya Dia akan mengadzab mereka dengannya-"

Ka'ab berkata, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada

seorang hamba di dunia, lalu dia mensyukurinya dan tawadhu'

dengan nikmat itu karena Allah, melainkan Allah akan

menjadikannya bermanfaat baginya di dunia, dan menaikkan

deratutnya di akhirat. Dan tidaklah Allah memberi nikmat kepada

seorang hamba di dunia, lalu dia tidak mensyrkurinya dan tidak

pula bersikap tawadhu' dengan nikmat tersebut, melainkan Allah

akan menghilangkan manfaat dari nikmat itu di dunia, dan Allah

akan membukakan untuknya beberapa tingkatan di neraka, dan

jika Allah berkehendak Dia akan mengadzab-Nya atau

memaafkannya."
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Al Hasan berkata, "Barangsiapa yang memandang bahwa

Allah tidak memiliki nikmat atas dirinya kecuali pada makan,

minum, dan pakaiannya, maka ilmunya amatlah dangkal dan

adzabnya telah dekat kepadanya."

Aisyah q, berkata, "Tidaklah seorang hamba meminum air

tawar, lalu air ifu masuk tanpa sakit dan mengeluarkan penyakit,

melainkan telah wajib baginya bersyukur."

Salah seorang ulama pemah menulis surat kepada

saudaranya, " Anma ba'du, kita telah menikmati nikmat Allah yang

tidak bisa kita hitung meskipun kita telah banyak bermaksiat

kepada-Nya, sehingga kita tidak bisa mengetahui manakah

diantara keduanya yang kita syukuri? Apakah nikmat yang

dimudahkan-Nya ataukah keburukan yang ditutupi-Nya?"

Ibnu Abi Dunya menceritakan bahwa Muharib bin Ditsar

melakukan shalat malam dan terkadang mengangkat suaranya

dalam berdoa, "Akulah hamba kecilyang telah Engkau didik, maka

segala puji bagi-Mu, akulah si lemah yang Engkau kuatkan, maka

segala puji bagi-Mu, akulah si miskin yang Engkau beri kekayaan,

maka segala puji bagi Mu, akulah si fakir yang Engkau beri harta,

maka segala puji bagi-Mu, akulah si perjaka yang telah Engkau

kawinkan, maka segala puji bagi-Mu. Akulah orang lapar yang

telah Engkau kenyangkan, maka segala puji bagi-Mu, akulah orang

yang telanjang dan Engkau telah memberiku pakaian, maka segala

puji bagi-Mu, akulah si musafir yang Engkau temani, maka segala

puji bagi-Mu, akulah orang yang pergr dan Engkau telah

memulangkanku, maka segala puji bagi-Mu, akulah orang yang

berjalan dan Engkau telah membawaku di atas kendaraan, maka

I}
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segala puji bagi-Mu. Akulah si sakit yang telah Engkau sembuhkan,

maka segala puji bagi-Mu, akulah si peminta yang telah Engkau

beri, maka segala puji bagi-Mu. Akulah orang yang berdoa dan

Engkau telah mengabulkan doaku, maka segala puji bagi Mu.

Wahai Tuhan kami, segala puji hanya bagi-Mu dengan pujian yang

banyak."12

- Hikmah dari Dirahasiakannya Ajal

Diantara hikmah Allah & adalah menutupi ilmu tentang

Hari Kiamat dari manusia, dan juga ilmu tentang ajal mereka-

Dalam hal ini terdapat sebuah hikmah yang sangat dalam, yang

tidak lagi memerlukan perdebatan. Andai manusia mengetahui

kadar umumya; mengetahui jika umurnya pendek maka dia tidak

akan bisa menikmati hidup, bagaimana dia bisa menikmatinya jika

dia selalu dihantui oleh saat kematiannya? Andai bukan karena

panjangnya angan-angan niscaya dunia ini akan runtuh, karena ia

dibangun di atas angan dan cita. Dan jika dia mengetahui memiliki

umur yang panjang, maka dia akan percaya diri untuk tetap hidup,

sehingga dia tidak lagi peduli untuk tenggelam dalam syahwat,

maksiat, dan berbagai macam bentuk kerusakan lainnya- Dia akan

berkata, "Apabila waktuku telah dekat, barulah aku akan

bertobat!" Ini adalah cara yang tidak diridhai oleh Allah & dari

hamba-hamba-Nya, dan Dia tidak dapat menerimanya. Jika itu

terjadi maka dunia tidak akan berjalan dengan baik. Dunia hanya

bisa berjalan baik dengan apa yang telah ditetapkan oleh hikmah-

1z [:h. uddatu Ash-shabirin (193-201).

u
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Nya dan sesuai dengan ilmu-Nya. Andai salah seorang hamba
sahayamu berbuat hal-hal yang membuatmu marah selama

bertahun-tahun lalu dia mencoba membuatmu ridha unfuk satu
jam ketika dia merasa yakin bahwa dia akan kembali kepadamu,

niscaya engkau tidak akan mau menerima itu darinya, dan dia
tidak akan memperoleh apa-apa darimu sebagaimana yang

diperoleh oleh orang yang hanya menginginkan keridhaan dirimu.
Begitulah Sunnah Allah @, bahwa apabila seorang hamba telah
melihat bahwa dia akan kembali kepada Allah S, maka tidak akan

bermanfaat lagi tobatnya, dan tidak bermanfaat pula usahanya

untuk meninggalkan kemaksiatannya, Allah S berfirman, .;:it|
'b61 4 Ot Jri L'fiI #'fii # fty-& st7- z ri'o;cx_ O_fu Z.gl
"Dan tobat itu frdaklah (diturtma Allah) dari rnereka yang
melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang

diantara mereka, harulah) dia mengatakan, 'Satm benar-benar
bertobat sekarang'." (Qs. An-Nisaa' [4]r 18). Dan Allah luga

berfirman, @ 4$.p, Ka"6i4 r $ 
^\V:r. 

SE A\ tiVU

*+ ci:L'i,li A iAVr, tiV A -&t#*i6- if "Maka ketika

mereka melihat adzab Kami, mereka berkata, 'Katni hanya
beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahan-

sembahan Wng telah kami sekufukan dengan Allah. Maka iman
mereka kefika mereka telah melihat adzab Kami tidak berguna lagi
bagi mereka. ltulah (ketentuan) Allah yang telah berlaku terhadap

hamba-hamba-Nya. "(Qs. Ghaafir [40]: 84-85).

Allah @ hanya mengampuni hamba-Nya yang melakukan

dosa karena dikalahkan oleh syahwat dan kekuatan nafsunya,

15
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sehingga dia terjerumus ke dalam dosa tanpa dia menyukainya,

dan tidak pula terdapat keinginan di dalam dirinya untuk tetap

mengerjakannya. Maka orang ini memiliki harapan untuk

memperoleh arnpunan Allah dan maaf-Nya, karena

Allah S mengetahui akan kelemahannya dan penguasaan

syahwatnya atas dirinya. Setiap kali dia berbuat dosa, maka hal itu

akan menjadikannya merasa semakin hina di hadapan Tuhannya

dan semakin takut kepada-Nya. Di dalam dirinya terdapat

peperangan antara godaan syahwat dan dosa dengan kebencian

imannya kepada semua itu. Maka terkadang dia mengikuti ajakan

nafsunya, namun lebih sering dia mengikuti panggilan imannya.

Adapun orang yang telah berketetapan untuk tidak berhenti

berbuat dosa, tidak memiliki rasa takut, dan tidak pula ingin

meninggalkan syahwatnya karena Allah, dia selalu terlihat senang

dan gembira, serta tertawa setiap kali berhasil melakukan suatu

dosa, maka orang inilah yang ditakutkan akan dihalangi antara

dirinya dengan tobat, dan tidak pula dimudahkan untuknya.

Dengan keburukan dan maksiatnya dia seakan menunggu

pembayaran kontan yang akan diterimanya, baik sebelumnya

maupun yang akan datang segera. Dan dengan tobat dan

kembalinya dia kepada Allah maka dia berada dalam janji yang

ditangguhkan sampai ajalnya berakhir-

Orang seperti ini dihalangi antara mereka dengan tobat

karena biasanya melepaskan diri dari kenikmatan dan syahwat

untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tabiat dan

nafsu -dan tetap berada dalam keadaan demikian- adalah sangat

berat bagi diri manusia, sangat sulit, dan lebih berat daripada

16
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gunung-gunung, apalagi jika ditambah dengan lemahnya

kesadaran dan kurangnya keimanan. Jiwanya tidak bisa dengan

mudah menjual sesuatu yang kontan dengan sesuatu yang

ditangguhkan, atau sesuatu yang bersifat duniawi dengan sesuafu

yang bersifat ukhrawi. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah

seorang dari mereka ketika dia ditanya, "Manakah yang lebih

engkau sukai, safu dirham hari ini ataukah satu dinar esok hari?"

Dia menjawab, "Bukan yang ini dan bukan pula yang itu, akan

tetapi seperempat dirham yang kemarin!!"

Haram bagi orang-orang seperti ifu untuk berhenti dan

bertobat, kecuali dengan kehendak Allah.

Apabila seorang hamba telah mencapai usia tua,

pandangan hati dan kekuatan fubuhnya telah melemah, sementara

berbagai perbuatan buruk ifu telah semakin kuat menyesatkannya

dan melemahkan keimanannya, sehingga dia menjadi semacam

kebiasaan yang tidak bisa dia tinggalkan, karena seringnya

melakukan suatu perbuatan akan menjadikannya sebuah

kebiasaan, sehingga terciptalah di dalam dirinya sebuah kebiasaan

yang kuat untuk berbuat dosa dan maksiat. Dan setiap kali lahir

darinya satu dosa, dia akan meninggalkan jejak yang menambah

kuat jejak sebelumnya, Ialu keduanya semakin bertambah kuat,

dan begifu seterusnya. [.alu dalam keadaan demikian, dia ditimpa

oleh kelemahan, kerentaan, dan kekuatan lrang semakin melemah.

Kemudian dia kembali kepada Allah dengan segala najis dan

kotoran dirinya, sementara dia belum sempat unfuk mensucikan

diri sebelum datang kepada Allah, maka apa yang menumtrya

akan dilakukan oleh Tuhannya?! Andaikan dia bertobat dan

t7
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kembali kepada Allah saat dia dalam keadaan kuat dan mampu,

niscaya tobatnya akan diterima dan segala kesalahannya akan

dihapuskan, akan tetapi mereka telah dihalangi dari apa yang

mereka inginkan.

Orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan seperti

ini, maka dia tidak memiliki bagian dari tobat sedikit pun. Dia telah

menunda-nunda dalam membayar utang sampai seluruh hartanya

habis. Andai dia menunaikannya saat dia masih memiliki

kemampuan niscaya Tuhannya akan menerimanya. Sungguh,

orang yang berleha{eha dan menyia-nyiakan hidupnya itu akan

mengetahui siapakah pemilik utang yang lebih berkuasa kelak!

Dan dia juga akan mengetahui seperti apa Dzat yang dia utangi

itu, ketika pembayarannya diambil dari amal kebaikan, dan ketika

amal kebaikannya telah habis, maka dia harus menanggung

keburukannya.

Jelaslah terlihat bahwa hikmah dan nikmat Allah atas

hamba-Nya adalah dengan menutupi ajal dan jumlah umur mereka

dari mereka. Orang yang cerdas akan selalu mengintai kematian -
dan dia telah meletakkannya di depan kedua matanya- sehingga

dia akan menjauhkan diri dari apa-apa yang bisa

membahayakannya di hari akhir kelak. Dan dia akan bersungguh-

sungguh bekerja keras dalam melakukan apa yang bermanfaat bagi

dirinya, sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan darinya saat

dia datang menghadap Tuhannya.r3

18
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- Nikmat Pendengaran, Penglihatan, dan
Berbicara

Perhatikanlah orang yang tidak bisa melihat dan berbagai

kesulitan yang harus dia hadapi dalam hidupnya. Dia tidak
mengetahui bagaimana tempat dia berdiri, tidak bisa melihat apa
yang ada di hadapannya, tidak bisa membedakan wama, tidak
pula bisa membedakan pemandangan yang indah dan jelek, tidak
bisa mengambil manfaat ilmu dari kitab yang dia baca, dan tidak
memiliki kesiapan dalam menyaksikan kehebatan dan hal-hal yang

menakjubkan dari keratuan Allah. Di samping itu dia juga tidak
dapat merasakan banyak hal yang mendatangkan maslahat

ataupun mudharat bagi dirinya. Dia tidak bisa merasakan adanya

lubang yang membuatnya jatuh ke dalamnya, tidak pula

merasakan adanya binatang buas yang mungkin akan

menyerangnya sehingga dia bisa berhati-hati, dia juga tidak bisa

melihat kedatangan musuh yang bermaksud untuk membunuhnya,

tidak pula bisa melarikan diri jika dia diminta untuk itu, bahkan dia

menjadi sasaran yang empuk bagi siapa saja yang hendak

menyakitinya. Andai bukan karena perlindungan khusus dari Allah
untuknya, sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada

seorang bayr, niscaya kebinasaannya lebih dekat daripada

keselamatannya; sesungguhnya dia bagaikan sepotong daging di

atas tatakan pemotongnya, dan karena itulah Allah menjadikan

surga sebagai pahalanya jika dia bersabar dan mengharapkan

pahala dari Allah.

Dan sebagai bentuk dari kasih sayang-Nya, Allah
memindahkan cahaya matanya yang hilang itu kepada hati

t9
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kecilnya, sehingga dia menjadi orang yang paling kuat mata hati

dan instingnya. Allah menjadi satu-satunya tujuan hidupnya,

hatinya menjadi hati yang padu dan tidak terpecah-pecah, agar

kehidupan menjadi menyenangkan baginya, kemaslahatannya

dapat terjamin dengan baik, dan agar dia tidak tenggelam dalam

kesedihan serta kegundahan karena menyesali dirinya sendiri.

Ini adalah bagi mereka yang dilahirkan dalam keadaan buta.

Adapun orang yang kehilangan penglihatannya setelah

sebelumnya bisa melihat, maka dia sama seperti orang-orang yang

ditimpa cobaan, yang berpindah dari kondisi yang sehat kepada

kondisi yang penuh cobaan. Orang seperti ini, ujian yang

dihadapinya sangatlah berat, karena terhalang darinya apa yang

sebelumnya telah menjadi bagian dari dirinya, seperti kemampuan

untuk melihat pemandangan, gambar, wajah, dan manfaat dari

matanya. Maka kondisinya berbeda dengan yang pertama.

Begitupula dengan orang yang tidak bisa mendengar; dia

kehilangan ruh untuk berbicara dan berdialog, dia juga tidak bisa

menikmati indahnya mudzakarah dan alunan suara yang indah.

Orang-orang merasa kesulitan saat berbicara kepadanya dan

mereka merasa jemu dengannya, sementara dia tidak bisa

mendengar berita apapun tentang orang lain dan tidak pula bisa

mendengar percakapan mereka. Keberadaannya di tengah-tengah

mereka seperti tiada, hidup seperti mati, dan dekat seperti jauh.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa diantara

keduanya yang lebih dekat kepada kesempurnaan dan lebih sedikit

kesulitannya di dalam hidupnya, "Apakah orang yang buta ataukah

orang yang tuli?" Dan yang selayaknya dikemukakan dalam
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kesempatan ini adalah orang yang buta lebih memiliki kesulitan

diantara mereka, namun lebih selamat agamanya, dan lebih baik

akibat yang diterimanya. Sedangkan orang yang tuli, lebih sedikit

kesulitannya di dunia, lebih bodoh tentang agamanya, dan lebih

buruk akibat yang diterimanya, karena sesungguhnya apabila

pendengaran telah hilang, maka hilang pula nasehat-nasehat dan

wasiat yang baik, tertutup baginya pinfu-pintu ilmu yang

bermanfaat, dan terbuka baginya jalan-jalan syahwat yang dapat

dilihat dengan mata, sementara dia tidak memperoleh ilmu yang

cukup yang dapat menyelamatkannya darinya. Maka bahaya yang

dihadapinya di dalam agamanya lebih banyak, sementara bahaya

yang dihadapai oleh orang buta lebih banyak dalam kehidupan

dunianya.

Karena itulah tidak ada orang yang tuli dalam barisan para

sahabat, dan terdapat sejumlah orang yang buta diantara mereka.

Sedikit sekali Allah menguji para walinya dengan ketulian, namun

Allah banyak menguji mereka dengan kebutaan.

Inilah kesimpulan dari masalah ini. Kerugian terbesar dari

ketulian adalah di dalam agama, sementara kerugian terbesar dari

kebutaan adalah di dalam kehidupan dunia. Orang yang sehat

adalah orang yang diselamatkan Allah dari kedua kekurangan itu

dan diberi nikmat dengan pendengaran dan penglihatannya serta

ddadikan keduanya sebagai pev,raris darinya. Sementara jika

seorang manusia tidak memiliki kemampuan menjelaskan dari

lisannya, dan tidak memiliki kemampuan yang menjadi

keistimewaan manusia -yakni berbicara- sehingga orang kesulitan

untuk berkomunikasi dengannya dan begihrpula sebaliknya, maka
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teramat besarlah penyesalannya, dan amat panjang kesedihannya

karena tidak bisa memberi jawaban dan membalas pembicaraan.

Dia seperti orang lumpuh yang melihat apa yang dia bufuhkan,

akan tetapi tangannya tidak bisa menjangkaunya dan kakinya juga

tidak bisa melangkah mendekatinya.

Betapa banyak limpahan nikmat Allah atas hamba-Nya di

dalam anggota tubuh ini, dan betapa banyak kekuatan serta

manfaat yang terkandung di dalamnya. Sementara hamba itu sama

sekali tidak menoleh kepadanya dan tidak pula bersyukur kepada

AIIah at# nikmat-nikmat tersebut! Andai dia kehilangan salah satu

darinya, niscaya dia akan berangan-angan andai dia memiliki dunia

untuk mengembalikannya. Dia hidup dengan banyak nikmat Allah

dari kesehatan, kesempumaan, dan kekuatan anggota tubuhnya,

sernentara dia tercela karena tidak mensyrkurinya. Andai

ditawarkan kepadanya dunia dengan segala isinya, dengan syarat

bahwa dia harus kehilangan salah satu darinya, niscaya dia akan

menolak untuk menukamya, karena dia tahu bahwa hal itu adalah

pertukaran yang merugikan, @ i(iz- 'iJi 'ut;.ij 5y
"Sungguh, manusia ifu sangat zhalim dan sangat mengingkart
(nikmatAllah). "(Qs. hraahiim [14]: 34).

- Nikmat Kemampuan Menulis

Pengajaran dengan pena merupakan salah satu nikmat

Allah yang terbesar bagi hamba-hamba-Nya, karena dengan tulisan

maka ilmu menjadi kekal, dengannya pula hak-hak dicatat, wasiat-

wasiat diketahui, kesaksian terjaga, dengannya pula hitung-

22



Ensiftfoyefra finuf Qryyim

hitungan jual-beli yang terjadi diantara manusia dapat diketahui

dengan pasti, dan dengannya pula kisah orang-orang terdahulu

dan yang akan datang dapat disimpan.

Andai bukan karena tulisan niscaya akan terputuslah kisah

antara satu masa dengan masa yang lainnya, Sunnah-Sunnah akan

hilang, hukum-hukum akan menjadi kacau, dan orang-orang yang

datang kemudian tidak akan bisa mengetahui tentang orang-orang

yang terdahulu. Betapa besar permasalahan yang timbul diantara

manusia, baik dalam masalah agama maupun dalam masalah

dunia mereka, saat mereka ditimpa oleh penyakit lupa yang akan

menghapus gambaran ilmu dari hati mereka. Maka dijadikanlah

tulisan sebagai wadah bagi mereka, yang berfungsi menjaga

keufuhan ilmu dari kesimaan, sebagaimana wadah-wadah yang

menjaga barang-barang agar tidak hilang dan rusak.

Nikmat Allah @ dengan mengajarkan pena setelah Al

Qur'an merupakan nikmat yang paling besar, dan juga

pengajarannya. Meskipun tulisan itu adalah sesuatu yang dicapai

manusia dengan kecerdasan dan kepintaran mereka, akan tetapi

yang membuatnya dapat mencapai itu, dan menghantarkannya

kepada keberhasilan itu adalah kemampuan yang diberikan Allah

kepadanya, dan anugerah yang dilimpahkan Allah kepadanya.

Dialah yang mengajarkan tulisan kepadanya, meskipun manusialah

yang mempelajarinya, namun sesungguhnya Allah-lah yang

mengajarkannya sehingga dia belajar, sebagaimana Allah

mengajarkannya berbicara sehingga dia pun berbicara.

Demikianlah, dan siapa yang memberinya pikiran yang

dengannya dia dapat berpikir? Siapa yang memberinya lisan yang
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dengannya dia dapat menerjemahkan keinginannya? Dan siapa

yang telah memberinya jari yang dengannya dia dapat menulis?

Siapa pula yang telah menyiapkan pikirannya sehingga dia

bisa menerima pengajaran ini, sementara hewan-hewan lain tidak

bisa? Siapa pula yang telah menjadikan lisannya berbicara, dan

menggerakkan jari-jarinya? Dan siapakah yang telah

mengokohkan jari-jari itu dengan telapak tangan, dan menguatkan

telapak tangan dengan lengan? Sungguh, betapa banyak tanda-

tanda kekuasaan Allah yang dapat dipetik dari pengajaran dengan

pena, sementara kita melalaikannya!

Berhentilah sejenak dan berpikir tentang tulisan-

Perhatikanlah keadaanmu saat engkau telah memegang pena yang

mempakan benda mati, lalu engkau letakkan ia di atas kertas yang

juga benda mati, lalu lahirlah dari paduan keduanya itu berbagai

macam hukum, aneka ragam ilmu, seni surat-men5lurat dan

pembicaraan, juga gubahan puisi dan sastra, serta banyak jawaban

untuk berbagai masalah. Siapakah yang telah menggerakkan

begitu banyak makna di dalam hatimu? Dan menggambarkannya

di dalam pikiranmu, lalu mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang

menunjukkannya melalui lisanmu? Kemudian Dia menggerakkan

jari-jarimu sehingga ia menjadi ukiran yang maknanya lebih

mengagumkan daripada bentuknya? Dengannya engkau

menuntaskan keinginanmu, mendapatkan kebutuhan yang

tersembunyi di dalam hatimu, dan kemudian engkau mengirimnya

ke berbagai penjuru yang saling berjauhan, lalu tulisan itu seolah
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menggantikan tempatmu, menerjemahkan keinginanmu, berbicara

dengan lisanmu, dan berperan sebagai utusanmu.14

- Allah & Memberi Makan dan
Kepada Orang Yang Sakit

Di dalam sabda Nabi S tentang orang yang sakit, fu'o$
'S;.: HeU 'sesungguhnya Attah membei makan dan minum

unfuk mereka,'l5 terdapat sebuah makna tersembunyi yang tidak
diketahui kecuali oleh orang yang memiliki perhatian terhadap

masalah hati dan mh, serta pengaruhnya pada fubuh manusia,

serta pengaruh alam terhadapnya sebagaimana dia juga sering

mendapatkan pengaruh dari alam sekitamya. Di sini kami akan

menyinggungnya sedikit, dan kami ingin mengatakan bahwa

apabila jiwa manusia telah mengalami sesuatu yang

menyibukkannya, baik ifu berupa sesuatu yang disukai, sesuatu

yang tidak disukai, maupun sesuatu yang ditakuti, maka dia akan

disibukkan olehnya sehingga tidak lagi berkesempatan untuk
meminta makanan dan minuman. Dia tidak lagi merasakan lapar,

haus, dan bahkan tidak pula merasakan panas dan dingin. Dia
hanya akan disibukkan olehnya dan melupakan perasaan yang

menyakitkannya, sehingga dia tidak lagi merasakannya. Tidak ada

seorang pun melainkan dia pernah merasakannya atau merasakan

14 Uh. Mftah Dar As-Sa'adah (Z/2Sg-2401.
15 HR. At-Tirmidzi (Sunan AtTirmidzi, pembahasan: Pengobatan, hadits

no. 2040, dan dia berkata: Hasan gharib) dan hnu Majah lSunan lbnu Majah,
pembahasan: Pengobatan, hadits no. 3444l,.

Minum
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sedikit bagian darinya. Apabila jiwa manusia telah disibukkan oleh

sesuatu yang menyerangnya atau sesuatu yang datang

menimpanya, maka dia tidak akan lagi merasakan sakifurya lapar.

Apabila yang datang itu adalah sesuatu yang sangat

menggembirakan, maka dia akan menjadi pengganti makanan bagi

tubuhnya. Dia akan merasa kenyang dengannya, kekuatannya

akan kembali bangkit dan bahkan berlipat ganda. Lalu semangat

itu akan mengalir di dalam seluruh tubuhnya sehingga dapat

terlihat di permukaan. Wajahnya akan terlihat cerah dan

semangatrya pun terlihat jelas. Sesungguhnya kegembiraan akan

menyebabkan mengalimya darah di dalam hatinya, sehingga ia

akan memancar pada urat-urat dan memenuhinya. Dengan

demikian, anggota tubuhnya tidak lagi meminta bagiannya dari

makanan yang biasa karena dia telah disibukkan oleh sesuahr yang

lebih disukainya, dan yang merupakan sifat alami darinya. Apabila

sifat yang alami itu telah berhasil mendapatkan apa yang dia sukai,

maka dia akan lebih mengutamakannya daripada yang lainnya.

Sementara jika yang datang itu adalah sesuatu yang

menyakitkan, atau menyedihkan, atau menakutkan, maka dirinya

akan sibuk dalam memeftmginya, melawannya, dan menolaknya,

sehingga dia lupa untuk meminta makanan. Dalam kondisi

perangnya itu, dia lupa untuk meminta makanan dan minuman.

Jika dia menang di dalam perang itu, maka kekuatannya akan

kembali bangkit dan itu menjadi pengganti kekuatan baginya atas

apa yang tidak diperolehnya dari makanan dan minuman. Jika dia

dikalahkan, maka kekuatannya akan semakin menumn sesuai

dengan kadar kekalahan yang dideritanya. Sedangkan jika

peperangan yang terjadi antara dirinya dengan musuhnya itu
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seimbang, maka terkadang kekuatannya akan terlihat dan
terkadang hilang. Secara umum, peperangan yang terjadi diantara
keduanya adalah sama seperti perang fisik antara dua musuh yang
tengah bertempur. Kemenangan diperoleh oleh orang yang
menang, sedangkan yang kalah akan terbunuh, atau terluka,
ataupun tertawan.

Orang yang sakit menerima pasokan dari Allah &, yung

memberinya makanan yang melebihi apa yang disebutkan oleh
para dokter bahwa dia diberi nutrisi melalui darah. Jumlah dari
pasokan banfuan ini adalah sesuai dengan seberapa besar

kelemahannya, kehancurannya, dan kejatuhannya di hadapan
Tuhannya. Dan itu yang menenfukan seberapa jauh dia dapat
lebih dekat kepada Tuhannya. Sesungguhnya seorang hamba
berada dalam posisi yang paling dekat kepada Tuhannya saat
hatinya hancur. saat itu rahmat dari Tuhannya begitu dekat
darinya. Jika dia adalah salah seorang wali Allah, maka dia akan
mendapatkan pasokan makanan hati yang membuat dirinya
menjadi lebih kuat secara alami dan kekuatannya juga akan
bangkit dan lebih besar dari kekuatan yang diperolehnya dari
makanan tubuh. semakin kuat keimanannya, semakin kuat rasa

cintanya kepada Tuhannya. semakin dekat dia kepada Tuhannya,
semakin besar kebahagiaannya bersama-Nya. Semakin kuat
keyakinannya terhadap-Nya, semakin besar kerinduannya kepada
Tuhannya. Semakin besar keridhaannya kepada-Nya, maka dia

akan menemukan di dalam dirinya kekuatan ini, yang tidak bisa

diungkapkan dengan kata-kata, tidak pula bisa dijelaskan secara

medis, dan tidak dapat dicapai oleh ilmu pengetahuannya.
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Barangsiapa yang kasar tabiatnya, merasa kesulitan untuk

memahami ini dan mempercayainya, maka hendaknya dia melihat

kondisi banyak orang yang sangat menggandrungi gambar

(lukisan4otografi), dan hati mereka telah dipenuhi oleh cinta

terhadap apa yang mereka gandrungi itu, baik itu berupa gambar,

kedudukan, harta, ataupun ilmu, sementara manusia telah

menyaksikan banyak hal menakjubkan dalam masalah ini, baik

pada diri mereka sendiri maupun pada orang lain.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih dari

Nabi $ bahwa beliau melakukan puasa wishal selama beberapa

hari berturut-furut, namun beliau melarang para sahabatnya

melakukan puasa wishatdanberkata, ;r,#- J}l ;1.,W |5
,#J "SaungguhnSn kadaanku tidak sama dengan keadaan

kalian, saungguhnya aku senantiasa diberi makan dan minum

oleh Tuhanku.'46

Telah diketahui bahwa makanan dan minuman yang

dimaksud beliau bukanlah makanan yang dimakan oleh manusia

melalui mulutnya. Karena jika demikian maka berarti beliau tidak

melakukan puasa wishal, dan tidak ada perbedaan antara beliau

dengan yang lain, dan bahkan itu artinya bahwa beliau tidak

berpuasa, karena beliau berkata, "Saungguhnya aku senantiasa

dibert makan dan minum oleh Tuhanku."

15 Muttafaqun'alaih.
HR. Al Bukhari lShahih Al Bukhai, dengan yang makna hadits yang sama

dalam beberapa tempat, diantaranya adalah pembahasan: bemngan-angan,
hadits no. 7247) dan Muslim (Shahih Muslim, dengan yang senada dalam
pembahasan: Puasa, hadits no. 1104).
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Disamping ihr, beliau juga menunjukkan perbedaan antara
diri beliau dengan mereka dalam masalah yang sama, yakni puasa

wishal, dimana beliau mampu melakukan apa yang tidak mampu
mereka lakukan. Andai beliau memang makan dan minum dengan
mulutnya, maka beliau tidak akan mengatakan, "sesungguhnya

keadaanku tidak sama dengan keadaan kalian." Yang dipahami
dari hadits ini adalah tentang orang yang masih sedikit makanan

ruh dan hatinya, serta pengaruhnya pada kekuatan yang dapat
membangkitkannya dan memberinya pengaruh yang melampaui
pengaruh dari makanan fisik. Hanya Allah{ah yang memiliki kuasa

unfuk memberikan taufik. 17

- Hubungan Antara
Manusia

Malaikat dengan

Malaikat yang ditugaskan menjaga manusia sejak dia masih
dalam benfuk sperrna sampai akhir hidupnya, juga memiliki urusan
yang lain dengan manusia, dimana para malaikat ifu juga

ditugaskan untuk mengawal penciptaannya dan
menghantarkannya dari safu fase ke fase lainnya, juga dalam
membentuknya, menjaganya di dalam tiga lapis kegetapan, lalu

menulis rezekinya, amalnya, ajalnya, kesengsaraannya,

kebahagiaannya, dan kemudian tetap bersamanya dalam segala

kondisinya. Disamping itu mereka juga berh.rgas mencatat semua

perkataan dan perbuatannya, dan melindunginya dalam hidupnya,

17 hh. Zad At Ma'ad (4/92-941.
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lalu mencabut ruhnya pada saat kematiannya, kemudian

membawanya menghadap kepada Penciptanya.

Para malaikat itu juga ditugaskan untuk menyiksa atau

menghantarkan nikmat kepadanya di alam Barzakh dan juga

setelah datangnya hari kebangkitan. Mereka ditugaskan

menggunakan alat-alat nikmat dan adzab. Merekalah yang

memberi keteguhan kepada hamba yang mukmin dengan izin

Allah S, mengajarkan kepadanya apa yang bermanfaat baginya,

ikut berperang membelanya, dan mereka adalah wali-walinya di

dunia dan akhirat. Mereka pula yang memperlihatkan kepada

manusia di dalam tidumya apa-apa yang dia takuti agar dia dapat

berhati-hati, dan memperlihatkan apa yang disukainya agar hatinya

menjadi kuat dan semakin bersyukur. Mereka yang menunjukinya

kebaikan dan menyenrnya kepadanya, serta mencegahnya dari

kemungkaran dan memperingatkannya darinya.

Merekalah yang menjadi wali bagi orang yang beriman dan

penolongnya, iuga pelindungnya, gurunya, pemberinya nasehat,

penyenrnya kepada kebaikan, dan memohonkan ampunan

untuknya. Mereka yang terus berdoa untuknya selama dia berada

dalam ketaatan kepada Allah, berdoa untuknya selama dia

mengajarkan kebaikan kepada manusia, dan memberinya kabar

gembira berupa karamah Allah & di dalam tidumya, saat

kematiannya, dan begitu pula pada hari ketika dia dibangkitkan.

Mereka yang mendorongnya agar bersikap zuhud di dunia dan

mengharap kepada hari akhirat. Mereka yang mengingatkannya

ketika dia lupa, memberinya semangat ketika dia malas,
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meneguhkannya ketika dia gundah, dan mereka yang berusaha

mewujudkan kemaslahatan dirinya di dunia dan akhirat.

Mereka adalah utusan Allah diantara makhluk-Nya dan

dalam melaksanakan perintah-Nya. Mereka adalah duta-duta Allah
yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hamba-Nya.

Mereka furun dengan membawa perintah Allah ke seluruh penjuru

semesta, kemudian kembali naik menemui-Nya dengan perintah-

Nya. l-angit merintih karenanya, dan dia berhak untuk merintih.
ndak ada satu tempat pun di langit selebar empat jari, melainkan

di sana terdapat malaikat yang berdiri, atau rukuk, ataupun sujud.

Setiap harinya, terdapat fujuh puluh ribu malaikat yang memasuki

Baitul Ma'mur, dan tidak ada yang kembali ke sana sampai

malaikat yang terakhir dari mereka.18

- Jiwa Memiliki Empat Rumah

Jiwa-jiwa ini memiliki empat rumah, dan setiap rumah lebih

besar dari rumah yang sebelumnya.

Rumah pertama: Di dalam perut ibu, dengan segala

keterbatasan, kesempitan, dan kegelapan yang tiga itu.

Rumah kedua: Yaitu rumah tempat dia tumbuh, menjadi

akrab dan terbiasa dengannya, dan di sanalah dia mempelajari

kebaikan, kejahatan, dan hal-hal yang dapat membawanya kepada

kebahagiaan dan kesengsaraan.

78Uh. lghatsatu Al-I-ahfan (502-503).
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Rumah ketiga: Alam Barzakh, dan ia lebih luas dan juga

lebih besar dari rumah dunia ini, bahkan perbandingannya dengan

dunia ini sama dengan perbandingan dunia dengan rumah yang

pertama.

Rumah keempat: Rumah yang kekal, yaifu surga atau

neraka, dan tidak ada rumah lain di luar keduanya.

Allah memindahkannya dari satu rumah ke rumah lain

secara bertahap sampai akhimya dia sampai kepada rumah yang

layak dan pantas baginya, dimana tidak layak baginya rumah selain

itu, dan itulah rumah yang mana dia diciptakan untuknya dan dia

pun telah dimudahkan untuk melakukan amal yang

menghantarkannya kepadanya. Dalam masing-masing rumah

tersebut terdapat hukum dan kondisi yang berbeda dengan rumah

yang lain. Maha Suci Allah yang telah menciptakan jiwa ifu,

membentuk ya, mematikannya, menghidupkannya,

membahagiakannya, menyengsarakannya, dan yang membedakan

yang safu dengan yang lainnya dalam tingkatan kebahagian dan

kesengsaraannya, sebagaimana Dia membedakan mereka dalam

tingkatan ilmu, amal, kekuatan, dan akhlaknya. Barangsiapa yang

mengenal dirinya sebagaimana mestinya niscaya dia akan bersaksi

bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah

semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya-lah segala keratuan,

bagi-Nya pula segala pujian, di tangan-Nya-lah terletak segala

kebaikan, kepada-Nya{ah segala sesuatu akan kembali, milik-Nya-

lah segala kekuatan, milik-Nya pula segala kuasa, segala

kemuliaan, segala kebijaksanaan, dan kesempumaan yang muflak

dari semua sisi. Dan barangsiapa yang mengenaldirinya, juga akan
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mempercayai para nabi dan rasul-Nya, dan meyakini bahwa yang

mereka bawa itu adalah benar, dapat diakui oleh akal dan

dikuatkan oleh fitrah, dan yang bertentangan dengan itu adalah

batil. Dan hanya Allahlah yang dapat memberikan taufik.19

- Hikmah Dibalik Hukuman Allah dalam
Merubah Rupa Manusia

Perhatikanlah hikmah Allah & dalam mengubah rupa

manusia dari umat-umat terdahulu, dimana Allah mengubah rupa

mereka dalam benfuk yang berbeda, sesuai dengan kejahatan yang

mereka lakukan. Ketika Allah merubah hati mereka sehingga hati

itu menjadi sama dengan hati binatang-binatang itu, maka itu
sesuai dengan tabiat yang mereka miliki, hikmah mengharuskan

untuk merubah benfuk dan rupa mereka menjadi sama dengan

benfuk binatang-binatang tersebut, agar kesamaan dan keserupaan

itu menjadi sempuma. Dan inilah puncak dari hikmah tersebut.

Perhatikanlah ini pada orang-orang yang dirubah rupanya

menjadi kera dan babi. Lihaflah bagaimana sifat-sifat dari kedua

binatang itu, juga akhlak dan perbuatannya telah menguasai diri

mereka.

Kemudian jika Anda adalah orang yang memiliki

kemampuan melihat tanda-tanda, maka bacalah gambaran ini dari

wajah orang-orang yang sempa dan sejenis dengan mereka. Anda
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akan melihatnya terlihat jelas di wajah-wajah itu, meskipun ia

ditutupi dengan rupa manusia.

Bacalah gambaran kera dari wajah para pembuat makar,

tipu daya, dan orang-orang fasik yang tidak memiliki akal, bahkan

mereka adalah orang yang paling rendah akalnya dan paling besar

tipu daya dan kefasikannya diantara manusia! Jika Anda tidak

mampu melihat gambaran kera dari wajah-wajah mereka, maka

berarti Anda bukanlah orang yang memiliki kemampuan untuk

melihat tanda-tanda dengan baik.

Kemudian bacalah gambaran babi dari wajah orang-orang

yang senrpa sifatrya dengannya -khususnya musuh-musuh dari

makhluk pilihan Allah setelah para Nabi dan Rasul-Nya, yakni para

sahabat Nabi $- maka sesungguhnya gambaran itu akan terlihat

jelas di wajah orang-orang Rafidhah. Setiap mukmin akan mampu

melihatnya, baik dia seorang penulis maupun bukan! Tanda-tanda

itu akan terlihat jelas dan tersembunyi sesuai dengan kadar

'kebabian' hati dan kebusukannya. Sesungguhnya babi adalah

binatang yang pahng kotor dan paling busuk tabiatnya. Salah satu

kebiasaannya adalah bahwa ia meninggalkan makanan yang baik

lalu tidak memakannya, sementara manusia datang dan

mengambilnya.

Perhatikanlah kesesuaian antara sifat ini dengan musuh-

musuh dari para sahabat. Anda akan melihatnya sesuai dengan

mereka. Mereka mendekat kepada makhluk Allah yang paling baik

dan paling suci setelah para nabi dan rasul (yakni para sahabat,

penerj-), namun orang-orang itu jushu memusuhi dan berlepas diri

dari mereka. Lalu mereka menjadikan setiap musuh sahabat yang

34



Ensik foy efra thnuf Qryyim

terdiri dari kaum Nasrani, Yahudi, dan musyrik, sebagai pemimpin
mereka.

Pada setiap masa, mereka meminta banfuan kepada orang-
orang kafir dan musyrik untuk memerangi orang-orang beriman
yang setia mengikuti jalan para sahabat, dan bahkan mereka
menyatakan dengan terus-terang bahwa orang-orang kafir dan
musyrik ifu lebih baik dari orang-orang yang beriman.

Adakah perumpamaan dan contoh yang lebih baik bagi
mereka daripada babi?! Jika Anda tidak mampu membaca
gambaran ini dari wajah-wajah mereka, maka berarti Anda
bukanlah orang yang memiliki kemampuan unfuk melihat tanda-
tanda dengan baik!

Adapun riwayat-riwayat yang nyaris mencapai batasan

mutawatir tentang orang-orang dari mereka yang diubah menjadi
babi pada saat kematiannya, maka itu terlalu banyak unfuk
disebutkan di sini.2o

- Tanda-Tanda Yang Dilihat Oleh Orang-
Orang Yang Berjalan Menuju Allah &

Tanda pertama yang dilihat oleh orang yang berjalan
menuju Allah dan negeri akhirat adalah bahwa dia akan melihat
dunia dengan segala kerendahannya, sedikitnya kejujuran yang ada

di dalamnya, banyaknya kesia-siaannya, kehinaan para sekutunya,
dan betapa cepat kebinasaannya. Dia menyaksikan para pengejar

20 Uh. Mftah Dar As-& bdah (Z/LT9-tg}l.
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dan perindu dunia jatuh terkapar di sekelilingnya. Dunia telah

menjerumuskan mereka, menyiksa mereka dengan berbagai

bentuk siksaan, dan memaksa mereka meneguk minuman yang

paling pahit darinya. Dunia membuat mereka sedikit tertawa dan

banyak menangis. Dunia juga telah memaksa mereka minum

raqrnnya setelah sebelumnya mereka meminum khamemya,

sehingga mereka mabuk oleh cintanya dan mati karena

meninggalkannya.

Apabila seorang hamba telah dapat melihat tanda-tanda ini

darinya, hatinya akan pergi meninggalkan dunia dan mulai berjalan

mencari negeri akhirat. Saat itulah hatinya akan menyaksikan

akhirat dengan kekekalannya, dan di sanalah kehidupan yang

sebenamya. Penduduknya tidak akan pergi darinya, tidak pula

meninggalkannya, karena di sanalah tempat menetap yang

sezungguhnya, tempat perhentian, dan ujung dari perjalanan.

Sementara dunia jika dibandingkan dengannya hanyalah seperti

gambaran yang diberikan oleh Rasulullah $,
o l-t. ( ),.o /
J Jr-l tr*JI'u

za4tS YI t3-\t e rfuu

,q';l^;'W,pr e&y
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"Perumpamaan dunia dengan akhirat hanyalah seperti
salah seorang dari kalian yang mencelupkan jainya ke dalam laut,

lalu lihatlah berapa banyak air yang dapat dibawa oleh iai itsT'zl

Salah seorang tabi'in berkata, "Perumpamaan dunia

dengan akhirat adalah lebih kecil dari satu biji dzarrah yang

dibandingkan dengan gunung-gunung di dunia."

Kemudian, dengan hatinya dia akan menyaksikan neraka

dengan apinya yang menyala-nyala, dasamya yang amat dalam,
panasnya yang sangat dahsyat, dan betapa besar siksaan yang

dialami oleh para penghuninya. Dia menyaksikan mereka diseret

ke sana dengan wajah-wajah yang hitam dan mata yang biru,

sementara belenggu dan rantai mengikat leher{eher mereka.

Ketika sampai di sana, dibukakanlah pintu-pintunya di hadapan

mereka, sehingga mereka bisa menyaksikan pemandangan yang

sangat menakutkan itu. Dan hati mereka telah hancur berkeping-

keping karena penyesalan , bU d;SizVt 6frre ]Aii,;;git:;
6r.,".f;; "Dan orang-omng Wng berdosa melihat neraka, maka

mereka meyakini, bahwa mereka akan jafuh ke dalamnya dan

mereka tidak menemukan tempat berpaling dai padanya."(Qs. Al
Kahfi [18]: 53).

Dengan kaca mata iman, dia menyaksikan mereka

didorong ke dalamnya, lalu datanglah perintah dari Tuhan semesta

21 HR. Muslim (shahih Musli4 pembahasan: Surga dan Gambamn
Kenikmatannya, bab: Kefanaan dunia dan penjelasan tentang kebangkitan
pada Hari Kiamat, hadits no. 28581-
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alam, @ 6lF A f;"j "Dan tahanlah mereka (di tempat

perhentian) karena sesunggwhnya mereka akan ditanya. "(Qs. Ash-

Shaaffaat l37l: 24]l, lalu dikatakan kepada mereka, 3 6i :Oi,$
$ W { I W6c};I @ 6#t 31 {$; 3;1@';i{i 6.

@,rrfi .KC;j*Q:& lDikatakan kepada mereka): 'Inilah

neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya'. Maka apakah
ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat? Masukktah kamu ke
dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar

atau tidak, sama saja bagimu; kamu diben balasan terhadap apa
yang telah kamu kerjakan. "(Qs. Ath-Thuur l52l L*L6).

Dan dengan kaca mata iman, dia melihat mereka berada di
dalam panasnya api neraka, wajah-wajah mereka diseret, dan di

dalam neraka mereka dibakar bagaikan kayu bakar, iq.# i{
qG4; i: "Mereka mempunyai tikar tidur dari api neral<a dan

di atas mereka ada selimut (api neraka). " (Qs. Al A'raaf (7lr: 4Ll,
ihrlah seburuk-buruk selimut dan juga seburuk-buruk kasur. Apabila
mereka meminta minum karena dahsyafurya rasa haus yang

mereka rasakan, ;Fli c* ,#( ;Ur \3I( - "Mereka akan diben

minum dengan air seperti besi yang mendidih yang
menghanguskan muka. " (Qs. Al Kahfi lLSl: 29). Apabila mereka

meminumnya maka air ifu akan memotong-motong usus di dalam
perut mereka, dan melelehkan isi perut mereka. Minuman mereka

adalah air yang sangat panas, dan makanan mereka berasal dari

pohon Zaqqum, 6fi A:Ke!i[i-+..f&,i;6# # tfi-*
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W(L "$1arfire:;ia:Wl?rL;.& @ ;:jL K
@ *-* e'4i+6 hLi.#i i<lA 

:fs n y- i:.f;e &;iJ
"Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula)

diingankan dari mereka adzabnya. Demikianlah Kami membalas

setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam

neraka ifu, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan

mengerjakan amal yang shalih berlainan dengan yang telah kami

kerjakan'. Dan apakah Kami tidak memanjangkan umuffnu dalam

man yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan

(apakah frdak) datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka

rasakanlah (adzab Kami) dan tidak ada bagi orang-orang Wng
zhalim seorang pen "(Qs. Faathir [35]: 36-37).

Apabila hati seorang hamba telah dapat melihat ini, maka

dia pun akan lepas dari dosa, maksiat, dan kefundukan pada hawa

nafsu. Dia akan mengenakan pakaian takut dan cemas, lalu

menytrburkan hatinya dengan bunga-bungilga, sehingga menjadi

ringan baginya segala musibah yang menimpanya di luar agama

dan hatinya.

Sesuai dengan kekuatannya dalam melihat hal ini, sebesar

ifu pula kekuatannya unfuk menjauh dari maksiat dan pelanggaran

agama. Dengan itu melelehlah dari hatinya segala kotoran, materi-

materi yang merusak, dan kemudian mengeluarkannya, sehingga

hatinya dapat merasakan lezatnya keselamatan dan

kegembiraannya.

Kemudian, dia seolah menyaksikan surga dan apa-apa yang

disediakan Allah untuk penghuninya di sana, yang tidak pemah

39



Ensikfoy edia l6nu [ @ryyim

terlihat oleh mata, tidak pemah didengar oleh telinga, dan tidak
pemah pula terlintas di dalam hati manusia, selain tentunya apa-

apa yang telah digambarkan Allah unfuk hamba-hamba-Nya
melalui lisan Nabi-Nya # berupa nikmat yang meliputi semua jenis

kelezatan, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian,

kebahagiaan, dan kegembiraan. Sehingga dengan hatinya dia bisa

menyaksikan tempat tinggal dimana Allah telah menyediakan di

dalamnya kenikmatan yang abadi dalam segala hal. Tanahnya

adalah kesturi, kerikilnya adalah mutiara, bangunannya terdiri dari
bata yang terbuat dari emas, perak, dan batangan mutiara.

Minumannya lebih manis dari madu, lebih wangi dari kesturi, lebih

sejuk dari air kafur, dan lebih lezat dari jahe. Bidadari-bidadarinya,

andaikan salah seorang dari mereka menampakkan wajahnya ke
dunia ini, niscaya dia akan mengalahkan cahaya mentari. Pakaian

mereka adalah sutera, sutera halus dan juga tebal. Pelayan mereka

adalah pelayan-pelayan muda yang tetap muda, bagaikan mutiara
yang bertaburan. Buah-buah senantiasa mereka peroleh, tidak
terlarang dan tidak pula terputus. Kasur-kasur mereka tebal lagi

empuk, makanannya adalah daging burung dari apa yang mereka

inginkan. Minuman mereka adalah khamer yang tidak
mengandung alkohol dan tidak pula memabukkan. Sayuran

mereka adalah buah-buahan yang mereka pilih. Dan di sana

terdapat bidadari-bidadari laksana mutiara yang tersimpan baik;

mereka berada di atas ranjang-ranjang sambil bertelekan, dan di
taman-taman itu mereka bergembira. Di dalamnya terdapat apa-
apa yang diinginkan oleh diri dan senang dipandang mata. Mereka
semua kekal abadi di dalamnya.
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Apabila semua ini ditambah dengan apa yang akan

disaksikan pada hari ketika Allah memberi tambahan nikmat, yaitu

kesempatan untuk melihat wajah-Nya, dan mendengar perkataan-

Nya secara langsung dan tanpa perantara, sebagaimana sabda

Nabi S,

,)";"#U\;d e$r $fq
#'J?l'$ ;t; L:)t 6y'&":'i ri;

g:6-:
"Ketika penduduk surga tengah berada di dalam

kenikmatan mereka, tiba-tiba muncullah ahaya, sehingga merel<a

mengangkat kepala mereka, dan temyata Allah Tabla telah

muncul di atas merel<a dan berkata, 'Wahai penduduk suga,
keselamatan atas lalian'. -lalu beliau membaa ftnnan Allah
Ta'ala, 'Salam, sebagai ucaryn selarnat dari Tuhan Yang Maha

Penyagang'- kemudian Allah menghilang dari hadapan mereka,

a! e o 9 , o '7,o'- , '

f .fs ?'a \'; ?Y'-' ,dlk Xi';'fi
: o o'r.- !.fa..r, ))z c . '-o1. c )oze "* K't's'aiJ-s 4') caaT ,qt-*

4l

-4, i,c4ltJl ,yf t;" :Jti)
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namun rahmat dan keberkahan dari-Nya tetap tinggal unfuk
mereka di rumah-rumah mereka.'22

Apabila hal ini digabungkan dengan tanda-tanda yang

sebelumnya, maka saat itu hati akan berjalan menuju Tuhannya
lebih cepat daripada hembusan angin, dan dalam perjalanannya

dia tidak akan menoleh ke kiri dan ke kanan.

Dan di atas itu, terdapat tanda lain yang padanyalah

mencair semua tanda-tanda sebelumnya, di sana pula seorang

hamba luluh sepenuhnya, yaitu ketika menyaksikan keagungan
Allah&, keindahan-Nya, kesempumaan-Nya, keagungan-Nya,

kekuasaan-Nya, dan ketinggian-Nya di atas Arsy-Nya. Begifu juga

dengan firman-Nya melalui kitab-kitab dan kalimat penciptaan-

Nya, serta pembicaraan-Nya kepada para malaikat dan nabi-nabi-

Nya-

Apabila seorang hamba dapat melihat ini dengan hatinya,
dia akan menyaksikan keagungan Allah Yang Maha Kuasa di atas

hamba-hamba-Nya, bersemayam di Arsy-Nya, sendiri dalam
mengafur keratuan-Nya, memberi perintah dan larangan,

mengutus rasul-rasul-Nya, menurunkan kitab-kitab-Nya, meridhai
dan memurkai, memberi pahala dan menjatuhkan hukuman,

memberi dan menahan, memuliakan dan menghinakan, mencintai

dan memurkai, memberi rahmat jika dimintai rahmat, memberi
ampunan jika dimintai ampunan, memberi jika diminta,
mengabulkan bagi yang berdoa, memberi perlindungan bagi yang

22 HR.lbnu Majah (Sunan lbnu Majah, pembahasa: Muqadimah, bab: Hal-
halyang diingkari oleh Jahmiyah, hadits no. 184).
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meminta kepada-Nya, lebih besar dari apapun juga, lebih agung

dari apapun juga, lebih mulia dari apapun juga, lebih berkuasa dari

apapun juga, lebih mengetahui dari apapun juga, dan lebih

bijaksana dari apapun juga. Andaikan kekuatan seluruh makhluk

dimiliki oleh satu orang dari mereka, dan kemudian seluruh

makhluk memiliki kekuatan yang sama dengannya, lalu semua

kekuatan ifu dibandingkan dengan kekuatan-Nya, niscaya semua

kekuatan itu akan lebih kecil daripada kekuatan nyamuk yang

dibandingkan dengan kekuatan singa. Andaikan keindahan seluruh

makhluk dimiliki oleh salah seorang dari mereka, lalu mereka

semua memiliki keindahan yang sama dengannya, dan kemudian

semua keindahan itu dibandingkan dengan keindahan Allah &,
niscaya ia terlihat lebih lemah dari cahaya pelita kecil yang

dibandingkan dengan cahaya matahari. Andaikan ilmu seluruh

makhluk, dari yang pertama sampai yang terakhir dari mereka

dimiliki oleh salah seorang dari mereka, lalu mereka semua

memiliki ilmu yang sama dengannya, kemudian semua ilmu itu

dibandingkan dengan ilmu Allah, maka ia hanya bagaikan patukan

seekor burung di tengah lautan yang luas. Demikian pula dengan

seluruh sifat-Nya yang lain, seperti pendengaran dan penglihatan-

Nya, juga sifat-sifat kesempumaan-Nya yang lainnya. Dia Maha

Mendengar keriuhan suara yang terdiri dari berbagai macam

bahasa dengan berbagai macam kebutuhan. Mendengarkan suatu

perkara tidak membuat-Nya tersibukkan untuk mendengarkan

yang lainnya. Permasalahan yang banyak tidak membuat-Nya

kesulitan, permohonan yang memaksa dari banyak orang tidak

membuatnya bosan, baik dari yang meminta secara berbisik-bisik

maupun dengan suara yang keras. Yang rahasia bagi-Nya sama
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dengan yang terang-terangan, yang ghaib bagi-Nya sama dengan

yang nyata. Dia Maha Melihat merayapnya seekor semut di atas

batu yang hitam pekat di malam yang gelap gulita. Dia dapat

melihat urat-uratnya dan juga saluran makanan di dalam tubuhnya.

Dia meletakkan langit-langit di salah satu jari tangan-Nya, dan

bumi di jari yang lainnya, lalu gunung di jari yang lain, pepohonan

di jari yang lainnya, dan air di jari yang lain pula. Dia

menggenggam langit{angit-Nya dengan salah satu tangan-Nya,

dan bumi dalam genggaman tangan yang lainnya; langit yang tujuh

di genggaman tangan-Nya bagaikan biji sawi di genggaman tangan

seorang hamba. Andaikan seluruh makhluk, sejak yang pertama

sampai yang terakhir, berdiri dalam satu baris, mereka tidak akan

bisa mengelilingi Allah &. Andaikan hijab disingkapkan dari wajah-

Nya, niscaya akan membakar seluruh makhluk-Nya sejauh

jangkauan pandangan-Nya.

Apabila hati seorang hamba telah dapat menyaksikan hal

ini, maka tanda-tanda yang lainnya akan luluh di dalamnya tanpa

harus dihilangkan, bahkan kekuatan dan keperkasaan adalah milik

dari tanda ini, dan di bawahnyalah terdapat tanda-tanda yang

lainnya. Barangsiapa yang dapat melihat ini dengan hatinya, maka

dia akan memiliki suluk dan perilaku khusus yang tidak dimiliki

oleh orang lain yang lengah akan hal ini, atau tidak mengetahui ini

dengan pengetahuan yang menyeluruh.

Orang yang dapat melihat tanda ini akan berjalan menuju

Allah &, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, baik dalam

keadaan bergerak maupun saat diam, dalam keadaan berpuasa
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ataupun tidak, dia berada dalam satu lembah dan manusia lain

berada dalam lembah lainnya.23

- Petunjuk Allah Untuk Binatang

Burung Hud-hud, adalah binatang yang paling bisa melihat

tempat-tempat air di bawah tanah yang tidak dapat dilihat oleh

yang lainnya. Dan salah satu pefunjuk Allah untuknya adalah kisah

yang diceritakan Allah di dalam Kitab-Nya bahwa ketika Nabi

Sulaiman S kehilangan burung itu dan mencarinya, maka ketika

ia datang, ia segera meminta maaf dan menjelaskan sebab

keterlambatannya sebelum Sulaiman & menghukumnya.

Iyas berkata, "Ayam jantan yang masih muda akan mencari

biji-bijian dan memberikannya untuk ayam betina, sehingga ia

membuangnya kembali dari mulutnya. Sedangkan ayam yang telah

tua akan menelannya dan tidak memberikannya kepada ayam

betina."

Petunjuk lain yang didapatkan oleh binatang adalah yang

berkenaan dengan kehidupannya di dalam laut, dan banyak sekali

contoh dalam hal ini. Salah satu petunjuk yang mengagumkan

yang dimiliki binatang adalah yang dimiliki oleh rubah, apabila

tubuhnya telah dipenuhi oleh kufu, ia akan mengambil bulu

dengan mulutnya, lalu pergi ke genangan air yang dangkal, dan

kemudian ia masuk ke dalamnya sedikit demi sedikit, dan ketika

kutu-kutu itu telah terapung dan merapat ke bulu yang dibawanya

23 Lih. Madarij As-&likin (3/201-2051.
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dengan mulutnya itu, ia akan membuangnya ke air, lalu ia pun

keluar dari air. Hal lain yang mengagumkan darinya, bahwa suatu

ketika serigala memakan anak-anaknya, dan serigala itu juga

memiliki anak-anak. Di sana terdapat sebuah lubang, lalu rubah itu

masuk ke dalamnya dan kemudian ia membuat terowongan yang

bisa ia gunakan sebagai jalan keluar darinya. Kemudian ia pergi ke

tempat anak-anak serigala ifu dan membunuh mereka. Lalu ia
duduk di dekatnya menunggu kedatangan serigala tersebut. ketika

serigala datang dan mengetahui bahwa sang rubah telah

membunuh anak-anaknya, rubah itu segera kabur dari hadapannya

sementara serigala terus mengikutinya. Sang rubah masuk ke

dalam lubang dan segera keluar dari terowongan yang telah

dibuatnya. Serigala itu mengikutinya masuk ke dalam lubang,

namun tidak bisa menemukannya, dan ia juga tidak bisa keluar

dari lubang tersebut, sehingga ia dibunuh oleh binatang-binatang

yang ada di sana.

Dan yang mengagumkan dari bangsa kera adalah

sebagaimana yang disebutkan oleh Al Bukhari dalam Shahilrnya,

dari Amr bin Maimun Al Audi berkata, "Pada masa Jahiliyah aku

pemah melihat seekor kera jantan berzina dengan kera betina, lalu

kera-kera lain berkumpul mengelilingi keduanya, dan kemudian

melempari keduanya dengan batu hingga mati." Kera-kera itu

menegakkan hukum hadd dari Allah saat manusia

mengabaikannya.

lalu sapi, yang kebodohannya telah dijadikan sebagai

perumpamaan, suafu ketika Nabi $ menceritakan bahwa ada

seorang laki-laki yang menggiring seekor sapi dan kemudian

46



Ensik foy edi a finuf @ryyim

menaiki sapi tersebut. Maka sapi itu berkata, "Sesungguhnya

bukan untuk ini kami diciptakan." Maka orang-orang berkata,

"Subhanallah, sapi dapat berbicara!" Maka beliau berkata,

'Sungguh aku mengimani ini; aku, Abu Bakar, dan juga Umar."

Padahal keduanya tidak ada di sana.

Lalu beliau melanjutkan, 'Dan ketika seorang laki-laki

tengah menggembalakan kambing miliknya, tiba-tiba datanglah

seekor serigala yang menyerang salah safu kambingn5m, maka laki-

lak- ifu menyelamatkan kambing ifu dan serigala tersebut. Lalu

sertgala ifu berkata, 'Duh engkau ini, engkau menyelamatkannya

daiku? I-alu siapakah yang akan menjaganya pada hai betburu

binatang buas, ketika tidak ada yang menjaganya selain aku?'

Maka orang-orang berkata, 'Subhanallah, serigala dapat

berbiara!"'Maka beliau berkata, "Sungguh aku mengimani ini;

aku, Abu Bakan dan juga Umar. "Padahal keduanya tidak ada di

sana.24

Dan contoh dari keledai yang dianggap sebagai binatang

yang paling bebal adalah ketika seseorang membawanya ke

rumahnya dari tempat yang jauh pada malam yang gelap, ia akan

bisa mengenal rumah itu, sehingga jika dibiarkan setelah itu, ia
bisa pulang sendiri dan menemukan rumah tersebut. Selain itu, ia
juga bisa membedakan suara yang memerintahkan untuk berjalan

dan suara yang memerintahkan untuk berhenti.

24 Muttafaqun'alaih.
HR. Al Bukrhari (Shahk Al Bukhari, pembahasan: Manaqib, hadits no.

3553); Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Keutamaan para sahabat, hadits

no. 2388) dan Ahmad (Al Musnad,2/245,2461.
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Lalu serigala, jika ia telah sangat kelaparan, ia akan

membuat dirinya terlihat seperti bengkak, lalu berbaring di tengah

padang pasir seolah ia telah menjadi bangkai. Dan ketika ada

burung yang mendekat, ia tetap tidak bergerak dan tidak pula

bemafas sehingga burung itu tidak ragu lagi jika ia telah mati. Dan

ketika burung ifu mulai mematukinya, ia segera melompat dan

menerkamnya hingga mati.2s

- Siapakah Yang Telah Mengajarkan Ini
Kepada Binatang

Banyak orang berakal yang belajar dari binatang hal-hal

yang bermanfaat baginya dalam kehidupannya, akhlaknya,

pekerjaannya, perangnya, tekadnya, dan kesabarannya.

Petunjuk yang dimiliki oleh binatang berada di atas

pehrnjuk dan hidayah kebanyakan dari manusia.

Allah & berfirm "",'$i.it I i tLZfi- 5 <,;:r{JA",S # I
* $-i $ 'Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan

mereka ifu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain,

hanSnlah seperti binatang temak, bahkan mereka lebih sesat
jalanng (dari binatang temak itu)." (Qs. Al Furqaan [25]: 44), Abu

Ja'far Al Baqir berkata, "Demi Allah, Allah tidak hanya

menyerupakan mereka dengan binatang, namun Allah juga
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menjadikan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang-

binatang itu."

Siapakah yang memberi petunjuk kepada hewan betina
yang baru saja melahirkan anaknya untuk mengangkat anaknya

selama beberapa hari di udara demi menghindarkannya dari semut

kecil dan besar. Karena ketika dilahirkan anak ifu masih seperti
potongan daging, sehingga ia khawatir jika ia diserang oleh semut

kecil dan besar. Maka ia akan tems mengangkatnya lalu

meletakkannya, dan memindahkannya dari safu tempat ke tempat
lainnya sampai ia benar-benar kuat.

Ibnu Al A'rabi berkata: Ditanyakan kepada seorang syaikh

dari Quraisy, "Siapakah yang telah mengajarimu semua ini?

Karena sesungguhnya hal seperti ini hanya diketahui oleh orang
yang berpengalaman dan memiliki banyak uang." Dia menjawab,
"Aku diajarkan oleh Allah, yang mengajari burung merpati untuk
tidak membalikkan telumya sampai ia mengerami kedua sisi

telumya dengan jatah yang sama, dan juga karena khawatir akan
terpengaruh oleh 'cetakan' tanah jika telur itu tetap bersandar
pada satu sisinya saja."

Dan dikatakan kepada yang lain, "siapakah yang

mengajarimu untuk terus berusaha mendapatkan keinginanmu dan

bersabar mengejamya, meskipun itu sulit, sampai engkau berhasil

memperolehnya?" Dia menjawab, "siapakah yang telah

mengajarkan kumbang yang ketika mencoba naik ke dinding ia

terjafuh, lalu kembali naik dan kembali jatuh berkali-kali, sampai

akhimya ia berhasil untuk tetap naik."
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Ditanyakan pula kepada yang lain, "Siapakah yang

mengajarimu untuk berangkat awal di pagi hari demi memenuhi

kebufuhanmu tanpa pemah terlambat?" Dia menjawab, "Siapakah

yang telah mengajarkan burung untuk pergi di pagi hari mencari

makan, baik itu dekat maupun jauh, tanpa ia pernah merasa

bosan, dan tanpa pemah takut apa yang akan menghadangnya di

udara dan juga di tanah."

Dan ditanyakan kepada yang lain, "Siapakah yang

mengajarimu unfuk bersikap tenang, menahan diri, dan bersabar

sampai engkau mendapatkan keinginanmu, dan ketika engkau

mendapatkannya, engkau segera menerkamnya laksana seekor

singa yang menerkam bumannya?" Dia menjawab, "Yaitu yang

mengajarkan kucing untuk mengintai lubang tikus, tanpa bergerak,

bergoyang, ataupun bergetar, seolah ia jasad yang mati, dan ketika

tikus itu muncul di hadapann5n, ia segera menerkamnya bagaikan

singa."

Dtanyakan kepada yang lain, "Siapakah yang mengajarimu

unhrk bersabar, tabah, kuat, dan tidak mengeluh?" Dia menjawab,

"siapakah yang telah mengajarkan kesabaran kepada keledai

untuk menanggung beban yang berat, lalu berjalan dengan

memikulnya di atas punggungnya dari satu negeri ke negeri

lainnya, dengan menjulurkan lehernya, pasrah, dan bersabar

menahan lapar, haus, letih, ditambah dengan kekasaran

pemiliknya yang memukulinya. Beban yang berat ada di

punggungnya, rasa lapar dan haus yang pahit terasa di hatinya,

sementara keletihan dan kepayahan telah menguasai anggota

tubuhnya, namun tidak ada yang menolongnya kecuali kesabaran."
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Ditanyakan kepada yang lain, "Siapakah yang mengajarimu

untuk bisa mendahulukan orang lain dan bermurah hati dengan
banyak memberi?" Dia menjawab, "siapakah yang telah

mengajarkan ayam jantan yang menemukan biji-bijian di atas

tanah -dan ia membutuhkannya- namun ia tidak memakannya,

dan memanggil ayam-ayam betina dan mencari mereka, sampai

kemudian safu ekor dari mereka datang dan memakan biji ifu,

sementara si ayam jantan merasa senang dan ridha dengan itu.

Dan jika ia diberi banyak bilian, ia akan menyebarkannya di sini

dan di sana, meskipun di sana tidak ada ayam betina; karena tabiat
dirinya telah terbiasa unfuk memberi dan bermurah hati, sehingga

ia merasa bahwa menghabiskan makanan sendirian adalah sebuah

perbuatan yang tercela. "

Ditanyakan kepada yang lain, "siapakah yang

mengajarkanmu kecerdikan dalam mencari re-:.el<i dan mencari
pinfu-pinfu unfuk mendapatkannya?" Dia menjawab, "siapakah
yang telah mengajarkan serigala kecerdikan dan tipu daya yang

ilmu dan cara kerjanya tidak bisa diketahui oleh orang-orang yang

berakal. Dan contohnya terlalu banyak unfuk disebutkan. Dan
siapa pula yang mengajarkan singa yang apabila berjalan dan

khawatir jejaknya diikuti, ia akan menghapus jejaknya dengan

ekomya, dan yang mengajarkannya saat ia menengok anaknya
pada hari ketiga setelah kelahirannya, untuk meniup lubang

hidungnya sehingga ia bergerak, karena singa betina
melahirkannya dalam keadaan lemah seperti mayit, sehingga ia

harus tetap menjaganya sampai ayahnya datang dan melakukan

itu. Dan siapa pula yang mengilhami singa-singa yang terhormat
untuk tidak makan kecuali dari hasil buruannya, sehingga jika ia
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berjalan melewati hasil buruan singa lainnya, ia tidak akan

mendekatinya meskipun ia tengah dilanda oleh rasa lapar yang

hebat.

Dan siapakah yang telah mengajarkan serigala yang ketika

dilanda oleh rasa lapar yang amat sangat, ia akan berbaring di atas

punggungnya, lalu memasukkan sebagian fubuhnya ke dalam yang

lain sehingga terlihat membengkak, dan dengan itu burung

menyangka bahwa ia telah mati, dan saat itulah serigala

menerkamnya.

Dan siapakah yang mengajarkannya jika ia mengalami sakit

kepala atau terluka, ia akan pergi ke suafu celupan tertenfu, lalu

mengambil dan mengoleskannya pada lukanya seperti salep?

Dan siapakah yang mengajarkan pada beruang, ketika ia

terluka untuk pergi mengambil suatu tanaman tertentu yang telah

diketahuinya, dan itu tidak diketahui oleh ahli rumput, lalu beruang

itu mengobati lukanya dengan itu dan ia sembuh?

Dan siapakah yang mengajarkan gajah betina, yang ketika

waktu melahirkan telah dekat, ia akan datang ke air dan

melahirkan di sana, karena ia -berbeda dengan binatang lainnya-

fidak bisa melahirkan kecuali dalam keadaan berdiri, karena

persendian tubuhnya berbeda dengan hewan-hewan lainnya, dan

ia juga tinggi, sehingga ia khawatir jika anaknya akan jatuh

langsung ke tanah dan membuatnya terhempas atau patah, karena

itulah ia ke air yang tidak terlalu dalam, lalu melahirkannya di

dalamnya, sehingga air itu bisa menjadi pengganti kasur yang

empuk dan tatakan yang lembut?
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Dan siapakah yang mengajarkan pada lalat, jika ia terjatuh

ke dalam air, ia akan melindungi diri dengan sayap yang

mengandung penyakit, dan bukan dengan sayap yang satunya?

Dan siapakah yang mengajarkan pada anjing, ketika

melihat kijang ia bisa mengetahui mana yang cacat dan mana yang

tidak, mana yang jantan dan mana yang betina, lalu ia mengejar

yang jantan padahal ia tahu bahwa larinya lebih kencang dan

lompatannya lebih jauh, dan ia membiarkan yang betina padahal

larinya lebih lambat. Itu karena ia mengetahui bahwa ketika setelah

yang jantan itu berlari sejauh satu atau dua putaran, akan timbul

keinginan unfuk kencing, dan setiap binatang yang sedang

ketakutan akan merasakan dorongan untuk kencing, namun si

jantan itu tidak bisa kencing karena ia tengah berlari kencang,

sehingga ia terpaksa melambatkan larinya, dan dengan demikian

anjing bisa menangkapnya. Sementara yang betina, ia dapat
mengeluarkan kencingnya karena alat kelaminnya yang cukup luas

untuk mengeluarkannya, dan jalan keluar yang cukup mudah bagi

air kencingnya, sehingga larinya akan tetap stabil.

Dan siapa pula yang mengajarinya bahwa apabila salju

menutupi tanah, ia cukup memperhatikan bagian tipis yang telah

sedikit runtuh, dan dengan demikian ia dapat mengetahui bahwa di

bawahnya terdapat lubang kelinci, dan kemudian ia menggali dan

memburunya. Itu karena ia rnengetahui bahwa hangatnya nafas

kelinci membuat sebagian salju meleleh dan menjadikannya tipis.

Siapa pula yang mengajarkan pada burung, ketika anaknya

terjatuh ia akan meminta pertolongan, dan tidak ada satu burung

pun yang berada di dekatnya melainkan ia akan datang dan

53



Ensiftfoy e f,ia lhnuf Qryyim

kemudian bersama-sama terbang di sekeliling anak burung itu, lalu

menggerakkannya dengan cara mereka, dan menciptakan

unfuknya kekuatan, tekad, dan gerakan sehingga ia bisa terbang

bersama-sama mereka?

Siapa yang mengajarkan pada laba-laba untuk membuat

jaring yang sempuma dan dikerjakan dengan penuh ketelitian itu?

Ia membuat benang di bagian atasnya, lalu berganfung padanya,

dan ketika ada nyamuk yang terjebak di jaring, ia akan furun dan

memangsanlra.

Siapa yang mengajarkan pada sejenis tikus yang membuat

rumah di bagian yang agak tinggi dari lembah, yang jauh dari jalur

banjir, agar ia selamat dari injakan kaki binatang, dan aliran air,

lalu ia menggalinya lebih dalam dan membuat banyak pintu di

sudut-sudutnya. L^alu ia membuat semacam penghalang yang tipis

antara rumahnya dengan permukaan tanah, sehingga apabila ia

merasakan bahaya, ia dapat segera membukanya dengan sesuafu

yang paling mudah dan keluar. Dan karena ia juga sering lupa, ia

tidak pemah menggali rumahnya kecuali di dekat gundukan tanah,

atau batu, atau pohon, sebagai tanda baginya untuk menemukan

rumahnya saat ia tidak bisa menemukannya?

Siapa yang mengajarkan pada macan yang telah menjadi

gemuk unfuk menepi bersembunyi karena ia terlalu berat untuk

membuat gerakan, dan ketika tubuhnya tidak lagi gemuk maka ia

akan kembali muncul keluar?

Siapa yang telah mengajarkan pada nrsa yang kehilangan

tanduknya untuk bersembunyi, karena senjatanya telah hilang, dan

karena itu ia menjadi gemuk, lalu ketika tanduknya telah tumbuh
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dengan sempuma, ia akan sering muncul di bawah matahari dan

menantang angin, serta memperbanyak gerakan agar dagingnya

menjadi keras dan hilanglah lemak yang menghalanginya unfuk

berlari?"

Ini adalah bab yang sangat luas, namun cukuplah di sini

kami sebutkan firman Allah S,

Ft Jy,*;r+U *{5,6,i1 ,tA1 q6
<,'H wj $l';1 ;6 ;, ;53i O6:ig #65

o r+ iltifr r;rr ;, ".;3lst 
O?3: 9f Wh

##9t€{FM.1$6i

iiKa$i;

"Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan

burung-burung tnng terbang dengan kedua satnpnya, melainkan

semuanya merupakan umat-umat fiuga) seperti kamu. Tidak ada

sesuatu pun yang l{ami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada

Tuhan mereka dikumpulkan. Dan oning-orang yang mendusbkan

ayat-ayat Kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita.

Barangsiapa dikehendaki Allah (dalam kaesatan) niscaya

disesatkan-N5n. Dan barangsiapa dikehendah Allah (untuk diberi

petunjuk) niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang

lurus. "(Qs.Al An'aam [6]: 38-gg).zo

25 I-ih. Syifa' Al 'Alil(L/252-257).

55



Ensi kfoy e fi a I 0 nu { Qry yim

- Bangsa Semut

Perhatikanlah semut yang lemah dan kecerdasan yang

diberikan kepadanya serta kemampuan dalam menemukan cara

untuk mengunpulkan makanan, menyimpannya, melindunginya,

dan menjaganya agar tidak rusak. Sungguh Anda akan

mendapatkan pelajaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah di sana.

Anda akan melihat ketika sekelompok semut hendak memperoleh

makanan, mereka akan keluar dari sarangnya unfuk mencari. Dan

apabila ia telah menemukannya, mereka akan membuat beberapa

jalan dari sarangnya ke tempat makanan itu, lalu mulailah mereka

membawanya. Dan dalam hal ini, Anda akan melihat mereka

terbagi menjadi dua kelompok: Satu kelompok yang berfugas

membawanya ke nrmah-mmahnya di dalam sarang, dan kelompok

kedua yang keluar dari sarangnya menuju makanan itu tanpa

bertaur dengan kelompok pertama di dalam perjalanannya.

Bahkan kedua garis ini layaknya dua kelompok manusia yang

pergi melevuati satu jalan, dan kelompok lain yang pulang di sisi

lain dari mereka. Dan apabila terlalu berat baginya dalam

membawa bagian dari makanan itu, maka sekelompok semut lain

akan berkumpul dan saling membantu dalam membawanya,

seperti kayu dan bafu yang digunakan oleh sekelompok manusia

untuk saling menolong. Dan jika yang membawa makanan itu

adalah satu ekor semut, ia akan dibantu oleh temannya sampai ia

tiba di rumahnya, dan mereka akan membiarkannya mengambil

makanan itu untuknya sendiri. Namun jika yang membantu ifu

adalah sekelompok semut, mereka akan saling banfu dalam

membawanya, dan kemudian saat tiba di pintu rumah, mereka

akan membaginya.
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Seorang yang diakui kejujurannya pemah bercerita bahwa

suatu hari dia melihat suafu peristiwa yang menakjubkan, dia

bercerita, "Aku melihat seekor semut mendatangi potongan

bangkai seekor belalang, lalu ia mencoba mengangkatnya namun

ia tidak bisa. Maka ia pun pergi tidak jauh dari sana, dan kemudian

kembali dengan sekelompok semut lainnya. Aku pun mengangkat

potongan tubuh itu dari tanah, sehingga ketika semut itu tiba ke

tempat itu dengan teman-temannya, ia pun memutarinya dan

teman-temannya ikut memutari tempat ihr bersamanya. Namun

mereka tidak menemukan apa-apa, sehingga mereka kembali

pulang. [-alu aku letakkan kembali potongan tubuh itu, dan ketika

semut itu tiba di sana, ia kembali menemukannya dan mencoba

untuk mengangkabrya, namun ia tidak kuasa mengangkatnya dari

tanah, sehingga ia kembali pergi tidak jauh dari sana dan kembali

Iagi bersama sekelompok semut lainnya. Aku kembali

mengangkatnya, dan mereka kembali berputar di tempat itu
mencarinya dan tidak bisa menemukannya, sehingga mereka

kembali pulang. Lalu aku kembali meletakkannya. Semut itu

kembali dan membawa teman-temannya, namun aku kembali

mengangkatnya, sehingga mereka mengelilingi tempat itu sekali

lagi tanpa menemukan apapun juga. Maka semut-semut itu

membuat sebuah lingkaran, dengan semut yang pertama itu

berada di tengah-tengahnya, kemudian mereka menyerangnya dan

memotong tubuhnya

menyaksikannya!!

satu persafu, sementara aku

Dan yang mengagumkan dari kecerdasannya adalah,

apabila semut-semut itu membawa bili ke tempat tinggal mereka,

mereka membelahnya agar ia tidak tumbuh. Dan jika bli ittr
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merupakan jenis yang bisa tumbuh meskipun telah dibelah dua,

maka mereka membelahnya menjadi empat. Dan jika b[i itu
terkena embun atau basah, dan mereka khawatir jika ia msak,

mereka akan mengeluarkannya agar terkena sinar matahari dan

kemudian kembali memasukkannya ke dalam rumah mereka.

Karena itulah terkadang Anda dapat melihat banyak biji-bijian yang

telah pecah di pinfu mmah-mmah semut itu, dan tidak lama

kemudian saat Anda kembali, Anda tidak lagi menemukan satu

pun darinya.

Kecerdasannya yang lain adalah bahwa ia tidak membuat

rumah kecuali di bagian yang tinggi agar ia tidak terkena aliran air

dan menenggelamkannya. Maka Anda tidak akan menemukan

perkampungan semut di dasar lembah, namun ia akan berada di

bagian atasnya, dan tempat tinggi yang jauh dari aliran air.

Dan cukuplah pembicaraan mengenai kecerdasan semut ini

dengan apa yang telah diabadikan Allah di dalam kitab-Nya,

berupa ucapan semut itu kepada sekelompok semut lain saat ia

melihat Sulaiman *e dan bala tentaranya, 'E<r );IL:ij36:d,

@;;i.!- { fi i!jir#.'W-$ "Wahai semut-semut, masuHah

ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman

dan bala tentaranya, mereka tidak menyadai. " (Qs.

An-Naml [27]: 18), di dalam nasehat ini, sang semut berbicara

dengan sepuluh benfuk khithab; panggilan, permintaan unfuk

waspada, perintah, nash, peringatan, pengkhususan, memberi

pemahaman, memberi keumuman, dan permintaan maaf.
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Jadi, dalam nasehat atau pesan yang singkat itu, terdapat

sepuluh jenis khithab ini.

Karena itulah Sulaiman merasa kagum akan kata-katanya,

dan tersen5rum tertawa karenanya. [-alu dia memohon kepada

Allah agar menuntunnya untuk mensyukuri nikmat yang diberikan

Allah kepadanya saat ia mendengar perkataan semut itu.

Kecerdasan ini tidaklah aneh dimiliki oleh salah satu umat

yang bertasbih memuji Tuhannya, sebagaimana yang diriwayatkan

dalam kitab Shahih dari Nabi S, bahwa beliau bersabda,

,;k iL.$ c;tj*Je'&J rt+'yr 'uA Jj
6'rG, r4t't:,i'o?l'"i' r UFlu,; )V.. ;G
'u 7i *s;l ^k 

'albi'o1t 
1"1 ;:{i1 hr

i+tr;ky*",Ufrtrr
"Ada seorang Nabi yang beristirahat di baruah sebatang

pohon, lalu dia digigit oleh seekor semut Maka dia

memeintahkan untuk mengambil peralatann5n, lalu dia membakar

sarang semut ifu. Maka Allah mewahykan kepadanya, 'Hanya

karena digigit oleh seekor semut lalu engkau membakar safu umat

yang senantiasa bertasbih, mengapa tidak cukup safu semut

saiaZl"228

27 Muttafaqun'alaih.
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- Petunjuk Allah Untuk Semut

Semut adalah salah satu hewan yang paling cerdas, dan

kecerdasannya termasuk yang mengagumkan. Seekor semut yang

kecil akan keluar dari rumahnya unfuk mencari makan, meskipun

ia harus menempuh jalan yang jauh. Jika telah menemukannya, ia

akan membawanya menelusuri jalan yang berliku dan panjang,

terkadang mendaki dan terkadang menurun, benar-benar sulit,

hingga akhirnya sampai di sarangnya. Di sana ia akan menyimpan

persediaan makanannya pada saat memungkinkan. Jika ia

menyimpannya, ia akan memisahkan biji-bijian yang bisa tumbuh

lalu membelahnya menjadi dua agar ia tidak tumbuh. Jika biji itu
masih bisa tumbuh setelah dibelah dua, ia akan membelahnya

menjadi empat. Jika biji-bijian itu basah dan dikhawatirkan akan

msak, ia akan menunggu hari yang panas, lalu keluar membawa

bijian itu dan menyebarkannya di depan pintu-pintu sarangnya.

Dan setelah itu ia membawanya kembali ke dalam. Dan seekor

semut tidak pemah memakan makanan yang dikumpulkan oleh

semut lainnya.

Dan mengenai kecerdasan semut ini cukuplah apa yang

dikisahkan Allah S di dalam Al Qur'an tentang seekor semut

yang perkataannya kepada teman-temannya didengar oleh

Sulaiman &, yaitu ketika semut itu berkata, '$:i 'JS ,$Jd,

HR. Al Bukhari (Shahih N Bukhai, pembahasan: Permulaan penciptaan,
hadits no. 3319) dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Salam, hadits no.
2241r,.

28 Uh. Mftah Dar As-Sa bdah (2/lSO-lS2l.
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@ l,;p- { ij iljlJ #",W- {'H.6, " " wahai s em u t-s em u t,

masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh

Sulaiman dan bala tentaranya, mereka tidak
menyadai. " (Qs. An-Naml l27l: L8l. Dalam ayat ini ia memulai

ucapannya dengan seruan yang didengar oleh orang yang

diserunya, kemudian ia menyebutkan kata yang samar (tidak

menunjuk satu objek tertenfu), dan kemudian diikuti dengan nama
jenis (semut) yang dimaksudkan secara umurn dan menjelaskan

kata yang sebelumnya. Kemudian ia memerintahkan mereka untuk
memasuki sarang-sarang mereka agar dapat melindungi diri dari
bala tentara Sulaiman, setelah ifu barulah ia menjelaskan sebab

mengapa mereka semua harus masuk ke dalam sarang, yaifu

karena khawatir akan terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya.

Kemudian ia menjelaskan udzur dari Sulaiman dan bala

tentaranya, yaitu bahwa mereka tidak menyadarinya.

Ini merupakan petunjuk dan kecerdasan yang sangat
mengagumkan! Perhatikanlah bagaimana Allah $ menganggap

besar permasalahan semut dengan firman-Nya,'tt 3E l;41'E)
@ i;i # *f .,.-'tL 'Ci "Dan untuk Sulaiman dikumpulkan

bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris

dengan tertib." (Qs. An-Naml 1271: L7l, kemudian Allah

melanjutkan, #i rS {; r5, f*- "Hingga ketika mereka sampai di

lembah semut." (Qs. An-Naml 1271: 18). Allah mengabarkan

bahwa mereka semua berjalan melewati lembah ifu, dan ini
menunjukkan bahwa lembah tersebut dikenal sebagai lembah

semut, seperti lembah binatang buas dan yang lainnya. Kemudian
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Allah mengabarkan tentang apa yang menunjukkan tingginya

kecerdasan semut ini, dan betapa detail pengetahuan yang

dimilikinya. Ia menyuruh mereka untuk memasuki sarang-sarang

mereka masing-masing, karena ia dan semut lainnya telah

mengetahui bahwa setiap kelompok dari mereka memiliki sarang,

dan tidak ada yang memasuki sarang itu kecuali kelompok itu

sendiri.

Kemudian ia berkata, " agar kamu frdak diinjak oleh

Sulaiman dan bala tentaranya. " Pada ayat ini ia menggabungkan

antara nama dengan orangnya, dan mengenalkan keduanya

kepada mereka, ia juga mengenalkan bala tentara ifu dan sekaligus

penglimanya. Kemudian ia berkata, "Dan mereka ddak

menyadarinya, "di sini seolah ia menggabungkan antara udzur atau

alasan yang membuat bala tentara itu bisa menginjak mereka, 5nitu
fakta bahwa mereka tidak menyadarinya, dengan kecaman kepada

bangsa semut karsra mereka Udak berhati-hati daq segera

memasuki sarang-sarang mereka; karena itulah Nabi Sulaiman

tertawa mendengar perkataannya, karena dia merasa kagum dan

tersen5rum.

Az-Zuhri meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin

Utbah, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah $ melarang untuk

membunuh empat macam binatang; semut, lebah, burung Hud-

hud, dan burung Shurad."29

29 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daul pembahasan: Adab, hadits no. 5267)
dan Ahmad (Al Musnad,l/132t,.
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Dan dalam kitab Ash-Shahih yang diriwayatkan dari Abu
Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda,

Xb? c;|j*; '.;.1 
'#trr ,y A Jj

i+t, ;k y'* t?,# -\r'o'{f 'd?i',{).
'Ada seorang nabi yang beistirahat di bawah sebatang

pohon, lalu dia digigit oleh seekor semut. Maka dia

memeintahkan unfuk mengambil peralatannya, lalu dia

memerintahkan unfuk membakar sarang semut ifu. Maka Allah

mewah5rukan kepadan5n, 'Hanya karena digigit oleh seekor semut

lalu engkau membakar safu umat yang senantiasa bertasbih,

mengapa tidak cukup safu semut saja?!"Bo

Hisyam bin Hassan menceritakan bahwa keluarga Al Ahnaf
mendapatkan gangguan yang serius dari semut, maka Al Ahnaf
minta agar diambilkan kursi, lalu dia meletakkannya di atas sarang-

sarang mereka dan duduk di atasnya. Lalu dia berkata, "Kalian

akan berhenti (mengganggu kami, penerj-) atau kami akan

membakar kalian, dan melakukan ini dan itu." Dia berkata, "Maka

semut-semut ifu pun pergi."

30 Telah ditakhrij sebelumnya.
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Auf bih Abi Jamilah meriwayatkan dari Qasamah bin

Zuhair, dia berkata: Abu Musa Al Asy'ari berkata, "Sesungguhnya

segala sesuatu itu memiliki pemimpin, dan sesungguhnya bangsa

semut memiliki pemimpin."

Diantara kecerdasan dan petunjuk yang dimilikinya, yang

juga mengagumkan adalah bahwa semut-semut ifu mengetahui

bahwa Tuhannya bersemayam di atas fusy-Nya di atas langit,

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Kitab

Zuhud, dari hadits Abu Hurairah iS, secara marfu', dia berkata,

"Ada salah seorang nabi yang keluar bersama umatnya unfuk

berdoa meminta hujan, namun temyata mereka telah didahului

oleh seekor semut yang mengangkat kaki-kakinya ke arah langit

sambil berdoa, sambil berbaring telentang di atas punggungnya.

Maka nabi itu berkata, 'Pulanglah, kalian telah dicukupi, atau

kalian akan diberi hujan karena doa makhluk selain kalian'."

Atsar ini memiliki beberapa jalur periwayatan, dan

diriwayatkan juga oleh Ath-Thahawi dalam At Tahdzib dan yang

lainnya.

Imam Ahmad berkata: Waki' menceritakan kepada kami,

Mis'ar menceritakan kepada kami, dari Zaid Al Ammi dari Abu

Ash-Shiddiq An-Naji berkata: Sulaiman bin Daud keluar untuk

berdoa meminta hujan, lalu dia melihat seekor semut yang

berbaring di atas punggungnya, dan mengangkat kaki-kakinya ke

langit seraya berkata, "Ya Allah, kami adalah salah satu makhluk-

Mu, kami sangat membutuhkan siraman hujan dan rezeki dari-Mu,

maka siramlah kami dengan hujan dan berilah kami rezeki, atau
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binasakanlah kami." Maka Sulaiman berkata, "Kembalilah, kalian

akan disirami hujan karena doa makhluk selain kalian."31

Seorang yang aku percayai pemah bercerita bahwa suafu

hari dia melihat seekor semut keluar dari sarangnya dan

menemukan potongan tubuh seekor belalang, maka ia mencoba

berusaha mengangkatnya namun tidak bisa. Maka ia pun pergi

kembali dengan beberapa ekor semut lain yang akan

membantunya unfuk membawanya. Aku pun mengangkat

potongan tubuh itu dari tanah, dan semut itu pun memutari

tempat ifu namun tidak bisa menemukannya, sehingga teman-

temannya pergi dan meninggalkannya. lalu aku meletakkannya

kembali. dan semut itu kembali berusaha mengangkahrya namun

tidak bisa, maka ia kembali memanggil mereka. Dan aku kembali

mengangkatnya, sehingga semut itu kembali mencarinya namun

tidak menemukannya. Maka teman-temannya pun kembali pergi.

Aku terus melakukan itu berkali-kali, dan pada kali terakhir, semut-

semut itu membuat sebuah lingkaran, dan semut yang pertama ifu

ditempatkan di tengah-tengahnya, dan kemudian mereka

memotong tubuhnya safu persatu. Syaikh kita berkata, "Semut-

semut ini telah dibekali Allah dengan fitrah mengenai buruknya

sebuah kebohongan, dan juga hukuman bagi orang yang suka

berbohong." Semut termasuk binatang yang paling cermat,

sehingga kecermatannya dijadikan sebuah pemmpamaan.

3r HR. hnu Abi Syaibah (Al Mushannaf,6/52hadits no.29487 danT/7L,
hadits no. 342731.
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Diceritakan bahwa ketika Sulaiman bin Daud & melihat

ketekunan semut dan kegigihannya dalam menyimpan makanan,

dia menghadirkan seekor semut dan bertanya, "Berapa banyak

makanan yang dimakan oleh seekor semut dalam satu tahun?" Ia

menjawab, "Tiga bili gandum." Maka Sulaiman memerintahkan

untuk meletakkannya di dalam sebuah botol, lalu ditutr-tp, dan

diberikan untuknya tiga butir biji gandum. Lalu dia meninggalkan

semut itu selama satu tahun. Setahun kemudian, dia

memerintahkan untuk membuka tutup botol dan dia menemukan

di dalamnya satu setengah biji gandum, maka dia berkata, "Dulu

kamu mengatakan bahwa makananmu unfuk satu tahun adalah

tiga butir biji!" Semut menjawab, "Benar, dan aku tidak berbohong

kepadamu, akan tetapi ketika aku melihatmu begitu sibuk

mengums maslahat manusia sepertimu, aku menghitung berapa

umurku yang tersisa, dan aku mendapatinya lebih banyak daripada

masa yang ditentukan bagiku, maka aku pun mencukupkan diri

dengan setengah makanan dari yang biasanya, dan sengaja aku

sisakan setengahnya lagi demi menjaga kelangsungan hidupku."

Maka Sulaiman pun merasa kagum dengan kecermatannya. Dan

ini merupakan salah sah-r benfuk petunjuk dan kecerdasan yang

mengagumkan.

Dan bentuk ketekunannya yang lain adalah bahwa semut

bekerja keras selama musim panas dan mengumpulkan makanan

untuk musim dingin, karena ia tahu betapa sulitnya mencari

makanan di musim dingin. Di balik kelemahannya, semut

menyimpan kekuatan yang luar biasa; ia mampu membawa

makanan yang beratnya jauh berkali lipat di atas berat badannya,

dan menyeretnya ke sarangnya. Yang juga mengagumkan darinya
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adalah jika Anda mengambil bagian dari tubuh belalang yang telah
kering dan mendekatkannya ke hidung Anda, Anda tidak akan
mencium bau apa-apa. Akan tetapi ketika Anda meletakkannya di
tanah, semut akan mendatanginya dari tempat yang jauh dan
membawanya. Jika ia tidak mampu membawanya, ia akan pergi

dan kembali dengan sekelompok semut yang akan membantunya

unfuk membawanya. Lihatlah bagaimana ia mampu mencium bau

itu dari dalam sarangnya dan kemudian segera mendatanginya!

Dengan penciumannya, ia dapat mengetahui dari jauh apa yang

diketahui oleh hewan lain melalui indera penglihatan atau
pendengarannya. Ia datang dari jauh ke tempat dimana manusia
makan, dan di sana tersisa remah-remah roti atau yang lainnya,
Ialu ia membawanya pergi, meskipun itu lebih besar darinya. Jika
ia tidak mampu membawanya, ia akan pulang ke sarangnya dan
kembali dengan sejumlah teman-temannya yang datang bagaikan

benang hitam, dimana yang safu berjalan mengikuti semut yang di
depannya. Kemudian mereka saling membantu dalam
membawanya. Ia akan datang ke bulir dan menciumnya, jika itu
adalah gandum, ia akan memotongnya, membelahnya, dan
kemudian membawanya. Namun jika itu adalah jer,vawut, ia akan
meninggalkannya. Jadi, pertama ia memiliki penciuman yang

tajam, lalu keinginan yang kuat, kegigihan yang luar biasa, dan
keberanian dalam membawa sesuatu yang beratorya berkali-kali

lipat melebihi berat tubuhnya.

Semut tidak memiliki pemimpin atau ketua yang

mengaturnya sebagaimana yang terdapat pada lebah. Akan tetapi
ia memiliki semut pencari yang bertugas mencari makanan. Jika ia
telah menemukannya, ia akan memberitahu teman-temannya
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sehingga mereka akan keluar secara berkelompok. Dan setiap

semut berusaha keras demi kemaslahatan mereka secara umum,

tanpa pemah mencuri satu biji pun unfuk kepentingan dirinya

sendiri dan melupakan kepentingan temannya.

Dan yang juga mengagumkan darinya adalah apabila

seseorang ingin agar tidak ada semut yang jatuh ke dalam madu

atau yang sejenisnya, ia akan menggali lubang dan menuangkan

air di sekelilingnya, atau mengambil sebuah wadah yang cukup

besar, lalu mengisinya dengan air dan kemudian meletakkan madu

itu di tengah-tengahnya. Lalu datanglah semut dan mencoba

mengapung ke arahnya, namun ia tidak bisa. Maka ia pun

memanjat dinding dan berjalan di atas langit-langit, dan ketika ia

telah berada tepat di atas madu itu, ia menjatuhkan dirinya ke

atasnya! Dan kami telah mencobanya.

Seorang pengrajin pemah memanaskan sebuah kalung

dengan api, dan kemudian ia melemparkannya ke tanah agar

dingin. Dan kebetulan di bawahnya terdapat seekor semut. Maka

ia berkeliling untuk keluar, akan tetapi hawa panas menyengatnya,

sehingga ia pun tetap bertahan di tengah-tengah bagian kalung

dan tetap berada di sana! Dan tempat yang dipilihnya temyata

tepat berada di tengah, dan merupakan titik terjauh dari lingkaran

kalung tersebut.32
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- Petunjuk Allah Kepada Lebah

Lebah dengan petunjuk yang dimilikinya adalah sebuah

perkara yang sangat mengagumkan. Ia memiliki ratu atau

pemimpin yang dikenal sebagai induk lebah, tubuhnya lebih besar

dari seluruh lebah lainnya, warnanya juga lebih indah dan

bentuknya pun lebih bagus. Lebah{ebah betina melahirkan pada

awal musim semi, dan sebagian besar dari anak-anaknya adalah

betina. Jika ada yang jantan, ia tidak akan membiarkannya masuk

diantara mereka, ia akan mengusimya, atau membunuhnya,

kecuali sekelompok kecil jantan yang bertugas berada di sekitar

ratu. Karena lebah jantan tidak bekerja dan tidak pula mencari

rer,elrj. Kemudian lebahlebah betina yang telah melahirkan

anaknya ifu akan berkumpul dengan anak-anaknya bersama ratu.

Kemudian ratu akan mengajak mereka semua ke kebun-kebun dan

taman-taman yang terdekat, kemudian mengambil apa yang

dibutuhkan secukupnya, dan setelah itu ratu akan membawa

mereka kembali pulang. Saat telah tiba di sarang, sang ratu akan

berdiri di depan pintunya, dan tidak akan membiarkan lebah jantan

atau lebah asing memasuki sarangnya.

Apabila mereka semua telah masuk, sang ratu pun ikut
masuk. Dan setiap lebah telah mengambil tempatnya masing-

masing, dan mulailah sang ratu bekerja, seolah ia mengajarkannya

kepada mereka. Setelah itu, setiap lebah mulai bekerja dan

mengerjakannya dengan cepat. Ratu sendiri akan meninggalkan

pekerjaannya, lalu duduk di salah satu sudut dan menyaksikan

pekerjaan lebah lainnya. Lebah akan membuat lilin dari lendir-

lendir daun dan bunga, lalu mereka terbagi menjadi beberapa
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kelompok. Ada yang menemani ratu, tidak memisahkan diri

darinya dan juga tidak ikut bekerja. Dan mereka adalah lebah-

lebah jantan pelindung ratu. Lalu ada kelompok lain yang

menyiapkan lilin dan membersihkannya. Lilin adalah endapan

madu yang rasanya manis seperti buah tin. Lebah memiliki

perhatian yang tinggi terhadapnya melebihi perhatiannya pada

madu. Lebah akan membersihkannya, memumikannya dan

menghilangkan hal-hal lain yang tercampur dengannya, baik itu

kencing mereka ataupun yang lainnya.

L-alu ada kelompok lain yang bertugas membangun rumah,

kelompok lainnya bertugas menyiramkan air dan membawanya.

Ada juga kelompok yang bertugas menyapu sarang dan

membersihkannya dari kotoran dan sampah. Apabila mereka

melihat lebah yang tidak mau bekerja, mereka akan memotong

dan membunuhnya agar ia tidak merusak semangat lebah-lebah

lain yang sedang bekerja, dan agar kemalasannya itu tidak menular

kepada mereka.

Hal pertama yang mereka bangun di dalam sarang adalah

tempat duduk ratu dan rumahnya. Mereka akan membangun

sebuah rumah untuknya yang berbentuk persegi empat, yang mirip

dengan dipan atau ranjang, lalu ratu akan duduk di atasnya dan

dikelilingi oleh sekelompok lebah yang mirip dengan para menteri,

pembantu, dan lebah-lebah terdekat yang tidak akan

meninggalkannya. [-alu di depannya dibuatkan sesuatu yang mirip

dengan telaga kecil, dimana mereka menuangkan ke dalamnya

madu paling murni yang bisa mereka hasilkan dan memenuhi
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telaga itu dengannya. Itu akan menjadi makanan bagi rafu dan

para pembanfu terdekatnya.

Kemudian mereka mulai membangun rumah dalam sebuah

garis lurus yang sama, seolah ia adalah rel. Mereka membangun

rumahnya dalam bentuk persegi enam dengan sisi yang sama

besar; seolah mereka telah membaca buku yang dikarang oleh

Ekledos sehingga mengetahui bentuk yang paling tepat untuk

rumahnya, karena yang diperlukan dalam membangun rumah

adalah kekokohan dan keluasan, dan bentuk persegi enam -
berbeda dengan bentuk-bentuk persegi lainnya- jika semua sisinya

saling berhubungan, ia akan membentuk seperti lingkaran,

sehingga tidak menyisakan mang kosong atau celah. Selain itu, ia
juga akan saling menguatkan satu sama lain, sehingga ia menjadi

satu kesatuan yang kokoh. Maha Suci Allah yang telah

mengilhaminya untuk membangun rumahnya dalam benfuk

bangunan yang kokoh ini, dimana manusia pun tidak mampu

membuafu'rya. Lebah dapat mengetahui bahwa dalam membangun

rumahnya ia harus memenuhi dua syarat:

Pertama: Jangan sampai ada sudut-sudut sempit, agar

tidak ada tempat sempit yang tidak terpakai.

Kedua: Rumah-rumah itu haruslah memiliki bentuk yang

apabila digabungkan safu sama lain, ia akan memenuhi lahan yang

tersedia, dan tidak ada bagian yang tidak digunakan. Kemudian ia

juga mengetahui bahwa bentuk rumah yang memenuhi dua syarat

ini hanyalah persegi enam. Sesungguhnya persegi tiga dan persegi

empat meskipun dapat menutup seluruh lahan, akan tetapi ia
memiliki sudut-sudut yang sempit. Sementara bentuk-bentuk
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lainnya, meskipun memiliki sudut-sudut yang lapang, akan tetapi ia

tidak dapat menutupi seluruh lahan, karena akan ada bagian yang

meninggalkan celah dan tidak terpakai. Sedangkan persegi enam,

maka ia memenuhi kedua syarat ini dengan sempuma.

Maka Allah $ memberinya petunjuk unhrk membangurl

rumahnya dalam bentuk ini, tanpa terlebih dahulu membuat garis,

tanpa alat, dan tanpa contoh atau sample yang harus diikuti.

Manusia yang paling ahli dalam membangun sekalipun tidak akan

bisa membangun rumah persegi enam kecuali dengan banyak alat.

Maha Suci Allah yang telah memberinya petunjuk untuk mencari

jalan ke tempat penggembalaannya meskipun itu dekat, dan

mendatanginya dengan anggun tanpa merusaknya, lalu mereguk

hal terbaik yang terdapat di sana, dan kemudian ia kembali ke

rumahnya yang kosong dan menuangkan ke dalamnya minuman

yang memiliki wama-wama yang berbeda dan mengandung

penyembuhan bagi manusia. Sungguh di dalamnya terdapat tanda-

tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang mau berpikir.

Apabila telah selesai membangun rumah, mereka akan

keluar lima ekor-lima ekor dan terbang ke lembah dan gunung-

gunung, untuk memakan manisan-manisan yang terdapat di

bagian atas bunga dan dedaunan pohon, kemudian pulang dalam

keadaan kenyang. Allah telah menjadikan di mulutnya hawa panas

yang dapat mematangkan apa yang telah dipetiknya, sehingga ia

dapat mengeluarkannya kembali dalam keadaan manis dan

matang. Kemudian ia memuntahkannya di sarangnya, dan jika

telah penuh, ia akan menufupnyn dan menyumbat bagian atasnya

dengan lilin yang telah dibersihkan. Jika sarang-sarang itu telah
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penuh, ia akan pergl ke tempat lain yang dapat ia temukan dan
membangun sarang baru di sana. lalu ia kembali melakukan apa
yang telah ia kerjakan pada sarang yang pertama.

Apabila cuaca dingin dan bunga-bunga yang ada di taman
menjadi rusak, sehingga ia tidak bisa mencari makanan, ia akan
menetap di rumah dan makan dari madu yang telah disimpannya.
sedangkan pada hari-hari kerja ia akan keluar sejak pagi, terbang
di taman-taman, dan masing-masing kelompok mengerjakan
fugasn5n, sementara pada sore hari ia akan kembali ke sarangnya.

Pada jam-jam pulang, di pinfu sarang akan ada seorang penjaga
pinfu yang dibantu oleh beberapa orang pembanfunya, dan setiap
lebah yang hendak masuk akan dicium dan diperiksa oleh penjaga
pinfu ifu. Jika ia menemukan bau yang tidak sedap darinya, atau
jika di fubuhnya ada kotoran, ia akan melarangnya masuk dan
meminggirkannya sampai semua lebah lainnya masuk. setelah itu
ia kembali memeriksa lebah-lebah yang dilarang masuk itu dan
mengeceknya untuk kali kedua. Jika ia menemukan lebah yang
telah masuk atau terjafuh ke dalam sesuatu yang busuk atau najis,
ia akan membelahnya menjadi dua. Sedangkan bagi yang
kesalahannya masih ringan, ia akan membiarkannya di luar sarang;
inilah tugas penjaga pintu setiap sorenya.

Adapun ratu, ia jarang sekali keluar dari sarang. Jika ia
ingin jalan-jalan, ia akan keluar dengan ditemani oleh beberapa
menteri lebah dan pelayan. Ia akan berputar mengelilingi taman-
taman beberapa wakfu di siang hari dan kemudian kembali ke
tempatrya.
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Dan yang menaklubkan darinya adalah bahwa jika ia
merasa terganggu oleh lebah lain, atau pemilik sarang, atau oleh

lebah yang melayaninya, dan ia merasa marah, ia akan keluar dari
sarang dan menjauh darinya. Dan ia akan diikuti oleh seluruh

lebah, sehingga sarang menjadi kosong. Ketika lebah yang

mengganggunya itu melihat hal itu, dan ia khawatir jika lebah lain

akan membawanya pergi ke tempat lain, ia akan berusaha

mengembalikannya ke sarang dan berupaya merebut hatinya
kembali. Ia akan mengejamya dan mengetahui tempatnya dari

banyaknya lebah lrang berkumpul di sekitamya, karena lebah-lebah

itu tidak akan meninggalkannya, dan mereka akan berkumpul
mengelilinginya hingga membenfuk seperti tandan. Apabila ratu
lebah itu marah, ia akan keluar dan duduk di tempat yang tinggi
dari sebatang pohon, lalu lebah lain akan mengelilinginya dan

bergabung dengann5ra, sehingga menjadi seperti bola. Lalu lebah
yang telah membuatnya marah ifu akan mengambil tombak atau

semacam tongkat panjang dan mengikatkan di bagian atasnya

seikat tanaman yang wangi dan bersih. Kemudian ia
mendekatkannya ke tempat sang rafu berada, dengan diiringi oleh

semacam alat musik. Ia akan menggerakkannya dengan terus

mendekatkannya ke arah rafu, dan ia akan tetap demikian sampai

sang rafu merasa ridha. Jika. ia telah ridha dan kemarahannya

hilang, ia akan melompat dan jatuh di ikatan tanaman itu. lalu ia
akan diikuti oleh para pelayannya dan seluruh lebah yang lain. Dan
lebah yang membuatnya marah ifu akan membawanya kembali ke
sarangnya, lalu sang ratu turun dan memasuki sarang bersama bala

tentaranya.
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Lebah tidak pemah hinggap di bangkai, atau binatang, dan

tidak pula pada makanan.

Dan yang juga mengagumkan darinya adalah bahwa lebah-

lebah itu membunuh ratu-ratu yang lalim dan memsak, serta tidak

mau menaatinya. Lebah-lebah yang lebih pendek dan sering

berkumpul merupakan lebah pencari madu. Lebah-lebah ini

berusaha memerangi lebah-lebah yang lebih panjang namun tidak

bermanfaat, dan berupaya mengeluarkan dan membuangnya dari

sarang. Jika mereka melakukan itu, maka madu yang dihasilkan

menjadi lebih baik. Dan jika ada yang harus dibunuh, mereka

berusaha membunuhnya di luar sarang, demi menjaga sarang dari

bangkainya. Diantara mereka terdapat lebah yang bertubuh besar

narnun sangat kecil manfaafurya bagi yang lainnya. Diantara

mereka terdapat peperangan dengan lebahlebah pencari madu.

Lebah{ebah itu sering mendatangi lebah{ebah pencari madu,

menyerangnya, membuka rumah-rumahnya dan bemiat

menghancurkannya. Sementara lebah-lebah pencari madu juga

sangat waspada dan berhati-hati dalam menghadaprnya. Jika

lebah-lebah itu menyerangnya di sarangnya, ia akan mengusir

mereka dan memaksa mereka untuk terdorong ke pintu-pintu

sarang, sehingga mereka terlumuri oleh madu dan tidak bisa

terbang. Apabila perang telah usai dan pertempuran mereda,

mereka akan mendatangi korban-korban yang mati, lalu

mengangkatrya dan membuangnya ke luar sarang.

Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa ratu lebah jarang

sekali keluar dari sarangnya. Dan jika ia keluar, ia akan keluar

bersama sekelompok anak-anak lebah dan pemudanya. Apabila ia
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telah berniat untuk keluar, maka sehari atau dua hari sebelum itu
ia akan memberitahukan kepada anak-anak lebah, Ialu mengatur
tempat mereka masing-masing. Setelah itu ia pun keluar dan
mereka ikut keluar bersamanya dalam formasi yang teratur dan
rapi sebagaimana yang telah ia tentukan atas mereka, tanpa ada
yang keluar dari formasinya. Jika banyak lebah jantan yang terlahir
di dekatnya, ia akan mengetahui bahwa lebah{ebah itu
menginginkan ratu, sehingga ia akan menempatkan masing-
masing dari mereka memimpin safu kelompok anak lebah. Dan
seekor rafu tidak membunuh ratu lainnya, karena hal itu dapat
menyebabkan kerusakan dan kehancrran pada rakyat, serta
menyebabkan mereka tercerai-berai.

Jika pemilik sarang melihat bahwa di dalam sarang itu telah
terdapat banyak ratu, dan ia khawatir lebah{ebah yang lain akan
terpecah karenanya, ia akan menangkap seluruh rafu yang ada

dan menyisakan satu diantaranya. Ia akan menahan rafu-ratu yang
lain dalam suatu wadah, dan memberi mereka madu yang dapat
mencukupi mereka. Dan apabila terjadi sesuafu pada ratu yang
berkuasa, baik ifu sakit atau mati, atau jika ia merusak dan ia
membunuhnya, maka ia akan mengambil satu dari ratu-ratu yang

ia tahan dan menjadikannya sebagai rafu pengganti agar lebah-
lebah itu tetap memiliki ratu, karena jika tidak mereka akan
terpecah belah.

Dan hal mengagumkan lainnya adalah ketika sang ratu
keluar unfuk jalan-jalan bersama para menteri dan bala tentaranya,
terkadang ia merasa letih, sehingga ia akan dibawa oleh anak-anak
Iebah. Di dalam masyarakat lebah terdapat lebah pekerja yang
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terhormat, yang memiliki usaha, tekad yang kuat, dan

kesungguhan. Sementara itu di dalamnya juga terdapat lebahiebah
pemalas, tidak bermanfaat, dan berpengaruh buruk. Lebah-lebah

yang terhormat itu terus berusaha mengusir dan menjauhkannya

dari sarang, dan tidak membiarkannya tinggal karena khawatir

akan menular dan memsak kehormatan mereka. Lebah juga

merupakan binatang yang paling bersih dan paling mumi; karena

itulah ia tidak akan membuang kotoran kecuali saat ia terbang. Ia

tidak menyukai bau busuk dan aroma-aroma yang tidak sedap.

Lebahlebah kecil dan muda lebih keras usahanya daripada lebah

yang sudah tua, mereka juga lebih jarang menyengat dan madunya

Iebih bagus. Kalaupun mereka menyengat, maka sengatannya

lebih ringan bahayanya daripada sengatan lebah yang telah tua.

Karena lebah merupakan binatang yang paling bermanfaat

dan juga paling diberkahi, dimana ia diberi keistimewaan dalam
wahy.r dan hidayah Allah & yung tidak diberikan kepada binatang

lainnya, yang keluar dari perukrya adalah materi yang membawa

kesembuhan dari penyakit dan cahaya yang menyinari dalam

kegelapan, seperti pefunjuk bagi manusia, maka tidak heran jika ia
juga menjadi binatang yang paling banyak musuhnya. Dan musuh-

musuhnya adalah binatang yang paling sedikit manfaat dan

keberkahannya. Demikianlah Sunnah Allah Yang Maha Perkasa

lagi Maha Bijaksana pada makhluk-makhluk-Nyu.33

33 Lih. syifa' Al'Atil (t/zg2-2361.
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- Belalang dan Kuasa

Belalang adalah salah satu diantara bala tentara Allah;

tubuhnya lemah, susunan tubuhnya menaklubkan, karena di dalam

fubuhnya tercermin penciptaan tujuh jenis binatang. Jika Anda

melihat bala tentaranya telah datang, Anda akan menyaksikan

pasukan yang tidak terkalahkan, dan tidak terhitung jumlah dan

perlengkapannya. Andaikan seorang rafu mengumpulkan seluruh

kudanya, prajuritnya, hewan-hewan funggangannya yang lain, dan

seluruh senjatanya untuk mengusir mereka dari negerinya, niscaya

dia tidak akan mampu melakukannya. Lihatlah bagaimana mereka

datang bagaikan air bah sehingga menutupi lembah dan gunung-

gunung, pedesaan dan perkotaan, sehingga cahaya matahari

tertutup oleh jumlahnya yang banyak, dan bahkan mereka

menutupi wajah langit dengan sayapsayapDgd, dan mereka

mampu mencapai tingkat ketinggian di udara yang tidak bisa

dicapai oleh burung yang memiliki sayap yang paling besar

sekalipun.

Tanyakanlah kepada orang kafir, siapakah yang telah

mengirimkan pasukan yang lemah ini, yang tidak mampu

melindungi dirinya dari binatang lain yang akan menangkapnya.

Dia mengirimkannya kepada pasukan yang memiliki kekuatan,

jumlah yang banyak, dan kemampuan perang yang hebat, namun

ifu semua tidak mampu menghalaunya. Bahkan mereka hanya bisa

menyaksikannya menghabiskan makanan mereka dan mencabik-

cabiknya, lalu meninggalkan bumi dalam keadaan kosong,

sementara mereka tidak bisa menghalaunya dan tidak pula

menghalanginya.
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Ini merupakan hikmah Allah & 1la"S memberi kuasa

kepada makhluk-Nya yang lemah dan tidak memiliki kemampuan

untuk mengalahkan yang lebih kuat dan dengan ihr Allah memberi

balasan. Allah turunkan melaluinya apa-apa yang telah

diperingatkan-Nya sebelumnya, sehingga dia tidak bisa menolak
atau menghalanginp.

Allah $ berfirman,

'rt ?2 "ll@*ztl

6{rt,tp'f-:; 4,J#ti3'4 "fii,:i.3

6i:ieYtL C re3 ij$'$a$ <;;j GjJ

"Dan Kami hendak memberikan karunia kepada orang-

orang Wng tertindas di bumi (Mesir) ifu, dan hendak menjadikan
mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang
mewarisi humil. dan Kami teguhkan kdudukan mereka di bumi
dan Kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala

tentann5m apa 3nng selalu mereka takutkan dari mereka."(Qs. Al
Qashash [28]: 5-6).

Duhai alangkah meruginya sikap istiqamah di jalan Allah
dan mengutamakan keridhaan-Nya dalam segala kondisi dimana

Allah meneguhkan orang yang lemah dan dianggap lemah sampai

oftmg yang meremehkannya melihat bahwa dia lebih utama di sisi

1ra.
ir'-'
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Allah dan Rasul-Nya daripadanya. Akan tetapi hikmah Allah Yang
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana telah menetapkan bahwa orang
yang zhalim akan makan dan bersenang-senang dalam
perlindungan akibat dosa dari orang-orang yang dizhaliminya.
Dosa-dosa yang dikerjakannya menjadi sebab terbesar dari rahmat
bagi orang yang menzhaliminya. Sebagaimana orang yang dimintai
sedekah, ketika dia menolak orang yang meminta kepadanya, dia
berada dalam perlindungan karena kebohongan orang yang

meminta ifu. Andai si peminta ifu berkata jujur niscaya dia tidak
akan mendapat penolakan. Begitupula seorang pencuri atau
perompak, dia berada dalam perlindungan karena orang-orang
yang memiliki harta menahan harta mereka dari hak-hak Allah
yang terdapat di dalamnya. Andaikan mereka menunaikan hak-hak
Allah atas mereka, niscaya Allah akan menjaga harta mereka bagi
mereka.

Dikisahkan bahwa seorang pemilik hewan temak sering
mencampur susu dan menjualnya dengan mengatakan bahwa ifu
adalah susu murni. Maka Allah mengirimkan banjir yang

menghanyr:tkan seluruh hewan temaknya, sehingga dia merasa
heran. Lalu di dalam tidurnya dia bermimpi dan dikatakan
kepadanya, "Apakah engkau merasa heran ketika banjir
menghan5rutkan seluruh ternakmu?! Sesungguhnya itu hanyalah
tetesan-tetesan yang engkau campur dengan susu, yang terkumpul
dan menjadi banjir."

Bandingkanlah apa yang terdapat di dalam kisah ini dengan
apa yang Anda lihat pada diri Anda atau orang lain. Saat itu Anda
akan mengetahui bahwasanya Allah menegakkan keadilan, dan
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keadilan ifu akan turun pada setiap jiwa atas apa yang telah

dikerjakannya, dan Allah tidak akan berbuat zhalim meskipun sebiji

sawi pun.

Renungkanlah hikmah ketika Allah menahan hujan dari

hamba-hamba-Nya dan memberi mereka cobaan berupa

kekeringan, karena mereka menahan zakat dan mengharamkan

orang-orang miskin dari hak mereka. Lihatlah bagaimana orang-

orang kaya itu dibalas, ketika rnereka menghalangi makanan dari
orang-orang miskin, Allah menghalangi mereka dari bahan-bahan

makanan dan rezeki mereka, sehingga seolah-olah lisanul halnya
berkata, "Kalian telah menahan hak orang lain maka kalian pun

dihalangi dari hujan, maka mengapa kalian tidak menurunkan
hujan itu dengan cara memberikan hak-hak Allah yang ada pada

harta kalian?"

Perhatikanlah hikmah Allah & yung memalingkan hidagah

dan keimanan dari hati orang-orang yang memalingkan manusia

dari Allah. Allah memalingkan mereka dari-Nya sebagaimana

mereka memalingkan hamba-hamba-Nya dari-Nya. Sebuah

perbuatan yang dibalas dengan balasan yang setimpal.

Renungkanlah hikmah Allah & dalam membinasakan harta

orang-orang yang mempraktekkan riba, dan Allah juga

mengirimkan hal-hal yang menghancurkan harta mereka

sebagaimana yang telah mereka lakukan pada harta manusia,

dimana mereka menghancurkan dan membinasakan harta mereka

dengan riba. Mereka dibalas secara setimpal. Maka sedikit sekali

Anda temukan seorang pelaku riba kectrali pada akhir hidupnya

ditimpa oleh kehilangan harta dan hidup dalam kekurangan.
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Renungkan pula hikmah Allah & ketika Dia menguasakan

musuh kepada suafu kaum yang orang-oftmg kuat dari mereka

bersikap zhalim kepada orang-orang lemah dari mereka, dan tidak

ada yang bisa mengambil hak orang yang terzhalimi dari orang

yang menzhaliminya. Lihatlah bagaimana Allah menguasakan

orang yang melakukan terhadap mereka apa-apa yang pernah

mereka lakukan terhadap rakyat dan orang-orang lemah dari

mereka. Inilah sunatullah S sejak dunia ini tercipta sampai nanti

ketika bumi ini digulung dan dikembalikan sebagaimana ia pertama

kali diciptakan.

Renungkan pula hikmah Allah & y*S menjadikan ratu-

ratu dan pemimpin bagi hamba-hamba-Nya berasal dari jenis amal

pertuatan mereka. Bahkan amal perbuatan mereka terlihat pada

gambaran para pemimpin dan rahr-rafu mereka. Jika mereka

istiqamah di jalan ynng benar, maka rafu mereka pun akan

istiqamah. Jika mereka berbuat adil, ratu-ratu mereka pun akan

menegakkan keadilan. Jika mereka zhalim maka ratu-ratu dan

pemimpin mereka pun adalah orang-orang yang zhalim. Jika

mereka terbiasa melakukan makar dan tipu daya, maka pemimpin

mereka pun demikian. Jika mereka menahan hak Allah yang

terdapat di dalam harta mereka dan bersifat kikir, maka para ratu

dan pemimpin mereka juga akan menahan apa yang menjadi hak

mereka dan bersikap pelit terhadap mereka. Jika mereka

merampas apa yang bukan milik mereka dari orang-orang lemah

diantara mereka, maka rafu-ratu mereka juga akan mengambil dari

mereka apa-apa yang bukan menjadi haknya, dan mereka akan

dibebani dengan banyak pajak dan kewajiban. Setiap yang mereka

rampas dari orang-orang yang lemah, akan dirampas kembali oleh i
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ratu-ratu mereka secara paksa dari mereka. Jadi, gambaran

pemimpin mereka akan muncul dan terlihat pada gambaran
perbuatan mereka.

Dan bukan termasuk hikmah ilahi untuk menjadikan orang-

orang yang jahat dan pendosa sebagai pemimpin kecuali atas

orang-orang yang sejenis dengan mereka.

Dan karena generasi pertama dari umat ini merupakan
generasi terbaik, maka pemimpin mereka pun demikian. Lalu
ketika umat ini mulai berubah, maka para pemimpin mereka pun
ikut berubah. Hikmah Allah tidak memperkenankan bagi kita
untuk mengangkat pemimpin-pemimpin seperti Muawiyah dan
Umar bin Abdul Aziz pada zaman ini, apalagi pemimpin seperti

Abu Bakar dan Umar. Karena pemimpin kita akan sesuai dengan

kadar kita, dan para pemimpin dari orang-orang sebelum kita luga
sesuai dengan kadar mereka. Dan kedua hal ini merupakan bagian

dari hikmah Allah dan saling terkait satu sama lain.&

- Hadits Lalat

Nabi $ bersabda,

;rtru fi;f ,i;y

F\ter); #a
.r(ii:r e,e rit,

*l elv ,-;#$-

sa 65. Miftah Dar As-& bdah (Z/l7S-1781.
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itil{
'Apabila seekor ratat jatuh ke daram bejana salah seorang

dari kalian maka cerupkantah rarat ifu, karena saungguhrym pada
salah safu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang
hinnya terdapat penawarnya, dan saungguhnya ia merindungi diri
dengan sayap yang mengandung penyakit, oleh karena ifu
hendaknya dia mencelupkannla seluruhny2.,BS

Ada sebagian orang yang tidak berirmu mencoba berbicara
tentang hadits ini dan mengatakan, "Bagaimana mungkin?
Bagaimana caranya penyakit dan penawamya berkumpur daram
kedua sayap lalat? Dan bagaimana larat bisa mengetahui ifu pada
dirinya sehingga ia mendahurukan sayap yang mengandung
penyakit dan menarik sayap yang mengandung penawamya ke
belakang, bagaimana ia bisa mengetahui hal ifu?,,

Aku menjawab, ,,lni 
adalah pertanyaan orang bodoh, atau

orang yang pura-pura bodoh. Sesungguhnya orang yang
menemukan di daram fubuhnya dan juga di daram tubuh binatang
secara umum adanya panas dan dingin, rembab dan kering, dan ifu
adalah hal-hal yang saring berrawanan, yang jika bertemu akan
menjadi rusak, lalu dia melihat Alrah s menyatukan kedua elemen

ss HR' Al Bukhari (shahih Ar Bur<hari, pembahasan: pengobatan, haditsno' 5782) dan Abu Daud (s.man Abu Darud, dengan rafaznyj-pembahasan:
Makanan, hadits no. 3844).
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yang bertentangan itu dan memaksanya unfuk bersafu, dan
menjadikan kekuatan hewan berasal darinya, yang padanya

bergantung eksistensi dan kehidupannya, maka selayaknya dia
tidak boleh mengingkari berkumpulnya penyakit dan penawamya

pada dua bagian tubuh dari satu ekor binatang. Dan bahwasanya

Dzat yang mengilhami lebah untuk membuat rumah dengan disain
yang begifu menakjubkan, lalu membuat madu di dalamnya, dan

mengilhami semut unfuk mencari makanan dan menyimpannya
untuk wakfu-wakfu ketika ia membufuhkannya nanti, adalah

Tuhan yang sama dengan yang menciptakan lalat dan memberinya
petunjuk untuk mendahulukan satu sayap dan mengakhirkan yang

lainnya. Dengan itu Allah memberikan cobaan yang merupakan

anak tangga dalam penghambaan, dan ujian yang merupakan
konsekuensi dari taklif. Di dalam segala sesuatu terdapat pelajaran

dan hikmah, namun tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali
orang-orang yang berakal. "35

- Banyaknya Jumlah Hewan dan Binatang
Buas

Renungkanlah sifat khusus yang diciptakan pada diri
hannn, binatang buas, dan binatang melata. Meskipun mereka
sangat banyak, namun tidak ada yang terlihat darinya. Dan mereka
juga bukanlah sesuatu yang sedikit sehingga mereka tidak terlihat
karena sedikitnya mereka. Bahkan dikatakan bahwa sesungguhnya
jumlah mereka lebih banyak dari manusia, dan camkanlah ihr

36 l-ih. Mukhtashar Sunan Abu Daud(S/341-342).
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dengan apa yang Anda lihat di gumn-gurun pasir yang

memperlihatkan kawanan kijang, sapi, kambing hutan, harimau,

berbagai macam jenis binatang lainnya, dan seluruh binatang

melata yang ada di bumi, ditambah dengan seluruh jenis burung
yang jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah manusia, namun

hampir tidak terlihat bangkai darinya; tidak di dalam kandangnya,

tidak di dalam sarangnya, tidak pula di tempat-tempat minumnya,

dan tidak pula di tempat-tempat berkumpulnya, kecuali yang

diserang oleh serangan dari luar, baik itu diterkam oleh binatang

buas, atau ditembak oleh pemburu, atau diserang oleh hal lain

yang membuatnya dan kawanannya tidak memiliki kesempatan

untuk mengurus dan menyembunyikan bangkainya. Ini

menunjukkan bahwa apabila mereka merasa bahwa kematian telah

dekat, mereka akan bersembunyi di tempat dimana jasadnya tidak

dapat ditemukan, dan mereka akan menguburkan bangkainya

sebelum kematian ifu datang. Jika bukan karena ifu niscaya gurun-

gurun akan penuh dengan bangkainya dan merusak udara dengan

aroma busuknya, sehingga akan menyebabkan bahaya bagi

manusia, dan menjadi sebab menyebarnya wabah penyakit.

Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah & di dalam kisah

Adam,

65,r4). €r"ii c t;.:;6i) N'i g1
LfA$;$_JGU;;FrtG

'wfu(*'eT7{ i;A Grie v i;$

ri-6 rrisiiJ
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"Kemudian Allah meryruruh seekor burung gagak menggali-

gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabitl

seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil,
Aduhai celaka aku, mengap aku tidak mampu berbuat seperti
burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku

ini?' Karena ifu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang

menSnal. '(Qs.Al Maa'idah [5]: 31).

Adapun hevrran-her,van yang ditetapkan hidup diantara

manusia -seperti her,rran temak- maka karena kemampuan

manusia dalam memindahkannya, dan kemampuannya dalam

menghindari hal-hal yang mengancamnya, maka tidak diberikan

kepadanya apa-apa yang dibekalkan pada binatang-binatang buas.

Renungkanlah ini, sesuatu yang membuat manusia merasa

bingung mengenai apa yang harus mereka lakukan, temyata ifu
sudah dijadikan sebuah sifat alami pada binatang, dan bagaimana

kemudian manusia mempelajarinya dari burung.

Renungkanlah hikmah dari dikirimnya burung gagak

{ghura)1 oleh Allah &, yang namanya seolah menggambarkan

keterasingan (ghurbahl si pembunuh dari saudaranya,

keterasingannya dari rahmat Allah &, juga keterasingannya dari

ayah dan keluarganya. Begihr pula dengan burung gagak, ia
mempakan burung yang dijauhi oleh manusia, tidak disukai

suamnya, dan manusia merasa tidak nyaman dengannya. Allah
menguhrs burung seperti ini kepadanya agar burung ifu menjadi

guru baginya, sementara dia menjadi seperti murid yang

membutuhkan petunjuk.
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Tidak dipungkiri tentang hikmah dari bab ini dan

keterkaitan antara nama dengan pemiliknya, Nabi $ pemah

bersabda, * jt ',# a-lt'i; t.fr:;6 fS; Jl e" ti1 'Apabila kalian

mengirim surat kepadaku, maka kirimkanlah melalui kurir yang

bagws namanya dan elok rupa4m.'87 Beliau sering bertanya

tentang nama suafu tempat jika beliau beristirahat di sana, dan

nama ufusan yang datang menemui beliau. Seperti ketika Suhail

bin Amr datang menemui mereka pada perjanjian Hudaibiyah,

beliau berkata, € ii b'8 # li "[,Int an kalian akan dipermudah

bagi kalian.'B8 Dan ketika beliau hendak merubah nama Huzn
(kesedihan) menjadi Sahl Kemudahan), beliau berkata, ;il|)j t
$ti at * yt "Makna dari naman5n akan tetap melekat pada

dirin5n dan juga pda kefurunannya.'89

Ketika Umar bin Khaththab bertanya kepada seorang lelaki

tentang namanya dan nama ayahnya serta letak rumahnya, lalu

lelaki ifu pun memberitahu bahwa namanya adalah Jamrah (bara

api) bin Syihab (nyala api), dan rumahnya terletak di Al Hirqah
(kebakaran), sementara kediamannln disebut Dzatu Lazahaa (yang

memiliki api yang menyala), Umar berkata kepadanya, "Cepatlah

37 HR. Ath-Thabrani (At Awsath, T/367, hadits no.7747) dan hnu Abi
Syaibah lAl Mushannaf,6/470 hadits no. 33008).

38 HR. Al Bukhari (Shahk N Bukhai, pembahasan: Syarat-syamt, hadits

no.27341.

I

39 HR. Al Bukhari (Shahk Al Bukhari, pembahasan: Adab, bab: Nama
Hum, hadits no. 6190).
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ke rumahmu, sungguh ia telah terbakar." Dan temyata mmahnya
memang terbakar.4o

- Bumi Ditundukkan Untuk Manusia

Allah $ berfirman,

,sii i\;4 q{y oi$(, $}i f ii,Sl tt;
3;Ai A{,7*,)n

"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari
rezeki-N5n. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah)

dibangkitkan "(Qs.Al Mulk [67]: 15).

Allah S mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan bumi

itu tunduk dan mudah untuk dijadikan tempat berjalan, digali, dan
dibuat bangunan di atasnya, Allah tidak menjadikannya sulit bagi

siapa saja yang ingin melakukan itu.

Allah & irgu mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan

bumi sebagai hamparan, tempat tinggal, stabil, dan tempat
berkumpul.

Allah S memberitahukan bahwa Dia telah

menghamparkannya, memancarkan mata air dan menumbuhkan

fumbuh-tumbuhannya, dan kemudian Dia mengokohkannya

40 Uh. Miftah Dar As-&'adah lL/l3g-l4l).
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dengan gunung-gunung, lalu membuatkan jalan-jalan di sana, serta

mengalirkan sungai-sungai dan mata air, lalu memberkahinya dan

menetapkan makanan-makanan bagi penghuninya.

Salah satu bentuk keberkahannya adalah bahwa seluruh

binatang, rezekinya, dan juga makanannya, sernuanya berasal

darinya.

Bentuk keberkahannya yang lain adalah bahwa ketika Anda

menanam sebiji benih di dalamnya, ia akan mengeluarkan untuk

Anda berkali-kali lipat dari bentuk sebelumnya.

Bentuk keberkahannya yang lain adalah bahwa meskipun

Anda menyebabkan kerusakan di atas permukaannya, ia tetap

mengeluarkan untuk Anda hal terbaik dan yang paling bermanfaat;

Anda memberinya semua keburukan sementara ia memberi Anda

semua kebaikan.

Bentuk keberkahannya yang lain adalah bahwa ia menutupi

keburukan-keburukan hamba, sisa-sisa kotoran tubuhnya, lalu

menguburnya, menyimpannya, dan kemudian ia mengeluarkan

untuknya makanan dan minumannya; ia adalah hal yang paling

sanggup menanggung kerusakan, dan paling bermanfaat

balasannya.

Maksudnya adalah, bahwa Allah S menjadikan bumi untuk

kita seperti unta yang patuh, bagaimana pun ia dituntun, ia akan

menunrt.

Dan merupakan sebuah pemilihan kata yang tepat ketika

Allah menggunakan kata'manaakibihaa' untuk menggambarkan

jalan-jalannya, sesuai dengan apa yang digambarkan sebelumnya
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bahwa bumi itu telah ditundukkan dan dijadikan mudah. Orang

yang berjalan di atasnya seperti menginjak pundak yang

merupakan bagian yang tertinggi darinya; karena itulah kata

manaakib itu ditafsirkan sebagai gunung-gunung, sama seperti

pundak manusia yang merupakan bagian tubuh yang tinggi

darinya. Dan dikatakanr Di sini terdapat pemberitahuan bahwa

berjalan di lembah-lembahnya adalah lebih mudah. Dan kelompok

lain mengatakan bahwa kata manaakib di sini rnaksudnya adalah

sisi-sisi dan penjurunya, seperti manaakib (bahu) manusia yang

digunakan untuk menunjukkan bagian samping tubuhnya. Dan

pendapat yang lebih kuat sepertinya adalah bagian yang tinggi

darinya.

Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk makan dari

rezeki-Nya yang telah disediakannya di bumi; jadi, Allah

menundukkannya untuk mereka, memudahkannya untuk dijelajahi,

dan Allah bukakan jalan-jalan bagi mereka, dan menyediakan

rezeki-Nya di sana. Allah menyebutkan kesiapan bumi untuk
dijadikan tempat tinggal, untuk diambil manfaatnya dan bepergian

di dalamnya, serta makan dari apa yang telah disediakan Allah

bagi penghuninya. Kemudian Allah mengingatkan dengan firman-

Nya, "Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)

dibangkitkan " Ini untuk mengingatkan bahwa di tempat ini kita
tidak tinggal untuk selama{amanya, namun kita hanya

memasukinya sebagai seorang musafir yang melewati suafu

tempat, sehingga tidak sepatutnya kita menjadikannya sebagai

tempat tinggal dan bermukim. Kita hanya tinggal di sini untuk
berbekal menuju kampung keabadian. Sedangkan bumi hanyalah

tempat melintas dan bukan tempat menetap yang abadi, ia
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hanyalah jembatan penyeberangan dan bukan tempat tinggal yang

kekal.

Dengan demikian maka ayat ini mencakup dalil tentang

sifat rububryah-Nya, keesaan-Nya, kuasa-Nya, kebijaksanaan-Nya,

kasih sayang-Nya, dan peringatan agar kita mengingat segala

nikmat dan kebaikan-Nya, serta peringatan agar kita tidak

cendemng kepada dunia dan menjadikannya sebagai tempat

tinggal yang pernanen, namun hendaknya kita bergegas di

dalamnya untuk menuju negeri-Nya dan surga-Nya.

Maha Suci Allah, betapa ayat ini mencakup pengetahuan

tentang-Nya dan keesaan-Nya, peringatan tentang nikmat-nikmat-

Nya, perintah unhrk berjalan menuju kepada-Nya, persiapan untuk

berjumpa dengan-Nya dan datang kepada-Nya, dan
pemberitahuan bahwa Dia S menghamparkan bumi ini seolah ia

belum ada sebelumnya, dan Dia akan menghidupkan para

penghuninya setelah sebelumnya mematikannya, dan kemudian

kepada-Nya-lah mereka semua dibangkitkan.al

- Fakta-Fakta Yang Menakjubkan Dari
Gunung

Renungkanlah hikmah yang menakjubkan dari gunung-

gunung yang dikira sebagai sesuatu yang tidak berguna di muka

bumi oleh orang-orang yang bodoh! Padahal di sana terdapat

92

4r uh. Al Fawa'id(36-391.



Ens i frfoy e di a I hnu { Qryy im

banyak manfaat yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Penciptanya

yang menancapkannya.

Di dalam hadits tentang keislaman Dhimam bin Tsa'labah,
terdapat ucapannya kepada Nabi S, "Demi Dzat yang telah

menancapkan gunung-gunung dan menjadikan banyak manfaat

padanya, apakah Allah yang telah memerintahkanmu begini dan

begini?! Beliau menjawab, "Demi Allah benar.'42

Diantara manfaatnya adalah salju yang turun di atasnya

akan tetap berada di puncaknya dan menyimpan persediaan air

minum manusia sampai nanti ia habis. Salju itu akan berada di

sana dan kemudian akan meleleh sedikit demi sedikit sehingga

menghasilkan aliran air yang deras dan dari sanalah kemudian

sungai-sungai dan lembahJembah mengalirkan air. lalu tumbuhlah

berbagai macam fumbuhan, buah-buahan, dan obat-obatan di

ladang{adang dan kebun-kebun yang tidak dapat dijumpai yang

sepertinya di daerah yang datar dan pasir.

Andai bukan karena keberadaan gunung-gunung itu,

niscaya salju akan jafuh ke permukaan bumi, sehingga ia akan

meleleh seketika dan habis sekaligus, dan akhirnya pada saat

dibutuhkan tidak ada lagi yang tersisa darinya. Dan jika ia meleleh

sekaligus, ifu akan menciptakan banjir bah yang akan

menghancurkan apa yang dilewatinya, sehingga akan

membahayakan bagi manusia, tanpa ada yang bisa mencegah atau

menghalanginya.

42 HR. Muslim (Shahk Muslim,pembahasan: Iman, hadits 12).
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Dan manfaatnya yang lain adalah goa-goa yang terdapat di

gunung-gunung itu atau di bagian puncaknya, yang berfungsi

sebagai benteng pertahanan, dan juga bisa menjadi rumah tinggal

bagi manusia dan binatang.

Manfaat lainnya adalah bebatuannya yang beraneka ragam

bisa digunakan untuk bangunan ataupun yang lainnya.

ManfaatrSa yang lain adalah aneka macam barang

tambang 5nng terkandung di dalamnya, seperti emas, perak,

tembaga, timah, permata, zammd, dan berbagai macam barang

tambang lainnya. Dan masih terdapat banyak manfaat lainnya

5nng tidak diketahui kecuali oleh Penciptanya, Allah &.

. ManfaatuTya yang lain adalah ia dapat menahan tiupan

angin topan dan memecah gelombangnya, serta tidak

membiarkannya menghantam apa yang ada di baruahnya, karena

itulah mereka yang tinggal di kakinya akan aman dari hantaman

badai besar yang merusak.

Manfaat lainnya, ia menahan dan menghindarkan terjangan

air bah dari manusia dan memecah aliran air itu menjadi dua, ke

sisi kanan dan sisi kirinya. Andai bukan karena gunung, niscaya air

bah itu akan menghancurkan apa saja yang dilaluinya. Dengan

demikian, gunung menjadi bendungan dan sekaligus tempat tinggal

bagi manusia.

Manfaatrya yang lain, ia menjadi tanda yang dijadikan

peh.rnjuk dalam perjalanan. Ia seperti tanda-tanda yang sengaja

ditancapkan sebagai penunjuk jalan. Karena ihrlah Allah

menyebutnya sebagai a'laam (tanda-tanda); Allah berfirman, 6
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@ NfVfrt C ,$ p-t; "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-

Nya ialah kapal-kapal di tengah (yang berlayar) di laut seperti

gunung-gunung." (Qs. Asy-Syuuraa l42l: 32), dan al jawaarii

adalah kapal-kapal. AI Khansa' berkata:

Dan bafu besar menjadi patokan bagi para penari jalan

Seolah ia adalah gunung yang di atasnya terdapat api

Di sini gunung disebut sebagai 'alam, yang berasal dari

kata, al'alaamah (tanda), dan kemunculan.

Manfaat lainnya, fumbuhan obat-obatan yang fumbuh di

sana dan tidak bisa ditemukan di tanah yang datar ataupun

berpasir, sebagaimana tumbuhan yang hidup di tanah datar dan

berpasir juga tidak bisa tumbuh di pegunungan. Masing-masing

dari tumbuhan itu memiliki manfaat-manfaat yang tidak bisa

diketahui semuanya kecuali oleh Allah yang telah menciptakannya.

Manfaat lainnya, ia dapat menjadi benteng dalam menahan

serangan musuh, dimana hamba-hamba Allah dapat berlindung di

sana dari gempuran musuh-musuh Allah sebagaimana mereka

berlindung di benteng-benteng. Bahkan ia jauh lebih kuat dan lebih

strategis daripada banyak benteng dan kota.

Dan manfaat lainnya, apa yang telah disebutkan Allah t$& di

dalam kitab-Nya bahwa Dia telah menjadikannya sebagai pasak

bagi bumi, yang mengokohkannya, dan sebagai jangkar bagi

kapal. Maka perhatikanlah betapa besar hikmah dan manfaat dari

keberadaannya!
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Allah S telah mengajak kita di dalam kitab-Nya untuk

melihatnSa dan melihat bagaimana penciptaannya, Allah

berfirman, Jfi@-td -;S {3i J}, @ ,if,:":,-*ji Jt i;};-$1

@F.1l!1 ,9,;,iiJLi@gr; ,TS# "Maka apakah mereka

tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit,

bgaimana ia ? Dan guntnggtnung bagaimana ia
? Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?" (Qr. AI

Ghaasyiyah (88): t7-201, maka penciptaannya dan juga

manfaabrya adalah bukti terbesar yang menunjukkan kekuasaan

dari Penciptanya, dan sekaligus menunjukkan ilmu-Nya,

kebijaksanaan-Nya, dan juga keesaan-Nya. Dan di samping itu, ia
juga bertasbih memuji Tuhannya, funduk kepada-Nya, bersujud,

menjadi pecah dan luruh jatuh karena takut kepada-Nya. Ia pula

yang takut kepada Penciptanya -bahkan meskipun ia memiliki
fubuh yang sangat besar- unfuk mengemban amanah ketika
Tuhannya menawarkannya kepadanya, karena merasa khawatir
akan mengkhianatinya.

Diantara gunung-gunung itu, ada gunung yang menjadi
tempat Allah berbicara kepada Kalimullah Musa *&.

Ada pula gunung yang menjadi tempat Tuhanrya
menampakkan diri-Nya sehingga ia luruh dan menjadi rata dengan

tanah.

Ada pula gunung yang dibuat Allah mencintai Rasul-Nya

dan para sahabatnya, dan ia pun dicintai oleh Rasulullah $ serta

para sahabatnya-
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Ada pula dua gunung yang dijadikan Allah sebagai pagar

bagi rumah-Nya, dan menjadikan Shafa berada di ekor salah satu

diantaranya dan Marwa di ekor yang lainnya. Lalu Allah

mensyariatkan kepada hamba-hamba-Nya untuk melakukan sa'i

diantara keduanya, dan menjadikan itu sebagai bagian dari

manasik dan ibadah mereka.

Ada pula gunung Rahmah yang di sanalah terdapat

lapangan Arafah. Demi Allah, betapa banyak dosa yang diampuni,

kesalahan yang dimaafkan, kekeliruan yang diampuni, kebufuhan

yang dipenuhi, kesulitan yang dilapangkan, musibah yang

dihindarkan, nikmat yang diperbaharui, kebahagiaan yang didapat,

dan kesengsaraan yang dihapuskan di sana!

Ialah gunung yang diistimewakan untuk menerima jumlah

besar dari delegasi-delegasi yang mulia ifu, yang datang dari

seluruh penjuru dan berdiri di hadapan Tuhan mereka, tunduk di

bawah keagungan-Nya, takluk pada kebesaran-Nya, dengan

rambut kusut, dan tubuh berdebu, tanpa menufup kepala,

memohon perlindungan dan ampunan kepada-Nya dari segala

kesalahan mereka, memohon hajat mereka kepada-Nya, lalu Allah

mendekat kepada mereka dan membanggakan mereka di hadapan

para malaikat-Nya.

Demi Allah, betapa besar keberkahan gunung itu, dan

betapa banyak rahmat yang turun kepadanya dan betapa banyak

ampunan Allah diberikan di sana untuk dosadosa besar.

Lalu ada juga yang namanya gunung Hira, tempat dimana

Rasulullah $ mengasingkan diri untuk bertahannuts dengan

Tuhannya, hingga kemudian Allah memuliakan beliau dengan
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kerasulan saat beliau berada di goa yang terletak di gunung itu.

Itulah gunung yang darinya memancar cahaya yang kemudian

menyinari seluruh penjuru dunia. Sungguh itu merupakan

kebanggaan baginya atas gunung€unung lainnya, dan ia berhak

memiliki kebanggaan tersebut.

Maha Suci Allah yang telah mengkhususkan rahmat dan

kemuliaan dari-Nya kepada gunung dan manusia yang

dikehendaki-Nn. Allah menjadikan diantaranya gunung-gunung

Sang seolah menjadi magnet bagi hati, seolah ia terbuat darinya;

sehingga hati akan merindukannya setiap kali ia disebutkan.

Sebagaimana Allah memberi keistimer,rnan kepada sebagian orang

dengan karamah-Nya, dan menyempumakan nikmatrNya

kepadanya serta menempatkan cinta-Nya unhrk orang itu,

sehingga ia pun dicintai oleh para malaikat dan hamba-hamba-Nya

yang beriman, serta menjadikannya diterima di tengah-tengah

hamba-Nya yang lain di muka bumi.

Demikianlah, dan sungguh gunung-gunung itu juga

mengetahui bahwa mereka memiliki batas wakttr dimana ia akan

dihancurkan sehancur-hancurnya, dan ia menjadi seperti bulu-bulu

png berhamburan karena dahsyatnya hari yang dijanjikan itu. Ia
merasa khawatir terhadap hari itu dan terus menunggunln.

Suafu ketika, Ummu Darda' g melakukan perjalanan, lalu

dia menaiki gunung dan berkata kepada orang yang bersamanya,

"Perdengarkanlah kepada gunung-gunung, apa yang telah

dijanjikan Tuhannya kepadanya?" Orang ifu berkata, "Apa yang

aku perdengarkan kepadanya?" Dia menjawab, ii )q ,r.;\;V;
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@ 6:i -{r*.cQ6}{ 
61 62i'.6,6W.,li GD 65 i;ti6.

"Dan merel<a bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka

katakanlah, 'Tuhanku akan menghancurkannya (di Hari Kiamat)

sehancur-hanarnya, maka Dia akan menjadikan hekas) gunung-

gunung ifu datar sama sekali, tidak ada sdihtpun kamu lihat

padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi'. " (Qs.

Thaahaa [20]: 105-107). Demikianlah keadaan gunung-gunung

yang merupakan kumpulan bafu-batu yang keras, dan demikianlah

keringkihannya, rasa takutnya, dan betapa ia hancur lebur karena

keagungan dan kebesaran Tuhannya. Dzat yang menciptakannya

juga telah mengabarkan bahwa andaikan Dia menurunkan firman-

Nya ke atasnya niscaya ia akan hancur karena takut kepada Allah.

Maka alangkah anehnya ketika ada segumpal daging yang

lebih keras dari gunung-gunung itu, ia mendengar ayat-ayat Allah

dibacakan kepadanya, dan nama Allah @ disebut, namun ia tidak

menjadi lunak, tidak tunduk, dan tidak pula bertobat kepada-Nya.

Maka bukan hal yang mustahil bagi Allah, dan tidak pula

bertentangan dengan hikmah-Nya, jika Allah menciptakan

unfuknya api yang akan melelehkannya karena ia tidak bisa lunak

oleh firman-Nya, tidak bisa luluh oleh peringatan dari-Nya, dan

tidak pula oleh larangan dan petunjuk dari-Nya.

Barangsiapa yang hatinya tidak bisa lunak kepada Allah di

dunia ini, tidak mau bertobat kepada-Nya, tidak bisa luluh oleh

cinta kepada-Nya serta tangisan karena takut kepada-Nya, maka

silahkan dia bersenang-senang sejenak, karena sesungguhnya dia

akan menghadapi sesuafu yang sangat besar yang akan

meluluhkannya, dan dia akan dikembalikan kepada Dzat Yang
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Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, dan saat itulah dia

akan melihat dan mengetahui!4S

- Keajaiban-Keajaiban Awan dan Hujan

Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah awan yang

ditundukkan diantara langit dan bumi. Bagaimanakah Allah

membenfuknya dengan angin sehingga ia menjadi bergumpal-

gumpal?l Kemudian Allah menyatukannya dan menghimpunnya

satu sama lain, lalu ia diserbuki oleh angin -yang disebut Allah

sebagai 'angin !,ang mengawinkan'-, kemudian angin

menggiringnya menuju tempat-tempat lrang membutuhkannya.

Apabila ia telah tiba di atas tempat itu dan bersemayam di sana,

maka diturnpat*anlah aimla di atasnSn. lalu Allah & akan

mengirLntr€n angin unfuk menertangkan dan memecahnya agar ia

tidak menghanarkan apa lrang dibawahnSn jika ia turun sekaligus.

Dan kemudian ketika tanah ittr telah dibasahi dan terpenuhi

kebutuhannln, ia akan pergi dan meninggalkannya. Ia bagaikan

alat penyiram bumi yang dibawa di atas punggung angin.

Al Hasan, setiap kali melihat awan dia akan berkata, "Di

dalam awan ini -demi Allah- terdapat rezel<i kalian, akan tetapi

kalian menghalanginya dengan kesalahan dan dosa-dosa kalian."

Secara umum, jika Anda perhatikan awan tebal yang gelap

itu, bagaimana ia berkumpul di udara yang bersih, dan bagaimana

Allah menciptakannln kapan pun Dia kehendaki dan jika Dia

43 I.:h. Miftah Dar As-&bdah (2/84-89).
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menghendakinya. Dengan sifataya yang lunak dan lembek itu, ia

mampu membawa air yang berat diantara langit dan bumi, sampai

kemudian Tuhannya dan Penciptanya mengizinkannya untuk

menumnkan air yang dibawanya. Maka saat itulah ia

menurunkannya secara bertahap berupa tetesan air, yang setiap

tetesnya telah ditetapkan kadamya yang sesuai dengan hikmah

dan rahmat-Nya. Awan menghujani bumi dengan air yang

dibawanya, dan menurunkannya dalam bentuk tetesan-tetesan

yang terpisah-pisah, tanpa ada satu tetesan pun yang tercampur

dengan tetesan lainnya. Tidak ada tetesan yang mendahului

tetesan yang furun sebelumnya, dan tidak pula sebaliknya. Setiap

tetes tidak pemah mengejar tetesan yang sebelumnya sehingga

bercampur dengannya. Setiap tetes akan furun di lalur yang telah

ditentukan baginya, tanpa melenceng darinya, hingga ia sampai ke

tanah setetes demi setetes. Dan setiap tetes darinya telah

ditetapkan untuk jatuh di bagian tertentu dari bumi, dan ia tidak

akan melewatinya ke bagian yang lain. Andaikan seluruh makhluk

ini berkumpul untuk menciptakan satu tetes darinya, atau untuk

menghitung tetesan yang turun dalam satu waktu, niscaya mereka

tidak akan mampu melakukannya.

Renungkanlah bagaimana Allah menggiringnya sebagai

rezel( bagi hamba-hamba-Nya, juga bagi binatang melata, burung,

dan semut. Allah menggiringnya sebagai rezeki bagi binatang

tertenfu di tempat tertentu, dan di samping gunung tertenfu, dan ia

akan sampai di sana pada saat ia benar-benar dibutuhkan dan saat

mereka sangat membufuhkan air minum pada wakfu ini dan itu.
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Kemudian perhatikan pula bagaimana

menempatkannya di bumi, lalu dengan itu Allah mengeluarkan

berbagai macam makanan dan obat-obatan; tumbuhan ini dapat

memberi makanan, yang ini bisa untuk dimakan, yang ini

menguatkan, gang ini rnelemahkan, yang ini adalah mcun yang

mematikan, gang ini obat penawar racun, yang ini menyebabkan

sakit, yang ini obat dari penSakit, yang ini mendinginkan, dan yang

ini menghangatkan, dan seterusn5a, yang termasuk diantara

keajaiban tumbuh-tumbuhan, dimana setiap daun, akar, dan buah

memiliki manfaat-manfaat yang akal manusia pun tidak bisa

rnenguasainlra sepenuhnya dan tidak pula bisa menjabarkannya.4

- Pergantian Siang dan Malam

Orang !/ary memperhatikan keadaan malam saat ia
meninggalkan gelapnya dan berlalu, dan wakhr shubuh saat

fajamya mulai menyingsing dan berwama kekuningan, serta

mengalahkan bala tentara kegelapan sendirian, lalu menyinari ufuk

dunia dengan percikan cahayanya, menaklukkan pasukan bintang

dengan bala tentaranya, membuat sudut-sudut bumi merasa

gembira dan tertawa dengan kabar gembira yang dibawanya, maka

alangkah banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat pada

keduanya, yang menunjukkan keesaan dari Dzat yang

menciptakannya, dan menunjukkan kesempumaan dari rububiyah-

Nya, dan betapa besar kuasa dan hikmah-Nya.

4a 66. Mftah Dar As-&'adah (2/35-371.
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Maka Maha Suci Allah yang telah menjadikan terbit dan

tenggelamnya matahari sebagai penegak dari kekuasaan siang dan

malam.

Andai bukan karena terbitnya matahari niscaya akan

hancurlah urusan dunia ini semuanya.

Bagalmana manusia akan bekerja unfuk kehidupan mereka

dan mengambil tindakan unfuk segala urusan mereka jika dunia ini
gelap di mata mereka?

Bagaimana mungkin mereka akan menikmati kehidupan ini
jika mereka tidak memiliki kelezatan dari cahaya dan ruhnya?

Buah, fumbuhan, dan binatang apa yang akan hidup?

Bagaimana kemaslahatan tubuh binatang dan tumbuh-

tumbuhan akan menjadi sempuma?

Dan andai bukan karena terbenamnya matahari niscaya

manusia tidak akan memiliki ketenangan dan ketenteraman,

padahal mereka sangat membufuhkan ketenangan agar bisa

mengistirahatkan tubuh dan indera mereka.

Andai bukan karena naungan malam terhadap mereka

dengan kegelapannya, niscaya mereka tidak akan bisa tenang,

tidak merasa tenteram, dan tidak pula merasa nyaman. Akan
tetapi Allah Yang Maha Bijaksana telah menjadikan malam sebagai

wakfu untuk istirahat dan sebagai pakaian, sebagaimana Dia

menjadikan siang sebagai cahaya dan waktu unfuk mencari

penghidupan.

Andai bukan karena malam dan hawa dinginnya, niscaya

fumbuh-fumbuhan dan her,var.hewan akan terbakar karena tems-
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menen$ ditimpa oleh cahaya matahari. Dan jika matahari terus-

menerus memancarkan cahayanya, ia akan membakar tumbuhan

dan hewan yang terdapat di atasnya.

Maka hikmah yang ditetapkan oleh Allah Yang Maha

Bijaksana adalah bahwa Dia menjadikan matahari sebagai pelita

yang munorl menyinari dunia saat mereka membutuhkannya, dan

kemudian ia menghilang saat mereka tidak membuhrhkannya.

Jadi, tertitrya matahari adalah demi kemaslahatan makhluk

hidup, dan tenggelamnSra ia juga unfuk kemaslahatan mereka.

Dengan demikian, maka kegelapan dan cahaya -meskipun
keduanya bertentangan- bekerja sama dalam maarjudkan

kemaslahatan bagi dunia ini.45

Sabar

- Keutamaan Sabar

Allah @ menjadikan sabar sebagai kuda yang tidak akan

jatuh tersungkur, pedang yang tdak akan tumpul, prajurit

pemenang yang tidak terkalahkan, benteng kokoh yang tidak akan

bisa dihancurkan dan tidak pula dapat dipecahkan. Ia dan

kemenangan adalah dua saudara kandung; kemenangan selalu

didapat dengan kesabaran, jalan keluar didapat dengan kesusahan,

kesulitan beriring dengan kemudahan, dan ia lebih menolong bagi

4s Uh. At-Tibjan fi Aqsarn Al Qur'an(1/309-311).
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pelakunya daripada sejumlah orang yang tidak memiliki persiapan

dan tidak pula memiliki jumlah yang banyak. Posisinya dalam
kemenangan bagaikan posisi kepala bagi tubuh. Allah $ telah

menjamin di dalam kitab-Nya bagi orang yang bersabar bahwa Dia

akan mencukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan Dia juga

memberitahu mereka bahwa Dia akan tetap bersama mereka

dengan hidayah-Nya, pertolongari-Nya, dan kemenangan-Nya
yang nyata, Allah $ berfirman,

<2-*i5\'{'fi l,yv,;ru
'Dan bersabarlah kamu, Allah bersama

orang-orang yang sabar. "(Qs. Al Anfaal [8]: 46).

Dengan kebersamaan ini, orang-orang yang bersabar akan

memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, mereka juga akan

memperoleh nikmat-nikmat-Nya, baik yang lahir maupun yang

batin.

Allah menjadikan kepemimpinan di dalam agama

bergantung pada kesabaran dan keyakinan, Allah S berfirman,

dan dengan firman-Nyalah orang-orang yang diberi petunjuk

mendapatkan petunjuk, g)UrW 6 (A 614. 4 &tlgr
@ S*j-Wg 'Dan Kami jadikan di antan mereka itu pemimpin-

pemimpin yang memberi pefunjuk dengan perintah Kami ketika
mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini a5nt-ajmt Kami. "(Qs.

As-Sajdah 1321 241.
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Allah memberitahukan bahwa kesabaran baik bagi orang

yang bersabar -dan bahkan Allah menekankannya dengan

bersumpah- sebagaimana firman-Nya, 64t4itT 'rt'ii,t ,n-3

@ "Akan tetapi jika t<amu bercabar, sesungguhnya itulah yang

lebih baik bagi onng'onng tnng sabar. "(Qs. An-Nahl [16]: L261.

Allah juga memberitahukan bahwa dengan kesabaran dan

ketakwaan, maka tipu daya musuh tidak akan mendatangkan

kemudharatan, bahkan meskipun musuh ifu memiliki kekuasaan,

Allah @ berfirman, q.'ilti'fq, ;t:{{ P%{ i:iiil')'} stj

@ g"j 5#- 'Jil<a kanu bersabar dan berbkum, tipu da5n

mereka ddak akan mendatangkan kemudhantan kepadamu,

sesungguhnSm Allah mengebhui segala apa J/ang mereka

kerjakan. "(Qs. Aali 'lmraan [3]: 120).

Allah S mengabarkan tentang Nabi-Nya Yusuf yang

Shiddiq bahwa kesabaran dan ketakwaannya telah

menghantarkannya pada kedudukan yang mulia,

Allah S berfirman, 't4#1 'r4 U-7'^fr 59' #-3 C|i, ,XL

"saungguhnya barangsiapa yang bertakwa dan bercabar,

sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-

orangyang berbuat baik."(Qs. Yuusuf [12]: 90).

Allah juga mengaitkan keberuntungan dengan kesabaran

dan ketahpaan, dan itu dipahami oleh orang-orang yang beriman,

dimana Allah S berfirman, iht;t li-tFt W VC 6-$1 61i

@
maka
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@ 6;ti # nfi GS(, "Hai orans-orans yans beriman,

bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah

bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada

Allah, supaya kamu beruntung. "(Qs. Aali 'lmraan [3]: 200).

Allah juga mengabarkan tentang kecintaan-Nya kepada

orang-orang yang bersabar, dan ini merupakan dorongan terbesar

bagi mereka yang menginginkannya, Allah S berfirman, #rii(,
e*Ai "Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar."

(Qs. Aali'lmraan [3]: 146).

Allah S telah memberi kabar gembira kepada orang-orang

yang bersabar dengan tiga hal, yang masing-masing darinya lebih

baik daripada yang menjadi objek kedengkian bagi penduduk

dunia, Allah S berf irman, Eyrl?"';,"/ e{J ii ;e-;ir @ O-,rA\ *1
@ i,r,aif i $iuv^-,, #; i,L$ # aij@ lij Aiy,$ ;+

"Dan berikanlah bertb gembira kepada orang-orang yang sabar.

@fu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka
mengucapkan, 'Saungguhn5m kami adalah milik Alkh dan

kepada-Nya-lah kami kembali', mereka itulah yang mendapat
keberkatan yang sempuma dan rahmat dari Tuhan mereka, dan

mereka ifulah orang-orang gng mendapat pefunjuk." (Qs. Al
Baqarah l2l: L55-157).

Allah juga mewasiatkan kepada hamba-hamba-Nya agar

menjadikan sabar dan shalat sebagai penolong dalam menghadapi

cobaan dunia dan agama, Allah S berfirman, eri65 A\i#V
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@ ar*'ti i; if |* q$ 'Jadikanlah sabar dan shalat sebasai

penolongmu. Dan yang demikian ifu sungguh berat,

kecuali bagi orang-orang yang khus5ru'. "(Qs. AI Baqarah [2]: 45).

Allah & iadikan kemenangan meraih surga dan

keselamatan dari neraka tidak akan bisa diraih kecuali oleh orang-

orang yang sabar, Allah $ berfirman, 'i'#lwqi$?if-; A;

@ i6g, 'saunggwhnSn Aku membei balasan kepada mereka

di hari ini, karena kesabann mereka; sesungguhnya mereka ifulah

oftng-oftng tnng menang. "(Qs. Al Mu'minuun [23]' 111).

Allah memerintahkan Rasul-Nya unhrk bersabar dalam

menunggu ketetapan Allah, dan Allah juga memberitahu beliau

bahwasanya kesabaran beliau itu adalah untuk Tuhannya, dan

dengan itulah seluruh musibah menjadi mudah, Allah S berfirman,

C{t, ltE i$ $- +*t 'Dan bersabarlah dalam menunggu

ketetapan Tuhanmu, maka kamu berada dalam
penglihatan Kami. " (Qs. Ath-Thuur [52]: 481, dan Allah & irsu

berfirman, q €r O 33 Sj 4 i;*7;'$rSy3#t13 };G

@ 6* .r '".fv \,ii ,_,ri t -;fi i,t- @ 3ib3
"Bercabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu
melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kanu bercedih

hati terhadap (kekafiran) merel<a dan janganlah kamu bercempit

dada terhadap apa Jnng mereka tipu da5nkan. Sesunggahnya

Allah baerta orang-orang yang bertakwa dan orang-omng yang
berbuat kebaikan. "(Qs. An-Nahl 1161: 727-1281.
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Sabar bagaikan tali pengikat bagi seorang mukmin yang

berjalan-jalan jauh lalu ia akan kembali kepadanya. Dan sandaran

bagi keimanannya, karena ia tidak memiliki sandaran bagi

keimanannya itu selainnya, maka tidak ada keimanan bagi orang

yang tidak memiliki kesabaran. Dan kalaupun ada, maka itu adalah

keimanan yang sangat sedikit dan juga sangat lemah. Orang yang

memiliki iman seperti itu termasuk orang yang menyembah Allah

hanya di tepi, sehingga jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa

puas dan jika dia ditimpa suafu cobaan, dia berbalik ke belakang.

Dia rugi di dunia dan akhirat, dan tidak ada yarig dia dapatkan dari

keduanya kecuali kerugian. Sebaik-baik kehidupan adalah yang

diraih oleh orang-orang yang berbahagia dengan kesabaran

mereka, lalu mereka naik ke puncak kedudukan dengan syukur

mereka, dan mereka berjalan diantara dua sayap kesabaran dan

syukur menuju surga-surga Allah yang penuh nikmat. Itulah

karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa saja yang

dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat

besar.46

- Sabar Dalam Al Qur'an
Di dalam AI Qur'an, sabar disebutkan dalam enam belas

macam;

Pertama: Perintah untuk bersabar; seperti firman

Allah &, @ ir-*3i {'ii;il'i;t:aU 15u,\fiA1Vr, i$frQ{a- "Hai

45 Lih. uddatu Ash-shabirin(l l-13).
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orang-orang yang beiman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang

sabar. " (Qs. Al Baqarah [2]: 153), dan firman-Nya: )#\'t;r.;.;ij
1t3$ 'Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. "(Qs. Al

Baqarah l2l: 451, dan juga firman-Nya, V:6W 'Betsabarlah

kamu dan kuatkanlah kaabaranmu." (Qs. Aali 'lmraan [3]: 2A0),

jusa firman-Nya, i! {t 3;; 115 #t "Bersabarlah (hai

Muhammad) dan tiadalah kaabamnmu ifu melainkan dengan

pertolongan Allah. "(Qs. An-Nahl 116l:1271.

Kedua: larangan unfuk berbuat sebaliknya, seperti firman

Auah &, 'rlr a:* S; ,frt i ,Si ,jir ; K 1;t "Maka

betsabarlah karnu seperti oring-orang lnng mempunyai keteguhan

hati dari rasul-rasul telah bercabar dan janganlah kamu meminta

disegenkan (azab) bagi mereka." (Qs. Al Ahqaaf 146l: 35), dan

firman-Nya, @ 36.-;ii '13; ti "Maka kamu

membelakangi mereka (mundur). " (Al Anfaal [8]' 15),

membelakangi musuh atau mundur artinya adalah meninggalkan

kesabaran dan tidak menguatkan kesabaran itu. Dan juga firman-

Np, @jGIW{; "Dan janganlah kamu merusakkan (pahata)

amal-analmu."(Qs. Muhammad [47]: 33), dan sesungguhnya yang

menrsak amal itu adalah dengan tdak bersabar dalam

menyempumakannya. Begihr puta firman-Nya, ltrti 75 W {;
"Janganlah kamu bercikap lernah, dan janganlah (pula) kamu
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disebabkan oleh ketiadaan sabar.
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[3]' 139), dan kelemahan itu

Ketiga: Pujian bagi orang-orang yang bersabar,

sebagaimana firman Allah iS, 4r*,Ai3 -"-Fi "(yaitu) orang-

omng yang sabar dan yang benar. "(Qs. Aali 'lmraan [3]: 17), dan

firman-Nya, 'i q&bur-$| aiir'olsl Gs 
-&bi3 

iu;qi A ir-#i5

@ 'Jj*Ji "Dan orang-oftng yang sabar dalam kesempitan,

pendeiban dan dalam peperangan. Mereka ifulah orang-orang

Wng benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang

bertakwa. "(Qs. Al Baqarah I2l: L77), dan sangat banyak ayat-ayat

yang berbicara tentang ini di dalam Al Qur'an.

Keempat: Allah menetapkan cinta-N5n terhadap mereka,

sebagaimana firman-Nya, 'u_4:3i #- KS "Dan Allah mencintai

orang-omng yang sabar. "(Qs. Aali 'lmraan [3]: 146).

Kelima: Allah menetapkan kebersamaan-Nya dengan

mereka, dan ini adalah kebersamaan khusus yang mencakup

perlindungan terhadap mereka, pertolongan, dan peneguhan, dan

ia bukanlah kebersamaan yang umum -yakni yang berhubungan

dengan ilmu Allah terhadap mereka- seperti firman Allah &,

@ C-r-tai'{'il iylt;yft *Dan 
bersabartah kamu, sesungguhnya

Allah bercama orang-orang yang sabar. " (Qs. Al Anfaal [8]: 46),

dan juga firman-Nya, i_4,A1 ifti; "Dan Allah bersama orang-

orang yang sabar. "(Qs. Al Baqarah I2l:249, AI Anfaal [8]: 66).
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Keenam: Pemberitahuan dari Allah bahwa sabar itu lebih

baik bagi orang-orang yang bersabar, seperti firman Allah &, 4:
@ O*Al T ';f ?;,3 'Akan tetapi iika kamu bersabar,

ifulah yang lebih baik bagi orang-orang Jnng sabar. "

(Qs. An-Nahl t16l: L261, dan juga firman-Nya , '{J 
"E 1r# ;13

"Dan kqabaran itu lebih baik bagi kamu."(Qs.An-Msaa' 14\ 251.

Kefujuh: Allah memberi mereka pahala yang lebih baik

dari apa yang mereka kerjakan, sebagaimana yang dijelaskan

dalam firman-Nya, @ <,;fil3rL v 4 ;A V; t$i 3-F3
"Dan l{ani psti akan membei balasan kepada orang yang sabar

dengan pahak yang lebih baik dari apa tnng telah mereka

kerjakan. "(Qs. An-Nahl [16]: 96).

Kedelapan: AIIah $ memberi mereka pahala tanpa

batas, sebagaimana firman Allah &, C) 
"Ghi$At$t'Ej-61"Sesungguhrya hunp oftng-orang yang bersabarlah yang

dicukupkan pahak mqeka tanpa batas. "(Qs. Az-Zumar [39]: 10).

Kesembilan: Kabar gembira bagi orang-orang yang

bersabar, seperti firman Allah &, G,*3&V;;;iJ'i rr\F#3
@ O-'gi *:, L.A?, ;i.il ){.ii 'Dan sunssuh akan Kami

beikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan,

kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan beikanlah berita

gembira kepada orang-orang tnng sabar. " (Qs. AI Baqarah [2]:

155).

712



Ensiftfoy e fr a l6nuf Qryyim

Kesepuluh: Jaminan kemenangan dan pertolongan bagi

mereka, seperti firman Allah &, ri6 Ctj g i'if;itr;il;#of ''$

@ fuiL 'r<43i G >6t; i3, {-f r*ri "ya (cukup), iika kamu

bersabar dan bersiap-siaga, dan mereka datang menyerang kamu

dengan seketika ifu juga, niscaya Alkh menolong kamu dengan

lima ribu malaikat yang memakai tanda. " (Qs. Aali 'lmraan [3]:

125), dan juga sabda Nabi #, 'i-JPt I Ht'tti Seq 'Dan

ketahuilah bahwa kemenangan ifu didapat dengan kesabaran.'47

Kesebelas: Pemberitahuan dari Allah S bahwasanya

orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mulia, seperti

firman Allah &, G) $*i ,tr uj +t i; ig' 3J J3 "Tetap

barangskpa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang

demikian ifu termasuk perbuatan yang mulia. " (Qr. Asy-Syuuraa

l42h 43l,.

Kedua belas: Pemberitahuan dari Allah bahwasanya

pahala dan keuntungan yang besar ihr tidaklah dianugerahkan

kecuali kepada orang-orang yang sabar, sebagaimana disebukan

dalam firman-Nya, $y\iit-{-'W *S G;|'AT ;1;t 16 H[5
@ 6t@i "Celakalah kamu! ketahuilah, pahala Allah lebih baik

bagi orang-omng tnng beiman dan mengerjal<an kebaikan, dan

(phala tmng b*ar) itu hanSn diperoleh oleh onng-orang Wng

a7 HR. Ahmad, dan ini merupakan bagian dari hadits hnu Abbas & yang

masyhur, 'Wahai anak muda, sungguh aku mengajarkan kepadamu bebemp
kalimat jagalah Allah niscaln Allah akan menjagamu.."ll/307l,.
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sabar."(Qs. AI Qashash [28J: 80), dan firman-Nya, '"jiij;fri-;;X-US

@ # # -l' $y -Q.tvtw "Sifat-sifat yans baik itu tidak

dianugemhkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan

frdak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang

mempunyai keuntungan yang besar. "(Qs. Fushshilat [41]: 35).

Ketiga belas: Pemberitahuan bahwasanya yang bisa

memetik manfaat dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan pelajaran

hanyalah orang-orang yang sabar, seperti firman Allah S kepada

Musa, e6fg *\ €;;; ;iti gy+fitti A ei' AA 5
@ )*)?,91*S 6$ 'Ketuarkanlah kaummu dari selap

Nib kepada ahaya terang bendemng dan ingatkanlah mereka

kepada hari-han Allah. Sesungwhnya Wda Wng demikian itu

terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar

dan banyak bersrykur. " (Qs. Ibraahim [].41: 5), dan firman Allah

tentang penduduk saba' , *S 6t Afufif if'&if;j a'y1$
@ /3 t* ,fr "Maka Kami iadikan mereka buah mulut dan

Kami hancurkan mereka sehancur-hancumya. Sesungguhnya pada

yang demikian ifu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan

Allah bagi setiap oring yang sabar lagi bersykur. " (Qs. Saba'

[34]: 19), dan juga firman Allah dalam surat Asy-S5ruuraa, A; u]

,34,?Si ali a"ot:'rS {F$h|Ni d, ,{-s-is-ol @ iE'iKAt ,i ,6i
@ i,fi # "Dan di anbra tanda-bnda kekuasaan-Nya ialah

kapal-kapal di tengah (yan7 berlaSnr) di laut seperti gunung-

gunung. Jika Dia menghendaki, Dia akan menenangkan angin,
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maka jadilah kapal-kapal ifu terhenti di permukaan laut.

Sesungguhnya pada yang demikian ifu terdapat tanda-tanda
(kekuasaannSn) bagi setiap orang yang banyak bersabar dan
banyak bersytkur. "(Qs. AsySyuuraa I42l: 32-33).

Keempat belas: Pemberitahuan bahwasanya meraih

tujuan yang diinginkan, selamat dari hal yang tidak diinginkan dan
ditakuti, serta masuk ke dalam surga, hanya bisa diperoleh dengan

kesabaran, sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah &, '|X$fr5

)t[i &'C*qK{LJr.@ y( $e *t}X,,Dan para

malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pinfu;
(sambil mengucapkan),'Kqelatnatan atasmu berkat kesabaranmu'
Maka ahngkah baiknya tempat kesudahan rfu. "(Qs. fu-Ra'd [13]:
23,24).

Kelima belas: Orang yang bersabar akan diwarisi dengan

derajat kepemimpinan. Aku pernah mendengar Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyah berkata, "Dengan kesabaran dan keyakinan nisca5a

kepemimpinan dapat diperoleh di dalam agarna, kemudian dia

membaca firman Allah &, W 6 (& <rrV'rq i*GlJ
@ 3F;-Wb 6e:t 'Dan Kami jadikan di antan mereka itu
pemimpin-pemimpin yang memberi pefunjuk dengan perintah
Kami ketika mereka sabar. Dan adalah merel<a meyakini ayata3nt
Kami'. " (Qs. As-Sajdah l32l: 241.

Keenam belas: Sabar berjalan beriringan dengan
maqam-maqam Islam dan Iman, sebagaimana Allah juga
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menggandengkannya dengan keyakinan dan keimanan, ketalnuaan

dan tawakal, juga dengan syrkur, amalshalih, dan rahmat.€

- Faktor-Faktor Yang Mendukung Kesabaran

Karena kesabaran merupakan pertempuran antara motif

akal dan agama melawan motif hawa dan nafsu, sementara

masing-masing pihak berkeinginan untuk mengalahkan yang lain,

maka caranya adalah dengan memperkuat pihak yang ingin

dimenangkan dan melemahkan yang lainnya. Untuk menguatkan

pihak agama, maka ia bisa dilakukan dengan faktor-faktor berikut:

Pertama: Mengagungkan Allah @ ketika timbul keinginan

untuk bermaksiat kepada-Nya, karena Dia Maha Melihat dan

Mendengar. Barangsiapa yang di dalam hatinya telah tertanam

pengagungan kepada Allah, niscaya hatinya tidak akan pemah

memperkenankannya untuk berbuat maksiat.

Kedua: Cinta Allah S, sehingga dia akan meninggalkan

maksiat kepada-Nya karena cintanya kepada Allah. Karena

seorang yang mencinta itu akan menaati siapa yang dicintainya.

Dan sebaik-baik tindakan meninggalkan sesuatu adalah yang

dilakukan oleh orang-orang yang mencinta, sebagaimana sebaik-

baik ketaatan adalah ketaatan orang-orang yang mencinta.

Terdapat perbedaan yang sangat besar antara meninggalkan suatu

perbuatan karena cinta dan taat, dengan meninggalkannya karena

takut akan siksa dan taat.

48 Lih. Madarij As-Salikin (2/ L59-16L1.
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Ketiga: Senantiasa mengingat nikmat Allah dan kebaikan-

Nya. Seorang yang mulia tidak akan membalas kebaikan dengan

keburukan, karena hal itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang

hina. Maka nikmat dan kebaikan Allah kepadanya menghalanginya

untuk berbuat maksiat kepada-Nya, karena dia merasa malu ketika

kebaikan dan nikmat Allah furun kepadanya, yang naik darinya

menuju Tuhannya hanyalah berbagai pelanggaran, kemaksiatan,

dan keburukan-keburukan. Safu malaikat furun membawa nikmat

Allah, namun malaikat lainnya naik membawa maksiatnya, maka

alangkah buruknya balasan yang diberikannya.

Keempat: Selalu ingat akan kemurkaan Allah dan

balasan-Nya. Sesungguhnya ketika seorang hamba telah

melampaui batas dalam maksiat kepada-Nya, maka Allah akan

murka, dan jika Allah telah murka maka tidak ada satu pun yang

bisa menghadapi-Nya, apalagi seorang hamba yang lemah ifu.

Kelima: Senantiasa ingat akan kerugian yang didapat,

yaifu kerugian yang didapatnya dari kebaikan dunia dan akhirat

akibat dari maksiat yang dilakukannya, dan seluruh akibat buruk

lain yang muncul darinya, baik secara akal, syariat, maupun

kebiasaan. Dan pupus darinya segala hal 5nng terpuji, baik secara

akal, syariat, maupun kebiasaan. Cukuplah dalam hal ini kerugian

dari berkurangnp keimanan yang bagian terkecil darinya lebih

baik dari dunia dan segala isinya berkali-kali lipat. lalu bagaimana

jika dia menjualnya demi syahwat yang kenikmatannya akan sima

dan akibatnya akan tetap kekal? Syahwat akan pergi dan

kesengsaraan yang diakibatkannya akan tetap abadi.
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Dalam sebuah hadits shahih, Nabi S bersabda,

:v, '$t G'i',b "Tidaklah seorang pezina berzina

beeina ifu dalam kadaan beriman.'49

Seorang sahabat berkata, "Keimanan akan dicabut darinya

dan akan berada di atas kepalanya laksana payung, jika dia

bertobat maka dia akan kembali kepadanya."

Dan seorang tabi'in berkata, "Keimanan dilepaskan darinya

sebagaimana dilepaskannya baju, jika dia bertobat, maka dia akan

mengenakannya kembali." Karena itulah diriwayatkan dari

Nabi $ dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari,

ilj ;:fu C i4' "Para peina berada dalam tungku api dalam

kadaan telanjang.'50 Karena mereka telah membuka pakaian

keimanan, lalu muncullah bara syahwat yrang ada di dalam hati

mereka yang kemudian dipanaskan di dalam api.

Keenam: Senantiasa ingat akan perasaan puas saat

mengalahkan syahwat dan meraih kemenangan. Sesungguhnya

kemenangan atas syahwat dan syetan melahirkan rasa manis,

kegembiraan, dan kebahagiaan bagi yang merasakannya melebihi

kemenangan atas musuh dari kalangan manusia. Kegembiraan

yang dirasakan jauh lebih manis dan sempuma, dan akibatr,ya juga

lauh lebih terpuji. Ia bagaikan meminum obat ampuh yang mampu

49 Muttafagun'alaih.
HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Hudud, hadits no.67721

dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Iman, hadits no. 57).
50 HR. Al Bukhari (Shahih N Bukhari, pembahasan: Ta'bir, hadits no.

7047, dan ia adalah bagan dari hadits yang panjang).

g.tlt s!)
dan saat
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menghilangkan penyakit dari tubuh dan mengembalikan kesehatan

dan kestabilan dirinya.

Ketujuh: Senantiasa ingat akan ganti yang disediakan

Allah. Yaitu, apa yang dijanjikan Allah, berupa ganti bagi orang

yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, dan

menahan dirinya dari hawa nafsunya, dan mengimbangkan antara

ganti yang diberikan dan sesuatu yang digantikan itu. Maka

manakah yang lebih utama untuk dikedepankan, dan mana yang

lebih utama untuk dipilih dan diridhai untuk dirinya sendiri.

Kedelapan: Mengingat kebersamaan Allah. Dan ini ada

dua macam: Kebersamaan umum dan kebersamaan khusus.

Kebersamaan umum adalah bahwa Tuhannya melihatnya dan

tidak ada keadaannya yang luput dari penglihatan-Nya. Dan ini

telah dibahas sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud di sini

adalah kebersamaan khusus, seperti firman Allah W, '.r-4i$iEfiii;

@ "saungguhnya Atlah beserta orang-orang yang sabar. "(Qs. Al

Baqarah [2]: 153), firman-Nya , <}] i t-gv ytsi ir$ilAii'y

@ Sesungguhnya Ntah beserta oft,ng-onng Wng bertakwa dan

oftng-orang gng befruat kebaikan "(Qs. An-Nahl [16]: 128), dan

juga firman-Nya, Sfi('€6i"oy "O* Allah benar-

benar bersama onng-orang yang berbuat kebaikan." (Qs. Al
'Ankabuut 1291: 69)7, maka kebersamaan yang khusus ini lebih baik

dan lebih bermanfaat di dunia dan juga akhiratrya daripada orang

yang mengikuti hawa nafsunya tanpa batas sejak muda sampai

akhir hidupnya. Bagaimana mungkin kenikmatan yang penuh
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kekurangan dan tak berarti itu bisa memberi pengaruh pada masa

yang singkat dari umur kita?! Sungguh ia bagaikan mimpi-mimpi

orang yang tidur atau laksana bayangan yang akan hilang.

Kesembilan: Kekhawatiran tentang ajal yang datang tiba-

tiba, yakni, dia takut jika ajal datang secara mendadak dan Allah

mengambil nyawanya secara tiba-tiba saat dia lengah, sehingga dia

akan terhalangi dari kenikmatan akhirat yang diharapkannya.

Duhai alangkah besar kerugian yang didapatnya dan betapa sulit

kehidupan yang akan dilaluinya. Akan tetapi hal ini tidak diketahui

kecuali oleh orang yang telah mencobanya.

Kesepuluh: Senantiasa ingat akan musibah dan

keselamatan. Sesungguhnya musibah itu pada hakikatnya

merupakan dosa-dosa dan akibatnya, sedangkan keselamatan yang

mutlak terletak pada ketaatan dan akibatnya. Orang yang ditimpa

bala adalah orang-orang yang bermaksiat meskipun tubuh mereka

sehat, sedangkan orang-orang yang selamat adalah mereka yang

berbuat ketaatan meskipun fubuhnya sakit.

Kesebelas: Membiasakan faktor agama dengan segala

pendukungnya untuk terus melawan dan memerangi faktor hawa

nafsu secara bertahap dan sedikit demi sedikit, sehingga dia

merasakan nikmatnya kemenangan, dan dengan demikian

semangatnya menjadi bertambah kuat. Sesungguhnya orang yang

telah merasakan kenikmatan dari sesuatu, maka semangatnya

akan bertambah kuat untuk memperolehnya. Dan membiasakan

diri melakukan pekerjaan yang sulit akan menambah kekuatan

yang darinyalah muncul perbuatan tersebut, karena itulah Anda

dapat melihat kekuatan para pengangkut beban dan pekerja tems
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bertambah, berbeda dengan kekuatan seorang pedagang kain atau

penjahit, ataupun yang lainnya. Dan orang yang meninggalkan

perjuangan secara total, niscaya faktor agamanya akan melemah

dan syahwatnya akan menguat. Dan jika dia membiasakan dirinya

untuk melawan hawa nafsunya, dia akan mampu mengalahkannya

kapan pun dia menginginkannya.

Kedua belas: Menahan diri untuk tidak mendengarkan

bisikan nafsu. Dan jika muncul lintasan{intasan pikiran, dia akan

membuangnya dan tidak memberinya tempat, karena ia akan

menjadi angan-angan, dan itu adalah modal bagi orang-orang yang

tidak memiliki apa-apa. Dan ketika lintasan{intasan pikiran itu

diberi tempat, ia akan menjadi angan-angan, kemudian menguat

dan menjadi harapan, lalu terus menguat dan menjadi keinginan,

dan kemudian menguat lagi hingga menjadi tekad. Maka

menjauhkan lintasan yang datang pertama akan lebih mudah

daripada menghilangkan pengaruh dari sesuatu yang telah terjadi

dan meninggalkan kebiasaannya.

Ketiga belas: Memutuskan seluruh ikatan dan sebab-

sebab yang akan menariknya untuk mengikuti hawa nafsunya.

Maksudnya bukanlah bahwa dia tidak boleh memiliki hawa nafsu,

namun maksudnya adalah mengalihkan hawa nafsu itu kepada

sesuatu yang bermanfaat baginya serta menggunakannya untuk

melaksanakan kehendak Tuhannya. Sesungguhnya hal itu akan

menjauhkan darinya kebtrmkan yang timbul jika dia

menggunakannya untuk bermaksiat kepada Tuhannya.

Sesungguhnya segala sesuatu yang digunakan manusia unfuk

Allah, niscaya Allah akan menjaganya dari penggunaannya untuk
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nafsunya dan syetan. Dan apa yang tidak digunakannya untuk

Allah, maka dia akan menggunakannya unfuk hawa nafsunya, dan

itu pasti.

Ilmu, jika bukan karena Allah maka itu adalah untuk hawa

nafsu. Amal perbuatan jika bukan untuk Allah maka ia adalah

untuk riya dan kemunafikan. Harta jika tidak dikeluarkan untuk

ketaatan kepada Allah, maka ia akan dikeluarkan unfuk ketaatan

kepada syetan dan hawa nafsu. Kedudukan jika tidak digunakan

oleh pemiliknya untuk meraih keridhaan Allah, maka ia akan

menggunakannln untuk hawa nafsunya.

Keempat belas: Memfokuskan pikiran pada berbagai

keajaiban dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dimana Allah telah

memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk mentafakkurinya. Dan

tanda-tanda itu ada

disaksikan. Jika ini

dibaca dan ada pula yang dapat

menguasai hatinya, maka ia akan

yang

telah

mengusir bisikan dan gangguan yang datang dari syetan. Alangkah

besar kerugian orang yang sebenamya bisa untuk tetap berada

dalam naungan Allah, Kitab-Nya, Rasul-N5p dan para sahabat

beliau, narnun dia lebih memilih untuk bersama dengan syetan,

baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, sungguh

tidak ada kerugian yang melebihi kerugian ini. Hanya kepada Allah

kita memohon pertolongan-

Kelima belas: Mentafakuri dunia yang akan segera

menjadi fana dan betapa dekat kehancurannya. Maka tidak ada

orang yang mau membekali dirinya untuk menuju negeri abadi

dengan hal yang paling rendah dan yang paling tidak bermanfaat

dari dunia ini kecuali orang-orang yang rendah, hina, tidak
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memiliki kehormatan, dan memiliki hati yang telah mati.

Sesungguhnya penyesalannya akan semakin kuat ketika dia

melihat hakikat dari bekalnya dan saat dia menyadari bahwa

bekalnya itu tidaklah berguna. Lalu bagaimana jika dia tidak

membekali dirinya sama sekali dengan hal-hal yang bermanfaat

baginya, dan malah membekali dirinya dengan hal-hal yang akan

membuatrya disiksa dan memperoleh adzab yang sangat pedih

karenanya?! Bahkan andaikan dia mengambil bekal yang

bermanfaat, namun meninggalkan bekal yang lebih bermanfaat

baginya, maka ifu pun sudah merupakan sebuah penyesalan dan

kerugian.

Keenam belas: Kembali kepada Dzat yang hati makhluk

berada diantara jari-jari tangan-Nya, segala permasalahan berada

di tangan-Nya, dan segala sesuafu akan kembali kepada-Nya

selamanya. Dengan demikian, mudah-mudahan dia bisa mendapati

wakfu-wakfu istijabah bagi doa-doanya, sebagaimana yang

disebutkan dalam sebuah atsaryang telah dikenal, "sesungguhnya

diantara hari-hari-Nya, Allah memiliki waktu-wakfu istijabah, maka

carilah waktu-unktu istijabah itu, dan mohonlah kepada Allah

untuk menufupi aib kalian dan menenangkan kalian dari rasa takut

kalian."Sl Maka mudah-mudahan, dengan seringnya dia kembali

kepada Allah, dia akan mendapati satu waktu yang jika dia

meminta sesuatu kepada Allah niscaya Allah akan memberinya.

51 HR. Ath-Thabrani dengan redaksi ynng senada dalam At Mu'j,am Al
I(abirll/Zl, hadits no. 720) dan hnu Abi Syaibah (Al Mushanmf, T/111,
hadits no. 34594).
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Barangsiapa yang diberi kesempatan unfuk berdoa, maka
akan diberi jawaban bagi doanya itu, karena sesungguhnya jika
Allah tidak hendak mengabulkan doanya, Dia tidak akan
mengilhaminya untuk berdoa, sebagaimana yang dikatakan:

sesungguhnSn jika hgkau tidak menghendakiku memperoleh apa

tnng aku harap dan 5nng aku minta

Dari kemurahan tangan-Mu, nisa3m hgkau tidak akan
membiasakan didku unfuk meminb

Dan janganlah dia merasa sempit dengan keadaan lahimya,
karena sesungguhnya Allah memperlakukan hamba-hamba-Nya
sebagaimana perlakuan dari Dzat yang tidak ada yang serupa
dengan-Nya dalam perbuatan-Nln, dan juga tidak ada yang serupa
dalam sifat-sifat-Nya. Sesungguhnya, tidaklah Allah menahan
sesuatu melainkan untuk diberikan-Nya, tidaklah Allah memberi
penyakit kepada seseorang melainkan unfuk disembuhkan-Nya,
udaklah Allah membuat seseorang miskin melainkan unfuk
dijadikan-Nya kaya, tidaklah Dia mematikan seseorang melainkan
untuk menghidupkannya kembali, dan tidaklah Allah
mengeluarkan Ibu bapak mereka (Adam dan Hawa) dari surga
melainkan untuk mengembalikan mereka kepadanya dalam kondisi
yang paling sempuma, sebagaimana yang dikatakan, ,,Wahai

Adam, janganlah englau kalut dengan perkataan-Ku kepadamu,
'Keluarlah dai surga'karena unfukmu lah surga ifu Aku ciptakan,
dan Aku akan mengembalikanmu kepadanya."

Jadi, Allah memberi nikmat kepada hamba-Nya dengan
cara memberinya cobaan dan mengujinya diantara dua daya tarik;
daya tarik yang menariknya ke tempat tertinggi dan menjadi
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bagian dari orang-orang yang memiliki derafut tinggi di sisi Allah,

dan daya tarik yang menariknya kepada tempat terendah. Setiap

kali dia tunduk kepada daya tarik yang tertinggi, dia akan naik satu

deratut, hingga nanti dia berakhir pada tempat dimana dia layak

memperoleh tempat tertinggi. Dan setiap kali dia takluk pada daya

tarik yang terendah, derafutnya pun akan turun hingga dia

berakhir pada tempatnya di dalam Neraka Sfijin.

Jika seseorang ingin mengetahui apakah dia termasuk

bersama Allah ataukah bersama syetan maka hendaknya dia

melihat dimanakah kedudukan ruhnya di dunia ini. Sesungguhnya

ketika ia berpisah dengan jasad, ia akan kembali ke tempat yang

lebih kuat menariknya ketika ia di dunia, dan itu lebih utama

baginya, karena seseorang itu bersama dengan orang yang

dicintainya, baik secara tabiat, akal, maupun balasannya. Dan

setiap omng yang memiliki perhatian terhadap sesuafu, secara

alami ia akan tertarik kepadanya dan juga kepada orang-orang

yang ada di sana. Dan setiap orang akan cenderung kepada apa

yang dirasa cocok bagi dirinya, Allah S telah berfirman, "j13

* a; j A'-6,F:;.65 iY 'i; "Katakantah, 'Tiap-tiap

oring befruat menurut keadaann5n masing-masing'. Maka

Tuhanmu lebih mengebhui siapa yang lebih benar jalannya."(Qs.

Al Israa' [17]: 84), jadi, jiwa yang tinggi secara otomatis semangat

dan amal perbuatannya akan mengarah kepada yang tertinggi,

sementara jiwa yang rendah juga akan tertarik kepada yang

rendah.
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Kefujuh belas: Hendaknya seorang hamba mengetahui

bahwa pengosongan ladang merupakan syarat tumnnya hujan

rahmat, dan membersihkannya dari belukar merupakan syarat

kesempurnaan dari tanaman. Maka jika dia belum mengosongkan

ladangnya, hujan rahmat tidak akan menemukan tempat dimana ia

bisa furun, dan jika ia telah mengosongkannya sehingga hujan

rahmat bisa furun, namun ia belum membersihkannya dari belukar,

maka tanaman yang ditanamnln tidak akan bisa fumbuh dengan

sempuma, bahkan bisa saja belukar ifu mengalahkan tanamannya.

Dan ini adalah seperti orang yang memperbaiki tanahnya dan

menyiapkann3n agar dapat ditanami, lalu dia menebar benih dan

kemudian menunggu furunn5n hujan. Apabila seorang hamba

telah membersihkan hatinya dan mengosongkannya dari keinginan

yang buruk dan lintasanlintasan pikirannya, lalu dia menebar

benih dzikir, tafakur, cinta, dan ikhlas, lalu dia menyiapkannya

menghadapi angin rahmat, dan menunggu hujan rahmat pada

waktunya, maka yang demikian ihr amat pantas memperoleh apa

yang diharapkan.

Sebagaimana kuatnya harapan akan turunnya hujan pada

waktunya, begitupula kuat harapan memperoleh wakfu istijabah

dari Ar-Rahman pada wakfu-waktu yang utama dan keadaan yang

mulia, apalagi ketika telah terhimpun segala harapan, hati saling

menolong, dan jumlah orang yang berkumpul semakin besar,

seperti ramainya jamaah yang berkumpul di Arafah, atau saat

melakukan shalat istisqa', ataupun pada saat shalat Jum'at.

Sesungguhnya berkumpulnya banyak harapan dan jiwa merupakan

salah safu sebab yang ditetapkan Allah dapat menentukan

terciptanya kebaikan dan turunnya rahmat, sebagaimana sebab-
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sebab lain akan menenfukan terjadinya akibat yang

ditimbulkannya. Bahkan sebab-sebab didapatnya rahmat ini lebih

kuat daripada sebab-sebab inderawi yang menimbulkan terjadinya

akibat. Akan tetapi seorang hamba dengan kebodohannya lebih

dipengaruhi oleh hal-hal yang nyata dan melupakan yang ghaib

dan baik. Dan dengan kezhalimannya dia lebih mengedepankan

apa !,ang dikatakan oleh orang lain daripada yang lain.

Maka hendaknya seomng hamba mengosongkan dirinya,

lalu menyiapkannya dan memperbaikinya untuk dapat melihat

keajaiban-keajaiban, karena sesungguhnya karunia Allah tidak

dapat dilihat karena adanya halangan yang terdapat di dalam diri

hamba itu. Andaikan penghalang itu hilang, niscaya karunia Allah

akan tercurah kepadanya dari segala penjuru. Perhatikanlah sungai

besar yang menyirami setiap tanah yang dilaluinya, lalu pada

sebagian tanah yang kering dan membufuhkan air terdapat

penghalang dan penyumpat yang besar. Pemilik tanah itu

mengeluhkan kekeringan tanahnya, padahal sungai berada di

samping tanahnya.s2

- Sabar dalam Melakukan Ketaatan

Dalam melakukan ketaatan, seorang hamba membutuhkan

kesabaran dalam tiga kondisi:

Pertama: Sebelum melakukan ketaatan, yakni dengan

membefulkan niat dan ikhlas, serta menghindari faktor-faktor yang
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dapat melahirkan riya dan sum'ah, lalu menetapkan tekad untuk

memenuhi hak-hak dari apa yang diperintahkan tersebut.

Kedua: Sabar pada saat melakukan amal perbuatan itu.

Hendaknya seorang hamba senantiasa bersabar dalam

menghadapi dorongan-dorongan untuk tidak mengerjakannya

dengan sempuma atau melalaikannya, juga bersabar dalam

menjaga niat, menghadirkan hati di hadapan Allah agar dia tidak

lupa kepada-Nln. Masalahnya bukanlah pada mengerjakan apa

yang diperintahkan, namun yang paling utama adalah tidak

melupakan Sang Pemberi perintah saat melaksanakan

perintahnya, narnun hendakryn senantiasa mengingat-Nya dalam

perintah-Nya itu. Inilah ibadah seorang hamba yang ikhlas kepada

Allah. Dia bufuh kesabaran dalam menyempumakan hak-hak

ibadah yang dilakukannya dengan melaksanakannya lengkap

dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya, dan juga

kesabaran dalam mengingat Allah di dalam pelaksanaannya, serta

tidak sibuk dengan yang lain pada saat beribadah kepada-Nya.

Jangan sampai kehadiran hatinya bersama Allah menghalangi

anggota tubuhnya unhrk beribadah kepada-Nya, dan jangan pula

ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuhnya menghalangi hatinya

untuk hadir bersama-Nya.

Ketiga: Sabar setelah selesai melakukan amal perbuatan,

dan ini dari beberapa sisi:

1. Bersabar dalam menjaga dirinya agar tidak melakukan

perbuatan yang dapat menghilangkan pahala amalnya,

Allah & berfirmu", .t'i.i'6 '4\ #13w{ tfiv. i2$ $fi_

I

(+
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"Hai orang-orang yang beiman, janganlah kamu
menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-
nyebuhya dan menyakiti si peneima). " (Qs. Al
Baqarah I2l: 2641, jadi yang menjadi permasalahan di sini

adalah bukan dalam mengerjakan ketaatan, akan tetapi
dalam menjaganya dari perbuatan yang dapat
menghilangkan pahalanya.'

Bersabar untuk tidak lagi melihat-lihat dan bersikap ujub

karena amal itu, atau takabur dan terus membesar-

besarkannya, karena hal ini sesungguhnya lebih berbahaya

baginya daripada banyak maksiat yang dilakukan secara

terang-terangan.

Bersabar agar tidak memindahkannya dari catatan rahasia

kepada catatan yang terbuka. Sesungguhnya ketika seorang

hamba berbuat suatu amal, maka itu adalah sebuah rahasia

antara dirinya dengan Allah, sehingga akan dicatat di dalam
catatan rahasia, lalu jika dia membicarakannya maka

amalnya itu akan dipindahkan kepada catatan yang terbuka.

Maka janganlah dia menyangka bahwa karpet kesabaran ifu
akan digulung begifu dia selesai mengerjakan amalnya.ss

- Kesabaran Yang Berat

Bersabar dalam menahan diri dari maksiat lisan dan
kemaluan merupakan bentuk kesabaran yang paling sulit, karena
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kuafurya dorongan unfuk melakukannya dan karena mudahnya itu
dilakukan. Sesungguhnya maksiat lisan mempakan buah dari
seorang manusia, seperti adu domba, bergunjing atau ghibah,

berbantah-bantahan, memuji diri sendiri, baik secara isyarat

ataupun terang-terangan, lalu meniru-nim perkataan orang lain

dan menyerang kehormatan orang yang tidak disukai, memuji-muji

orang yang disukai, dan yang lainnya. Jadi, dorongan unfuk

melakukan itu muncul, lalu gerakan lisan pun berjalan, dan
kesabaran melemah. Karena ifulah Nabi $ berkata kepada

Mu'adz, 'Uagalah mulubnu. " Mu'adz berkata, "Apakah kita akan

disiksa atas apa yang kita katakan?" Beliau menjawab, "TidaHah

manusia disungkurlan ke dalam nenka di abs hidung-hidung

mereka melainl<an karqra hasil uapn lisan merel<a.'&

Apalagi ketika maksiat lisan itu telah menjadi kebiasaan

bagi seomng hamba, maka sesungguhnya akan menjadi sangat

berat baginln untuk bersabar menghadapinya, karena itulah Anda

dapati orang 5rang sering shalat malam dan berpuasa di siang

harinya, dan bersikap wara' dengan menolak untuk bersandar

pada bantal dari sutem meskipun sejenak, namun dia melepaskan

lisannya unfuk melakukan ghibah, adu domba, dan mencemarkan

kehormatan orang lain.

Banyak orang yang menjaga dirinya dari hal-hal kecil yang

diharamkan, atau dari setetes khamer, atau dari najis png hanya

s4 HR. At-Tirmidzi lsurnn At-Tirmidzi, pembahasan: trnn, bab: Tentang
kehormatan shalat, hadits no. 26L5, dan ia berkata: Hasan srlaft/); hnu
Majah lSunan lbnu Majah, pernbahasan: Fitnah, hadits no. 3973) dan Ahmad
(s/2311.
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setitik jamm, namun dia tidak peduli ketika melakukan perbuatan

yang haram, sebagaimana yang diceritakan tentang seorang laki-

laki yang berdua-duaan dengan wanita asing, dan ketika dia

hendak menggaulinya, dia berkata, "Duh wanita ini, fufupilah

wajahmu, karena melihat wajah wanita yang bukan mahram ifu

adalah haram!"

Seorang lelaki pemah bertanya kepada Abdullah bin

Umar rg tentang darah nyamuk, maka Abdullah berkata,

"Lihatlah orang-orang itu, mereka bertanya kepadaku tentang

darah nyamuk, padahal mereka telah membunuh puka dari putri

Rasulullah $."
Dan kebetulan aku juga memiliki kisah yang mirip dengan

kisah ini: Suatu ketika aku berada dalam keadaan ihram, lalu aku

didatangi oleh suatu kaum dari Arab badui yang terkenal suka

membunuh dan merampok, kemudian mereka bertanya tentang

hukum membunuh kutu bagi orang yang sedang ihram. Maka aku

berkata, "Alangkah anehnya suatu kaum yang tidak menahan diri

dari membunuh manusia yang nyata telah diharamkan oleh Allah,

lalu mereka bertanya tentang hukum membunuh seekor kutu pada

saat ihram."55
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- Kesabaran Orang-Orang Ya.g Mulia dan
Kesabaran Orang-Orang Yang Hina

Setiap orang harus bersabar menghadapi apa yang tidak
disukainya, baik ifu secara sukarela maupun karena terpaksa.

Orang yang mulia bersabar karena mengetahui baiknya akibat dari
kesabaran, mengetahui bahwa orang yang bersabar itu terpuji
sementara orang yang tidak bersabar itu tercela, dan mengetahui

bahun jika dia tidak bersabar dia juga tidak akan mampu menolak
kegelisahan Sang datang, sementara hal yang buruk ifu pun tidak
akan terhindar dariryn, dia mengetahui bahwa tidak ada cara

unhrk menolak apa yang telah ditakdirkan, dan yang fidak
ditakdirkan juga tidak bisa didapatkan, jadi mudharat dari
kefidaksabaran itu lebih dekat daripada manfaatrya.

Seorang lang berclol pemah berkata, "Orang yang
berakal, ketika ditimpa musibah akan mengambil tindakan yang

baru dilakukan oleh orang bodoh satu bulan kemudian..."

Jika akhir dari segala sesuafu adalah bersabar, dan seorang

hamba juga tidaklah terpuji, maka alangkah baik baginya untuk
menerima musibah itu sejak awal, daripada orang bodoh yang

menolaknya pada akhimya.

Sementara yang lain berkata, "Barangsiapa yang tidak
bersabar seperti kesabaran orang-orang yang mulia, dia akan
melupakannya sebagaimana binatang. "

Jadi, orang yang mulia itu melihat pada musibah yang

datang, jika dia melihat adanya kerisauan dan kegelisahan, dia
akan menolaknya, kerisauan mungkin bisa bermanfaat baginya,
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akan tetapi jika itu tidak bermanfaat baginya, maka dia menjadikan

musibah itu menjadi dua musibah.

Sedangkan orang yang hina, sesungguhnya dia bersabar

karena terpaksa, dia akan berputar-putar di tengah kerisauan dan

tidak mendapatinya bermanfaat baginya, sehingga dia pun

bersabar sebagaimana sabamya orang yang telah terikat dan

menunggu untuk dicambuk. Disamping itu, orang yang mulia

bersabar dalam menaati Allah Ar-Rahman, sementara orang yang

hina bersabar dalam menaati syetan; orang-orang yang hina

merupakan orang-orang yang paling mampu bersabar dalam

menaati hawa nafsu dan syahwat mereka, namun mereka adalah

orang-orang yang paling tidak bisa bersabar dalam menaati Tuhan

mereka, dia mampu bersabar dalam mempersembahkan

tenaganya untuk menaati syetan dengan kesabaran yang

sempuma, namun dia tidak bisa mengerahkan usahanya untuk

menaati Allah dalam halyang paling ringan sekalipun. Dia mampu

bersabar menahan kesulitan untuk menuruti hawa nafsunya dan

mencari keridhaan musuhnya, namun dia tidak mampu bersabar

menahan kesulitan terkecil sekalipun dalam menggapai keridhaan

Tuhannya. Dia mampu bersabar dalam menghadapi celaan

terhadap kehormatannya dalam bermaksiat, namun dia tidak bisa

bersabar menghadapi celaan terhadap kehormatannya saat dia

disakiti di jalan Allah, bahkan dia lari dari kevuajiban amar ma'ruf

dan nahi mungkar karena khawatir kehormatan dirinya akan

dipergunjingkan orang lain, namun dia bisa melepaskan

kehormatannya demi mengikuti hawa nafsunya, dan bersabar

menghadapi apapun yang dikatakan mengenainya. Dia mampu

bersabar dalam mempersembahkan diri dan kehormatannya demi
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mengikuti hawa nafsu dan mendapatkan keinginannya, namun dia

tidak bisa mempersembahkan dirinya dalam menggapai keridhaan

Allah dan melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Jadi, dia adalah

orang yang paling bersabar dalam mempersembahkan dirinya
unfuk ketaatan kepada syetan dan keinginan hawa nafsunya,

namun dia adalah orang yang paling lemah dalam bersabar unfuk
Allah. Ini adalah kehinaan yang paling besar. Orang seperti ini
fidak akan mulia di sisi Allah, dan tidak pula bergabung bersama
golongan orang-orang lnng mulia pada saat mereka dipanggil -
pada Hari Kiamat di hadapan seluruh manusia, agar semua

makhluk mengetahui siapakah yang lebih layak mendapat

kemuliaan pada hari ifu-, "Manakah orang-orang yang

bertalcya?"s

Amalan-Amalan Hati LainnSp
- Kebutuhan Seorang Hamba Untuk

Mengenal Nama-Nama Allah Dan Sifat-
Sifat-Nya

Sesungguhn5n apabila Allah S hendak memuliakan

seorang hamba dengan mengenal-Nya dan menyafukan hatinya

dalam cinta-Nya, Allah akan melapangkan dadanya untuk
menerima sifat-sifat-Nya yang tinggi dan menerimanya dari
pancaran cahaya wahyu. Maka apabila ada yang sampai

kepadanya dari wahyu mengenai itu, dia akan menerimanya

s6 l-ih. uddatu Ash-shabinn(69-69).
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dengan baik, dengan keridhaan dan penerimaan. Lalu dia akan

patuh dalam ketundukan kepada-Nya, sehingga dengan itu maka

hatinya akan bercahaya, dadanya akan terasa lapang, dan dipenuhi

oleh kebahagiaan dan cinta. Dengan itu dia mengetahui bahwa

sifat-sifat itu adalah bentuk pengenalan Allah dalam mengenalkan

diri-Nya kepadanya melalui lisan Rasul-Nya. Sifat-sifat itu

mendapat tempat di dalam hatinya laksana makanan yang sangat

dia bufuhkan, dan bagaikan kesembuhan yang sangat dia

perlukan, sehingga kebahagiaannya menjadi semakin kuat,

ketergantungannya kepada-Nya semakin besar, pengetahuannya

tentang-Nya semakin kuat, jiwanya merasa tenang kepada-Nya,

dan hatinya menjadi tenteram bersama-Nya. Dia mereguk

pengetahuan itu dari sumbemya, dan memanjakan mata hatinya di

taman-taman dan kebun-kebunnya, karena keyakinannya bahwa

kemuliaan suatu pengetahuan atau ilmu bergantung pada

kemuliaan dari apa yang diketahui. Dan tidak ada sesuatu yang

diketahui melebihi kebesaran Allah Yang memiliki sifat-sifat

tersebut, Yang memiliki nama-nama yang batk (Asma'ul Husna\,

dan sifat-sifat yang tinggi. Dan kemuliaannya juga bergantung pada

sejauh mana kebufuhannya kepada-Nya.

ndak ada kebutuhan ruh yang lebih besar daripada

kebuhrhannya untuk mengenal Penciptanya, dan mencintai-Nya,

mengingat-Nya, merasa bahagia karena-Nya, dan memohon

wasilah dan kedekatan kepada-Nya. Tidak ada jalan lain untuk

melakukan ini kecuali dengan mengetahui sifat-sifat dan nama-

nama-Nya. Semakin dalam pengetahuan seorang hamba mengenai

sifat dan nama Allah, semakin dalam pula pengetahuannya tentang

Allah. Dia akan lebih bergantung kepada Allah dalam setiap
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permohonannya, dan juga lebih dekat. Semakin mangkir

seseorang terhadap sifat dan nama Allah, semakin jahil pula dia

akan Allah, juga semakin benci dan juga semakin jauh. Allah

menempatkan seorang hamba dari sisi-Nya sebagaimana hamba

itu menempatkan Allah di sisinya. Bagi yang tidak suka menyebut

nama-nama dan sifat-sifat-Nya, dan selalu menjauh dan lari dari

Allah, maka Allah pun juga lebih benci kepadanya, lebih berpaling

darinya, dan lebih besar kemurkaan-Nya, hingga hati-hati manusia

akan terbagi menjadi dua golongan:

Pertarna, adalah hati png berdzikir mengingat nama-nama

dan sifat-sifat Allah telah menjadi makanannya, kehidupannya,

kenikmatannya, dan penyejuk matanya. Sehingga apabila dia

meninggalkan dzikimya meskipun hanya sekejap mata saja, dan

dia terpisah dari cintanya beberapa saat saja, dia akan segera

memohon pertolongan, "Wahai Dzat yang membolak-balikkan

hati, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu." Dan lisanul halnya
mengatakan:

Diinginkan dari hati ini untuk melupakan kalian

Akan tebpi tabiat ini menolak untuk pindah

Dan mengatakan:

Jika aku tuntut hatiku unfuk berpurapura lupa

Aku dapti isi perutku terlalu pelit untuk mematuhin5m

Dan juga mengatakan:

Apabila kanti sakit, kami akan berobat dengan mengingat kalian

1'36
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Dan terkadang kami tinggalkan mengingat kalian, dan karni pun

terjunghr

Dan mustahil hati manusia bisa menyebut orang yang

rnemerangi sifat-sifat-Nya, tidak ingin mendengamya, dan

berpaling secara total darinya karena menyangka bahwa

keselamatan terdapat dalam tindakannya itu, demi Allah itu tidak

akan terjadi, karena itu merupakan sebuah kebodohan dan

kehinaan serta keberpalingan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi

Maha Penyayang. Tidak ada yang dirindukan oleh hati yang bersih

melebihi kerinduannya untuk mengenal Tuhannya dan sifat-sifat-

Nya, juga mengenal perbuatan-perbuatan dan nama-nama-Nya.

Dan tidak ada yang lebih menggembirakannya dari itu. Cukuplah

seorang hamba ditimpa oleh kebutaan dan kehinaan jika di dalam

hatinya terdapat benih-benih untuk berpaling, menghindar, dan

menjauh darinya, serta menyibukkan diri dengan sesuafu yang

kalaupun dia benar, maka hal itu tidak akan bermanfaat baginya

kecuali setelah dia mengenal Allah, beriman kepada-Nya, dan juga

kepada sifat-sifat dan nama-nama-Nya.

Sedangkan hati yang kedua adalah hati yang didera oleh

cambuk kebodohan. Dia terhalang dari pengetahuan tentang

Tuhannya dan juga kecintaan kepada-Nya. Jalan unfuk

mengetahui nama-nama dan sifat-sifat-Nya sebagaimana yang

diturunkan juga tertutup. Sementara dia telah menelan banyak

perkataan batil yang membingungkan, dan meminum air kotor

yang tidak menghilangkan rasa hausnya. Dari sanalah muncul

suara-suara riuh tentang ayat-ayat dan hadits-hadits sifat yang

dinisbatkan kepada Allah, dan dari sanalah dia mengambilnya dan
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membawanya pulang ke rumahnya dalam keadaan penuh
penyimpangan dan penyelewengan. Makna-makna yang
terkandung di dalamnya pun telah diselewengkan dan ditukar. Dan
untuk membantahnya telah disediakan sejumlah alasan, untuk
menolaknya juga telah disiapkan sejumlah cara, dan ketika diajak
unfuk bertahkim tentangnya dia menolak dan bersikap sombong.

- Faktor-Faktor Yang Dibutuhkan dalarn
Mengetahui Nama-Nama Allah dan Sifat-
Sifat-Nya

Ilmu dan pengetahuan seorang hamba mengenai keesaan
Allah dalam rnemberikan manfaat, mudharat, memberikan
karunia, menahannlra, menciptakan, memberi rezel<t,

menghidupkan, dan mematikan, semua ifu membuahkan di dalam
dirinya sikap tawakal kepada-Nya secam batin, dan juga

membuahkan faktor-faktor pendukung tawakal dan buahnya,
secara lahir.

Dia mengetahui bahwa Allah Yang Maha Mendengar,
Maha Melihat, Maha mengetahui, tidak ada yang luput dari
pengetahuan-Nya meskipun sebesar biji sawi sekalipun di langit
dan di bumi, Dia mengetahui yang rahasia dan tersembunyi, Dia
mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa-apa yang
disembunyikan oleh hati, semua itu akan membuahkan di dalam
dirinya ketetapan hati unfuk menjaga lisannya, anggota tubuhnya,
dan lintasan-lintasan hatinya dari semua hal yang tidak diridhai
oleh Allah, dan dia akan berupaya menjadikan seluruh anggota
tubuhnya itu hanya bergantung pada apa yang disukai dan diridhai
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oleh Allah &. Hd itu akan membuahkan baginya rasa malu di

dalam batinnya, dan rasa malu itu akan membawanya menghindari

seluruh hal-halyang diharamkan dan segala keburukan.

Dia mengetahui kekayaan Allah, kemurahan hati-Nya,

kebaikan-Nya, dan juga rahmat-Nya, akan menumbuhkan harapan

yang luas di dalam dirinya, dan itu membuahkan berbagai macam

bentuk ubudiyah, baik yang zhahir maupun yang batin, sesuai

dengan kadar pengetahuan dan ilmunya.

Begitupula dengan pengetahuannya tentang keagungan

Allah dan kebesarannya, akan membuahkan di dalam dirinya

kefundukan, ketenangan, dan rasa cinta. Semua kondisi batin itu

juga akan menghasilkan berbagai macam bentuk ubudiyah yang

zhahir di dalam dirinya.

Jadi, ciptaan dan perintah Allah merupakan cerminan dari

nama-nama dan sifat-sifat-Nya di alam semesta, karena Dia tidak

menjadi lebih indah dengan ketaatan mereka, dan tidak pula

menjadi buruk oleh maksiat mereka.

Perhatikanlah sabda Nabi S dalam sebuah hadits shahih

yang diriwayatkannya dari Tuhannya S, 4? t*i J q;V s-

n.N 
"* 

4a;5 Ui ,*iH "Wahai hamba-hamba-Ku,

kalan semua tidak akan dapat memberikan

mudhant kepada-Ku. Dan kalian juga tidak akan dapat
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memberikan manfaat unfuk-Ku.'57 lni disebutkan setelah firman-

Nya, ]4;f 4p,6 ,6* a'j:$t arl6i :#,t ;Uurosyu 6t,€;q u-

'$ "Wuhui hamba-hamba-Ku, sesunggwhnya kalian semua berbuat

kesalahan pada malam dan siang hai dan Akulah yang

mengampuni segala dosa. Maka mohonlah ampunan kepada-Ku,

niscaya Aku akan mengampuni kalian " Hadits ini mengandung
kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Allah & untuk mereka

dengan mengampuni kesalahan mereka, mengabulkan doa-doa

mereka, dan memberi jalan keluar dari kesusahan mereka,

bukanlah untuk mendatangkan manfaat bagi-Nya, dan tidak pula

untuk menghindarkan mudharat yang mungkin datang dari
mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh makhluk ketika dia

berbuat baik kepada orang lain agar orang ifu membalasnya

dengan kebaikan yang sempa, atau unfuk menghindarkan bahaya
darinya. Allah $ tidak berbuat baik kepada hamba-hamba-Nya

dengan harapan agar mereka membalas kebaikan-Nya, dan tidak
pula untuk menjauhkan bahaya yang akan datang dari mereka.
Karena itulah Allah S mengatakan melalui lisan Nabi-Nya,

"Sesungguhn5n kalian semua b'dak akan dapat membeikan
mudharat kepada-Ku. Dan kalian juga frdak akan dapat

membeikan manfaat unfuk-Ku," Sesungguhnya Aku bukanlah

Dzat yang jika Aku memberi kalian hidayah lalu Aku meminta

hidayah balasan dari kalian, atau jika Aku memberi kalian makan

lalu Aku meminta balasan makan dari kalian, atau jika Aku

57 Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (shahih Muslim,
pembahasan: Berbuat baik, menyambung silatunahim dan adab, bab:
Diharamkannya kezhaliman, hadits no. 2577\.
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memberi kalian pakaian lalu Aku meminta balasan pakaian dari

kalian, atau jika Aku memberi kalian minum lalu Aku meminta

minum dari kalian, atau jika Aku mencukupkan kalian lalu Aku

meminta agar kalian mencukupkan-Ku, atau jika Aku mengampuni

kalian lalu Aku meminta ampunan dari kalian dengan meminta

agar kalian memberi manfaat kepada-Ku atau menjauhkan

mudharat dari-Ku; sesungguhnya kalian tidak akan mencapai itu

dan Aku adalah Dzat Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Bagaimana tidak, bukankah seluruh makhluk tidak akan bisa

melakukan apa-apa yang bisa mereka kerjakan kecuali dengan

kekuatan dan kemudahan yang diberikan-Nya kepada makhluk-

Nya? lalu bagaimana dengan apa-apa yang memang tidak mampu

mereka lakukan? Bagaimana mungkin mereka bisa memberi

manfaat kepada Dzat Yang Maha Kaya dan menjadi tempat

bergantung segala makhluk, dan tidak mungkin bagi-Nya untuk

memperoleh manfaat dari orang lain atau membutuhkan orang

lain untuk menjauhkan mudharat dari-Nya, dan bahkan itu adalah

sesuatu yang sangat mustahil bagi-Nya!

Setelah itu, beliau menyebutkan firman-Nya di dalam hadits

qudsi tersebut, "Wahai hambaku seandainya sejak orang pertama

di antara kalian sampai orang terakhir, dari kalangan manusia dan

jin semuan5n berada dalam keadaan paling bertakwa di antara

kalian, nisaya hal tersebut tidak menambah kerafuan-Ku

selikitpun. Wahai hamba-Ku sandainya sejak orang pertama di
antara kalian sampai orang terakhir, dari golongan manusia dan jin
di antara lalian, semuanw seperti orang yang paling dwhaka di
antara l<alian, niscaya hal itu tidak akan mengurangi kerafuan-Ku

sdikitpun juga.'
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Di sini Allah @ menjelaskan bahwa berbagai perintah

ketaatan yang diberikan-Nya kepada mereka, dan juga keburukan-

keburukan yang dilarang-Nya atas mereka, sama sekali tidak

mengandung maksud untuk mengambil manfaat dari mereka, dan

tidak pula bermaksud untuk menjauhkan mudharat dan bahaya

dari mereka, seperti perintah seorang tuan kepada budaknya,

perintah seorang ayah kepada anaknya, dan perintah seorang

pemimpin kepada rakyabrya, yang mengandung manfaat bagi

pihak yang memberi perintah dan yang diberi perintah, dan juga

larangan yang membahayakan bagi yang memberi perintah dan
bagi yang diberi perintah. Maka di sini Allah S menerangkan

bahwa Dia Maha Suci dari keinginan untuk memperoleh manfaat

yang dapat diberikan mereka atau mudharat yang bisa ditimpakan
oleh mereka dari kebaikan yang diberikan-Nya kepada mereka,

dan apa-apa yang dilakukan-Nya unfuk mereka, juga dari segala

perintah yang diberikan-Nya kepada mereka.

Karena itulah ketika Allah menyebutkan tentang jin dan

manusia setelah itu, ketalnvaan dan kedurhakaan mereka yang

merupakan ketaatan dan kemaksiatan mereka tidak akan

menambah apapun pada keratuan-Nya, tidak pula menguranginya.

Dan kadar dari seluruh permintaan mereka, jika Dia memenuhi

semuanya, ifu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan apa

yang ada pada-Nya. Ini mengandung pesan bahwa Dia tidak

memberi mereka perintah, Udak pula berbuat baik kepada mereka

dengan mengabulkan doa-doa mereka, mengampuni dosa-dosa

mereka, dan memberikan jalan keluar dari kesusahan mereka,

dengan fujuan untuk memperoleh manfaat dan tidak pula untuk
menjauhkan bahaya. Dan bahwa andaikan mereka semua menaati-
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Nya, maka itu tidak akan menambah apapun pada keratuan-Nya.

Andai mereka semua bermaksiat kepada-Nya, maka itu tidak akan

mengurangi apapun dari keratuan-Nya, dan Dialah Yang Maha

Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan Dzat yang demikian keadaan-Nya, maka sesungguhnya

Dia tidak menjadi lebih indah dengan ketaatan hamba-hamba-Nya

dan tidak pula menjadi buruk oleh maksiat mereka. Akan tetapi

Dia memiliki hukum yang tegas dalam memberikan taklif kepada

hamba-hamba-Nya, memerintahkan mereka, dan melarang

mereka, yang sesuai dengan kekuasaan-Nya yang total, juga sesuai

dengan keterpujian dan hikmah-Nya. Dia mewajibkan hamba-

hamba-Nya untuk mensyukuri segala nikmat-Nya yang tidak

terhitung, sesuai dengan kekuatan dan kemampuan mereka, dan

bukan sesuai dengan apa yang seharusnya bagi-Nya, karena

sesungguhnya Dia terlalu besar dan terlalu agung unfuk bisa

disyukuri oleh hamba-hamba-Nya. Akan tetapi Allah S merasa

ridha kepada hamba-hamba-Nya dengan apa yang sesuai dengan

tabiat dan kekuatan mereka. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih

baik bagi akal dan fitrah daripada mens5rukuri pihak yang memberi

nikmat, dan tidak ada hal lain yang lebih bermanfaat bagi seorang

hamba daripada itu.58

58 Uh. Miftah Dar,4s-& bdal, (51G513).
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- Jejak-Jejak dari Iman Kepada Sifat-Sifat
Allah

Al Qur'an adalah kalam Allah, dan Allah menampakkan

diri di dalam-Nya kepada hamba-hamba-Nya melalui sifat-sifat-Nya.

Terkadang Allah menampakkan diri dalam pakaian keagungan dan

kebesaran, sehingga leher{eher akan tunduk, jiwa-jiwa akan

takluk, suara-suara akan merendah, dan kesombongan akan

meleleh sebagaimana garam yang meleleh di dalam air.

Dan terkadang Dia menampakkan diri dalam sifat-sifat

keindahan dan kesempumaan -yakni kesempumaan nama dan

keindahan sifat-Nya, dan juga keindahan perbuatan yang

menunjukkan akan kesempumaan Dzat-Nya- sehingga merebut

seluruh rasa cinta yang ada di dalam hati seorang hamba, sesuai

dengan pengetahuannya tentang sifat-sifat keindahan dan

kesempumaan-Nya. Maka hati seorang hamba akan kosong

kecuali oleh rasa cinta kepada-Nya, sehingga ketika ada orang lain

yang ingin merebut cinta ihr darinya, maka hati dan seluruh isi

fubuhnya menolaknya dengan sangat keras, sebagaimana yang

dikatakan:

Diinginl<an dari hati ini untuk mefupkan kalian

Akan tetapi tabia,t ini menolak untuk berpindah

Maka rasa cinta itu menjadi tabiat dan kebiasaan baginya,

dan bukan lagi sebagai bagian dari taklif.

Apabila Dia menampakkan diri dalam sifat-sifat rahmat,

kebaikan, kasih sayang, dan berbuat kebajikan, maka terpancarlah

kekuatan harapan dari seorang hamba. Cita-citanya akan
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terbentang, ambisinya akan menjadi kuat, dan dia akan berjalan

menuju Tuhannya sementara harapan terus mendorong

perjalanannya. Setiap kali harapan itu menguat, dia semakin

bersungguh-sungguh dalam beramal, sebagaimana seorang

penyemai benih yang kuat ambisinya dalam memperoleh hasil

yang besar, dia akan memenuhi tanahnya dengan benih, narnun

jika harapannya melemah, dia pun akan bermalas-malasan dalam

menyemai benih.

Apabila Dia menampakkan diri dalam sifat-sifat keadilan,

pembalasan, kemurkaan, kemarahan, dan hukuman, maka jiwa-

jiwa hambanya yang tunduk kepada hawa nafsunya akan menciut,

lalu melemahlah kekuatan syahwakrya, juga kemarahannya,

kebiasaan berleha{eha, dan bermain-main. Dan melemah pula

keinginan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, unttrk

kemudian digantikan oleh rasa takut, khawatir, dan cemas.

Apabila Dia menampakkan diri dalam sifat-sifat perintah,

larangan, janji, wasiat, pengutusan para rasul, penumnan kitab-

kitab, dan penetapan syariat-syariat, maka lahirlah darinya

kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya,

menyampaikannya, saling mewasiatkannya, mengingatrya,

mengingatkannya, membenarkan kebaikan, meminta

permohonan, dan menghindari segala larangan.

Apabila Dia menampakkan diri dalam sifat-sifat mendengar,

melihat, dan mengetahui, maka lahirlah dari diri seorang hamba

kekuatan malu, dia akan malu jika Tuhannya melihatnya dalam

keadaan yang tidak disukai-Nya, atau mendengar sesuafu lnng
tidak disukai-Nya darinya, atau jika dia menyembunyikan di dalam
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hatinya apa-apa yang dimurkai-Nya. Sehingga seluruh gerakannya,

ucapannya, dan lintasan pikirannya akan senantiasa ditimbang

dengan timbangan syariat, tidak meremehkannya, dan tidak pula

meletakkannya di bawah hukum hawa nafsunya.

Apabila Dia menampakkan diri dalam sifat-sifat mencukupi,

mengatur maslahat makhluk, membawakan rezeki mereka kepada

mereka, menjauhkan musibah dari mereka, menolong para wali-

Nya, memberi mereka perlindungan, dan kebersamaan-Nya yang

khusus dengan mereka, maka terpancarlah dari seorang hamba

kekuatan tawakal kepada-Nya, penyerahan segala unrsan kepada-

Nya, keridhaan terhadap-Nya, dan atas segala yang dilakukan-Nya

terhadap hamba-Nya, sesuai dengan apa yang diridhai-Nya.

Tawakal adalah sebuah makna yang tergabung dari pengetahuan

seorang hamba tentang Allah yang akan mencukupinya dan

pilihan yang baik dari Allah untuknya, dengan keyakinannya

kepada-Nya, serta keridhaannya terhadap apa yang dilakukan-Nya

untuknya dan dipilihkan-Nya untuk dirinya.

Apabila Dia menampakkan diri dalam sifat-sifat keagungan

dan kesombongan, itu akan memberi dampak ketenangan pada

diri si hamba, yang membuatnya sampai pada tahap merendahkan

diri pada keagungan-Nya, takluk pada kemuliaan-Nya, tunduk

pada kebesaran-Nya, dan kekhuspan hati dan seluruh anggota

tubuh terhadapNya; hatinya akan dipenuhi oleh ketenangan dan

ketenteraman, begifupula dengan lisan dan seluruh anggota
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tubuhnya yang lain. Kemudian hilanglah dari dirinya sifat gegabah,

sombong, dan kasar.59

- Kedudukan Muraqabah (Pengawasan Allah)

Salah satu kedudukan dari @ JrrJ 3(!; 
"5, 

i[l
"Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada

Engkaulah kami meminta pertolongan," adalah muraqabah atau

pengawasan Allah.

Allah S berfirm an, iilLli'{$i aV fi rt i1 YA\IS "Dan

ketahuilah bahwasarym Allah mengetahui apa Wng ada dalam

hatimu; maka takutlah kepada-Nya." (Qs. Al Baqarah 121: 2351,

Allah berfirman, 5; ,6, g fi; fri i,g "Dan adalah Atlah Maha

Mengawasi atas segala sesuatu. " (Qs. Al Ahzaab [33]: 52), Allah

berfirman, '$C it k';t "Dan Dia bersama kamu dimana saia

kamu berada. "(Qs. Al Hadiid 1571:4l;, dan Allah juga berfirmmr, 11

@ t'; 'fi ii, t;; "TidaHah dia mengebhui bahwa

Allah melihat segala perbuabnnya." (Qs. Al 'Alaq (96): 14),

Allah & berfirm*r, ,A!l,,il$ "Maka kamu benda

dalam penglihabn Kami." (Qs. Ath-Thuur 1521 48), dan

Allah $ berfirman, @ 3133i1 ,# Vs iiJi dy F_ "Dia

se l-ih. Al Fawa 'rd(105-107).
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mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa Wng
disembunyikan oleh hati. "(Qs. Ghaafir [40]: 19).

Di dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Jibril & bertanya

kepada Nabi @ tentang ihsan, dan beliau menjawab , 'Ofi? io' '* lf
'!tj tfi,i ttt ',fJ i '0,6 ,i,; "Engkau menyembah Attah seolah

engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihat-Nya maka

sesungguhnya Dia melihatrriu.'50

Muraqabah adalah pengetahuan seorang hamba dan

keyakinannya yang tems-menerus bahwa Allah @ mengetahui apa

yang ada pada dirinya baik secara zhahir maupun batin.

Pengetahuan dan keyakinannya yang tems-menerus terjaga inilah

yang disebut sebagai muraqabah. Ia mempakan buah dari
pengetahuannya bahwa Allah S mengawasinya, melihatnya,

mendengar perkataannya, melihat amal perbuatannya pada setiap

waktu, pada setiap detik, pada setiap nafas yang dia hembuskan,

dan pada setiap kejapan matanya. Sementara orang yang lalai

akan hal ini berbeda keadaannya dengan orang yang baru berada

pada awal langkahnya, lalu bagaimana dengan keadaan orang-

orang yang telah berjalan menuju ke sana, dan bagaimana pula

keadaan orang-orang yang telah arif dan mengenalTuhannya?

Al Jariri ** berkata, "Orang yang tidak menjadikan tal$.,a

dan muraqabah sebagai hukum antara dirinya dengan Allah &,
maka dia tidak akan sampai pada derafut kasyf dan musyahadah."

60 HR. Al Bukhari (shahih Al Bukhari, pembahasan: Iman dari hadits Abu
Humirah iS,, hadits no. 50) dan Muslim lShahih Muslim, pembahasan: Iman,

dari hadits Umar bin Khaththab rg, hadits no. 8,9).
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Dikatakan, "Barangsiapa yang merasa diawasi oleh Allah

dalam lintasan{intasan pikirannya, maka itu akan melindunginya

dalam gerakan anggota fubuhnya."

Dan dikatakan kepada sebagian dari mereka, "Kapankah

seorang penggembala menga5nrnkan tongkatrya untuk

menjauhkan dombadombanya dari tempat-tempat yang

berbahaya?" Mereka menjawab, "Saat dia mengetahui bahwa ada

orang yang mengawasinya. "

Junaid db berkata, "Barangsiapa yang benar-benar merasa

diawasi Allah, maka dia akan takut kehilangan kesempatan dari

mengingat Tuhannya, dan tidak ada yang lain."

Dzun Nun dg berkata, "Tanda dari muraqabah adalah

mendahulukan apa-apa yang diturtrnkan oleh Allah,

mengagungkan apa-apa yang diagungkan Allah, dan mengecilkan

apa yang dikecilkan oleh Allah."

Dikatakan, "Harapan menggerakkanmu untuk melakukan

ketaatan, rasa takut menjauhkanmu dari kemaksiatan, dan

muraqabah menghantarkanmu menuju jalan hakikat."

Dan dikatakan juga, "Muraqabah adalah menjaga hati untuk

selalu memperhatikan kebenaran dalam setiap lintasan pikiran dan

juga dalam setiap langkah."

Al Jariri #g berkata, "Perkara kami ini dibangun di atas dua

pasal; hendaknya kamu senantiasa menetapkan muraqabah untuk

Allah dan hendaknya perbuatan lahirmu dilandasi oleh suatu ilmu."
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Ibrahim Al Khawash #& berkata, "Muraqabah adalah

penyerahan segala rahasia dan perbuatan yang terang-terangan

untuk Allah."

Dan dikatakan, "Hal terbaik yang senantiasa ditetapkan

seorang manusia untuk dirinya di dalam jalan ini adalah

muhasabah, muraqabah, dan mengatur amalnya dengan ilmu."

Abu Hafsh berkata kepada Utsman An-Naisaburi

Rahimahumallah, "Jika engkau duduk untuk mengajar manusia

maka jadilah penasehat unfuk hatimu dan juga dirimu, janganlah

engkau tertipu oleh banyaknya jumlah mereka yang berkumpul

untukmu. Sesungguhnya mereka hanya mengawasi lahiriahmu,

sementara Allah mengawasi batinmu. "

Orang-orang yang mengambil jalan ini telah sepakat bahwa

muraqabah Allah pada lintasan-lintasan hati dan pikiran

merupakan sebab dari terjaganya perbuatan lahiriah; barangsiapa

yang mengingat pengawasan Allah di dalam batinnya, niscaya

Allah akan menjaganya dalam rahasia dan lahiriahnya.

Muraqabah adalah beribadah dengan nama-Nya Ar-Raqib
(Yang Maha Mengawasi, Yang Maha Menjaga, Yang Maha

Mengetahui, Yang Maha Mendengar, dan Yang Maha Melihat).

Maka barangsiapa yang memahami nama-nama ini sesuai dengan

makna yang dikandungnya, maka terciptalah muraqabah di dalam

dirinya. Wallahu a'lam.61

6r l-ih. Madanj As-salikin (2/72-7 41.
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- Muhasabah Diri Sebelum Melakukan Amal

Al Hasan *S berkata, "Semoga Allah merahmati seorang

hamba yang berhenti pada keinginannya, jika ifu karena Allah

maka dia akan melanjutkannya, dan jika karena yang lainnya maka

dia akan mundur."

Salah seorang dari mereka menjelaskan perkataannya ini

dan berkata, "Apabila tergerak di dalam diri keinginan unfuk

melakukan suatu perbuatan, dan seorang hamba berniat untuk

melakukannya, dia akan berhenti dan melihat; apakah amal

perbuatan ifu mampu dilakukannya atau tidak bisa dan tidak akan

mampu dikerjakannya? Jika perbuatan itu tidak mampu

dilakukannya, maka dia tidak akan mengerjakannya. Dan jika dia

mampu, dia akan kembali berhenti dan melihat; Apakah

mengerjakannya lebih baik baginya daripada meninggalkannya,

ataukah meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya?

Jika meninggalkannya lebih baik, maka dia akan meninggalkannya

dan tidak mengerjakannya. Jika mengerjakannya lebih baik, dia

akan kembali berhenti dan melihat; Apakah niat yang

mendorongnya adalah karena mengharapkan keridhaan Allah dan

pahala-Nya, ataukah karena menginginkan kedudukan, pujian, dan

harta dari makhluk? Jika yang jawabaruT/a adalah yang kedua,

maka dia tidak akan mengerjakannya, meskipun hal itu

menghantarkannya kepada tujuannln. Ini dilakukannya agar dia

tidak membiasakan dirinya untuk berbuat syirik dan kemudian

mudah baginya untuk berbuat sesuahr karena selain Allah. Dan

sejauh mana dia merasa mudah berbuat amal seperti itu, sejauh ifu

pula dia akan merasa berat melakukan suafu amal karena Allah &,
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hingga amal karena Allah itu menjadi sesuatu yang paling berat

baginya. Jika jawabannya adalah yang pertama, yakni untuk

meraih keridhaan Allah, maka dia akan kembali berhenti dan

melihat; Apakah dia mendapatkan bantuan? Apakah ada orang-

orang yang akan membantu dan menolongnya jika amal itu
membutuhkan hal itu ataukah tidak? Jika dia tidak memiliki orang-

orang yang siap membantunya, maka dia akan menahan diri,

sebagaimana Nabi S menahan diri untuk tidak berjihad di Mekkah

sampai beliau memiliki kekuatan dan penolong. Jika dia melihat

bahwa ada orang-orang yang akan menolongnya, maka dia akan

maju karena dia mendapatkan pertolongan. Dan keberhasilan

tidak akan luput dari genggaman kecuali dengan luputnya salah

satu dari faktor ini. Namun jika seluruh faktor yang ada telah

terkumpul, maka keberhasilan tidak akan luput darinya.

Inilah empat maqam yang dibutuhkan saat memuhasabah

diri sebelum mengerjakan suatu amal; tidak semua hal yang ingin

dilakukan oleh seorang hamba mampu dia kerjakan, dan tidak

semua yang mampu dikerjakan itu lebih baik untuk dikerjakan

daripada ditinggalkan, dan tidak semua hal yang baik untuk

dikerjakan itu dilakukan karena Allah, dan tidak semua yang

dilakukannya itu mendapatkan bantuan dan pertolongan. Jika dia

telah memuhasabah dirinya dalam hal ini, menjadi teranglah

baginya, mana yang bisa dia kerjakan dan mana yang tidak.52

52 Uh. Ishatsatu A1-I-ahfanlgO).
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- Muhasabah Diri Sesudah Amal

Muhasabah diri sesudah amal ini terdiri dari tiga macam:

Pertama: Memuhasabahnya atas ketaatan yang di
dalamnya terdapat kekurangan dalam memenuhi hak-hak Atlah S[,
sehingga amal itu belum dikerjakan sebagaimana mestinya.

Dan hak Allah dalam suafu ketaatan mencakup enarn

perkara yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu; ikhlas dalam

beramal, nasehat karena Allah di dalamnya, mengikuti
Rasulullah # di dalamnya, senantiasa mengingat derajat ihsan di

dalamnya, senantiasa mengingat kanmia Allah di dalamnya, dan
senantiasa mengingat kekurangannyra dalam amal itu setelah

semuanya. Lalu mulailah dia memuhasabah dirinya; apakah dia
telah memenuhi seluruh hak dari maqam ini? Apakah dia telah
memenuhi semua itu di dalam ketaatan png dikerjakannya?

Kedua: Menghisab dirinya atas semua amal yang jika

ditinggalkan akan lebih baik baginya daripada dikeriakan.

Ketiga: Menghisab dirinya atas perkam yang mubah atau

yang biasa; mengapa dia mengerjakannya? Apakah dia
meniatkannya untuk meraih keridhaan Allah dan mengharapkan

akhirat, sehingga dia menjadi beruntung? Ataukah dia
melakukannya demi dunia? Sehingga dia merugi dan tdak
memperoleh laba dan keuntungan darinya?63

63 Lih. Wtstulrt-t ahfanl9ll.
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- Mencurigai Diri Sendiri

Dalam muhasabah diri terdapat beberapa maslahat;

diantaranya: Melihat aib-aib diri, dan barangsiapa yang udak

melihat aib dirinya maka dia tidak akan bisa menghilangkannya.

Jika dia bisa melihat aib dirinya, maka hendaknya dia

memurkainya karena Allah &.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda'i$, dia

berkata, "Tidaklah seseorang memahami agamanya dengan

pemahaman yang seufuhnya hingga dia marah kepada manusia

karena Allah, kemudian dia kembali kepada dirinya sendiri dan

memurkainya lebih dari yang lainnya."

Mutharrif bin Abdullah berkata, "Andai bukan karena aib

yang aku ketahui pada diriku niscaya aku akan membenci orang

lain."

Dan Mutharrif berkata di dalam doanya di Arafah, "Ya

Allah, janganlah Engkau tolak doa manusia karena aku."

Batr bin Abdullah Al Muzani berkata, "Ketika aku melihat

orang-orang yang berada di Arafah, aku mengira bahwa mereka

semua telah diampmi, andai saja aku tidak berada bersama

mereka."

Ayyub As-sakhtiyani berkata, "Apabila orang-orang shalih

disebut, aku merasa bahwa aku jauh dari mereka."

Ketika Sufuan Ats-Tsauri di ranjang kematiannya, masuklah

menemuinya Abu Al Asyhab dan Hammad bin Salamah. Hammad

berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdullah, bukankah engkau telah

merasa aman dari apa yang engkau'takutkan, engkau dkan
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mendatangi Dia yang engkau harapkan, dan Dia adalah Yang

paling Penyayang diantara para penyayang?" Abu Sufi7an berkata,

"Wahai Abu Salamah, apakah engkau merasa yakin bahwa orang

sepertiku akan selamat dari api neraka?" Dia menjawab, "Ya,

demi Allah, sungguh aku mengharapkan ifu untukmu."

Diceritakan dari Muslim bin Sa'id Al Wasithi, dia berkata:

Hammad bin Ja'far bin Zaid mengabarkan kepadaku bahwa

ayahnya mengabarkan kepadanya, dia berkata: Kami berangkat

dalam suatu pasukan menuju Kabul, dan di dalam pasukan ifu

terdapat Shilah bin Asyim. Saat malam telah semakin larut, orang-

orang pun beristirahat, mereka melaksanakan shalat dan kemudian

tidur. Aku berkata, "Sungguh aku akan memperhatikan amalnya."

Dia menunggu orang-orang tidur, hingga ketika aku mengatakan,

"Selumh mata telah tidur," aku melihat dia bangkit dan masuk ke

dalam sebuah belukar yang dekat dengannya. Aku pun masuk

mengikutinya. Dia berwudhu dan kernudian shalat. Lalu datanglah

seekor singa hingga mendekat kepadanya. Aku segera naik ke atas

pohon dan aku lihat dia menoleh, atau apakah dia menganggap

itu hanya seekor anak singa??! Saat dia sujud, aku berkata,

"Sekarang singa itu akan menerkamnya." Dia duduk, dan

kemudian salam, lalu dia berkata, "Wahai binatang buas, carilah

rezelf di tempat lain." Maka singa ifu pun berbalik dan dia

mengaum dengan keras. Aku berkata, "Gunung-gunung pun akan

hancur karenanya." Dan dia terus shalat dalam keadaan demikian

hingga masuk waktu Shubuh. Dia duduk, memuji Allah $ dengan

pujian-pujian yang belum pemah aku dengar yang sepertinya.

Kemudian dia berkata, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar

engkau melindungiku dari api neraka, dan orang sepertiku terlalu
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kecil untuk berani meminta surga kepada-Mu." Kemudian dia

kembali ke tempat tidumya dan bangun seperti orang yang tidur di

atas kasur. Sedangkan aku bangun sementara di dalam diriku ada

sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah &.

Yunus bin Ubaid berkata, "Sungguh aku mendapati serafus

sifat kebaikan, dan aku tidak tahu apakah ada salah satu darinya

yang terdapat di dalam diriku."

Muhammad bin Wasi' berkata, "Andaikan dosa-dosa itu

memiliki aroma, niscaya tidak akan ada seorang pun yang sanggup

duduk di dekatku."

Ibnu Abi Dunya menceritakan dari AlKhalad bin Ayytrb, dia

berkata: Ada seorang Rahib Bani Israilyang telah tinggal di kuilnya

selama enam puluh tahun. Lalu dia bermimpi dan di dalam mimpi
ifu dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya si fulan tukang sepatu ihr

Iebih baik darimu." -Dan ini berulang beberapa malam- Maka dia

pun mendatangi tukang sepatu itu dan bertanya tentang amalnya.

Orang itu berkata, "Aku adalah seorang laki-laki yang tidaklah

seseorang lewat di hadapanku melainkan aku menyangka bahwa

dia akan masuk surga sementara aku di neraka." Dan dia dianggap

lebih utama daripada si rahib ittr karena kebiasaannya mencela

dirinya sendiri.

Suatu ketika nama Daud Ath-Tha'i disebutkan di hadapan

beberapa pemimpin, lalu mereka pun memujinya, maka dia

berkata, "Andaikan orang-orang mengetahui sebagian dari apa

yang kita kerjakan, niscaya tidak akan ada lisan yang terucap

untuk menyebut-nyebut kebaikan kita selamanya."
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Abu Hafsh berkata, "Barangsiapa yang tidak mencurigai

dirinya secara terus-menerus, tidak menyelisihinya dalam segala

keadaan, dan tidak memaksanya melakukan apa yang tidak disukai

dirinya itu dalam seluruh waktunya, maka dia adalah orang yang

tertipu. Dan barangsiapa yang melihat dirinya dengan

menganggap baik sesuatu yang terdapat di dalam dirinya, maka

hal ifu akan membinasakannya."

Jadi, diri dan hawa nafsu itu mengajak kepada kehancuran,

menolong musuh-musuh, berambisi unfuk melakukan setiap hal

yang jelek, mengikuti setiap keburukan, dan dengan tabiatnya dia

berjalan dalam medan pelanggaran.

Maka nikmat yang tidak berbahaya adalah dengan keluar

darinya dan melepaskan diri dari penghambaannya. Sesungguhnya

ia mempakan penghalang terbesar antara seorang hamba dengan

Allah $. Orang yang paling mengetahui ini adalah orang yang

paling merendahkannya dan paling memurkainya.

Dia berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami,

Abu Daud menceritakan kepada kami dari Ash Shult bin Dinar,

Uqbah bin Shahban Al Hana'i menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah &, 'f

bP ;"; 3*.r r"i .rA\1, Alie * ;r|atri t.ii a4rrg$
,jfr g"yo.{ii! 'Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada oriltg-

onng Wng Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara

mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di anbra
mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula)

yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah." (Qs.
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Faathir [35]: 32ll, maka dia berkata, "Wahai anakku, mereka

semua adalah di surga; adapun orang-orang yang lebih dahulu

berbuat kebaikan adalah mereka yang telah berlalu pada masa

Rasulullah 6S, dimana Rasulullah 6$ bersaksi untuk mereka bahwa

mereka di surga dan memperoleh rezeki dari Allah, sedangkan

yang pertengahan adalah para sahabatnya yang mengikuti jejak

beliau hingga kembali berjumpa dengan beliau, adapun yang

menganiaya diri mereka sendiri adalah orang-orang seperti aku

dan kalian." Dan dia (Aisyah) memasukkan dirinya ke dalam

golongan kita.

Memurkai diri sendiri karena Allah adalah sifat orang-orang

yang jujur, dan dengannya seorang hamba dapat mendekatkan diri

kepada Allah berkali-kali lipat melebihi kedekatan yang bisa dicapai

seorang hamba dengan melakukan suatu amal.

hnu Abi Dunya menceritakan dari Malik bin Dinar, dia

berkata: Suatu kaum dari Bani Israil pernah berada di masjid

mereka pada suatu hari raya, lalu datanglah seorang pemuda,

berdiri di pinfu masjid dan berkata, "Orang sepertiku tidak pantas

masuk bersama kalian, aku pemah melakukan ini, melakukan itu,"

dan dia tenrs mencela dirinya, maka Allah mewahytrkan kepada

Nabi mereka bahwa si fulan itu adalah orang yang jujur.54

6a 66. Ighatsatu Al-Iahfan(93-96).
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- Jejak-Jejak Kesadaran dan Faktor-Faktor
Pendorongnya

Kesadaran adalah kunci kebaikan yang pertama; orang

yang lalai dalam mempersiapkan diri unfuk berjumpa dengan

Tuhannya dan membekali diri untuk hari akhimya pada hakikatrya

adalah orang yang tidur, bahkan keadaannya lebih buruk darinya.

Orang yang berakal mengetahui janji Allah dan ancamannya, juga

hak-hak yang terkandung di dalam perintah Allah, larangan-Nya,

dan hukum-hukum-Nya. Akan tetapi yang menghalanginya untuk

memahami hakikat itu dengan benar adalah hati yang tidur, yakni

kelengahannya yang membuatnya tertidur di dalamnya dalam tidur
yang panjang. Kemudian dia berdiam dan larut dalam dorongan-

dorongan syahwat yang membuatnya semakin jahrh dan

tenggelam dalam lautan syahwat. Dia dikuasai oleh kebiasaan,

pergaulan dengan ahli batil, dan dia ridha untuk menyempai

orang-orang yang selalu menyia-nyiakan wakfunya; dalam tidumya

dia bersama dengan orang-orang yang tidur, dalam mabuknya dia

juga bersama dengan orang-orang yang mabuk. Ketika hatinya

terjaga dari tidur ini, dan tersingkap darinya kelengahan ini dengan

salah satu dari peringatan yang masuk ke dalam hatinya, maka

saat itu dia akan menyambut nasehat Allah yang diberikan-Nya

kepada hati hamba-Nya yang beriman, yang digerakkan oleh

pancaran pikirannya pada tempat yang tepat, sehingga dia mampu

melawan dengan pancaran pikirannya dan bertakbir dengan safu

takbir yang mampu menyinari istana-istana surga untuknya, dan

dia berkata:

Wahai jiun, celakalah engl<au, bantulah aku
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Dengan usaha daimu dalam kegelapan malam-malam

Mudah-mudahan di Hari Kiamat kelak engkau akan memperoleh

Kehidupan yang baik di di tempat yang tinggi itu

Pikiran itu kemudian membangkitkan sinar yang di dalam

cahayanya dia dapat melihat apa yang telah diciptakan untuknya,

dan apa yang akan dia hadapi sejak kematian hingga dia masuk ke

negeri keabadian kelak. Dia akan melihat betapa cepatnya dunia

ini berakhir, betapa dunia itu tidak setia kepada anak-anaknya, dan

betapa dunia membunuh para pencintanya, serta berbagai hal

lainnya yang dilakukan dunia terhadap mereka. Maka dalam

cahaya itu dia bangkit di atas tekad yang kuat seraya berkata,

"Duhai alangkah besar penyesalan atas apa yang telah aku sia-

siakan di sisi Allah." Maka dia pun menggunakan sisa umurnya

yang tidak lagi bernilai itu untuk mengejar apa yang telah luput

darinya dan menghidupkan apa yang telah mati darinya. Dia juga

menggunakan itu untuk menebus kesalahan-kesalahan yang

pemah dilakukannya, serta menggunakan kesempatan yang masih

memungkinkan, yang jika kesempatan itu hilang, maka hilang

pulalah seluruh kebaikan darinya.

Kemudian di dalam cahaya kesadaran itu dia iuga

menyaksikan limpahan nikmat Tuhannya kepada dirinya sejak dia

berada di rahim ibunya sampai saat itu. Dia menikmati semua

nikmat itu secara lahir, batin, pada malam hari, siang hari, dalam

keadaan terjaga, dalam keadaan tidur, baik secara rahasia,

maupun terang terangan. Andai dia berusaha menghifung seluruh

macam nikmat itu niscaya dia tidak akan mampu. Dan cukuplah

jika kita melihat bahwa nikmat yang paling rendah adalah nikmat
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bemafas, dan demi Allah setiap harinya kita memiliki nikmat

bemafas sebanyak dua puluh empat ribu nikmat, dan bagaimana

menurut Anda dengan nikmat-nikmat yang lainnya? Kemudian

dalam cahaya itu dia melihat bahwa dia tidak akan mampu

menghitungnya, tidak kuasa menunaikan hak-haknya, dan

andaikan Allah Yang Memberi nikmat-nikmat itu menuntutlya

untuk memenuhi hak-hak dari seluruh nikmat itu, niscaya seluruh

amal yang dikerjakannya mungkin baru akan mencukupi hak satu

nikmat saja darinya. Dan saat itulah dia merasa yakin bahwa tidak

ada jalan menuju keselamatan baginya kecuali dengan ampunan

Allah, rahmat-Nya, dan juga karunia-Nya.

Kemudian dalam cahaya kesadaran ifu dia juga melihat

bahwa andaikan dia melakukan amal sebagaimana amal kebaikan

dari seluruh manusia dan jin, niscaya semua itu akan terlihat
enteng jika dibandingkan dengan keagungan Allah &. Ini jika

seluruh amal itu berasal dari dirinya. lalu bagaimana jika semua ifu
hanyalah bagian dari karunia Allah, anugerah, dan kebaikan-Nya?

Karena Allah yang telah menjadikan amal itu mudah baginya dan

Allah pula yang menolongnya, menyiapkannya untuknya, dan

menghendaki itu terjadi darinya. Andai Allah tidak melakukan itu

untuknya, maka tidak akan ada jalan baginya unfuk

mengerjakannya. Saat itulah dia melihat bahwa pada hakikahrya

seluruh amalnya itu bukan berasal dari dirinya. Dan Allah tidak

akan menerima suatu amalyang pelakunya melihat bahwa amal itu

berasal dari dirinya, sampai dia bisa melihat adanya taufik dari

Allah, anugerah dan karunia dari-Nya, dan melihat bahwa amal itu

adalah dari Allah dan bukan dari dirinya sendiri, sementara dirinya

tidak memiliki apa-apa kecuali keburukan dan sebab-sebabnya.

t61



En si fr,{oy e di a t6 nuf Qry yim

Apapun nikmat yang ada pada dirinya, maka semua itu berasal

dari Allah semata, sebagai sedekah yang diberikan Allah

kepadanya, dan anugerah yang dicurahkan Allah untuknya, tanpa

dia memiliki sebab yang membuatnya berhak menerima itu dan

tidak pula memiliki wasilah yang membuatnya layak menerimanya.

Maka dia melihat bahwa Tuhannya dan Dzat yang disembahnya itu

layak untuk disematkan kepada-Nya segala kebaikan, dan dia

melihat dirinya layak untuk disematkan kepadanya segala

keburukan. Inilah dasar dari seluruh amal shalih, baik yang lahiriah

maupun yang batin. Dan ini pula yang akan mengangkat amal itu

dan menjadikannya berada di tempat catatan orang-orang yang

berasal dari golongan kanan.

Kemudian terpancar cahaya lain dari kesadarannya ifu,

dimana dia dapat melihat di dalamnya aib-aib dirinya, berbagai

kesalahan dari amalnya, juga dosa-dosa dan keburukan yang

pemah dilakukannya, lalu hal-hal haram yang pernah

dike4akannya, serta banyak hak dan kewajiban yang dilalaikannya.

Jika semua itu ditambahkan dengan kesadarannya tentang betapa

besar nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya, niscaya dia

akan melihat bahwa hak Allah Yang Memberi nikmat kepadanya

tidak menyisakan baginya safu kebaikan pun yang membuatnya

bisa mengangkat kepalanya. Hatinya menjadi tenang, jiwanya

menjadi tunduk, dan seluruh anggota tubuhnya menjadi khusyu',

dan berjalan menuju Allah dengan kepala tertunduk, dengan

menyaksikan nikmat-nikmat Allah pada satu sisi, dan melihat

kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dirinya pada sisi yang lain,

seraya berkata, "Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku

juga mengakui dosaku kepada-Mu, maka ampunilah aku, karena
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sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain

Engkau." Dia tidak melihat adanya satu kebaikan pun pada

dirinya, dan dia juga tidak melihat bahwa dia layak unfuk

mendapat kebaikan, sehingga hal itu melahirkan dua perkara besar

di dalam dirinya:

Pertama: Banyak mengingat apa-apa yang telah

dianugerahkan Allah kepadanya.

Kedua: Kebebasan dalam ketaatan yang dilakukannya,

apapun bentuknya.

Kemudian terpancar darinya sinar lain yang dari cahayanya

dia dapat melihat nilai dari waktunya, dan juga betapa penting dan

berharganya ia. Dia melihat bahwa waktu adalah modal utama

bagi kebahagiaannya, sehingga dia merasa berat untuk menyia-

nyiakannya pada hal-hal yang tidak mendekatkannya kepada

Tuhannya, karena dalam penyia-nyiaan waktu itu terdapat

kerugian dan penyesalan, sementara dalam menjaga wakfu itu
terdapat keunfungan dan kebahagiaan. Maka dia pun menjaga

dengan setiap nafasnya untuk tidak menyia-nyiakannya pada hal-

halyang tidak bermanfaat baginya di akhiratnya kelak.

Kemudian dari cahaya itu dia juga melihat apa yang harus

dilakukannya untuk membayar kelengahannya selama ini, yaifu

dengan bertobat, melakukan muhasabah, muraqabah, dan

kecemburuan kepada Tuhannya jika dia lebih mengutamakan yang

Iain daripada-Nya, dan jika dia lebih mendahulukan keuntungan

dirinya melebihi keridhaan-Nya, kedekatan dengan-Nya, dan

karunia-Nya, dengan menjualnya dengan harga yang sangat murah

di dunia yang fana ini. Dia akan memasrahkan penghambaannya
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kepada Kekasih yang jika dia renungkan puncak dari kebaikan-Nya

dan dia melihat akhiratnya dengan mata hatinya, niscaya dia akan

mengabaikan dirinya demi memperoleh cinta-Nya.

Semua ini merupakan jejak dari kesadaran dan faktor-faktor
yang menjadi pendorongnya. Dan ini merupakan tangga pertama

untuk mencapai ketenangan diri, yang dari sanalah dia akan

memulai perjalanannya menuju Allah dan negeri akhirat.5s

- Jiwa Yang Selalu Menyesali Dirinya Sendiri
(An-Nafsu Al-Launpaamah), Dan Keadaan-
Keadaannya

Jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri (An-Nafsu Al-
Iawonamah) -dan ini adalah jiwa yang mana Allah bersumpah

dengan menggunakannya di dalam firman-Nya, @ itjti *;a\iirS;
'Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali (dirinya

sendiri)." (Qs. Al Qiyaamah [75]' 2), dan terdapat perbedaan

pendapat dalam masalah ini; Satu kelompok berpendapat bahwa

maksudnya adalah jiwa yang tidak tetap dalam satu keadaan -
mereka mengambil kata ini dari kata at-talawwumu yang berarti af-

taraddud (ragu-ragu)- dan jiwa ini seringkali berbalik-balik dan

memiliki banyak wama. Dan ia merupakan salah satu tanda

kekuasaan Allah yang paling besar. Jiwa adalah salah satu

makhluk Allah yang dapat berbolak-balik dan berwama-wami

dalam safu jam saja -apalagi misalnya satu hari, satu bulan, safu

55 uh. Ar-Ruh (26T-2691.
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tahun, ataupun sepanjang hidup- dalam bermacam-macam wama;

ia mengingat dan lupa, menerima dan menolak, bersikap lembut

dan bersikap kasar, mencintai dan membenci, gembira dan sedih,

rela dan marah, taat dan menentang, bertakwa dan bermaksiat,

dan berbagai macam keadaan dan kondisi lain yang muncul

darinya. Dalam setiap wakfu ia dapat berwama-wami dengan

banyak warna. Ini adalah satu pendapat.

Kelompok lain berpendapat bahwa kata ini diambil dari

kata al-laum (mencela), dan kemudian mereka berbeda pendapat;

satu kelompok mengatakan bahwa maksudnya adalah jiwa seorang

mukmin, dan ini merupakan bagian dari sifat aslinya.

Hasan Al Bashri berkata, "Sesungguhnya seorang mukmin,

engkau tidak akan melihatnya kecuali dia selalu mencela dirinya

sendiri, dimana dia mengatakan, 'Apa yang aku inginkan dengan

ini? Mengapa aku lakukan ini? Jika bukan ini tentu lebih baik', dan

kata-kata lain seperti ini."

Dan yang lain mengatakan, maksudnya adalah jiwa seorang

mukmin saat dia berdosa, dia mencela dirinya karenanya. Dan

celaan ini merupakan bagian dari imannya, berbeda dengan orang

yang sengsara; dia tidak mencela dirinya atas suatu dosa yang

dilakukannya, namun dia justru akan mencela dirinya dan dirinya

mencelanya karena tidak melakukannya.

Sementara kelompok lain berkata, "Celaan ini adalah untuk

dua macam manusia sekaligus; masing-masing mencela dirinya,

baik itu dalam kebaikan ataupun kejahatan. Orang yang

berbahagia mencela dirinya karena telah bermaksiat kepada AIIah

dan meninggalkan ketaatan kepada-Nya, sementara orang yang
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sengsara tidak mencela dirinya kecuali karena dia kehilangan

kesempatan untuk berbuat dosa dan mengikuti hawa nafsunya.

Dan kelompok lain mengatakan bahwa celaan ini adalah

pada Hari Kiamat; sesungguhnya setiap orang akan mencela

dirinya, jika dia adalah seorang pendosa maka dia mencela dirinya
atas dosanya, dan jika dia adalah orang yang berbuat kebaikan

maka dia mencela dirinya atas ketidaksempumaan amalnya.

Semua pendapat ini adalah benar, dan tidak saling

menafikan safu sama lain. Sesungguhnya jiwa manusia disifati

dengan semua ini, dan karena itulah ia disebut laua,vaamah (yang

selalu menyesali dirinya sendiri). Akan tetapi jiwa yang lawwaamah

ini terdapat dua macam: Laua,tmamah yang tercela, yaifu jiwa yang
jahil, zhalim, yang dicela oleh Allah dan para malaikat-Nya dan
lawonamah yang tidak tercela, yaitu yang tems mencela dirinya
atas kekurangannya dalam menaati Allah, meskipun dia telah

mengerahkan segala usaha dan kesungguhannya untuk itu, maka
yang seperti ini tidaklah tercela. Jiwa yang paling mulia adalah jiwa

yang mencela dirinya dalam ketaatan kepada Allah dan dia rela

menanggung celaan dari orang-orang yang mencela demi meraih

keridhaan-Nya, lalu dia tidak takut akan celaan orang-orang yang

mencela dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan orang
yang seperti ini telah berhasil membersihkan dirinya dari celaan

Allah.

Adapun orang yang telah merasa puas dengan amal
perbuatannya dan tidak mencela dirinya serta tidak sanggup
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menanggung celaan orang lain dalam menaati Allah, maka dialah

yang akan mendapat celaan dari Allah &.66

- Jiwa Yang Tenang (An-Nafsu Al
Muthma'Innahl

Jiwa ini dinamakan jiwa yang tenang karena ketenangannya

pada Tuhannya dengan menyembah-Nya, mencintai-Nya, bertobat

kepada-Nya, bertawakal kepada-Nya, ridha terhadap-Nya, dan

merasa tenteram bersama-Nya. Ciri dari cinta, takut, dan harap

kepada-Nya, adalah terputusnya ia dari cinta, takut, dan harap

kepada selain-Nya. Dengan cinta Allah, dia tidak lagi

membutuhkan cinta yang lainnya. Mengingat Allah membuatrya

tidak lagi butuh untuk mengingat yang lainnya. Kerinduannya

kepada Allah dan perjumpaan dengan-Nya membuatnya tidak lagi

membutuhkan kerinduan kepada yang lain. Ketenangan kepada

Allah adalah sebuah hakikat yang diberikan Allah kepada hati

hamba-Nya, yang mengarahkan dan mengembalikannya kepada-

Nya, sehingga dia seolah duduk di hadapan-Nya, mendengar

dengan-Nya, melihat dengan-Nya, bergerak dengan-Nya, dan

memukul dengan-Nya. Maka ketenangan ifu menjalar di jiwa dan

hatinya, juga di seluruh persendian dan kekuatannya, baik yang

lahir maupun yang batin. Menarik ruhnya kepada Allah, sehingga

kulitnya, hatinya, dan seluruh persendiannya menjadi tunduk unfuk

berkhidmat kepada-Nya dan mendekatkan diri kepada-Nya. Jiwa

tidak mungkin mendapatkan ketenangan yang hakiki kecuali

66 uh. Ar-Ruh (269-270l.
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dengan Allah dan dengan berdzikir mengingat-Nya -dan ini adalah

firman-Nya yang diturunkan-Nya kepada Rasul-Nya- sebagaimana

firman-Nya, @ 3. jii( :"# ft hr,<fi';fr f*;fiW tfrC'e$i

"(Yaifu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan

mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram." (Qs. Ar-Ra'd [13]:

28), sesungguhnya ketenangan hati adalah ketetapan dan

ketenteramannya dengan hilangnya keresahan, kegundahan, dan

kegelisahan darinya, dan ini tidak bisa terwujud kecuali dengan

kembali kepada Allah dan berdzikir mengingat-Nya. Adapun

selain-Nya, maka perasaan tenang yang muncul hanyalah sebuah

tipuan dan mempercayainya adalah sebuah kelemahan.

Allah & telah menetapkan sebuah ketetapan yang pasti bahwa

barangsiapa yang merasa tenang dengan sesuatu selain Allah

maka dia akan dihampiri oleh keresahan, kegundahan, dan

kegelisahan darinya, apapun itu. Bahkan andaikan seorang hamba

merasa tenang dengan ilmunya, keadaannya, dan amalnya, niscaya

Allah akan mencabut dan menghilangkannya darinya. Dan Allah

menjadikan jiwa-jiwa ytrng merasa tenang kepada selain-Nya

sebagai jiwa-jiwa yang menjadi target dari musibah, agar para

hamba dan wali-Nya mengetahui bahwa orang yang bergantung

kepada selain-Nya akan terputus, dan yang merasa tenang kepada

selain-Nya akan terhalang dari segala maslahat dan tujuannya.

Hakikat dari ketenangan yang dituju oleh jiwa-jiwa yang

tenang itu adalah ketika dia merasa tenang dalam mengetahui

nama-nama dan sifat-sifat Allah serta sifat-sifat kesempumaan-Nya,

sesuai dengan apa yang dikabarkan-Nya mengenai diri-Nya sendiri,
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lalu disampaikan oleh para Rasul-Nya, lalu diterima oleh jiwa yang

tenang ifu dengan penerimaan, kepatuhan, dada yang lapang, dan

hati yang gembira menyambutorya. Sesungguhnya itu merupakan
bentuk pengenalan Allah $S terhadap hamba-hamba-Nya melalui

lisan para Rasul-Nya. Sementara hati masih akan selalu berada

dalam kegundahan dan kegelisahan terbesarnya dalam hal ini
sampai imannya berbaur dengan nama-nama Allah S, dan juga

dengan sifat-sifat-Nya, tauhid kepada-Nya, ketinggian-Nya di atas

fusyNya, dan firman-Nya melalui wahyu yang mencerahkan hati,

sehingga ia turun bagaikan air yang menyirami hati yang tengah

kehausan, dan ia pun menjadi tenang dan tenteram kepadanya.

Dia akan merasa bahagia dengannya, lalu hati dan seluruh

persendiannya menjadi tunduk kepada-Nya, sehingga dia seolah-

olah menyaksikan-Nya sebagaimana yang dikabarkan oleh para

rasul. Bahkan di dalam hatinya dia seolah-olah menyaksikan

matahari di siang hari dengan mata telanjang. Kalaupun ada

perbedaan antara waktu terbit dan terbenamnya matahari, maka

dia tidak menghiraukan perbedaan itu. Dan jika dia dilanda

kesendirian, dia akan berkata, "Ash-Shiddiq Al Akbar flbrahim &)
tetap merasa tenteram dengan keimanannya dalam kesendirian

sementara seluruh penduduk bumi menyelisihinya, namun itu fidak

mengurangi ketenangannya sedikit pun."

Ini adalah derajat pertama dari ketenangan, dan kemudian

dia akan tems menguat setiap kali mendengar ayat-ayat yang

mengandung sifat-sifat Tuhannya. Dan ini adalah perkara yang

tidak memiliki akhir; ketenangan ini merupakan dasar dari dasar-

dasar keimanan yang di atasnyalah bangunan iman itu tegak.
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Kemudian dia akan merasa tenang dengan apa yang

menung[lunya setelah kematian dan hal-hal yang berkaitan dengan

alam barzakh, dan kemudian yang diikuti dengan keadaan pada

Hari Kiamat, seolah-olah dia dapat menyaksikan semua ifu secara

langsung. Inilah hakikat dari keyrakinan yang digambarkan Allah

sebagai sifat dari orang-orang beriman di dalam firman-Nya, ii,--v1

0"r, "Dan mereka gnkin akan adanya akhirat. "(Qs.Al Baqarah

l2l: 4). Mal<a tidak akan tercipta keimanan kepada hari akhir

sampai hati merasa tenang terhadap apa yang dikabarkan

Allah S tentangnya, sebagaimana dia merasa tenang menerima

perkara-perkara lain yang dia terima tanpa keraguan sedikit pun.

Inilah mukmin yang hakiki kepada hari akhir, sebagaimana yang

disebutkan dalam hadits Haritsah, "Aku menyambut pagi ini dalam

keadaan beriman yang hakiki." Maka Rasulullah S berkata,

'Saunggthnga setiap sesuatu itu memiliki hakikat, apakah hakikat

dari keimarnnmu?"Dia menjawab, *Aku jauhkan diriku dari dunia

dan penghuninya, seolah-olah aku melihat fusy Tuhanku muncul

dengan jelas, dan para penduduk surga saling berkunjung safu

srna lainryn, sementara para penduduk neraka disiksa di

dalamnya." Maka beliau berkata, "Hamba yang disinari Allah

hatin5m.67

67 HR. AttrThabrani lAl ltabir, 3/266, hadits no. 33671dan hnu Abi
qnibah (Al fuslnnnaf,6/170, hadits no. 30425).
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- Khuqru'

AllahSberf irman,tjrl-tifr Pl'i;3ii.i6r;rirj4$ti14
,fr i, "Belumkah datang waktunya bast orang-orzng yang

beriman, untuk funduk hati mereka mengingat Allah dan kepada

kebenaran yang telah turun (kepada mereka). "(Qs. Al Hadiid [57]:

16), Ibnu Mas'ud rg berkata, "Jarak antara keislaman kami

dengan saat dimana Allah mencela kami di dalam ayat ini hanyalah

empat tahun."68 Dan Ibnu Abbas berkata, "Allah S menganggap

hati orang-orang yang beriman terlalu lambat (untuk kembali

kepada-Nya), maka Allah mencela mereka pada awal tahun ketiga

belas dari turunnya Al Qur'an."59 Dan Allah S berfirmu", '$i

@ e;* ff>2 4lr-$ @ 'bj.i:rt "sesunssuhnva beruntunslah

orang-orzrng yang beriman, baifu) oftng-orang yang khuqat'

dalam shalahya. "(Qs. Al Mu'minuun [23]: 1-2).

Khuslnr' dalam makna asalnya adalah rendah, tunduk, dan

diam. Allah & berfirm*r, ,ftr L6:'Ii l'itr "Dan merendahlah

semua suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. " (Qs. Thaahaa

[20]: 108), yakni, menjadi diam, patuh, dan hrnduk. Dari sini pula

bumi digambarkan dalam keadaan khus5ru', yang maksudnya

adalah ketika ia kering, rendah, dan tidak menjadi tinggi dangan

tumbuh-fumbuhan dan tanamanriya, Allah S berfirman, 4$); rt

oa HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Tafsir, bab: firman Allah &:
'i.$lfr;1r;.t:6-$&.l1f , hadits no. 3027).' 6gbisebutkan oteh hnu Katsir dalam Tafsimgra 14/31dart hnu Abbas r$.
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q7t oijir i6t$At,-f'yt4- 6ii ;; rii "Dan di antara tanda-

tanda-Nya (ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka
apabik l{ami furunkan air di absnya, niscaya ia bergerak dan
subur. "(Qs. Fushshilat [41]: 39).

Disamping itu khusyr' adalah berdirinya hati di hadapan

Tuhan dengan penuh ketundukan dan kerendahan. Dan dikatakan

khus5lu' adalah tunduk kepada kebenaran. Dan ini merupakan
salah safu faktor pendorong kekhusyr'an itu.

Diantara tanda-tandanya adalah bahwa apabila seorang

hamba diselisihi dan dibantah dengan kebenaran, dia akan

meneriman5n dengan baik dan funduk.

Dikatakan pula bahwa kh*!nr' adalah padamnya api
syahwat, tenangnya asap di dada, dan terpancamya cahaya
penga[lungan di dalam hati.

Al Junaid berkata, "Khusgu' adalah funduknya hati kepada

Dia Yang Maha Mengetahui seluruh perkara yang ghaib."

Orang-orang yang mengenal Tuhannya telah sepakat

bahwa khuqnr' itu tempakrya adalah di dalam hati, lalu buahnya

terlihat dalam gerak anggota tubuh, dan itulah yang

menampakkannya. Nabi S pemah melihat seorang laki{aki yang

bermain-main dengan janggutrya di dalam shalat, maka beliau

berkata, 'rd-!F '6#i r5 Lii '* 'j 'Andaikan hati orang ini

t72
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l<hus5ru' maka anggota fubuhnya pun akan ikut khusyu'."7O Dan

Nabi S juga bersaMa, t6 r'i, a:frt "Takwn itu di sini. " 4an beliau

menunjuk ke arah dadanya- sebanyak tiga kali.7l Dan sebagian

orang-orang yang arif mengatakan bahwa kebaikan adab yang

lahiriah adalah tanda dari baiknya adab batin. Seseorang dari

mereka pemah melihat orang yang terlihat khusyu' pada kedua

pundak dan tubuhnya, maka dia berkata, "Hd fulan, khus5ru' itu di

sini, dan ia menunjuk ke arah dadanya, dan bukan di sini," sambil

menunjuk kepada kedua pundaknya.

Salah seorang sahabat, yakni Hudzaifah rg berkata,

"Jauhilah oleh kalian khusyu' kemunafikan." Maka ditanyakan

kepadanya, "Apakah khusyu' kemunafikan ifu?" Dia menjawab,

"Engkau melihat tubuhnya khus5lu' sementara hatinya Udaklah

khusyu'." Sementara Umar bin l(haththab pemah melihat

seseorang yang menunduk-nundukkan leherya di dalam shalat,

maka dia berkata, "Wahai pemilik leher, angkatlah lehermu!

Kekhusyu'an itu tidak terletak di leher, akan tetapi ia berada di

dalam hati."

70 Di dalam lrua' Al ghalit, Al Ahani menisbatkannya kepada As-Suyuthi

dalam Al Jami' ,Ash-Shaghir dari riwaSnt Al Hakm At-Tirmi&i. Al Albani
berkata dalam Al lrwa', "Sesungguhnya ia adalah hadits maudhu'." (373)

7r Ini adalah bagian dari sebuah hadits yang panjang, yang awalnyn adalah,

'Janganlah l<alian ahg mendengki, janganlah aling menipu..."
HR. Muslim (Shahk Muslim, pembahasan: Kebaikan dan menyambung tali

silaturrahim, bab: Diharamkannya menzhalimi seorang muslim, hadits no.

2564).
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Aisyah,@, melihat sejumlah pemuda berjalan dan

menampakkan kelemahan di dalam jalan mereka, maka Aisyah

berkata kepada orang-orang yang bersamanya, "siapakah anak-

anak muda ifu?" Mereka menjawab, "Ahli ibadah." Maka dia
berkata, "(Jmar bin Khtahthab &, apabila berjalan dia berjalan

dengan cepat, jika befricara dia berbicara dengan keras agar bisa

didengar, jika memukul dia melukai, jika memberi makan dia

mengenyangkan, dia adalah manusia yang sebenamya."

Al Fudhail bin Iyadh berkata, "Dia tidak ingin

memperlihatkan kepada orang lain kekhusyu'an yang melebihi apa

yang ada di dalam hatinya."

Hudzaifah rg berkata, "Hd pertama yang hilang dari

agama kalian adalah khus5/u', dan hal terakhir yang hilang dari

agama kalian adalah shalat, betapa banyak orang shalat yang tidak

ada kebaikan di dalamnya, dan telah dekat masanya dimana kalian

melihat jamaah memasuki masjid namun engkau tidak

menemukan satu pun 5nng khusyr' dari mereka."

Sahl berkata, "Barangsiapa yang khusSlu' hatinya, maka

syetan tidak akan mendekat darinya."72

- Tingkatan-TingkatanKhuqru'

Al Harawi & berkata, "Tingkat pertama; I{husyr' memiliki

tiga tingkatan: Tunduk pada perintah, berserah pada hukum, dan

merendahkan diri pada pandangan Allah."

7 2 l:h. Iu{adarij,*-&likin 12/ *41.
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Tunduk pada perintah maksudnya adalah menerimanya

dengan baik, tunduk dengan mengerjakannya, menyelaraskan

antara yang lahir dengan yang batin, dengan menampakkan
kelemahan dan kebutuhan akan hidayah pada perintah itu sebelum

mengerjakannya, serta memohon pertolongan pada saat

mengerjakannya, dan menerimanya setelah selesai dikerjakan.

Adapun berserah diri pada hukum, maka bisa bermakna

hukum agama dan syariat. Jika demikian, maka maksudnya adalah

tidak menentangnya dengan pendapat pribadi ataupun syahwat.

Dan bisa juga bermakna berserah diri pada hukum takdir, dan ifu
adalah menerimanya tanpa rasa marah, benci, dan penentangan.

Dan yang benar, bahwa khus1ru' ifu adalah berserah diri
pada kedua hukum itu sekaligus; yakni tunduk dengan

merendahkan diri dan patuh pada perintah Allah dan ketetapan-

Nya.

Sedangkan merendahkan diri pada pandangan Allah
maksudnya adalah funduknya hati dan seluruh anggota tubuh,

serta merasa rendah pada pandangan Tuhan terhadapnya, dan

kuasa Allah yang dapat melihat segala apa yang ada di dalam hati
dan anggota tubuhnya. Ini merupakan salah satu penafsiran dari

firman Allah &, @E(l .$iG;.i,L't;Jj *Dan bagi orang yang takut

akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga." (Qs. Ar-

Rahmaan [55]: 46), dan firman-Nya, 6]r,y;3i A3 -$;ti, 3,6,ift

@ 'Dan adapun orang-orang Wng takut kepada kebesamn

Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya. " (Qs.

An-Naazi'aat 1791 40), dan itu merupakan kebesaran Tuhannya
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atas hamba-Nya yang memiliki kuasa untuk melihat segalanya dan
juga sifat rububiyah-Nya.

Rasa takutnya akan kedudukan dan kebesaran Allah itu
akan menyebabkan tumbuhnya kekhusyu'an hati, dan ifu sudah

pasti. Semakin bertambah kesadarannya tentang ini, semakin

bertambah pula kadar kekhuslru'annya. Dan ia akan menjauh dari
hati ketika hati itu lengah terhadap kuasa Allah dalam melihat

seluruh amalnya.

Sedangkan penafsiran yang kedua maksudnya adalah

kedudukan seorang hamba di hadapan Tuhannya pada saat dia
berjumpa dengan-Nya.

Al Harawi melanjutkan, "Tingkat kedua; Senantiasa

mencari kesalahan dan kekurangan yang terdapat di dalam diri dan
juga dalam amal, serta melihat kelebihan dari setiap orang yang

memiliki kelebihan atas dirimu, dan membiasakan diri dengan

angin kematian."

Maksudnya adalah menunggu munculnya kekurangan-

kekurangan diri dan amalmu, juga aib-aib keduanya padamu;

sesungguhnya hal ifu sudah tentu membuat hati menjadi khusy-r',

karena dia senantiasa melihat aib pada diri dan amalnya, serta

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada keduanya, seperti

kesombongan, ujub, riya, lemahnya kejujuran, tipisnya keyakinan,

niat yang terpecah-pecah, faktor pendorong yang tidak mumi dari

hawa nafsu, tidak mengerjakan suatu amal dalam bentuk yang

diridhai oleh Tuhanmu, dan hal-hal lainnya yang tergolong sebagai

aib diri dan perusak amal.
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Adapun melihat kelebihan dari setiap orang yang memiliki

kelebihan atas dirimu, maksudnya adalah menjaga hak-hak oftrng

lain lalu menunaikannya, dan tidak memandang bahwa apa yang

mereka lakukan ifu adalah bagian dari hakmu atas mereka, maka
jangan menuntut balasan dari mereka, karena sesungguhnya itu
merupakan bentuk dari kebodohan diri. Dan jangan pula menuntut

mereka untuk menunaikan hak-hak dirimu. Akuilah keutamaan

dari orang-orang yang memiliki keutamaan dan kelebihan dari

mereka, dan lupakanlah kelebihan dirimu.

Aku mendengar Syaikhul Islam hnu Taimiyah berkata,
"Orang yang bermakrifah tidak akan memandang dirinya memiliki

hak atas orang lain, dan tidak pula mengaku memiliki keutamaan

dan kelebihan atas orang lain, karena itulah dia tidak mencela dan

tidak pula menunfut.'

Sedangkan membiasakan diri dengan angin kematian,

maksudnya adalah bahwa karena kematian merupakan akhir

baginya, maka dia menjadikan tingkatan ini bagaikan angin karena

kelembutannya. Dia menyebutnya angin karena dekatrya

kedudukannya dengan tuh, serta betapa kuat dia berpegang

kepadanya. Tidak diragukan bahwa khusyu' adalah sebab yang

membawa kepada kematian, tanpa terkecuali bagi semua orang.

Dia berkata, "Tingkat ketiga adalah menjaga

kehormatan diri pada saat mukasyafah, memurnikan waktu dari

sikap riya kepada makhluk, dan membersihkan pandangan

mengenai keutamaan."
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Menjaga kehormatan diri pada saat mukasyafah,

maksudnya adalah mengendalikan diri dengan sikap tunduk dan

rendah hati saat membuka diri sebagaimana yang dibutuhkan pada

saat mukasyafah- Sesungguhnya mukasyafah mengharuskan untuk
membuka diri, dan dikhawatirkan akan muncul darinya sikap yang

berlebihan jika tidak dibarengi dengan kehusyu'an yang dapat

menjaga kehormatan.

Adapun memumikan waktunya dari sikap riya kepada

makhluk, maksudnya bukanlah memumikan waktunya dari sikap

riya', karena orang-orang yang berada pada tingkatan ini terlalu

mulia dan terlalu tinggi unfuk berbuat itu.

Namun maksudnya adalah bahwa dia menyembunyikan

keadaan dan usahanya dari makhluk, seperti kekhus5ru'annya,

ketundukannya, dan kepafuhannya, agar tidak ada manusia yang

tahu dan menyebabkannya merasa bangga ketika mereka

mengetahui akan hal itu, dan itu tentunya akan memsak wakfunya,

hatinya, dan keadaannya bersama Allah. Betapa banyak orang

yang meniti jalan ini harus terhenti karena hal ini? Dan orang yang

terjaga adalah mereka yang dijaga dan dilindungi oleh Allah. Maka

tidak ada yang lebih bermanfaat bagi orang yang jujur yang lebih

baik daripada memastikan adanya ketenangan, kebutuhan, dan

ketundukan pada dirinya, meyrakini bahwa dia bukanlah apa-apa

dan bahwa termasuk orang yang belum baik keislamannya

sehingga tidak mungkin dia mengaku-ngaku memiliki kemuliaan di

dalamnya.

Aku menyaksikan dalam diri syaikhul Islam hnu Taimiyah
png tidak pernah aku saksikan ada pada orang lain dalam hal ini,
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dia sering berkata, "Aku tidak memiliki apa-apa, tidak ada apapun

yang berasal dariku, dan tidak ada apapun pada diriku." Dia juga

sering mengucapkan bait syair ini:

Akulah adalah orang tang sedikit kebaikanngn dan puta dai
orang yang sdikit kebaikann5n

Dan begitu pulalah sebeluntnya a5nh dan kakekku

Apabila ada orang yang memujinya di hadapannya, dia

akan berkata, "Demi Allah, sungguh sampai saat ini aku selalu

memperbaharui keislamanku setiap wakfu, dan aku masih belum

bisa berislam dengan baik."

Di akhir usianya, dia mengirimkan kepada saya sebuah

kaidah dalam tafsir dengan tulisan tangannya, di belakangnya

terdapat beberapa bait yang dia rangkai dengan tulisan sendiri:

Akulah orang tnng membufuhkan Tuhan manusia

Akulah si miskin yang tidak memiliki apa-apa dalam sefuruh

keadaanku

Akulah orang yang sangat zhalim terhadap dinku dan dinku

menzalimiku

Dan jika ada kebaikan yang datang, maka dari-Nya-lah ia beraal

Aku tidak kuasa memberi manfaat pada diriku

Dan tidak pula menghindarkan bahaya dari din ini

Aku tidak memiliki Tuhan selain Dia yang m

Dan tidak ada pula pemberi syafaat ketika dosadosaku telah

mengepungku
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Kecuali dengan izin dari Ar-Rahman Yang Mencipb kita

Unfuk pemberi syafaat, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-

ayat

Dan aku sama sekali tidak memiliki apa-apa selain-N1m

Dan tidak pula sekutu pada hal terkecil sekalipun

Tidak ada yang menjadi penolong-Nya yang dapat dimintai

pertolongan

Sebagaimana J/ang dimiliki oleh pan pemimpin wilagh

Kefakimn bagiku adalah sebuah sifat yang melekat selamanya

Sebagaimana keka5nan juga metniliki sifat 5nng melekat selamanita

Kondisi ini adalah kondisi pan mal<hluk secara keseluruhan

Dan mereka sernua bagi-Nya adalah hamba yang pasti akan

kembali

Maka barangsiapa lnng mencai fujuan selain Penciptanya

Maka dialah orerng bodoh 5nng zhalim dan musyrik lagi sombong

Segala puji bagi Allah, pujian tmng memenuhi semesta ini
seluruhnjn

Apa yang terybdi adalah dari-Nya dan begitupula apa 5mng akan

terjadi

Kemudian shalawat kepada beliau 3nng terpilih dai suku Mudhar

Muhammad Al Mushthafa sang manusia yang paling suci

Sedangkan membersihkan pandangan mengenai

keutamaan, maksudnSa adalah fidak melihat keutamaan dan
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kebaikan kecuali berasal dari Allah; Dialah 5ang memberi nikmat
tanpa ada sebab darimu, dan tidak pula ada pemberi syafaat yang
dapat engkau mintai tolong untuk meminta syafaat kepada-Nya,
dan tidak pula ada wasilah yang dapat engkau gunakan sebagai
perantara unfuk memperoleh kebaikan-Nya.

Maksud 'membersihkan' di sini adalah memumikan
kesaksian bahwa keutamaan dan anugerah itu kepada Allah,
hingga ia tidak dinisbatkan kepada selain A[ah. Dan kalaupun
tidak, maka pada hakikatnya adalah bahwa Anah telah suci dari
penisbatan kepada selain-Nya, namun yang dituntut di sini adalah
mensucikannya dalam kesaksian agar selaras dengan kebenaran
yang ada dalam masalah itu. Wallahu a'lam.73

- Ibadah{badah Yang Bernilai Sangat Besar

Ketahuilah bahwa Allah memiliki hak atas hamba-Nya
berupa perintah yang telah diperintahkan-Nya, ketetapan yang
telah ditetapkan-Nya atasnya, dan nikmat yang diberikan-Nya
kepadanya, dan tidak akan terlepas dari tiga har ini. Ketetapan
atau qadha ifu terdiri dari dua macam; baik berupa musibah,
maupun berupa aib dan dosa. Dan Allah memiliki hak ubudiyah
dalam seluruh kategori ini. Mal.filuk yang paring dicintai-Nya
adalah yang mengetahui ubudiyah yang wajib atasnya dalam
seluruh kategori ini, lalu dia memenuhi haknya. Inilah makhluk
yang paling dekat kepada-Nya. Sedangkan yang paling jauh dari-

73 l-ih. Madarij As-&likin (2/*gl.
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Nya adalah orang yang jahil akan ubudiyah yang wajib atasnya

dalam seluruh kategori ini, sehingga dia mengabaikannya, baik

secara ilmu maupun secara amal.

Bentuk ubudiyah kepada Allah dalam perintah-Nya adalah

dengan mengerjakannya dengan keikhlasan dan mengikuti

Rasulullah $, sedangkan dalam larangan-Nya adalah dengan

menjauhinya karena takut kepada-Nya dan juga karena didasarkan

oleh pengagungan dan cinta kepada-Nya.

Bentuk ubudiyah kepada-Nya dalam ketetapan-Nya yang

berbentuk musibah adalah dengan bersabar, lalu ridha

menerimanya -dan derajat ini lebih tinggi dari yang pertama- dan

kemudian bersyukur kepada-Nya, dan ini lebih tinggi lagi diripada
ridha. Ini hanya bisa terrwujud apabila di dalam hatinya telah

tertanam cinta kepada Allah dan mengetahui bahwa pilihan Allah

adalah baik untuk yu, dan dia juga menyadari akan kebaikan

Allah, kasih sayang-Nya, dan kebajikan-Nya kepadanya dengan

musibah itu, meskipun dia tidak men5rukainya.

Bentuk ubudiyah kepada-Nya dalam ketetapan-Nya yang

berbenfuk kesalahan dan dosa adalah dengan bertobat dan

melepaskan diri dari semua dosa ifu, lalu memohon ampunan dan

pasrah kepada Allah, dengan menyadari bahwa tidak ada yang

bisa mengangkat seluruh dosa ifu darinya kecuali Dia, dan tidak

ada pula yang bisa melindunginya dari kejahatan dosanya itu

kecuali Dia, dan meyakini andai dia terus melakukannya, maka hal

itu akan semakin menjauhkannya dari Tuhannya dan mengusimya

dari pintu-Nya. Maka dia melihat bahwa dosa-dosa dan

kesalahannya itu merupakan mudharat yang hanya bisa dijauhkan
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oleh Allah, dan bahkan dia akan melihatnya jauh lebih berbahaya

daripada bahaya yang mengancam tubuhnya. Maka dia berlindung

kepada-Nya dari kemurkaan-Nya, kepada ampunan-Nya dari siksa-

Nya, dan dia berlindung kepada-Nya dari-Nya, meminta
perlindungan dari-Nya kepada-Nya, dia mengetahui bahwa apabila

Allah berlepas diri darinya dan membiarkannya dengan dirinya

sendiri niscaya dia akan melakukan dosadosa lain yang sama atau

bahkan yang lebih buruk dari yang pemah dia lakukan. Tidak ada
jalan lain baginya untuk melepaskan diri dan bertobat kecuali

dengan taufik dan pertolongan-Nya. Semua itu berada di tangan-

Nya, dan bukan di tangan hamba-Nya, karena dia terlalu lemah

untuk bisa memberi taufik kepada dirinya sendiri, atau melakukan

sesuafu yang membuat ridha Tuhannla kecuali dengan seizin-Nya,

dengan kehendak-Nya, dan dengan pertolongan-Nya. Oleh karena

ifu dia datang kepada-Nya dalam keadaan pasrah, tunduk, hina,

menghempaskan dirinya ke hadapan-Nya, terjatuh di pintu-Nya,

dalam kondisi yang paling hina dan pasrah, dalam keadaan yang

sangat membufuhkan-Nya, sangat mengharap kepada-Nya, sangat

mencintai-Nya, seluruh tubuhnya digerakkan untuk-Nya, hatinya
bersujud di hadapan-Nya. Dia meyakini bahwa tidak ada kebaikan

pada dirinya, tidak pula pada miliknya, tidak pula karenanya, dan
tidak pula darinya, dia meyakini bahwa semua kebaikan itu berasal

dari Allah, berada di genggaman tangan-Nya, karena-Nya, dan
berasal dari-Nya. Dialah pemberi seluruh nikmat-Nya, yang

memberinya tanpa ada hak darinya, dan melimpahkannya

kepadanya meskipun Allah murka kepadanya karena kelalaiannya,

kelengahannya, dan maksiatnya.

183



Ensi fr{oy efr a l6nut Qryyim

Hak Allah adalah dipuji, disyukuri, dan dipuja, sementam

hak hamba adalah dicela, memiliki kekurangan, dan aib. Dialah

yang memiliki segala puja dan puji, sementara hamba memiliki

segala kekurangan dan aib; seluruh puji adalah milik-Nya, segala

kebaikan berada di tangan-Nya, segala karunia adalah milik-N3a,

segala puja adalah milik-Nya, dan segala nikmat dan pemberian

adalah milik-Nya. Dari-Nya-lah datangnya segala kebaikan, dan

dari hamba berasal segala keburukan. Dialah yang memberi kasih

sayang kepada hamba-Nya dengan nikmat-nikmat-Nya, dan

hambalah yang selalu memancing kemurkaan-Nya dengan maksiat

kepada-Nya. Dari-Nya-lah segala nasehat untuk hamba-Nya, dan

dari hambalah berasal segala kecurangan dalam bermuamalah

dengan-Nya.

Adapun bentuk ubudiyah kepada-Nya dalam nikmat-

nikmat-Nya, pertama dengan mengetahui dan mengakuinya, Ialu

berlindung kepada-Nya dari adanya perasaan di dalam hatinya

yang menisbatkan seluruh nikmat ifu kepada selain-Nya. Meskipun

ada sebab-sebab lain, akan tetapi Dialah yang menyebabkannya

ada dan yang menjadikan ifu ada. Maka segala nikmat hanya

berasal dari-Nya dalam seluruh bentuknya, lalu milik-Nyalah segala

puji atas nikmat-nikmat ifu, lalu mencintai-Nya atas semua nikmat

itu, dan kemudian bersyukur kepada-Nya dengan

menggunakannya dalam ketaatan kepada-Nya.

Dan yang menarik dari ibadah di dalam nikmat ini adalah

hendaknya seorang hamba menganggap nikmat yang sedikit

terlalu banyak baginya, dan menganggap banyaknya sytrkur atas

nikmat-nikmat itu masih terlalu sedikit bagi Allah, dan mengetahui
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bahwa semua nikmat itu sampai kepadanya dari Tuhannya tanpa

ada harga yang harus dia bayar, tidak pula ada wasilah yang

digunakannya untuk meminta kepada-Nya, dan Udak pula ada hak

darinya untuk memperoleh itu, meyakini bahwa semua itu pada

hakikatrya adalah milik Allah semata. Maka nikmat-nikmat itu

tidak menambah apapun darinya kecuali ketundukan, kepasrahan,

ketawadhu'an, dan rasa cinta kepada Sang Pemberi nikmat. Setiap

kali Allah memperbaharui nikmat-Nya, bertambah pula ubudiyah,

cinta, ketundukan dan kepasrahan kepada-Nya. Semakin Allah

menahan nikmat-Nya darinya, semakin ridha pula sang hamba

kepada-Nya, dan setiap kali si hamba melakukan dosa, segera pula

dia memperbaharui tobatnya dengan penuh penyesalan dan

permohonan ampun. Inilah hamba yang cerdas, sementara hamba

yang lemah terlalu jauh dari semua ifu dan terpisah darinya. Hanya

Allah pemberi tauftk.7a

- Kesedihan

Ketahuilah bahwa kesedihan itu menrpakan bagian dari

penghalang dalam perjalanan. Ia bukanlah salah satu maqam

keimanan, dan tidak pula salah satu kedudukan dari orang-orang

yang berjalan menuju Tuhannya. Karena ifulah Allah tidak pemah

memerintahkannya dalam ayat ayat-Nya sekalipun, tidak pula

memujinya, dan tidak pula menyediakan pahala atau ganjaran

yang baik untuknya. Bahkan Allah melarangnya dalam banyak

74 l-ih. Al Fawa'id (765-L661.
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ayat, seperti f irman Allah &, -;*l .!{oyog..X:{Vl};;71 X ;4{ ;
@ 'Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu

bersdih hati, padahal kamulah orang-orang yang pal@ tinggi
(derajabzya), jil<a kamu oftng-orang yang beriman." (Qs. Aali

'lmraan [3]: 139), Allah berfirman, C4 A:i A-iigj 4I;;-7;
@ 6i4,. "Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap

(kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap

aW Wg merel<a tfpu daqalan." (Qs. An-Nafril [161 127),

Allah & jusu berfirman, @ <4i;il +'Ai iF JU 53 'Maka

janganlah kamu bersdih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang

fasik itu. "(Qs. Al Maa'idah [5]' 2611, dan Allah juga berfirman, !t

63';ii Otd;Ai t SAJ|S- "Ketika itu dia berkata kepada

sahababt5n, Uangan engkau bersedih, Allah

bersama kita'." (Qs. At-Taubah [9], 40), maka kesedihan

merupakan salah satu cobaan yang kita memohon kepada Allah

agar menjauhkan dan menyingkapkannya, karena itulah para

penduduk surga berkata, ';A9*;lcii;y"S "Segala puji bagi

Allah yang telah menghilangkan kesedihan dai kami. "(Qs. Faathir

[35]: 34), maka mereka memuji-Nya karena telah menghilangkan

cobaan itu dari mereka dan menyelamatkan mereka darinya.

Di dalam sebuah hadits shahih dari Nabi $ bahwa beliau

mensucapkan di dalam doanya, tt 4i$ n+t n q.i'*t 4lii,'
)E1, pii iilt *t ,,Hti ,F : ,S:K6 "ya AIah aku berlinduns

kepada-Mu dari (sifaf gelisah, sedih, hmah, malas, pengecut, kikir,
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terlilit hutang dan dari kekuasaan orang lain.'r5 Dalam hadits ini

beliau berlindung kepada Allah dari delapan perkara, dimana

setiap dua perkara darinya merupakan sekawan; kegelisahan dan

kesedihan adalah dua sekawan, keduanya merupakan rasa sakit

yang masuk ke dalam hati, jika ifu mengenai apa yang telah lalu

maka itu adalah kesedihan, dan jika itu berkenaan dengan yang

akan datang maka ia adalah kegelisahan. Maka rasa sakit lnng
datang itu, jika sumbemya adalah keluputan atas sesuafu yang

telah lalu maka ia adalah kesedihan, dan jika sumbemya adalah

rasa takut terhadap yang akan datang maka ia adalah kegelisahan.

Kelemahan dan rasa malas adalah dua sekawan; luputrya

maslahat seorang hamba dan jauhn5n kemaslahatan ihr darinSn,

jika disebabkan oleh ketidakmampuan maka ia adalah kelemahan,

dan jika disebabkan oleh tidak adanya keinginan maka ia adalah

kemalasan. Rasa takut dan sifat kikir adalah dua sekawan;

perbuatan baik akan membuat hati merasa gembira, melapangkan

dada, menghadirkan nikmat, dan menjauhkan adzab, sementara

meninggalkannya akan menyebabkan kezhaliman, kesempitan,

dan menghalangi sampainya nikmat kepadanya. Maka rasa talmt

adalah meninggalkan kebaikan dengan fubuh, sedangkan kikir
adalah meninggalkan kebaikan dengan harta.

Terlilit utang dan dikuasai oleh orang lain adalah dua

sekawan; sesungguhnya lilitan dan kekalahan yang terjadi pada diri
seorang hamba ada dua; ada yang berasal dari dirinya sendiri dan

75 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pernbahasan: Jitnd, hadits no.
28931.

1.87



Ensiftfoy efra l6nu{ Qryyim

ada yang berasal dari orang lain, dan jika mau Anda bisa

mengatakan, baik dengan hak maupun dengan batil dari orang

lain. Maksudnya adalah bahwa Nabi S menjadikan kesedihan

sebagai salah satu yang beliau memohon perlindungan darinya,

karena kesedihan itu melemahkan hati, melemahkan tekad,

membahayakan keinginan, dan tidak ada yang lebih disukai oleh

syetan melebihi kesedihan seorang mukmin, Allah $ berfirman,

\!('u-ri 64 #t i, $31 6y "saunssuhnya pembiaraan

nhasia ifu termasuk (perbuatan) syetan, agar omng-orang yang

beiman itu bersdih hati." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 10), jadi,

kesedihan adalah salah satu penyakit hati yang menghalanginya

unfuk bangkit, berjalan, dan berusaha. Dan pahala atasnya adalah

pahala musibah yang menjadi cobaan bagi seorang hamba tanpa

adanya kehendak dari dirinya; seperi penyakit, rasa sakit, dan yang

lainnya. Adapun jika itu berkenaan dengan ibadah yang

diperintahkan untuk dilakukan, maka tidak.

Jadi ada perbedaan antara pahala yang diberikan kepada

seorang hamba atas perintah yang dikerjakannya, dan pahala yang

diberikan atas cobaan yang menimpanya. Akan tetapi yang dipuji

dari kesedihan itu adalah sebab dan sumbemya, dan bukan

kesedihan itu sendiri. Seorang mukmin bersedih karena dua hal;

karena kekurangan dan kelalaiannya dalam berkhidmat pada

Tuhannya, atau karena dia telah melakukan kesalahan dan maksiat

serta menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan Allah kepadanya.

Ini menunjukkan kebenaran iman yang berada di dalam hatinya

dan juga menunjukkan bahwa dia hidup, karena dia telah

menyibukkan dirinya dengan rasa sakit yang seperti ini sehingga
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dia merasa sedih karenanya. Jika hatinya mati, dia tidak akan

merasakan itu, dan dia juga tidak akan bersedih dan tidak pula

merasa sakit. Sebuah luka tidak akan mengakibatkan rasa sakit

pada orang yang telah mati. Dan semakin hidup hatinya, semakin

kuat pula rasa sakit yang dirasakannya. Akan tetapi kesedihan ihr

tidak bermanfaat baginya, karena ia akan melemahkannya,

sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun yang

bermanfaat baginya adalah jika dia meneruskan langkahnya,

bersungguh-sungguh, menyingsingkan lengannya, dan

mengerahkan segala tenaganya. ini sarna seperti orang yang

kehilangan teman seperjalanannya di dalam perjalanan, lalu dia

duduk di jalan dalam keadaan sedih karena telah terpisah dari

mereka, dan dia berjanji mengatakan kepada dirinya unfuk

menyrsul mereka. Setiap kali semangatrya hilang dan dia meftNa

sedih, dia kembali mengatakan kepada dirinya unhrk tenrs

menyrsul teman-temannya, dan menjanjikannya bahwa apabila dia

mampu bersabar maka dia akan dapat menyusul mereka, sehingga

dia tidak akan lagi sendirian. Demikianlah orang yang meniti

jalannya menuju surga, tempat orang-orang yang berbuat

kebaikan, dan rumah dari orang-orang yang mendekatkan diri

kepada Allah.

Dan yang lebih khusus dari kesedihan ini adalah

kesedihannya atas berlalunya waktu dengan hal-hal yang memecah

belah hati dan menghalanginya untuk menyempumakan jalannya

dan juga menghalanginya bersungguh-sungguh di dalarn

perjalanannya. Sesungguhnya hati yang terpecah adalah bencana

terbesar bagi orang yang menuju kepada Allah, apalagi di awal

perjalanannya. Yang pertama adalah kesedihan atas kekurangan
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dalam amal, dan ini adalah kesedihan karena kekurangannya

bersama Allah dan terpecahnya hatinya, dan bagaimana hatinya

itu menjadi wadah dimana keadaannya menjadi hancur, dan

hatinya sibuk dengan selain Tuhannya.

Yang lebih khusus lagi dari kesedihan ini adalah

kesedihannya atas sebagian dari potongan hatinya, bagaimana ia

bisa kosong dari cinta kepada Allah? Dan pada sebagian hrbuhnya,

bagaimana dia bisa berbuat sesuatu di luar ruang lingkup cinta

kepada Allah? Ini adalah sebuah kesedihan yang khusus, dan

termasuk dalam hal ini adalah kesedihan mereka atas setiap

penghalang yang memalingkan mereka dari apa yang sedang

mereka kerjakan, baik ifu berupa lintasan pikiran, keinginan, atau

hal lain yang datang dari luar.

Tingkatan-tingkatan kesedihan ini adalah sebuah

keniscayaan di dalam perjalanan, akan tetapi orang yang cerdas

adalah yang mampu menguasainya, dan bahkan dia mengganti

pikirannya tentang kesedihan itu menjadi pikiran tentang

bagaimana menjauhkannya. Sesungguhnya apabila sesuatu yang

tidak disukai itu menerpa jiwa, jika jiwanya kecil, maka pikirannya

akan disibukkan oleh hal itu dan juga pikiran tentang hal-hal yang

dapat menghalaunya, dan ini melahirkan kesedihan. Jika dia

berjiwa besar dan mulia, dia tidak akan memikirkannya, karena dia

hanya akan mengarahkan pikirannya kepada hal-hal yang

bermanfaat baginya. Jika dia menemukan jalan keluar darinya, dia

akan memikirkan cara untuk mencapai jalan keluar itu. Dan jika

dia mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar darinya, maka dia

berpikir tentang ubudiyah Allah di dalam masalah itu, dan itu akan
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mengambil tempat kesedihan di dalam hatinya. Dan bagaimana

pun juga, tidak ada manfaat sama sekali yang didapatnya dari

kesedihan. Wallahu a'lam.

Abu Al Abbas berkata, "Mengenal Allah, cahayanya akan

menerangi setiap kegelapan, dan kegembiraannya akan

menyingkap semua kesedihan." Ini adalah ungkapan yang sangat

baik, sesungguhnya orang yang mengenal Allah pasti akan

mencintai-Nya. Dan barangsiapa yang mencintai-Nya, akan

terkuak darinya awan-awan kegelapan, tersingkap dari hatinya

segala kesedihan, kegundahan, dan kegelisahan, lalu hatinya

dipenuhi oleh kegembiraan dan kebahagiaan, dan berbagai

ungkapan selamat dan kabar gembira akan datang kepadanya dari

segala penjuru. Sesungguhnya tidak ada kesedihan bersama Allah

selamanya. Karena itulah Allah berftrman, menceritakan tentang

Nabi-Nya yang berkata kepada sahabatrya, t6';t1 5Ld,3i
'Uangan engkau bersedih, Allah bercama kita."(Qs.
At-Taubah [9]: 40), ini menunjukkan bahwa tidak ada kesedihan

bersama Allah, dan orang yang Allah bersamanya, maka apalagi

unrsannya bersama kesedihan itu? Sesungguhnya kesedihan itu

hanya bagi orang yang diabaikan oleh Allah. Dan orang yang telah

memiliki Allah, apa lagi yang dapat membuatnya bersedih? Dan

orang yang telah kehilangan Allah, apa lagi yang bisa membuatrrya

berbahagia? Allah S berfirman, V..4, At$ .r{rj $ Fn,S,
"Katakanlah, 'Dengan kumia Allah dan rahmat-Nya, hendaknya

dengan itu mereka bergembira'. " (Qs. Yuunus [10]: 58), maka

kegembiraan dengan rahmat dan karunia Allah hanyalah buah dari

kegembiraan bersama Allah &. Seorang mukmin merasakan
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kegembiraan bersama Tuhannya yang jauh lebih besar daripada

kegembiraan orang lain yang bergembira dengan hal-hal yang

membuatnya gembira, seperti kekasih, kehidupan, harta, nikmat,

atau kekuasaan. Seorang mukmin bergembira karena Tuhannya

melebihi kegembiraan karena semua ini. Dan hati tidak akan

memperoleh hakikat kehidupan sampai dia merasakan

kegembiraan dan kebahagiaan ini. Kebahagiaannya terlihat di

dalam hatinya dan tercermin dari wajahnya yang berseri-seri. Dan

dengan ifu dia memiliki keadaan yang sama dengan keadaan para

penghuni surga ketika Allah memberi mereka wajah yang berseri-

seri dan kegembiraan di dalam hati. Maka unhrk yang seperti inilah

hendaknya orang-orang bekerja dan beramal, dan untuk itulah

hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Inilah ilmu yang dicari

dengan penuh kesungguhan oleh orang-orang yang memiliki cita-

cita yang tinggi dan tekad yang kuat, dan dikejar oleh orang-orang

yang mulia dan terhormat.

Kemuliaan ifu bukanlah segelas bqar susu

Yang dengan air, dan pada akhimya hanya

menjadi air seni76

- Faktor-Faktor Yarrg Melapangkan Hati

Faktor terbesar yang melapangkan hati adalah tauhid, dan

sebesar apa kesempumaannya, kekuatannya, dan bertambahnya

ia, sebesar itu pulalah kelapangan hati yang dimiliki seseorang,

75 I-ih. Thariq Al Hijmtain (27 8-28L1.
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Allah s berfirm a, 4; i; )3 e ;n Arry ,:,5ii';i'i 'di ;3 'Maka

apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinjm untuk
(menerima) agiilna Islam lalu dia mendapat caha5n dai Tuhannya

(sama dengan orang yang membafu hatinln)?" (Qs. Az-Zumar [39]:

22), dan Allah juga berfirm *r, ;fi fu*$ i1'ei4 X- ;. S'fi r; ;:r
jAl 

O k{iGA q; qi,{:ii jat_ X-i 6 ;; "Baranssiapa

yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah (petunjuk), Dia

akan membukakan dadan5n untuk (meneima) Islam. Dan

barangsiapa Wng dikehendaki-N5n menjadi saat, Dia jadikan

dadaryn sempit dan sesak, seakan-akan dia (sdang) mendaki ke
langit "(Qs. Al An'aam l5l L251.

Maka petunjuk dan tauhid merupakan faktor tertesar yang

melapangkan dada, sementara kesyirikan dan kesesatan

merupakan faktor terbesar yang menjadikan dada sempit dan

sesak.

Faktor lainnya adalah cahaya yang dilemparkan Allah ke

dalam hati seorang hamba, dan itu adalah cahaya keimanan.

Sesungguhnya ia melapangkan dada, meluaskannya, dan

menggembirakan hati. Dan apabila cahaya ini hilang dari hati si

hamba, dia akan menjadi sempit dan sesak, dan dia seolah-olah

berada di penjara yang paling sempit dan paling keras.

Faktor lainnya adalah ilmu. Sesungguhnp ia melapangkan

dan meluaskan dada sehingga ia menjadi lebih luas daripada dunia,

sementara kebodohan akan merl,rariskan kesempitan dan

keterbatasan. Semakin luas ilmu yang dimiliki seorang hamba,

semakin lapang pula dadanya. Namun ini tidak berlaku bagi setiap

1:93
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ilmu. Ini hanya ilmu yang diwarisi dari Rasulullah #, yaitu ilmu

yang bermanfaat. Orang-orang yang memilikinya adalah yang

paling lapang dadanya diantara manusia, paling luas hatinya,

paling baik akhlaknya, dan paling indah hidupnya.

Faktor lainnya adalah kembali kepada Allah S, mencintai-

Nya dengan sepenuh hati, menghadap kepada-Nya, dan

merasakan nikmat dengan beribadah kepada-Nya. Tidak ada

sesuafu apapun yang lebih melapangkan hati seorang hamba

melebihi itu. Hingga terkadang dia akan berkata, "Jika di surga

nanti aku berada dalam kondisi seperti ini, maka berarti aku

berada dalam kehidupan yang indah." Dan cinta memiliki

pengaruh yang menakjubkan dalam melapangkan hati, menjadikan

jiwa tenteram, dan menjadikan hati terasa nikmat. Hal ini tidak

diketahui kecuali oleh orang yang merasakannya. Semakin kuat

cinta seorang hamba, semakin lapang dan luas pula dadanya, dan

tidak akan terasa sempit kecuali saat dia melihat orang-orang yang

kosong dari perasaan seperti ini. Melihat mereka membuat

matanya sakit, dan bergaul dengan mereka membuat ruhnya

menjadi panas.

Sementara faktor terbesar yang dapat menjadikan dada

sempit adalah berpaling dari Allah &, menggantungkan hati

kepada selain-Nya, lalai dari dzikir kepada-Nya, dan mencintai

selain Dia. Sesungguhnya barangsiapa yang mencintai sesuatu

selain Allah maka dia akan disiksa dengan apa yang dicintainya itu,

dan hatinya akan terpenjara oleh cintanya itu. Sehingga tidak ada

seorang makhluk pun di muka bumi ini yang lebih sengsara

darinya, tidak pula lebih buruk keadaannya, dan tidak pula lebih
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keruh kehidupannya, dan tidak pula lebih lelah hatinya

daripadanya. Ada dua macam cinta; cinta yang melahirkan surga

di dunia, kegembiraan jiwa, kelqatan hati, kenikmatan ruh,

menjadi makanannya, obat baginya, dan bahkan menjadi

kehidupan dan penyejuk matanya. Itulah cinta kepada Allah

semata dengan sepenuh hati, dan menarik seluruh kekuatan,

keinginan, dan cinta kepadanya.

Yang kedua adalah cinta yang menjadi siksa bagi ruh,

kegelisahan bagi jiwa, penjara bagi hati, dan kesempitan bagi

dada, dan ia merupakan sebab dari segala sakit, kepayahan dan

kesulitan, dan itu adalah cinta kepada selain Allah &.

Faktor lain yang dapat melapangkan dada adalah

senantiasa berdzikir mengingat Allah pada setiap keadaan dan di

setiap tempat. Dzikir memiliki pengaruh yang menaklubkan dalam

melapangkan dada dan memberi kenikmatan pada hati, sementara

kelalaian memiliki pengaruh yang juga menakjubkan dalam

menjadikan dada sempit, menyanderanya, dan menyiksanya.

Faktor lainnya, berbuat kebajikan kepada makhluk dengan

segala yang mungkin dilakukan, baik itu dengan harta, kedudukan,

atau memberi manfaat dengan kekuatan tubuh, dan berbagai

bentuk kebajikan lainnya. Sesungguhnya orang dermawan yang

pemurah adalah orang yang paling lapang dadanya, paling baik
jiwanya, dan paling nikmat hatinya. Sedangkan orang kikir yang

tidak memiliki kebaikan kepada orang lain adalah orang lnng
paling sempit dadanya, paling keruh kehidupannya, dan paling

besar kegelisahan dan kesedihannya. Di dalam sebuah hadits

shahih Rasulullah $ telah memberi penrmpamaan bagi orang
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,6f ,rtl-: U.13. r'- ;b ,:,*ati *b',>;.it y:s. A:*:I,'e & ,{-ra

*'* i ,qk * F '*rJ $:$u;,H, * tsi 'seperti dua

orang yang memakai baiu besi, setiap kali orang yang suka

bersdekah itu hendak bersdekah, bajunya itu melonggar dan

terus hingga menutupi jejak langkahn5n, dan setiap kali orang

yang kikir ifu hendak bersdekah, setiap bagian dari bajunya tetap

di tempahya dan tidak mau melonggar unfuknya.'f7 lni adalah

perumpamaan tentang lapangnya dada dan luasnya hati seorang

mukmin yang suka bersedekah, dan perumpamaan sempitnya

dada dan terpenjaranya hati orang yang kikir.

Faktor lainnya adalah keberanian. Sesungguhnya orang

yang berani memiliki dada yang lapang dan hati yang luas.

Sedangkan orang yang penakut adalah orang yang paling sempit

hatinya dan paling tamak hatinya; tidak ada kebahagiaan di dalam

jiwanya, tidak pula kegembiraan, tidak pula kelezatan, dan tidak

pula kenikmatan kecuali sebagaimana yang dirasakan oleh

binatang. Adapun kebahagiaan nth, kelezatannya, kenikmatannya,

dan kebahagiaannya, maka terhalang dari setiap pengectrt,

sebagaimana ia terhalang dari setiap orang yang kikir, juga

terhalang dari setiap orang yang berpaling dari Allah &, yutg

lengah akan &ikir kepada-Nya, iahil tentang-Nya dan tidak

mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat-Nya, tidak pula

77 Muttafaqun'alaih.
HR. Al Bukhari (shahih Al Bukhart, pembahasan: Jihad dan siyar, hadits

no.29l7l dan Muslim (shahih Muslim, pembahasan:7al<at, hadits no. 102Ll'.

kikir dan omng yang suka bersedekah, b 9* W #i #
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mengetahui tentang agamanya, dan hatinya bergantung kepada

selain Allah. Sesungguhnya kebahagiaan dan kegembiraan ini akan

menjadi taman-taman surga di dalam kubur. Sementara

kesempitan dan kesesakan ifu akan berubah menjadi siksaan dan

penjara di dalam kubur. Maka keadaan seorang hamba di dalam

kubumya adalah seperti keadaan hati di dalam dada, apakah dia

akan memperoleh nikmat ataukah adzab, terpenjara ataukah

bebas. Sesuatu yang datang sesaat tidak bisa dijadikan patokan

dalam menilai kelapangan hati ataupun kesempitannya, karena ia

akan hilang seiring dengan hilangnya penyebabnya. Jadi, png
menjadi patokan adalah sifat yang tertanam di dalam hati, ifulah

yang menentukan apakah dia lapang ataukah sempit; dan ifulah

yang menjadi ukurannya. Hanya Allah tempat kita memohon

pertolongan.

Faktor lainnya, bahkan yang paling besar adalah

mengeluarkan segala sifat tercela dari dalam hati, yang dapat

menyebabkannya menjadi sempit dan menyiksanya, serta

menghalanginya dari memperoleh kebebasannya. Sesungguhnya

apabila manusia menemui sebab-sebab yang dapat melapangkan

dadanya, sementara sifat-sifat tercela itu masih berada di dalam

hatinya, maka dia tidak akan bisa meraih kelapangan hati. Dan

yang terjadi adalah dia memiliki dua hal yang saling bertentangan

di dalam hatinya. Dan pada akhimya hati itu akan dikuasai oleh

pemenang diantara keduanya.

Faktor lainnya adalah meninggalkan hal-hal yang berlebihan

dari pandangan, perkataan, pendengaran, pergaulan, makan, dan

minum. Sesungguhnya hal-hal lang berlebihan ini akan

tvt
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menyebabkan munculnya rasa sakit, kesedihan, dan kegundahan

di dalam hati, yang akan menyanderanya, memenjarakannya,

menyempitkannya, sehingga hati merasa tersiksa, dan bahkan

sebagian besar dari siksa dunia dan akhirat berasal darinya. Tidak

ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, betapa sempit

dada orang yang memiliki semua keburukan itu, betapa keruh

kehidupannya, betapa buruk keadaannya, betapa sempit hatinya

yang terkekang. Tidak ada tuhan yrang berhak disembah kecuali

Allah, betapa nikmat orang yang memiliki semua kebaikan, segala

keinginannya berpusat di sana, dan berputar di sekelilingnya,

baginya bagian yang banyak dari firman Allah &, @ ;4 ,U$'lty
"Saungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar

berada dalam surga tnng penuh kenikmatan " (Qs. Al Infithaar

[82]: 13), sedangkan kelompok yang sebelumnya memiliki bagian

yang banyak dari firman Allah &, @ n; A 3(;iii i5 "Dan

saungguhnya orang-orang Wng durhaka benar-benar berada

dalam nemka. "(Qs. Al Infithaar I82l: l4l, dan diantara keduanya

terdapat tingkatan-tingkatan yang memiliki perbedaan yang hanya

bisa dihitung oleh Allah &.78

78 r-ih. Zad At Mabd(z/zg-271.
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AKHTAK

Akhlak Yang Baik

Diriwayatkan dalam sunan At-Tirmidzi dari Jabir bahwa

Rasulullah S bersaMa, ,i$t i'i t.Ji- e '€f.i?t 4 &t b it
n1'rfljtr ,1,9, i'i ilh; ,* €s;?t ,4'nl:as.l Lyt 'tvet '€i*sl

,i! ,ia:*;16i2,1ltt oJb i ,9, l'rtt U 'riri ,tt'ii<!'7tti ttV:t$q

.tt'''i5lit ,J'6 s;;iitEilit "saungguhnya orang wng paling aku

cintai dianbra kalian serta yang pating dekat kedudukannya

denganku pada Hai Kiamat adalah wng paling baik akhlaknya

diantara kalian. Dan saungguhnya orang yang paling aku benci

diantara kalian serta yang paling jauh kedudukannya dariku pada

Hai Kamat adatah orang-orang yang bangk berbicara, sombong

bicaranya, serta mutafaihiqun " Para sahabat berkata, "Wahai

Rasulullah, kami mengetahui orang-orang yang banyak bicara serta

yang sombong bicaranya. Tetapi apakah yang dimaksud dengan

mutafaihiqun?" Beliau menjawab, "Mereka adalah orang-orang
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yang sombong.'l9 At-Tirmidzi berkata, "Hadits rni hasan'" Arti

Ats-Tlnrtsaaru adalah orang yang banyak berbicara. Al
Mutasyaddiqu adalah orang-orang yang sombong terhadap orang

lain dengan pembicaraannya, 5nng berbicara dengan sepenuh

mulutrya dengan memperlihatkan kefasihan dan membesar-

besarkan perkataannya. Sementara asal kata al mukfaihiqu adalah

dai al fahqu, yang bermakna penuh, Vang artinya orang lnng

memenuhi mulukrya dengan perkataan, dan berbicara panjang

lebar secara meninggi dan menampakkan kelebihannya terhadap

orang lain. At-Tirmidzi berkata: Affiullah bin Al Mubarak berkata,

"Akhlak yang baik adalah wajah yang berseri-seri, berbuat

kebaikan, dan menahan diri untuk tidak berbuat kebunrkan."

Sedangkan yang lain berkata, "Akhlak ynng baik itu ada

dua macam: Pertama, akhlak kepada Allah &; d* itu dengan

mengetahui bahwa semua yang yang berasal darimu

menghamskan adanya permohonan maaf, dan setiap yang berasal

dari Allah mengharuskan adanya syukur. Maka engkau akan tetap

senantiasa bersyurkur kepada-Nya, memohon maaf dan ampunan

kepada-Nya, dan berjalan menuju kepada-Nya diantara dua hal;

melihat segala nikmat-Nya, dan menyaksikan aib diri dan amal-

amalmu. Adapun yang kedua adalah, akhlak yang baik kepada

manusia; dan secara garis besar terangkum dalam dua hal; bertuat

kebaikan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, dat

79 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Berbuat baik dan

menyambung silhturrahim, bab: Akhlak mulia, hadits no. 2018, dan dia

berkata: Hasan gharib).
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menahan diri untuk tidak berbuat keburukan, baik dengan

perkataan maupun perbuatan. "

Dan ini hanya bisa tegak dengan lima asas, yaitu dengan

ilmu, kemurahan hati, kesabaran, tabiat yang baik, dan keislaman

yang benar.

Adapun ilmu, karena dengannya dia bisa mengetahui mana

akhlak yang tinggi dan mana yang hina, sehingga dia bisa

menjadikan yang ini sebagai akhlaknya dan meninggalkan yang itu.

Adapun kemurahan hati, maka ittr adalah kelapangan diri

dalam memberi, dan kefundukannya pada hal itu jika dibutuhkan

darinya.

Adapun kesabaran, karena jika dia tidak bersabar dalam

menanggung hal ittr dan melaksanakannya, maka dia tidak akan

mampu.

Adapun tabiat yang baik, karena Allah telah

menciptakannlra dengan tabiat yang patuh, mudah diatur, dan

cepat menanggapi ajakan kepada kebaikan.

Dan tabiat ifu ada tiga macam: Tabiat yang keras seperti

batu, tidak bisa melunak dan tidak pula bisa tunduk. [-alu tabiat

yang seperti air dan udara, yang cepat tunduk dan menyambut

setiap ajakan, seperti dahan yang setiap kali angin berhembus ia

akan teralrun oleh hembusannya. Kedua jenis tabiat ini melenceng;

yang pertama tidak bisa diterima, dan yang kedua tidak bisa dijaga

keistiqamahannya. Sedangkan tabiat yang ketiga adalah yang

menggabungkan antara yang lembut, keras, dan mumi; ia dapat

diterima karena kelembutannln, dapat terjaga karena
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kekerasannya, dan ia juga dapat mengetahui hakikat dari segala

sesuatu dengan kemumiannya. Inilah tabiat sempuma lnng
darinya lah akhlak yang benar itu tumbuh.

Sedangkan keislaman yang benar adalah karena dia

menrpakan yang menghimpun semua itu, dan menjadi pembenar

dari semua akhlak yang baik. Sesungguhnya dengan kekuatan

keimanan yang dimiliki seseorang, dan sejauh mana dia

mempercayai adanya pembalasan dan janji Allah serta pahala dari-

Nya, maka akan mudah baginya untuk menanggung semua ifu,

dan dia merasakan kenikmatan ketika memilikinya sebagai sifat

dirinya. Hanya Allahlah yang berkuasa memberi taufik dan

pertolongan.So

Rukun Akhlak Yang Baik

Akhlak yang baik tegak di atas empat mkun, dan tidak

dapat digambarkan ia mampu tegak kecuali dengan

keberadaannya; kesabaran, menjaga kehormatan diri, keberanian,

dan keadilan.

Kesabaran. Ini akan membuat seorang hamba mampu

menanggurlg apa yang dihadapi, menahan amarah, menahan diri

untuk tidak berbuat buruk, bersikap sanfun, tenang, bersikap

lembut, dan tidak gegabah serta tidak terburu-buru.

Menjaga kehormatan diri. Ini akan membuatnya mampu

menjauhkan diri dari berbagai keburukan dalam perkataan dan

80 l-ih. Mukhtashar Sunan Abu Daud 17 /L6l-162:).
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perbuatan, dan juga mendorongnya untuk merasa malu. Malu

adalah kepala dari setiap kebaikan, yang mencegahnya untuk

berbuat keji, pelit, dusta, ghibah, dan mengadu domba'

Dan keberanian. Ini akan mendorongnya untuk menjaga

kemuliaan diri, mendahulukan akhlak dan sifat yang tinggi, untuk

berbagi dan bermurah hati yang merupakan bentuk dari

keberanian jiwa dan kekuatannya untuk memberikan hal yang

dicintai dan berpisah darinya. Sifat ini juga akan mendorongnya

untuk bisa menahan kemarahan dan bersikap santun.

Sesungguhnya dengan kekuatan diri dan keberaniannya, dia akan

mampu mengendalikan dirinya dan menahan tali kekangnya agar

tidak melakukan tindakan yang melampaui batas dan berbuat

kekerasan, sebagaimana sabda Nabi $, {*Jl 6ll'*:}iuri" t ,r:)

,-dt 'rb '.rii Afl.- ,-slJr 'Orang yang kuat ifu bukanlah dengan

kekuabn dalam bergulat, natnun orang yang kuat ifu adalah yang

bisa menahan dirnin pda saat marah.'8l Dart inilah hakikat dari

keberanian, ia menrpakan kemampuan yang dengannya seseorang

mampu menaklukkan musuhnYa.

Sementara keadilan. Ini akan membuatlya mampu

mengendalikan akhlaknya, menjadikannya berada di tengah-

tengah, tidak kurang dan tidak berlebihan. Maka sifat ini akan

mendorongnya untuk memiliki kemurahan hati dan kedermawanan

8l Muttafaqun'alaih.
HR. Al Bukhari (shahk Al Bukhari, pembahasan: Adab, hadits no. 5114)

dan Muslim (shahih Muslim, pembahasan: Berbuat baik dan menyambung tali

silaturrahim, hadits no. 2609L
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sikap pelit dengan sikap

berlebihan dan mubadzir. Ini juga menciptakan di dalam dirinya

rasa malu yang merupakan sisi tengah antara sikap hina dengan

sikap keras. Menciptakan keberanian yang merupakan

pertengahan antara sikap pengecut dengan sikap maju tanpa

perhitungan. Menciptakan kesanfunan yang merupakan

pertengahan antara amarah dengan kehinaan dan kejatuhan jiwa.

Seluruh akhlak mulia lainnya lahir dari empat rukun ini.82

Merubah Akhlak

Ini adalah sebuah fase yang sangat bermanfaat dan

memiliki manfaat yang besar bagi orang yang sedang meniti jalan

menuju Tuhannya, yang akan membuatnya sampai dengan cepat

dan menjalaninya dengan akhlaknya yang tidak mungkin bagrnya

untuk menghilangkannya. Sesungguhnya hal yang paling sulit bagi

tabiat manusia adalah merubah akhlak yang telah menjadi tabiat

dirinya. Dan orang yang melakukan riyadhah fiatihan) yang sulit

dan perjuangan yang berat, sesungguhnya berusaha untuk

melakukan ini, namun sebagian besar dari mereka belum mampu

merubahnya. Akan tetapi jiwa akan terus disibukkan dengan

riyadhah-riyadhah itu untuk menghalangi munculnya kekuatan

akhlak tersebut, karena apabila kekuatannya telah muncul, ia akan

menghancurkan pasukan riyadhah itu dan menceraiberaikannya,

unfuk kemudian menguasai kerajaan tabiat.

82 Uh. Madarij As-Satikin (2/312-3L31.
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Ini adalah fase yang dengannya seorang yang tengah meniti

jalan dapat sampai ke tujuannya bersama akhlak itu, dan dia tidak

perlu memperbaiki atau menghilangkannya, kemudian

perjalanannya akan menjadi lebih kuat dan lebih cepat daripada

perjalanan orang yang berusaha menghilangkannya.

Sebelumnya kami akan memberikan sebuah pemmpamaan

yang sesuai dengan apa yang kami inginkan: Ada sebuah sungai

yang berjalan mengaliri tanah-tanah yang landai dan pada akhimya

akan menenggelamkan tanah, peradaban, dan rumah-rumah.

Orang-orang yang tinggal di sana mengetahui bahwa sungai itu

akan menghancurkan mmah-rumah mereka, juga membinasakan

tanah dan harta mereka. Maka mereka pun terbagi menjadi tiga

kelompok:

Kelompok pertama mengerahkan segala tenaga dan

usahanya untuk menutup, menghadang, dan menghentikannya;

maka kelompok ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar,

karena aliran air sungai itu tidak membutuhkan waktu yang lama

unfuk berkumpul dan kemudian menerjang penutupnya ifu,

sehingga kehancuran yang dihasilkannya menjadi jauh lebih besar.

Kelompok kedua melihat keadaan ini, dan mengetahui

bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan, maka mereka berkata,

"Tidak ada jalan selamat dari bahayanya kecuali memutusnya dari

sumbernya," dan mereka pun mencoba memutus alirannya dari

sumber mata aimya, akan tetapi mereka benar-benar kesulitan

melakukannya. Padahal tabiat sungai menolak apa yang mereka

lakukan itu dengan penolakan yang sangat kuat. Setiap kali

mereka menutup safu sumber, ia akan muncul dari sumber yang

206



Ensikfoy e fr a l6nuf Qryyim

lain, sehingga mereka disibukkan oleh un$an sungai ini dan

melupakan tugas meieka yang lain seperti bertani, membangun,

dan rnenanam pepohonan.

[-alu datanglah kelompok ketiga yang memiliki pendapat

yang berbeda dari dua kelompok sebelumnya. Mereka mengetahui

bahwa telah banyak maslahat mereka yang hilang karenanSn,

maka mereka pun bekerja keras mengalihkan aliran sungai yang

tadinya akan melanda pemukiman itu, dan mengalihkannya ke

tempat yang dapat mereka manfaatkan jika sungai itu mengalir ke

sana dan tidak mendatangkan bahaya bagi mereka. Maka mereka

pun mengalihkannya ke tanah yang subur, dan mereka menyiram

tanah itu dengan air darinya, sehingga tumbuhlah bermacam-

macam rumput dan buah yang beraneka ragam. Kelompok ini

merupakan kelompok yang paling benar pendapatnya tentang

masalah sungai ini.

Jika perumpamaan ini telah jelas, maka Allah & telah

membekali manusia -dan bahkan seluruh binatang- dengan tabiat

yang dikontrol oleh dua kekuatan; amarah dan syahwani, atau

keinginan.

Kedua kekuatan inilah yang memikul akhlak diri dan sifat-

sifatnya, dan keduanya tertanam di dalam diri setiap makhluk

hidup. Dengan kekuatan syahwat dan keinginan, dia mengambil

hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Dan dengan kekuatan

amarah dia menjauhkan hal-hal yang berbahaya bagi dirinya-

Apabila dia menggunakan syahwat untuk mencari apa yang

dibutuhkannya, maka dia akan melahirkan kegigihan. Dan jika dia

menggunakan amarah untuk menjauhkan bahaya dari dirinya,
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maka dia akan melahirkan kekuatan dan semangat. Jika dia tidak

mampu menolak bahaya itu maka ketidakmampuannya itu akan

mewariskan kekuatan kedengkian. Dan jika dia tidak mampu

memperoleh apa yang dibutuhkannya, dan dia melihat orang lain

mendapatkannya, maka itu akan memunculkan perasaan iri. Jika

dia mampu memperolehnya, maka keinginan dan syahwat yang

berlebihan akan menciptakan sifat pelit dan kikir. Jika keinginan

dan syahwatrya bertambah kuat pada sesuatu, dan dia tidak

mungkin memperolehnya kecuali dengan kekuatan amarah, lalu

dia benar-benar menggunakannya, maka itu akan melahirkan

permusuhan, penganiayaan, dan kuhaliman. [-alu dari sanalah

lahimya kesombongan, kebanggaan, dan keangkuhan.

Sesungguhnya semua ihr merupakan perilaku-perilaku yang lahir

dari antara kekuatan syahwat dan amarah, dan perkawinan antara

yang safu dengan yang lainnYa.

Jika ini telah menjadi jelas, maka sungai yang tadi adalah

perumpamaan dari dua kekuatan ini, ia tertanam di aliran tabiat,

lalu mengalir menuju rumah-rumah hati dengan segala yang

terdapat di dalamnya dan semua yang dihasilkannya, kemudian

aliran itu akan menghancurkan dan membinasakannya. Jiwa-jiwa

yang bodoh akan membiarkannya mengalir, sehingga

menghancurkan keimanannya, mencabut jejak-jejaknya,

merunfuhkan bangunannya, dan menumbuhkan di tempat itu

segala macam pohon yang keji, seperti pohon paria, pohon yang

kering, pohon berduri, dan zaqqum, yang merupakan makanan

penduduk neraka pada Hari Kiamat kelak-
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Adapun jiwa-jiwa yang suci dan mulia, mereka telah melihat

akibat yang akan dihasilkan oleh aliran sungai ini, maka mereka

pun terbagi menjadi tiga kelompok:

Orang-orang yang larut dalam riyadhah dan perjuangan

jiwa, sibuk dengan khalwat dan berbagai macam latihan pensucian

jiwa, mereka berniat untuk memufusnya dari sumber mata aimya,

namun hikmah Allah menolak itu dari mereka, dan juga ditolak

oleh fitrah yang telah ditanamkan pada diri manusia, sementara

alam pun tidak mau tunduk pada mereka. [-alu pertempuran

semakin memanas, perang terus berkelanjutan, dan terkadang

mereka menang dan terkadang mereka harus menelan kekalahan.

Orang-orang ini mengerahkan kekuatan mereka untuk berjuang

melawan diri sendiri demi menghilangkan sifat-sifat tersebut.

Kelompok kedua, berpaling darinya dan menyibukkan diri

mereka dengan melakukan amal shalih dan tidak mengikuti ajakan

dari sifat-sifat itu, sementara pada waktu yang bersamaan mereka

membiarkannya mengalir di alirannya. Akan tetapi mereka juga

tidak ingin membiarkannya menghancurkan mmah-mmah mereka.

Unfuk itu mereka sibuk membentengi perumahan, memperkokoh

bangunan dan pondasinya. Mereka tahu bahwa sungai itu pasti

akan sampai ke tempat mereka, namun ketika ia datang

menyerang bangunan yang kokoh ifu, ia tidak akan bisa

menghancurkannya, dan hanya akan mencari jalan ke kanan dan

kirinya. Orang-orang ini mengalihkan tekad dan keinginan mereka

dalam membangun, memperkokoh bangunan, sementara

kelompok pertama tadi mengerahkan kekuatannya unhrk memutus
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materi perusak dari sumber asalnya, karena takut bangunan

mereka akan hancrrr.

Suatu hari saya pemah bertanya kepada Syaikhul Islam

hnu Taimiyah g, tentang masalah ini, tentang memutus jalan

keburukan, menyibukkan diri dalam membersihkan jalan dan

memumikannya, lalu dalam jawabannya dia berkata kepadaku,

"Jiwa ifu bagaikan baathuus -yakni lubang kotoran- setiap kali

engkau menggalinya ia akan muncul dan keluar, akan tetapi jika

engkau bisa menutupinya, lalu berjalan melewatinya maka

lakukanlah, dan jangan menyibukkan diri dengan menggalinya,

karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa sampai ke akamya,

setiap kali engkau menggali sesuafu, yang lain akan muncul."

Maka aku katakan: Aku juga pemah menanyakan masalah

ini kepada salah seorang syaikh, dan dia berkata kepadaku,

"Perumpamaan hal-hal lnng memsak jiwa sama dengan ular dan

kalajengking yang berada di jalan seorang musafir, jika dia sibuk

memeriksa jalann5ra dan sibuk membunuhinya maka perjalanannya

akan terhenti, dan dia tidak akan bisa melanjutkan perjalanan.

Akan tetapi hendaknya tujuanmu adalah tetap berjalan, berpaling

darinya, dan tidak menoleh ke arahnya. Jika ada diantaranya yang

menghadangmu dan mengganggu perjalananmu maka bunuhlah

ia, dan kemudian lanjutkanlah perjalananmu."

Syaikhul Islam menganggap perkataan ini sangat baik dan

memuji orang yang mengatakannya.

Jika ini telah jelas, maka inilah kelompok yang ketiga.

Mereka melihat bahwa sifat-sifat ini tidaklah diciptakan sia-sia dan

tidak pula untuk main-main, sifat-sifat itu sama dengan air yang
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digunakan unfuk menyiram bunga, duri, buah-buahdr, kdgu, dan ia

hanyalah kotak dan peti bagi mutiara yang terdapat di dalamnp.

Sedangkan apa yang ditakutkan oleh orang-orang itu pada

dasamya juga merupakan sebab bagi kemenangan dan

keberuntungan. Mereka memandang bahwa kesombongan adalah

sungai yang dapat digunakan unfuk menyiram kebanggaan dan

ketinggian, juga kezhaliman dan permusuhan, dan ia juga dapat

digunakan untuk menyirami cita-cita yang tinggr, harga diri,

semangat yang menggelora. Dalam menghadapi musuh-musuh

Allah, lalu mengalahkan mereka, menaklukkan mereka, dan ini

adalah mutiara yang terdapat di dalam kotaknya, maka mereka

mengalihkan alirannya kepada tanaman ini, dan mengeluarkan

mutiara ini dari kotaknya, lalu mereka menyimpannya dalam

keadaannya di dalam diri mereka, namun mereka

menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Nabi $ pemah

melihat Abu Dujanah berjalan dengan kesombongan diantara dua

pasukan yang tengah berhadapan, maka beliau bersabda, z*t t$t

€'ar, ,s ,y J ! ,lnr ,'cifi "saungguhnya itu adalah can

berjalan yang dibenci oleh Allah, kecuali dalam tempt seperti ini
(medan perang).'8s

Perhatikanlah bagaimana dia membiarkan aliran sifat dan

perilaku ini mengalir pada tempat-tempat terbaiknya.

83 HR. Ath-Thabrani (Al l{abir no. 65081, dan Al Haitsami berkata dalam

Majma' Az Zawa'id, "Di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak aku

kenal." (6/7091.
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Di dalam hadits lainnya -dan aku rasa ia terdapat di dalam

Al Musnad #- ,jt;#ift ,ht $n;ii ti t44 i ,?tt qi,i- r; ,l'!ir a'01
piii, rys ,q?, ,j ,h')t i61r '1lr 

"sesungguhn5n diantara silap

sombong itu ada tnng disukai Allah, dan ada pula yang dibenci

Allah, adapun tnng disukai Allah adalah kesombongan di medan

peftrng, dan dalam bercdekah.'&

Perhatikanlah bagaimana sebuah sifat yang tercela menjadi

sebuah ubudiyah, dan bagaimana sesuafu yang biasanya memuhrs

menjadi sesuatu yang menyambungkan?8s

Batasan-Batasan Akhlak

Akhlak memiliki batasan yang jika ia melampauinya maka

ia akan benrbah menjadi kelaliman, dan jika ia kurang darinya

maka ia akan menjadi kerendahan dan kehinaan.

Amarah memiliki batasan, ifulah keberanian yang terpuji,

juga harga diri yang menjauhkannya dari kehinaan dan

el HR. Abu Daud lsunan Abu Daud, pembahasan: Jihad, bab: Sombong

dalam peftrng, hadits no. 2659[ dan An Nasa'i (Sunan An-Nasa'i,
pembahasan: 7al<at, bab: Sombong dalam sedekah) dan di-hasan*an oleh Al
Albani dalam Shahih Sunan An tr/asa Y(no. 23981.

Adapun makna dari sombong dalam sedekah, dia berkata dalam .dn-

Nihalah, "Adapun sedekah, maka hendaknya dia diguncang oleh kemurahan

hati dan kedermawanan, sehingga dia memberi dengan jiwa yang penuh

kerelaan, tidak menganggap banlnk sedekah yang banyak, dan tidaklah dia

memberikan sesuatu darin5ra melainkan dia merasa merdeka pada saat

memberikannlra."
85 6,. Madarij,As-&likin (2/3L6-3191.
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kekurangan, itulah kesempumaannya. Jika ia melampaui batasnya,

ia akan menjadi lalim dan berlaku zhalim, namun jika kurang

darinya maka ia akan menjadi penakut dan tidak menjaga harga

dirinya dari kehinaan.

Keinginan yang kuat juga memiliki batasan, gafu merasa

cukup dalam perkara duniawi dan mengambil apa yang dibufuhkan

darinya. Jika kurang dari ifu, maka ia menjadi kehinaan dan kesia-

siaan, namun jika ia lebih dari itu maka ia menjadi tamak dan

menginginkan sesuahr yang

menginginkannya.

tdak pantas baginya

Iri juga memiliki batasan, yaitu berlomba-lomba dalam

menuju kesempumaan dan tidak ingin jika ia didahului oleh

saingannya. Jika ia melampauinya, maka itu akan menjadi

kezhaliman yang dengan itu ia menginginkan hilangnya nikmat

dari orang yang lain dan ia berkeinginan kuat unhrk menyakiti

orang itu. Namun jika kurang dari batasannya, maka ia akan

menjadi kehinaan, keinginan yang lemah, dan jiwa yang kecil.

Nabi ,$ bersabda, Ab'rlrLi 
'rri ilr Jvl p't ,F, A \T; I

;Ar q:k' Vr,F- ;i -tSAt hr 6sf hti ,l;-;rt A d& "Tidak ada

sikap ii kedua dalam dua hal; seoftng lelaki yang diberi harb oleh

Allah, lalu dia menghabiskannya dalam kebenaran, dan seomng

lakilaki yang dibert hikmah oleh Allah, lalu dia memutuskan

perkara dengannya dan mengaiarkannya kepada orang lain.'6lru
adalah sikap iri yang berupa perlombaan, dimana orang lnng

86 Telah ditakhrij sebelumnyn.
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merasa iri itu menunfut dirinya agar bisa menyamai orang yang dia
irikan tersebut. Dan ini bukanlah iri yang tercela, dimana dia
menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain.

Syahwat juga memiliki batasan, yaitu ketenteraman hati dan

akal dari lelahnya melakukan ketaatan dan mencari keutamaan.

Apabila melampaui hal ini, maka ia akan menjadi keinginan dan

syahwat yang besar, sehingga dia menjadi masuk ke dalam
golongan binatang. Namun jika kurang dari ifu, dan dia tidak
memiliki keinginan untuk memperoleh kesempumaan dan

keutamaan, maka ia akan menjadi kelemahan dan kehinaan.

Istirahat juga memiliki batas, yaitu mengumpulkan jiwa dan

kekuatan yang efisien untuk menyiapkan diri melakukan ketaatan

dan mencari keutamaan-keutamaan serta menggunakannya untuk
itu, sehingga dia tidak dilemahkan oleh rasa letih dan lelah. Jika
melampaui ihr, ia akan menjadi kemalasan, mengulur-ulur wakfu,
dan menyia-nyiakannya sehingga luput darinya banyak

kemaslahatan diri. Dan jika kurang dari itu maka ia akan
membahayakan kekuatan dan melemahkannya, dan bahkan

mungkin membuatnya terputus seperti tanaman yang tidak
tumbuh dengan baik.

Kemurahan hati juga memiliki batasan dari dua sisi, jika ia
melampaui batasannya, ia akan menjadi mubadzir dan berlebihan,

sedangkan jika kurang dari itu maka dia akan menjadi pelit dan
kikir.

Keberanian juga memiliki batasan yang jika dilampaui ia
akan menjadi tindakan yang gegabah. Dan jika kurang dari itu
maka ia akan menjadi sikap pengecut. Batasannya adalah maju di
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saat-saat yang mengharuskan untuk maju dan menahan diri pada

saat-saat yang mengharuskan untuk itu. Sebagaimana yang

dikatakan oleh Muawiyah kepada Amr bin Al Ash:*,, "Aku lelah

mencari tahu apakah engkau pemberani ataukah pengecut;

engkau maju sehingga aku katakan bahwa engkau adalah orang

yang paling pemberani, dan engkau merasa takut sehingga aku

katakan bahwa engkau adalah orang yang paling pengecut." Maka

dia berkata:

Aku pemberani jika kaempatan memungkinkanku untuk itu

Namun jika aku tidak memiliki kesempatan maka aku adalah

pengecut

Rasa cemburu juga memiliki batasan, yang jika dilampaui

akan menjadi tuduhan dan perasangka yang buruk terhadap orang

yang tidak bersalah, sementara jika kurang dari batasannya ia akan

menjadi sebuah ketidakpedulian.

Tawadhu juga memiliki batasan yang jika dilampaui maka ia

akan menjadi kehinaan dan kerendahan, sementara jika kurang

dari itu ia akan melenceng kepada kesombongan dan keangkuhan.

Kehormatan diri juga memiliki batasan, yang jika dilampaui

maka ia akan menjadi kesombongan dan sifat yang tercela, namun
jika kurang dari ifu maka ia akan melenceng kepada kehinaan dan

kerendahan.

Dan yang menjadi patokan dari semua ini adalah keadilan,

yaitu mengambil jalan tengah yang berada diantara dua sisi; sikap

melampaui batas atau berlebihan dengan sikap menyepelekan.

Dan di atasnyalah dibangun kemaslahatan dunia dan akhirat.
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Bahkan maslahat diri tidak akan tegak tanpanya. Sesungguhnya

apabila sebagian akhlak itu keluar dari batasan adil, dan ia
melempauinya ataupun kurang darinya, maka hilanglah kesehatan

dan kekuatannya, sesuai dengan kadar seberapa jauh ia melenceng

dari batasan itu. Begitupula perbuatan-perbuatan alami lain seperti

tidur, begadang, makan, minum, berhubungan badan, bergerak,

olah raga, berkhalwat, bergaul, dan lain sebagainya. Jika seorang

hamba bisa mengambil tempat tengah diantara dua hal yang

tercela, maka itu adalah sikap yang adil, namun jika dia melenceng

kepada salah safu darinya maka itu adalah kekurangan dan

membuahkan kekurangan pula.

Maka salah satu ilmu yang paling mulia dan paling

bermanfaat adalah ilmu mengenai batasan-batasan ini, khususnya

batasan yans disyariatkan dalam perintah dan larangan.

Orang yang pallng berilmu adalah orang yang paling mengetahui

batasan-batasan ifu, sehingga tidak tercampur ke dalamnya apa-

apa yang bukan bagian darinya, dan tidak dikeluarkan darinya apa-

apa yang sehanrsnya menjadi bagian darinya. Allah S berfirman,

4t_{, i9 til'$-u ;i W- 31 3'-Gt,6a3j $L'fr ltiJl
"Orang-orang Arab Badui ifu, lebih sangat kekafiran dan

kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum

yang diturunkan Alkh kepada Rasul-Nya."(Qs. At-Taubah l9l:971.
Maka manusia yang paling adil adalah orang yang menegakkan

batas-batas akhlak dan batasan dari amal-amal yang disyariatkan,
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baik dari sisi ilmu maupun dari sisi pertuatan. Dan hanya Allah-lah

yang dapat memberikan taufik.87

Alfilak Yang Pertengahan

Setiap akhlak terpuji dikepung oleh dua akhlak tercela,

sehingga akhlak yang terpuji itu berada di tengah-tengah, lnng
kedua sisinya merupakan dua akhlak lrang tercela. Seperti

kemurahan hati yang dikepung oleh sifat bakhil dan berlebihan,

atau sifat tawadhu yang dikelilingi oleh sikap rendah dan hina, sifat

sombong dan merasa lebih tinggi.

Sesungguhnya apabila jiwa itu melenceng dari ialan

tengahnya, ia akan melenceng kepada salah satu dari akhlak yang

tercela ifu, dan ini pasti. Jika ia melenceng dari sikap tawadhu, ia

akan melenceng kepada kesombongan dan merasa diri lebih

tinggi, atau kepada kehinaan dan kerendahan. Dan jika ia
melenceng dari sifat malu, ia akan melenceng kepada sifat tidak

tahu malu, kasar, atau kepada kelemahan dan kehinaan, dimana

musuhnya akan berambisi menyerangnya dan membuat'rya

kehilangan banyak maslahat yang seharusnya ia miliki. Dan ia

merasa bahwa itu adalah bagian dari rasa malu, padahal ifu adalah

kelemahan dan kerendahan, serta matinya jiwa.

Begitupula jika ia melenceng dari sifat sabar yang terpuji, ia

akan melenceng kepada kegelisahan, kekasaran, dan mudah

87 [.ih. Al Fawa'id(204-2071.
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marah, atau kepada hati yang keras, dan tabiat yang membafu,

sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang penyair:

hgkau menangisi kami sementara kami tidak menangisi siapapun

Kami memiliki hati Snng lebih kems dartpada unb

Dan apabila ia melenceng dari sikap santun, ia akan

melenceng kepada sikap gegabah, kasar, dan merendahkan, atau

kepada kehinaan dan kerendahan. Maka bedakanlah antara orang
yang kesantunannya muncrrl dari kehinaan dan kelemahan,

dengan orang png kesantunannya didasari oleh kemampuan,

kemuliaan, dan kehormatan diri, sebagaimana yang dikatakan:

Setiap kqanfunan tnng timbul tanpa diiring kentanpuan

Ia adalah alasan Snng diambil oleh orang-orang yang hina

Apabila ia melenceng dari sikap tenang dan kasih sayang,

ia akan melenceng kepada ketergesaan dan kasar, atau kepada
sikap meremehkan dan menyia-nyiakan, sementara sikap tenang

dan kasih syang berada diantara keduanya.

Apabila ia melenceng dari kemuliaan yang diberikan
Allah S kepada orang-orang yang beriman, ia akan melenceng

kepada kesombongan ataupun kepada kehinaan, sementara

kemuliaan yang terpuji ifu berada diantara keduanya.

Apabila ia melenceng dari keberanian, ia akan melenceng

kepada sikap gegabah dan maju tanpa perhifungan yang

mempakan sikap tercela, atau kepada sikap pengecut dan
mundur, yang juga merupakan sikap tercela.
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Apabila ia melenceng dari perlombaan dalam mengejar

kehormatan dan ketinggian, ia akan melenceng kepada sikap iri,

atau kepada kelemahan, kehinaan, dan berpuas diri dengan

kedudukan yang rendah.

Apabila ia melenceng dari sikap qana'ah, ia akan

melenceng kepada ketamakan, atau kepada kehinaan dan sikap

menyia-nyiakan serta kerendahan.

Dan apabila ia melenceng dari sifat rahmat atau kasih

sa!,ang, ia akan melenceng kepada sikap kasar, atau kepada hati

yang lemah dan jiwa yang pengectrt, seperti orang yang tidak

berani maju untuk menyembelih domba, atau menegakkan hukum

Allah, atau memberi pelajaran kepada anaknya, lalu dia

menlnngka bahwa dia melakukan itu atas dasar rahmat dan kasih

sayang. Padahal manusia png paling besar kasih salnngnya, lnkni
Nabi $, pemah menyembelih enam puluh tiga ekor unta dalam

satu kesempatan. Beliau juga memotong tangan kaum laki{aki dan

perempuan, memerintahkan unfuk memenggal leher, menegakkan

hukum Allah, dan merajam hingga orang yang drajam itu mati.

Sementara beliau adalah makhluk Allah yang paling besar kasih

sayangnya

Begitupula dengan wajah yang berseri-seri dan

kegembiraan yang terpuji, sesungguhnya ia merupakan

pertengahan dari wajah yang masam, dahi yang berkenrt, wajah

yang dipalingkan dari orang lain, dan menyembunyikan

kegembiraan dari orang lain, dengan berlebihan dalam melakukan

itu terhadap siapa saja, sehingga menghilangkan wibawa dan

kehormatan, sebagaimana penyimpangan yang pertama
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mengakibatkan ketidaksukaan dan ketidaknyamanan dari orang

lain, dan membuat mereka pergl menjauh darinya.

Orang yang memiliki akhlak yang pertengahan, akan
disukai dan disegani. Orang merasa terhormat di dekatnya dan

suka bertemu dengannya, dan berkenaan sifat Nabi
kita $ disebutkan, 'Orang grang melihatrya pertama kali akan

merasa segan kepadan5n, dan orang yang telah bergaul

dengannya akan mencintainya. "S8 Walahu a'lam.89

88 Ini adalah bagian dari hadits tentang sifat Nabi # ya.,g diriwayatkan oleh
Ali &. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, pembahasan:
Manaqib, bab: Sifat-sifat Nabi $ menumt Ali &,, dan dia berkata: Ini adalah
hadits hasan gharib, dan sanadnya tidak tersambung). AI Albani
melemahkannya di dalam kttab Dha'if Sunan At-Tinnidzi, (748).

8e l-ih. Madanj As-salikin (z/3t+316).
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MENGUTAIyNKAN ORANG I.AIN

Mengutamakan Orang [-ain

Allah $ berfirman,

,i*sza*rs}$;#trp6,?ij
@ <,ir)5'i4*,.r.rf,&

"Dan merela mengukmalan (onng-orang Muhajirin), abs
diri merel<a sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa

tnng dipelihara dai kekikiran diin5n, merel<a itulah oftng orang
yang beruntung. "(Qs.Al Hasyr [59]: 9).

Iibaaratau mengutamakan omng lain adalah kebalikan dari

sifat kikir. Sesungguhnya orang yang lebih mengutamakan orang

lain daripada dirinya sendiri telah meninggalkan apa yang juga

dibutuhkannya. Sedangkan orang yang kikir akan gigih mencari

apa yang tidak dimilikinya, dan jika dia mendapatkan sesuatu di
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tangannln, dia akan kikir dan pelit unfuk mengeluarkannya. Sikap
pelit adalah buah dari kekikiran, dan kekikiran itu mendorong

untuk bersikap pelit. Sebagaimana saMa Nabi $, irl ,:rN6 Vt1.
,fi:;+at)'6;ti,i$+Jf '6;( |5ti os Vlllllf'{:,tt 'Berhati-

hatilah kalian dari kekikiran, kekikiran itu telah

membinasal<an orzng-oftng sebelum kalian, ia memeintahkan
mereka unfuk kikir dan mereka pun kikir, ia juga memeinbhkan
mereka unfuk memufus hubungan silafutmhim dan mereka pun
memufuskann5m.'fr

Maka orang yang pelit adalah orang yang menyambut

seruan kekikiran di dalam dirinya. Dan orang yang mengutamakan

orang lain adalah orang yang menyambut seruan kedermawanan.

Begitupula dengan kedermawanan dan menahan diri dari apa yang

ada pada orang lain juga merupakan sebuah kedermawanan, dan

ia lebih utama daripada kedermawanan dengan memberi.

Abdullah bin Al Mubarak berkata, "Kemurahan jiwa dari

apa yang ada pada orang lain lebih utama daripada

kedermawanan diri dengan memberi. Dan kedudukan ini adalah

kedudukan kemwahan hati, kedermawanan, dan kebajikan."

Kedudukan ini disebut dengan iitsaar(mengutamakan orang

lain) karena ia mempakan tingkatan yang tertinggi darinya. Dan

tingkatannya ada tiga:

9o nR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, pembahasant Tal<at, Bab: Kekikiran,
hadits no. 1698) dan di-shahilrkan oleh Al Hakim (111L, 415), dan dia
berkata, "Hadits shahih." Dan dia disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan di-shahilr
kan juga oleh AI Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud, no. L4871.
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Pertama: Ia tidak kurang dalam memberi dan tidak sulit

baginya, ini adalah kedudukan kedermawanan.

Kedua: Memberi lebih banyak dengan menyisakan

sebagian untuk dirinya, atau menyisakan sebanyak yang dia

berikan, dan ini adalah kemurahan hati.

Ketiga: Mengutamakan orang lain dalam sesuafu

meskipun dia membutuhkannya. Dan ini adalah kedudukan iiMar,
sedangkan kebalikannya adalah al abarah, yaifu lebih

mengutamakan dirinya daripada saudaranln padahal saudaranya

itu sedang membutuhkannya. Dan ini adalah kedudukan png
dikatakan oleh Rasulullah $ kepada kalangan Anshar di dalam

sabdanya, fF ib n.$ ,P ,)?'6 ,iit €>tJ. o';tiL '€\
"SesungguhnSm kalian akan menemukan setelahku orangrcftng

yang atsarah (mengutamakan dirinya sendirt), maka sabarlah kalian

hingga kalian menjunpaiku di telagaku.'9l Selangkan kalangan

Anshar adalah mereka yang disifati Allah dengan sifat riibaar di

dalam firman-Nyu,2-7,6; bi,$; ir:51iF6t?5j "Dan mqel<a

mengwtamakan (orang-orang Muhajiin), abs diri mereka sendii,

sekalipun mereka dalam kesusahan (Qs.Al Hasyr 1$pl: 9).

91 HR. Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Keutamaan para sahabat

Nabi SAW, hadits no. 37921, dan Muslim lshahih Muslim, pembahasan:

Kepemimpinan, hadits no. 1845).
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Allah mensifati mereka dengan tingkatan tertinggi dari

kedermawanan, dan itu adalah suafu sifat yang telah dikenal dari

mereka.

Qais bin Sa'ad bin Ubadah.&, adalah salah seorang yang

paling dermawan yang terkenal dari mereka. Bahkan pada suatu

kali dia jatuh sakit, lalu saudara-saudaranya terlambat

menjenguknya, sehingga dia bertanya tentang mereka. Orang-

orang menjawab, "Mereka semua merasa malu karena masih

memiliki utang kepadamu." Maka dia berkata, "Semoga Allah

menghinakan harta yang menghalangi saudara untuk berkunjung."

Kemudian dia memerintahkan seseorang untuk mengumumkan

bahwa barangsiapa yang memiliki utang kepada Qais, maka

utangnya telah dihalalkan (dianggap lunas), dan sore harinya pintu

rumahnya pecah karena banyaknya orang yang mengunjunginya.

Suatu hari orang-orang berkata kepadanya, "Apakah

engkau pernah melihat orang yang lebih dermawan darimu?" Dia

menjawab, "Ya, kami pemah beristirahat di suatu lembah dan

menginap di rumah seorang wanita. Lalu datanglah suaminya dan

wanita itu berkata, 'Ada dua orang tamu yang menjadi tamumu

malam ini'. Maka suaminya itu mengambil seekor unta dan

menyembelihnya, lalu dia berkata, 'silahkan'. [-alu keesokan

harinya dia kembali membawa seekor unta dan menyembelihnya.

Maka kami berkata, 'Kami baru makan sedikit dari unta yang

engkau sembelih semalam'. Dia berkata, 'Aku Udak akan memberi

tamuku makanan yang berasal dari semalam'. Dan kami tinggal di

sana selama dua atau tiga hari. Saat ifu hujan terus turun, dan dia

melakukan hal yang sama tiap harinya. Ketika kami akan pergi,
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kami meletakkan serafus dinar di rumahnya, dan kami berkata

kepada istrinya, 'Sampaikanlah permintaan maaf kami
kepadanya'. lalu kami pun berangkat. Lalu ketika siang

menjelang, tiba-tiba kami dikejutkan oleh seorang laki{aki png
berteriak di belakang kami, 'Berhentilah wahai kalian pengendara

yang kurang ajar, kalian memberiku harga dari jamuanku?'

Kemudian dia berhasil menyrsul kami dan berkata, 'Kalian harus

mengambil ini kembali atau aku akan menikam kalian dengan

tombakku'. Maka kami pun mengambilnya kembali, dan dia pun
pergi."

Perhatikanlah rahasia dari takdir ini. Allah Yang Maha
Bijaksana lagi Maja Mengetahui telah menakdirkan manusia lain
lebih mengutamakan dunia daripada orang-orang Anshar -dan
mereka adalah orang-orang yang suka mengutamakan orang lain-

agar Allah mengganjar mereka kedudukan 5nng tinggi di surga

Adn, lebih tinggi dari manusia lainnya. Dan saat itu akan terlihat
keutamaan dari sikap iitsaar mereka dan tingginya derajat mereka
melebihi orang-orang yang lebih mengutamakan dunia. Ifulah

karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa saja lrang
dikehendaki-Nya, dan Allah mempunyai karunia yang sangat

besar.

Jika engkau melihat orang lain lebih mengutamakan 1lang
lain daripada engkau -padahal engkau adalah orang yang suka

mengutamakan orang lain- maka ketahuilah bahwa itu
dimaksudkan untuk kebaikan bagimu. Wallahu a'lam.92

e2 l-ih. Madarij As-satikin (2/295-2971.
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Iitsaar Diantara Malfituk
Agama dan muamalah semuanya berpusat pada

mengutamakan orcmg lain. Ia adatah mendahulukan
mengkhususkan orang yang engkau utamakan pada sesuatu yang
lebih engkau utamakan daripada dirimu sendiri. Bahkan ada 5nng
mensyaratkan adanya kebufuhan dari orang yang mengutamakan
orang lain itu, karena jika dia fidak membutuhkannya maka
pemberiannya ifu hanya disebut kemurahan hati dan
kedermawanan. Dan ini hanya berraku dalam iitsaar diantara
makhluk, karena Allah mengutamakan seorang hamba-Nya di atas
yang lainnla tanpa adanya kebufuhan dari-Nya terhadap sesuafu
itu, karena Dialah Yang Maha KaSn lagi Maha Terpuji. Dan dalam
sebuah doa dikatakan, t2 o1l1 ,o;;i r: w|: ,c-iis ri ui.1 piiir
& ,r'-ttt q)tt ,*'s3 t') tlL ,V "ya Allah tambahtah untuk
kami dan jangan kurangi, beilah kami dan jangan halangi dan
kami, muliakanlah kami dan jangan hinakan kami, utamakanlah
kami dan jangan mengutamakan omng rain atas kari, jadikanrah
kami ridha dan ridhatah kepada kami.,e3

Dikatakan bahwa barangsiapa yang lebih mengutamakan
Allah atas selain-Nya, nlscaya Allah akan tebih mengutamakannya
dari png lain. Perbedaan antara iitsaar dan al atsanh adalah
bahwa iitsaar adalah mengkhususkan orang lain unfuk apa yang
engkau inginkan bagi dirimu. sedangkan ar atsamh adalah

93 HR. At-Tirmi&i (sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Tafsir AI eur.an,
bab: Dari sumh Al Mukminuun, hadits no. 3173) dan Ahmad (Al Musnad,
r/341.

sikap

dan
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mengkhususkannya unfukmu atas orang lain. Di dalam sebuah

hadits disebutkan ,; t'aV #, * p} * h, ,iV i1t t3l,j w-u.

W;rt ,qki V::it ,v/-s rir* *Rasutullah g membaiat lami
unfuk mendengar dan taat datarn kqusahan dan kemudahan, sat
kami bersemangat dan saat kani tidak suka, dan mengwtamakan

beliau abs diri kami.'4

Apabila ini telah dipahami, maka sikap iibaar itu bisa

berkaitan dengan makhluk dan bisa pula berkenaan dengan Sang

Khalik. Jika dia berkenaan dengan makhluk maka
kesempumaannya adalah dengan mengutamakan mereka atas

dirimu selama itu tidak menghilangkan wakfumu, tidak menrsak

keadaanmu, tidak menghancurkan agamamu, tdak menufup
jalanmu, dan tidak menghalangi sesuatu lrang akan datang

kepadamu. Namun jika dengan mengutamakan mereka akan

menyebabkan salah safu dari hal-hal di atas, maka mendahulukan

dirimu atas mereka adalah lebih utama. Sesungguhnya lelaki yang

hakiki itu adalah yang tidak mengutamakan orang lain dalam hal
yang berkenaan dengan bagiannya di sisi Allah, siapapun orang
itu. Dan ini adalah perkara yang sangat sulit bagi orang yang

meniti jalan menuju Tuhannya, dan yang pertama lebih mudah

dari ini. Sikap iitsaaryang terpuji ihr, yang dipuji oleh Allah adalah

mengutamakan orang lain dalam hal duniawi, bukan dalam

masalah wakhr, agama, ataupun hal lain yang berkenaan dengan

94 Muttafaqun'alaih.
HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Fitnah, hadits no. TOS6I

dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Kepemimpinan, hadits no. 1709).
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keshalihan hati. Allah g berfirman, b {,( J; #1{Y 6$5-,
6hy1lr 'i 34t, .*;, ? Sj- ij \t* "Dan mereka

mengwtamakan (onng-omng Muhajirin), atas diri merel<a sendiri,

sel<alipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dai
kel<ikiran diinya, merel<a ifulah orang orang yang berunfung. "(Qs.

Al Hasyr [59]: 9). Di sini Allah mengabarkan bahwa iitsaar yang
mereka lakukan adalah pada sesuafu yang seseorang menjaga

dirinya dari kekikiran terhadap sesuafu itu maka dia termasuk

orang-orang yang berunfung. Dan ini hanya berlaku pada hal-hal

duniawi, bukan pada waktu-waktu yang dialokasikan untuk berbuat

ketaatan. Keberuntungan yang hakiki adalah ketika berbuat kikir
dengannya. Dan barangsiapa yang tidak kikir akan waktunya,
niscaya manusia akan meninggalkannya di dunia dalam keadaan

bangkrut dan tidak memiliki apa-apa. Kikir akan waktu adalah
sikap yang membangun hati dan melindungi modal yang

dimiliki. Dan diantara dalil yang menunjukkan hal ini adalah
bahwa Allah $ memerintahkan untuk berlomba-lomba

dalam berbuat kebaikan dan bersegera mengerjakannya. Ini
tentunya berlawanan dengan sikap iitsaar atau mengutamakan

orans lain, Allah S berfirman, r(ja/- 7*.2 H; e {# 6yYj"rt<i

,):'-lti L$3i 'Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari

Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi."

(Qs. Aali 'lmraan [3]: 133), Allah juga berfirrnan, o-ffii W6
"Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan." (Qs. Al

Baqarah [2]: t481, dan Allah juga berfirman,l:j!..itii ,]W Al Ai
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"Dan untuk yang demikian itulah hendaknjm orzrng berlomba-

lomba. "(Qs. Al Muthaffifiin [83]: 251, danNabi $ bersabda, 'r6-i
bi ,c;gJ 

)i\t 
"ia6 

ct3lt A i 16' 'Andaikan manusia

mengetahui keutamaan yang terdapat di dalam adzan dan shaf
pertama, niscaya mereka akan mengwndinya.'95

Undian hanya dilakukan dalam keadaan ramai dan

berdesak-desakan untuk mendapatkan sesuatu, bukan dalam

kondisi mengutamakan orang lain. Jadi, Allah tidak menjadikan

ketaatan dan amal yang mendekatkan diri kepada-Nya sebagai

ladang untuk mengutamakan orang lain, namun semua itu
merupakan ladang unfuk berlomba-lomba. Karena ifulah para

fuqaha berkata, "Tidak dianjurkan mengutamakan orang lain

dalam hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah." Dan

rahasianya -wallahu a'lam- adalah bahwa sikap iitsaar hanya

dilakukan pada hal-hal yang jika dikongsi tidak akan mencukupi,

dan tidak cukup untuk menampung orang lang mengutamakan

dan orang yang diutamakan, bahkan tidak cukup untuk salah

seorang dari keduanya. Adapun amal-amal kebaikan dan ketaatan

tidak pemah kurang untuk seluruh hamba. Andaikan ribuan orang

bersatu melaksanakan safu ketaatan maka tidak akan ada

kesempitan, tidak perlu berdesakan, dan akan cukup bagi mereka

semua. Jika misalnya pada safu amal atau safu tempat yang tidak

mungkin dilakukan oleh semua orang sekaligus -yang jika

95 Muttafaqun'alaih.
HR. Al Bukhari (Shahk Al Bukhari, pembahasan: Adzan, hadits no. 515)

dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Shalat, hadits no. 437,439).
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dilakukan oleh satu orang maka yang lain tidak bisa

melakukannya- maka sesungguhnya di dalam tekad dan niat unfuk

melakukannya telah terdapat pahala yang sama dengan pahala

orang yang mengerjakannya, sebagaimana yang diriwayatkan dari
Nabi $ dalam banyak hadits. Sehingga kalaupun misalnya ia tidak

bisa mengerjakannya, namun ia tidak ketinggalan dalam tekad dan

niat yang kuat unfuk mengerjakannya. Dan selain itu, jika ia tidak

bisa melakukan satu amal, sesungguhnya ia memiliki kesempatan

unfuk menggantinya dalam banyak amal ketaatan yang lainnya;

baik yang sama dengannya, atau lebih baik, maupun yang lebih

rendah darinya. Dan ketika ia mengerjakan amal pengganti, dan

Allah mengetahui dari niat dan tekadnya yang jujur untuk

mengganti amal yang tidak bisa ia kerjakan itu, maka Allah akan

memberi pahala dari amalnya itu dan juga pahala dari amal yang

tidak sempat ia kerjakan. Sehingga dengan demikian Allah

menggabungkan dua pahala untuknya. Dan itu adalah karunia

Allah yang diberikan-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Dan juga, sesungguhnya tujuannya adalah keinginan

seorang hamba unfuk bertaqamrb kepada Allah, mencari wasilah

kepada-Nya, berlomba{omba dalam meraih cinta-Nya, dan sikap

mendahulukan orang lain dalam taqamrb ini justnr menunjukkan

ketidaksukaannya kepada Allah, juga menunjukkan bahwa ia
meninggalkan-Nya, dan tidak belomba-lomba dalam mengejar

keridhaan-Nya. Hal ini berbeda dengan apa yang dibutuhkan oleh

seorang hamba dari makannya, minumnya, dan pakaiannya jika

ada saudaranya yang lain membutuhkannya, yang jika salah

seorang mengambilnya untuk dirinya maka yang lain tidak akan

bisa mendapatkannya. Maka Allah menganjurkan hamba-Nya yang
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memiliki kekuatan dan kesabaran untuk mendahulukan orang lain

dalam hal-hal itu, selama ifu tidak merusak agamanya, atau

mendatangkan bahaya baginya, atau memutus jalan yang hendak

ditempuhnya unfuk menemui Tuhannya, atau mengusik hatinya

dan membuatnya bergantung kepada makhluk, maka kerusakan

yang dihasilkan oleh sikap iibaar seperti ini lebih besar daripada

maslahatnya. Dan jika telah jelas adanya maslahat dari

mendahulukan orang lain, dimana bisa menyelamatkan dirinya dari

kebinasaan, atau dari kebutuhan yang sangat mendesak -dan
orang yang mengutamakan orang lain ifu tidak memiliki yang

lainnya- maka dia perlu mengutamakan orang lain. Namun jika

tidak, maka dia tidak perlu mengutamakan orang lain. Akan tetapi

kalaupun dia melakukannya, maka itu adalah sebuah

kedermawanan dan kemurahan hati yang sangat tinggi nilainSn.

Sesungguhnya orang yang lebih mengutamakan kehidupan orang

lain daripada kehidupannya sendiri, dan mendahulukan

kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri, pada

hakikatnya dia telah menguasai puncak dari kedermawanan dan

kemurahan hati, dan jauh melampaui ujungnya.95

Bagaimana Memiliki Akhlak litsaai?

Jika dikatakan: Apakah yang membuat jiwa ini mudah

untuk mengutamakan orang lain, sementara jiwa ini telah

diciptakan untuk mementingkan diri sendiri (atsarah\ dan bukan

mengutamakan orang lain liitsaal?

e5 l-ih. Thanq Al Hijratain(298-3001.

231



Ensiftfoy cfr a l6nuf Qryyim

Maka jawabannya

memudahkannya untuk ifu :

adalah, ada tiga hal yang

Pertama: Keinginan seorang hamba dalam memiliki
akhlak yang terpuji dan tinggi. sesungguhnya salah satu akhlak
yang tertinggi dan yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang
hamba adalah rtbaar atau mengutamakan orang lain. Alrah telah
menciptakan hati manusia unfuk mengagungkan dan mencintai
orang yang melakukannya, sebagaimana Allah menciptakannya
untuk tidak menyukai orang yang tidak memiliki sifat .ri?saar. Dan
tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Akhlak itu ada tiga;
Akhlak (iitaal lnng merupakan akhlak yang utama, lalu akhlak
(membagi dan sama rata) yang merupakan akhlak yang adil, dan
yang ketiga adalah akhlak (mengutamakan diri sendiri dan
menindas) lrang merupakan akhlak kezhaliman. Orang !/ang
memiliki akhlak mengutamakan orang lain akan dicintai, ditaati,
dan disegani. orang lang memiliki akhlak adil maka tidak ada
jalan bagi orang lain untuk menyakitinya dan menguasainln, akan
tetapi orcmg lain tidak patuh kepadanya sebagaimana kepatuhan
mereka kepada orang yang memiliki akhlak iitsaar. sedangkan
orang png memiliki akhlak mementingkan diri sendiri, maka
orang lain akan lebih cepat menyakiti dan menguasainln daripada
kecepatan aliran air di tanah yang landai. Apakah ada sebab lain

lrang menghilangkan kekuasaan kecuali sikap mementingkan diri
sendiri? sesungguhnya jiwa manusia tidak bisa bersabar
menghadapinya, karena itulah Rasulullah $ memerintahkan para

sahabatnya unhrk mendengar dan taat kepada para pemimpin
meskipun mereka mementingkan diri sendiri, karena dalam
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ketaatan terhadap orang yang mementingkan diri sendiri terdapat
kesulitan.

Kedua: Ketidaksukaan kepada akhlak yang tercela, dan
kebencian kepada sifat kikir.

Ketiga: Mengagungkan hak-hak !/ang diberikan Allah
kepada kaum muslimin antara yang satu dengan yang lainnya.

Dengan ini seorang hamba akan menjaganya dengan sebaik-

baiknya, takut jika dia menyia-nyiakannya, dan mengetahui bahwa
jika dia tidak mengerahkan usaha di atas batas keadilan, niscaya

tidak mungkin baginya untuk berhenti pada batasannya, karena hal
itu sangatlah sulit, dan bahkan dia harus melampauinya unfuk
sampai kepada akhlak yang utama, atau dia akan turun kepada
sikap zhalim. Jadi, karena ketakutannya akan menyia-nyiakan hak
orang lain dan masuk ke dalam lingkup kezhaliman, maka dia
memilih untuk mengutamakan orang lain (iitsaar) karena hal ifu
tidak akan mengurangi hak orang lain dan tidak pula

mendatangkan mudharat baginya. Dengan ifu dia memperoleh
nama yang baik di dunia dan pahala yang besar di akhirat,

ditambah dengan banyak keberkahan dan limpahan kebaikan png
diperolehnya karena sifat iitsaanya ifu. Sehingga dengan
demikian, maka apa yang diperolehnya dari mengutamakan oftmg
lain akan lebih banyak daripada apa yang diberikannya. Orang
yang pemah mencoba ini akan mengetahuinya, dan baE png
belum mencobanya maka hendaknya dia memperhatikan keadaan
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dunia dengan seksama. Orang yang mendapatkan kemudahan
adalah orang yang diberi taufik oleh Allah &.e7

Batasan-Batasan Dalam litsaar

Al Harawi berkata, "Iibar memiliki tiga tingkatan: Engkau

mengutamakan makhluk di atas dirimu selama ifu tdak
menghancurkan agamamu, tidak memufus jalanmu, dan tidak
merusak wakfumu."

Maksudnya, engkau mendahulukan mereka daripada dirimu
dalam hal-hal lnng berkaitan dengan kemaslahatan mereka,

seperti memberi mereka makan padahal engkau lapar, memberi
mereka pakaian padahal engkau telanjang, memberi mereka
minum padahal engkau haus, selama itu tidak menyebabkan pada

kerusakan yang tidak diperbolehkan di dalam agama, seperti
mendahulukan mereka dengan hartamu sementara engkau berada
dalam kondisi sangat membuhrhkan dan dalam keadaan terdesak
yang menyebabkanmu meminta-minta kepada orang lain.
Begitupula mendahulukan orang lain dalam hal-hal yang

diharamkan di dalam agama, karena hal itu adalah kebodohan dan
kelemahan, dimana orang yang melakukannya akan tercela di
hadapan Allah dan juga di hadapan manusia.

Adapun perkataannya, "Tidak memufus jalanmu,"

maksudnya adalah tidak memutus jalanmu unfuk mencari dan
terus berjalan menuju Allah S, seperti mendahulukan orang lain

e7 Uh. Thariq Al Hijnrairz (30G301).
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dalam berdzikir dan menghadapkan wajah kepada Allah, karena

dengan demikian berarti Anda telah mendahulukann5a atas Allah,
dan mengutamakannya dalam memperoleh bagianmu dari Allah,
yang seharusnya tidak boleh didahulukan unfuk orang lain. Maka
pemmpamaan Anda adalah seperti seorcmg musafir yang berjalan

di suatu jalan, lalu dia bertemu dengan seorang laki{aki 3nng
menghentikan jalannya, lalu orang ifu berticara kepadanp dan

melalaikannya sehingga dia tertinggal dari teman-teman

seperjalanannya. Inilah keadaan sebagian besar manusia terhadap
orang yang benar-benar berjalan menuju Allah S. Sesungguhnya

sikap iitsaar mereka terhadapnya adalah sebuah kebodohan.

Betapa banyak orang yang mendahulukan orang lain dalam

mendekatkan diri kepada Allah, dan betapa sedikit orang !,ang
lebih diutamakan Allah dibanding yang lainn3a.

Begitupula mengutamakan orang lain dalam hal yrang dapat

memsak waktunya, ini juga merupakan sebuah keburukan. Seperti

mendahulukan orang lain dalam waktunya, lalu hatinya menjadi

bingung untuk mencari gantinya. Atau mendahulukan orang lain

pada sesuafu yang sebenamya dia telah mengumpulkan tekad dan
semangatnya untuk Allah, namun karena ifu hatinya kembali

terpecah dan konsentrasinya juga kembali buyar. Ini iuga
menrpakan iitsaar yarrg tidak terpuji.

Begitupula mendahulukan orang lain dengan menyibukkan

hati dan pikiran untuk kepentingan dan maslahat mereka -!ang
bukan menjadi tanggung jawabmu- daripada memikirkan hal Sang
bermanfaat dan menyibukkan hati dengan Allah. Dan orang yang
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melakukan ifu dapat didapati dengan mudah, dan bahkan

demikianlah kondisi kebanyakan manusia.

Setiap hal yang dapat menyebabkan kebaikan bagi hatimu,

waktumu, dan keadaanmu bersama Allah, maka janganlah

mengutamakan orang lain atasnya. Sesungguhnya jika engkau

mengutamakan orang lain dalam hal ifu, maka itu sama dengan
engkau mengutamakan syetan atas Allah @ sementara engkau

tidak mengetahuinya.

Perhatikanlah dengan seksama keadaan sebagian besar

manusia yang mendahulukan orang lain atas Allah, padahal hal itu
justnr membahayakan mereka dan sama sekali tidak
mendatangkan manfaat bagi mereka. Kebodohan dan ketololan

apakah yang lebih tinggi dari ini?

Atas dasar inilah para fuqaha berbicara tentang sikap

mengutamakan orang lain dalam hal-hal yang mendekatkan diri
kepada Allah, dimana mereka berpendapat bahwa itu adalah

makruh atau diharamkan, seperti orang yang mendahulukan orang

lain untuk menempati shaf pertama di dalam shalat sementara dia

memilih mundur ke belakang. Atau mendahulukan orang lain

untuk lebih dekat kepada imam, atau mendahulukan orang lain

untuk azdan atau iqamah, atau mendahulukan orang lain dalam

menunfut ilmu sementara dia tidak melakukannya unfuk dirinya,

atau mengangkat orang lain darinya, sehingga karena ifu orang

lain mendapat keberunfungan sementara dia tidak.

Mereka berbicara tentang sikap iitsaar yang ditunjukkan
Aisyah qu kepada Umar bin Khaththab rg untuk dimakamkan di

kamamya.
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Para ulama menjawab bahwa orang yang telah meninggal

dunia maka amalnln telah terputus dengan kematiannya itu dan
terpufus pula kesempatan unhrk mendekatkan diri kepada
Allah $, sehingga tidak bisa dibapngkan jika mendekatkan diri
kepada Allah setelah kematian itu juga disebut iitsaar, karena tidak
ada istilah mendekatkan diri kepada Allah bagi orang yang telah
meninggal. Sesungguhnya itu hanyalah mengutamakan orang lain
unfuk memperoleh tempat yang mulia dan utama bagi orang Sang
dianggap lebih berhak darinya. Dan mengutamakan orang lain
dalam hal ini adalah sikap mendekatkan diri kepada Allah S bagi

orang 5rang melakukannya. Wallahu a'lam.98

e8 Uh. Madarii,4s-&tikin (2/302-303).
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UKHUWAH

Menolong Orang-Orang Yang Beriman

Memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman

memiliki cara yang bermacam-macam; bisa menolong dengan

harta, dengan kedudukan, dengan badan dan layanan, dengan

nasehat dan wejangan, dengan doa dan memohonkan ampunan

untuk mereka, dan bisa juga dengan bersimpati dan ikut

merasakan kepedihan mereka.

Dan kadar dari pertolongan ini sesuai dengan kadar

keimanan seseorang. Semakin lemah keimanannya akan semakin

lemah pula pertolongannya, dan semakin kuat imannya maka

semakin kuat pula pertolongannya. Rasulullah S adalah orang

yang paling besar pertolongannya kepada para sahabahya, dan

para pengikut beliau juga memiliki andil yang sesuai dengan

seberapa jauh mereka mengikutinya.

Suatu hari yang sangat dingin orang-orang masuk menemui

Bisyr Al Hafi, sementara dia tidak mengenakan baju dan menggigil

kedinginan, maka mereka berkata, "Apa ini wahai Abu Nashr?"
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Dia menjawab, "Aku teringat akan orang-orang miskin dan

kerasnya dingin yang mereka rasakan, sementara aku tdak
memiliki apa-apa untuk membantu mereka, maka aku ingin

membantu mereka dengan ikut merasakan rasa dingin mereka."99

Kebaikan Budi (Al Futuunahl

Kebaikan budi (al futuwvnhl pada hakikatrya adalah

kedudukan ihsan (berbuat kebajikan) kepada manusia, menahan

diri untuk tidak berbuat buruk kepada mereka, dan menanggung

gangguan mereka. Jadi, ia adalah penggunaan akhlak yang baik

terhadap mereka. Dan pada hakikatrya ia adalah hasil dari akhlak
yang baik dan penggunaannya. Sementara perbedaan antara

kebaikan budi dengan keluhuran budi (al muruu'ah) adalah bahwa

keluhuran budi lebih umum darinya. Kebaikan budi merupakan

bagian dari keluhuran budi. Sesungguhnya keluhuran budi (al
muntu 'ar5) ifu adalah penggunaan sesuafu yang memperindah dan

mempercantik hal-hal yang khusus bagi seseorang atau

berpengaruh pada orang lain, dan meninggalkan perbuatan yang

mengotori atau memperburuk hal-hal yang juga khusus bagi

dirinya atau berpengaruh pada orang lain.

Sedangkan kebaikan budi (al futuwunhl adalah penggunaan

akhlak yang baik pada makhluk.

Dan ia memiliki tiga tingkatan: Tingkatan berakhlak dengan

akhlak yang baik, tingkatan al futuwwah, dan tingkatan al

ee Uh. AlFawa'id(246).
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muruu'ah, sementara kita telah berbicara mengenai tingkatan

akhlak.

Dan ini adalah kedudukan atau tingkatan yang mulia.

Syariat tidak mengungkapkannya dengan nama "al futuruwah"

akan tetapi menyebufurya dengan nama, "makaimul akhlak" atau

akhlak yang terpuji, sebagaimana yang terdapat di dalam hadits

Yusuf bin Muhammad bin Al Munkadir dari ayahnya dari

Jabir rg dari Nabi #, Jr;ilr ',yait ,9x.'!r i$ 'Cb, Ayt ?ttt 'ttt

"Sesungguhnya Allah mengutusku unfuk menyempumakan akhlak

yang terpuji dan perbuatan 3ang baik.'nM

Dari yang aku ketahui, orang yang paling dahulu berbicara

tentang 'al fufuwwah" atau kebaikan budi adalah Ja'far bin

Muhammad, lalu Al Fudhail bin lyadh, Imam Ahmad, Sahl bin

AMullah, AI Junaid, dan kemudian sekumpulan orang lainnya.

Diceritakan bahwa Ja'far bin Muhammad pemah ditanya

tentang al fufuwwah. maka dia berkata kepada orang yang

bertanya, "Bagaimana menurut pendapatmu?" Orang itu
menjawab, "Jika aku diberi, maka aku berterima kasih dan jika

tidak maka aku bersabar." Maka dia berkata, "Anjing-anjing kami
juga demikian." Maka orang yang bertanya itu berkata, "Wahai

putra Rasulullah, lalu apakah yang dimaksud al fufuwwah itu
menumtmu?" Dia menjawab, "Jika kami diberi maka kami akan

100 H3. Ahmad (Al Musnad,2/3L8, dan Al Hakim (Al Mustadmk,2/6L31
dan dia men-shahih*annya. Disebutkan oleh Al Albani dalam As-Silsilah Ash
Shahihah (no.45).
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mengutamakan orang lain, dan jika kami tidak diberi maka kami
berqlukur."

AI Fudhail bin Iyadh*gberkata, "Al futuu/unh atau

kebaikan budi ifu adalah memaafkan kesalahan saudara-saudara

yang lain."

Imam Ahmad db berkata -dalam riwayat dari putranya

Abdullah, darinya- saat dia ditanya tentang al fufuwuah, dia
menjawab, "Meninggalkan apa yang engkau inginkan karena apa
yang engkau takuti."

Dan aku tidak menemukan pendapat lain dari imam yang

empat tentang masalah ini selain Imam Ahmad.

Al Junaid pemah ditanya tentang al futuwwah, maka dia
menjawab, "Jangan membenci orang miskin dan jangan

menentang orang kaya."

AI Harits Al Muhasibi #b berkata, "Al futuu,wah adalah

ketika engkau berbuat adil tanpa mengambil bagian unfuk dirimu."

Sementara Umar bin Utsman Al Makki berkata, "Al
futuwwah adalah akhlak yang baik."

Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata, "Al fufuunaah

adalah engkau melawan dirimu demi Tuhanmu."

Ada yang mengatakan, "Al fufuu,unh adalah ketika engkau

melihat bahwa tidak ada keutamaan pada dirimu atas orang lain."

Dan Ad-Daqqaq berkata, "Akhlak ini tidak mencapai
kesempumaannya kecuali pada diri Rasulullah $, karena setiap
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jiwa akan berkata pada Hari Kiamat, 'Diriku, diriku'. sementara
beliau mengatakan,'Umatku, urnatklt'."

Ada yang mengatakan, "Al fufuurwah adalah engkau tidak
menjadi lawan bagi siapapun, yakni dalam menjaga hak dirimu,
adapun berkenaan dengan hak Allah, maka al futuwuah adalah
engkau menjadi lawan bagi setiap orang, bahkan meskipun itu
adalah kekasih yang dicinta."

Ada yang mengatakan, "Al fufuua,vah berarti bahwa engkau
tidak bersembunyi dari orang yang mencarimu."

Ada yang mengatakan, "Al fuhtr,vumhberarfi bahwa engkau
tdak lari kefika orang yang meminta pertolongan datang
kepadamu." Ada yang mengatakan, "Menampakkan nikmat dan
menyembunyikan cobaan." Dan ada yrang berpendapat, .,Engkau

tidak menyimpan dan tidak pula meminta maaf."

Diceritakan bahr,rn seorang lakilaki menikahi seorang
wanita, lalu ketika unnita itu masuk menemuinya, suaminya
melihat bekas cacar pada fubuhnya, maka dia berkata, "Mataku
sakit." lalu dia berkata, "Aku telah buta." Dua puluh tahun
kemudian ishinya meninggal tanpa mengetahui bahwa sebenamya
suaminya bisa melihat. Lalu dia ditanya mengenai hal itu, dan dia
menjawab, "Aku tidak ingin dia merasa sedih karena aku melihat
apa yang dideritanya." Maka dikatakan kepadanya, "Engkau telah
melampaui sifat al futuwwah."

Dan dikatakan, "Bukanlah termasuk al futuwuah iika
engkau mengambil kanntungan dari temanmu."
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Seorang lelaki menjamu sejumlah pemuda yang menjadi

tamunya, lalu ketika mereka selesai makan, keluarlah seorang
pelayan wanita untuk menuangkan air ke tangan mereka, lalu
salah seorang dari mereka menarik tangannya dan berkata,
"Bukanlah termasuk futuwvnh jika seorang wanita menuangkan

air ke tangan laki{aki." Maka salah seorang dari mereka berkata,
"selama bertahun-tahun aku telah sering masuk ke rumah ini, dan

aku tidak pemah tahu apakah wanita ataukah laki-laki lnng
menuangkan air ke tangan kami."

Sekumpulan pemuda datang mengunjungi seorang
pemuda, lalu tuan rumah berkata, "Wahai pelayan, hidangkanlah

makanan." Namun pelayan tersebut tidak menghidangkannya.

Maka tuan mmah kembali memerintahkannya untuk yang kedua

kali, lalu yang ketiga kalinya, namun pelayan tersebut tetap tidak
menghidangkannya. Sehingga para tamu saling memandang safu

sama lain. Lalu mereka berkata, "Bukanlah termasuk fufu.pwah
jika seseorang memerintahkan orang yang tidak menumtinya
untuk menghidangkan makanan." Maka fuan rumah itu berkata
pada pelayannya, "Mengapa engkau begitu lambat

menghidangkan makanan?" Pelayannya berkata, "Tadi di atasnya

ada semut, dan bukanlah adab yang baik untuk menghidangkan

makanan kepada tamu sementara diatasnya ada semut, dan
bukanlah termasuk futuwwah jika membuang semut dan
mengusimya dari makanan, maka aku pun menunggu sampai

semut ifu pergi." Maka mereka berkata, "Wahai pelayan, orang

sepertimu terlalu mulia melayani kami."
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Diantara bentuk al futuwwah atau kebaikan budi yang tidak
bisa disaingi adalah, dikisahkan bahwa seorang lelaki tidur di
Madinah, lalu dia kehilangan sebuah kantung yang berisi seribu

dinar, maka dia segera bangun dalam keadaan panik, dan

menemukan Ja'far bin Muhammad, dia pun memeganginya dan

berkata, "Engkau telah mengambil kanfungku." Ja'far bertanya,
"Apa yang ada di dalamnya?" Lelaki ifu menjawab, "(Jang seribu

dinar." Ja'far membawanya ke rumahn5n dan memberinya seribu

dinar. Kemudian lelaki ifu menemukan kanfungnya, dan dia pun

datang menemui Ja'far unfuk meminta maaf dan mengembalikan

uangnla, narnun Ja'far menolak unfuk menerimanya darinya. Dan
dia berkata, "Hartia png telah aku keluarkan dari tanganku tidak
akan pernah aku ambil kembali selaman5ra." Maka lelaki itu
berkata kepada orang-orang, "Siapalrah orang ini?" Mereka
menjawab, "ltu adalah Ja'far bin Muham-u6."101

Tingkatan-Tingkatan dalam Kebaikan Budi
(Futumryahl

Al Harawi *B berkata, "la memiliki tiga tingkatan: Pertama,

meninggalkan perbantahan, kedua, berpura-pura mengabaikan

kesalahan orang lain, dan ketiga, melupakan perbuatan

menyakitkan yang dilakukan orang lain."

Tingkatan ini termasuk dalam bab meninggalkan dan

melepaskan, maksudnya tidak berbantahan dengan siapapun, tidak

101 66. Madarij As-Salikin (2/347 -350).
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mencari musuh untuk dirinya selain dirinya sendiri, itulah

lawannya.

Tingkatan ini juga memiliki tiga tingkatan: Tidak

berbantahan dengan lisannya, tidak meniatkan pertantahan

dengan hatinya, dan tidak memikirkannya di dalam pikirannya. Ini

berkenaan dengan hak dirinya.

Adapun dalam hal yang berkenaan dengan hak TuhannSn,

maka fufuqt4nh adalah dia berbantahan karena Allah dan untuk

Allah, dan dia juga bertahkim kepada Allah. Sebagaimana yang

dikatakan Nabi $ di dalam doa istiftahnya, ''/|rfs ,'t:CV UJ

tiiig "Dan karena-Mu aku berbantahan, dan kepda'Mu aku

berhukum."lo2 Dan ini adalah tingkatan fufuwwahdari para ulama

yang berdalnvah ke jalan Allah &.

Adapun berpura-pura mengabaikan kesalahan orang lain

adalah bahwa apabila dia melihat kesalahan orang lain, yang

syariat mewajibkannya untuk menghukum orang ifu, dia akan

memperlihatkan seolah dia tidak melihatrya, agar orang itu udak

berpaling dan menjauh, lalu dia akan membuatnya merasa nyaman

dalam menanggung beban. Dan futuwunh dalam berpura-pura

mengabaikan ini adalah lebih tinggi tingkatannya daripada

futuwwah dengan cara menyembunyikannya padahal dia

melihatnya.

Loz Muttafaqun'alaih.
HR. Al Bukhari (Shahk N Bukhai, pembahasan: Tahajjud, hadits no.

1120) dan Muslim (Shahk Muslim, pembahasan: Shalat musafir, hadits no.

76e1.
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Abu Ali Ad-Daqqaq & berkata: Seorang wanita datang dan

bertanya kepada Hatim tentang suatu masalah. lalu kebefulan
pada saat itu keluar suara lain dari wanita itu yang membuatnya
merasa malu, maka Hatim berkata, "Keraskanlah suaramu!" Ini
membuat wanita ifu menlangka bahwa Hatim tuli, sehingga dia
merasa senang karenanya. wanita ifu berkata, "Hatim tidak bisa

mendengar suaraku." Maka Hatim pun digelari Hatim yang tuli.
Dan berpura-pura mengabaikan ini merupakan setengah dari
futuwwah.

Sedangkan melupakan pertuatan menyakitkan yang

dilakukan orang lain, yakni dengan melupakan perbuatan orang
lain yang menyakitkan hatimu agar hatimu menjadi bersih
untuknya dan tidak merasa kesal kepadanya.

Aku katakan: Ada sikap melupakan lain, yang merupakan
bagian dari futuwwah atau kebaikan budi, yaitu melupakan
kebaikanmu kepada orang lain hingga seolah-olah kebaikan itu
Udak pemah datang darimu. Dan sikap melupakan ini lebih
sempuma daripada yang pertama.

Dalam hal ini dikatakan:

Dia melupakan perbuatannya, dan Allah menampakkannya

Sesungguhn5n kebaikan ifu makipun engkau sembunyikan, ia
akan tetap terlihat

Al Harawi dS berkata, "Tingkatan kedua, engkau

mendekatkan orang yang menjauh darimu, memuliakan orang
yang menyakitimu, meminta maaf kepada orang yang berbuat
jahat kepadamu, dengan lapang dada, bukan dengan menahan
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amarah, dengan kasih sayang dan bukan dengan kesabaran yang

hebat."

Tingkatan ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya dan
juga lebih sulit. Sesungguhnya yang pertama mengandung sikap
meninggalkan konfrontasi dan berpura-pura mengabaikan.

Sedangkan yang ini mengandung perbuatan baik kepada orang
yang berbuat buruk kepadamu, dan memperlakukannya dengan

cara yang berlawanan dengan perlakuannya kepadamu, sehingga

kebaikan dan keburukan yang ada diantara dirimu dengannya

berada dalam dua garis lurus, garismu adalah kebaikan, dan
garisnya adalah keburukan. Dalam hal ini seorang penyair berkata:

Apabila kami sakit kami datang kepada katian unfuk manjenguk

Dan kalian berbuat salah, maka kami datang kepada kalian dan

meminta maaf

Bagi yang ingin memahami tingkatan ini sebagaimana
mestinya, maka hendaknya dia memperhatikan sejarah Nabi $,
bagaimana beliau memperlakukan manusia, dan dia akan

menemukan ini di sana. Tidak ada orang selain beliau yang bisa

memiliki tingkatan ini dengan sempuma, dan kemudian omng-

orang yang mewarisinya akan memperoleh warisan sesuai dengan

bagian mereka. Dan aku tidak pemah melihat seorang pun yang

mampu menggabungkan semua sifat ini melebihi Syaikhul Islam

Ibnu Taimiyah. Salah seorang sahabatnya pemah berkata, "Aku
berharap perlakuanku kepada teman-temanku sama seperti

perlakuannya kepada musuh-musuh dan lawanJawannya."
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Aku tdak pemah sekari pun merihabrya mendoakan
keburukan atas musuh-musuhngn ifu, dan dia jusbu selalu
mendoakan kebaikan bagi mereka.

Suatu hari aku datang kepadanya membarm berita gernbira
tentang kematian muzuh , dan orang yang paring keras

kepadanya, maka dia membentak dan menegurku
sambil membaca istiryai lalu dia seketirra itu juga bangkit dan pergi
ke rurnah kehrarga orang ifu unhrk berbeta sungkawa. Dan dia juga
berkata kepada mereka, "sungguh aku bagi kalian sama dengan
kedudukarurya bagi kalian, tdaklah kalian memiliki suatu urusan
dimana kalian membtrfuhkan pertolongan melainkan aku akan
menolong kalian," dan kata-kata lain }l,ang semacam ini. Maka
mereka pun merirsa senang dan mendoakannya, serta
mengan(Klap tindakannlp ini sebagai suafu hal lnns sangat besar
nilainyra. Sernoga Allah merahmatinSn.

Ini telah dipahami. Adapun "Meminta maaf kepada orang
37ang be6trat salah kepadamu," maka pada awalnya ini kurang
bisa dipahami, karena engkau tidak pemah melakukan suatu
kesalahan lnng mengharuskan untuk meminta maaf. Kalaupun
ada, maka ifu adalah karena engkau tidak membalas
perbuatannSn, maka apakah engkau merasa perlu meminta maaf
kepadanya karena tidak membalas?

Maksudnya adalah bahwa engkau memposisikan dirimu
dalam posisi orcng yang bertuat salah, dan orang yang berbuat
salah lafrak untuk meminta maaf.

Dan yang menjadi buku bagimu dalam kondisi ini adalah
bahwa engkau mengetahui bahwa sesungguhnya engkau bisa
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dikuasai oleh orang lain hanya karena dosa yang engkau pertuat,

sebagaimana firman Allah &, A3( q '4; n pUgJ-Y|

@ 6;lfrj ful "Dan ap saja musibah tnns menimpa

kamu maka adalah disebabkan oleh pertuabn tangannu sendiri,

dan Allah memaalkan sebagan b6ar dan kaalahan-
kqalahanmu). " lQs. Asy-syuuraa [42]: 30).

Maka apabila engkau mengetahui bahwa engkau telah

memulai suahr dosa, lalu Allah membalasmu melalui tangan orang
itu, maka pada hakikahya engkau lebih layrak untuk meminta
maaf.

Dan perkataannya, "Dengan lapang dada, bukan dengan
menahan amarah, dengan kasih salnng dan bukan dengan
kesabaran yang hebat," maksudnya adalah jadikanlah perlakuanmu

ifu muncul dari sikap memaafkan, jiwa png bersih, dan dada png
lapang. Bukan didasari oleh amarah, kesempitan dan
semacamnya, karena sesungguhnya ifu adalah bukti bahwa itu
tidak berasal dari akhlakmu, namun ia adalah suafu yang datang
dari luar dan akan segera hilang. Dan tidak ada maksud lain
kecuali memperbaiki yang batin, yang tersembunyi, dan hati.

Dan apa yang dikatakan oleh syaikh di atas tidak mungkin
dapat dilakukan kecuali setelah melevrrati jembatan kesabamn png
hebat dan menahan amarah. Jika dia telah mampu melakukan ini,
dia akan sampai kepada kedudukan ini dengan pertolongan Allah.
Wallahu u'1u*.103
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AI Muruu'ah (Keluhuran Budi)

Al Muruu'ah berasal dari wazan fa'uulah, dari kata al
mar'u, seperti al fufuu44nh yang berasal dari kata a/ fataa, dan al
insaangryh Snng berasal dari kata al inaan, karena itulah maka

hakikafrya adalah jiwa manusia yang bersifat dengan sifat-sifat

manusia, yang membedakannSn dari binatang dan halan, juga

dari syetan Snng terkufuk. Sesungguhnya di dalam diri manusia

terdapat tiga faktor png saling menarik; safu faktor menariknSn

unhrk bereifat ' dengan sifat sifat syetan, pifu berupa

kesombongan, hasad atau iri, merasa diri tinggi, lalim, jahat, suka

menyakiti, merusak, dan crrang

Faktor kedua menariknya untuk berakhlak dengan sifat

binatang, dan itu adalatr qnhwat.

Dan faktor ketiga menariknya unhrk berakhlak dengan sifat-

sifat malaikat, benrpa kebajikan, nasehat, berbuat baik, ilmu, dan

taat.

Hakikat dari muntu'ah atau keluhuran budi itu adalah

membenci dua faktor yang pertama dan menyambut ajakan dari

faktor yang ketiga, sementara ketiadaan muruu 'ah atau tipisnya

munru'ab adalah dengan mengikuti dua faktor yang pertama, dan

menerima ajakannya ke mana saja.

Kemanusiaan, keluhuran budi (muruu 'ah), dan kebaikan

budi (fufuwwahl. semuanya berpusat pada penolakan dan

penentangan terhadap dua faktor yang pertama itu, dan

menyambut ajakan faktor yang ketiga, sebagaimana yang

dikatakan oleh salah seorang ulama salaf, "Allah menciptakan
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malaikat sebagai akal yang tidak memiliki syahwat, dan

menciptakan binatang sebagai syahwat yang tidak memiliki akal,

lalu menciptakan manusia dan membekalinya dengan akal dan
syahwat. Maka barangsiapa yang akalnya dapat mengalahkan

syahwatnya, dia bergabung dengan golongan malaikat, dan
barangsiapa yang syahwatnya mampu mengalahkan akalnln,
maka dia bergabung dengan golongan binatang."

Karena ifulah dikatakan dalam batasan dari muruu'ah,
"Sesungguhnya ia adalah kemenangan akalatas syahwat."

Dan para fuqaha' juga berkata tentang batasannya, "Al
muruu'ah adalah menggunakan apa-apa yang dapat
mempercantik dan memperindah seorang hamba, dan
meninggalkan apa-apa yang mengotori dan menodainya."

Ada yang mengatakan, "Al muruu 'ai (keluhuran budi) ifu
adalah berakhlak dengan akhlak yang baik dan menghindari semua

akhlak yang buruk."

Dan hakikat dari al muruu 'ah adalah, "Menjauhkan diri dari
hal-hal yang rendah dan hina dalam perkataan, akhlak, dan
perbuatan."

. Keluhuran budi (muruu'ah) dalam lisan adalah kata-kata
yang manis dan baik, dan kemudian memetik buahnya dengan

mudah.

Keluhuran budi dalam akhlak adalah kelapangan dan
keluasannya untuk orang yang dicintai dan juga untuk orang yang

tidak disukai.
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Keluhuran budi dalam harta adalah menggunakannya

dengan baik pada tempat-tempahya yang terpuji secara akal,

kebiasaan, dan syariat.

Keluhuran budi dalam kedudukan adalah menggunakannya

untuk kepentingan orang yang membutuhkannya.

Keluhuran budi dalam kebajikan adalah dengan

mempercepatnya, memudahkannya, memberikannya, tidak

melihatnya pada saat itu dilakukan, dan melupakannya setelah ia

dilakukan. Inilah muruu 'ah atau keluhuran budi dalam memberi.

Adapun muruu'ah atau keluhuran budi dalam

meninggalkan, yaifu meninggalkan perbantahan atau permusuhan,

meninggalkan celaan, perdebatan, menutup mata dari aib orang

yang mengambil hakmu, tidak mengejamya dengan funtutan,

berpura-pura tidak tahu tentang kesalahan orang lain, membuat

mereka merasa bahwa engkau tidak mengetahui tentang kesalahan

seorang pun dari mereka, menghormati yang tuo, menjaga

kehormatan orang yang sebaya, dan memperhatikan adab pada

orang yang lebih kecil. Dan ini memiliki tiga tingkatan:

Tingkatan pertama: Muruu'afi atau keluhuran budi

seseorang terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan memaksanya

untuk bersifat dengan hal-hal yang mempercantik dan

memperindahnya, meninggalkan hal-hal yang mengotori dan

menodainya, agar sifat-sifat yang baik itu menjadi kebiasaan

baginya dalam kehidupan nyata. Maka barangsiapa yang

membiasakan sesuatu dalam kesendirian dan khalwatnya, maka

hal itu akan menguasainya pada saat dia berada di hadapan

umum. Maka janganlah dia membuka auratnya pada saat sendiri,
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tidak bersendawa dengan suara yang mengganggu selama dia bisa
menghindarinya, tidak mengeluarkan kentut dengan suara keras
sementara dia bisa menyembunyikannya, dan jangan pula makan
dengan rakus pada saat dia makan sendirian.

Secara umum, janganlah dia melakukan sesuatu pada saat
dia sendirian, yang dia akan merasa malu jika dia melakukannya di
hadapan banyak orang, kecuali hal-hal yang tidak dilarang oleh
syariat dan akal, dan tidak bisa dilakukan kecuali pada saat
berkhalwat seperti melakukan hubungan badan, menyendiri, dan
lain sebagainya.

Tingkatan kedua: Keluhuran budi terhadap makhluk,
yaitu dengan menggunakan syarat-syarat adab, malu, dan akhtak
yang baik terhadap mereka. Tidak memperlihatkan kepada
mereka hal-hal yang tidak dia sukai jika orang lain melakukannya
kepada dirinya. Hendaknya dia menjadikan orang lain sebagai
cermin bagi dirinya sendiri. segala hal yang tidak disukainya dari
perkataan, perbuatan, atau akhlak, hendaknya dia menjauhinya.
Dan apa-apa yang dia sukai dari semua ifu maka hendaknya dia
melakukannya.

Orang yang memiliki kearifan ini akan dapat mengambil
manfaat dari setiap orang yang bergaul dan berteman dengannSla,

baik itu orang yang sempuma akhlaknya, atau yang kurang
akhlaknya, atau orang yang buruk perangainya atau yang baik
perangainya, atau yang tidak memiliki muruu'arl (keluhuran budi)
maupun yang penuh dengannya.

Banyak orang yang mempelajari muruu'ah ini, juga
mempelajari akhlak yang terpuji dari orang-orang yang memiliki
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sifat yang bertentangan dengan apa yang dipelajarinya,

sebagaimana yang didapati pada seorang budak dari seorang
tokoh yang buruk akhlaknya, kasar, dan tidak layak menjadi budak

dari seorang tokoh, lalu ditanyakan kepada budak itu dan dia
berkata, "Aku belajar akhlak yang terpuji darinya (tuannya)."

Dan ini hanya bisa dengan mengetahui tentang akhlak yang

terpuji dari kebalikannya, dan juga dengan melatih diri untuk
berteman dan bergaul dengannya, serta bersabar menghadapinya.

Tingkatan ketiga: Keluhuran budi terhadap Allah S,
dengan merasa malu karena Dia melihatmu. Dia dapat mengetahui

apapun yang engkau lakukan pada setiap wakfu dan setiap

hembusan nafas, unfuk kemudian memperbaiki kekurangan dirimu
sekuat tenaga. Sesungguhnya Dia telah membelinya darimu, dan
engkau berusaha unfuk menyerahkan barang yang dijual itu dan
mengambil harganya. Bukanlah bagian dan muruu 'ah (keluhuran

bud| jika engkau menyerahkannya dengan banyak aib di
dalamnya, sementara engkau menuntut harga yang sempurna.

Hendaknya engkau melihat bahwa perbaikan yang dilakukan itu
sesungguhnya merupakan nikmat dari-Nya, dan meyakini bahwa
Dialah yang berkuasa atas dirimu, bukan dirimu. Maka rasa malu
terhadapNya akan membuatmu sibuk memperbaiki aib dan
kekurangan dirimu, tidak sempat menoleh kepada aib orang lain.
Rasa malu iuga membuatmu dapat melihat hakikat dan tidak lagi
memandang bahwa perbuatan dan perbaikan yang engkau lakukan
itu berasal dari dirimu sendiri.l@

104 l-ih. Madarij As-satikin (2/357 -350r,.
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Adab Menjamu Tamu

Allah S berfirman mengenai kekasih-Nya hrahim *f, U
1gU if JG At f,,il,@ +, ,[*,'sJ .bl dI 'Maka dia

pergt dengan diam4iam menemui keluargaryn, kemudian

dibaornnSn daging anak sapi gng gemuk. I-alu dihidangkannSn

kepada merela (tetapi mereka tidak mau makan). lbnhim lalu

berl<ab, 'silahkan Anda makan'. " (Qs. A&-Dzaariyaat [5U: 25-

271. Ayat ini mengandung beberapa sisi pujian, adab menjamu

tamu, dan memuliakan tamu:

Diantaranya adalah redaksi, .jJ 6l'6 "Maka dia pergi

dengan diamdiam menemui kefuargan9n," kata ar'raughaan

(irtidD artinya adalah pergi dengan cepat dan diam-diam, ia

mengandung isyarat kesegeraan dalam memuliakan tamu,

sementara kata 'diamdiam' mengandung maksud tidak

memperrnalukan tamu, atau tidak membuatrya merasa malu. Ini

berbeda dengan orang yang merasa berat dalam menjamu tamu,

dia terburu-buru menemui tamunya, lalu menampakkan kepadanya

jumlah uang yang dia keluarkan, menimbang apa yang dia beli,

dan mengambil bejana di hadapan tamu, dan hal lain

semacamnya, gmg semua itu memiliki maksud mempernalukan

tamu dan membuatnya malu. Maka l<ata 'raagha' (Ltr) menafikan

kedua hal ini.

Sementara redaksi, .$ 6L "Menemui keluargan5n,"adalah

sebuah pujian lain karena di sana terdapat isyarat bahwa

kemuliaan tamu adalah sesuatu yang telah ada di dalam
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keluarganya, dan ia tidak perlu meminjamnya dari tetangganln,
dan tidak pula pergi kepada selain keluarganya, karena
penghormatan dan pemuliaan tamu ifu telah ada pada mereka.

Dan redaksi, gLi ,b, i6 "kemudian dibawranSn daging

anak sapi 5nng gemuk,'mengandung tiga macam pujian:

Pertama: Melayani tamunya secara langsung, dia tidak
menyuruh orang lain melakukannya, namun dia membawanya
langsung dengan tangannya sendiri.

Kedua: Dia datang membawa heunn sembelihan ifu
secara utuh, bukan sebagiannya, agar mereka dapat memilih
bagian mana dari daging itu yang terbaik, sesuai dengan keinginan
mereka.

Ketiga: Binatang itu gemuk dan bukan kums, dan ini
merupakan salah satu harta yang berharga. sebagaimana anak
sapi yang gemuk, orang-orang selalu mengaguminya, dan karena
kemurahan hatinya, mudah baginya untuk menyembelih dan
menghidangkannya.

nedaksi, t'l "Kepada merela,"mengandung pujian untuk

adab yang lainnya, gafu, menghidangkan makanan langsung ke
hadapan para tamu, berbeda dengan orang yang menghidangkan
makanan di suafu tempat dan kemudian dia meminta tamunya
untuk pergl ke tempat makanan ifu dihidangkan.

Sedangkan pada redaksi firman-Nya, G;tU {f J6
"Ibrahim berkata: Silahkan Anda makan,,, terdapat pujian atas
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adab lainnya, dimana hrahim menawarkan kepada mereka untuk

makan dengan mengatakan, "Silahkan Anda makan!" dan ini

merupakan ungkapan sopan dan mengisSaratkan kelembutan,

be$eda dengan orang lnng mengatakan, "Letakkanlah tangan

kalian pada makanan, makanlah, majulah," dan ungkapan-

ungkapan lainnya.los

Berkumpul dengan Teman-Teman dan
Permasalahannya

Berkumpul dengan teman-teman terbagi menjadi dua:

Pertama: Berkumpul unfuk sekedar memenuhi keinginan

dan menghabiskan waktu. Ini mudharatnya lebih besar daripada

manfaatrya, dan paling tidak, ia akan mentsak hati dan

membuang-buang waktu.

Kedua: Berkumpul bersama mereka untuk saling tolong-

menolong dalam meraih kesuksesan, dan saling menasehati dalam

kebenaran dan kesabaran. Ini adalah harta yang paling besar dan

juga paling bermanfaat. Akan tetapi di dalamnya terdapat tiga

permasalahant

Pedama: Saling mencari muka.

Keduar Berbicara dan bergaullebih dari kebutuhan.

Ketiga: Perkumpulan itu berubah menjadi syahwat dan

kebiasaan yang menghilangkan tujuan awalnya.

105 66. Ar-Risalah At-Tabukijah (2L2-2L4).
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Secara urnum, perkumpulan dan pergaulan adalah virus;

baik terhadap jiwa yang suka menyalahkan dirinya, maupun

terhadap hati dan jiwa yang tenang. Hasilyang didapat bergantung

pada virus ifu sendiri, jika virusnya baik maka baik pulalah

buahqn.

Demikianlah, jiwa-jiwa yang baik maka virusnya berasal dari

malaikat, sementara jiwa yang busuk virusnya berasal dari syetan.

Dan dengan hikmah-Nya, Allah telah menjadikan wanita yang baik

untuk lelaki yang baik pula, dan lelaki yang baik untuk wanita yang

baik pula, demikian pula sebaliknp.lo5

Terlalu Banyak Bergaul

Terlalu banyak bergaul dapat menyebabkan penuhnya hati

oleh asap dari nafas manusia sehingga hatinya menjadi hitam, lalu

membuatnya terpecah belah, menjadikannya sedih, gelisah, lemah,

dan menanggung beban yang tidak dapat dipikulnya, yaifu berupa

teman-teman yang buruk, hilangnya kemaslahatannya, sibuk

dengan mereka dan dengan urusan mereka sehingga dia

melupakan kemaslahatannya. Pikirannya terbagi pada wadah

funtutan dan keinginan mereka. Lalu apa yang tersisa darinya

untuk Allah dan hari akhirat?

Betapa banyak pergaulan dengan manusia menyebabkan

murka Allah, menjauhkan nikmat, menunrnkan bencana,

membatalkan pemberian, menyebabkan munculnya cobaan, dan

106 t ilr. Al Faua'id (80).
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menjerumuskannya ke dalam musibah? Bukankah lnng
menyebabkan bencana bagi manusia adalah manusia lainnya?
Apakah yang lebih berbahaya bagi Abu Thalib -pada detikdetik
kematiannya- daripada teman-teman Snng buruk? Mereka tems
berada di dekatnya sehingga menghalanginya untuk mengucapkan

safu kalimat yang akan menjamin kebahagiaan dirinya selamanya.

Pergaulan ini, yang didasarkan pada kepentingan duniawi,
dan memenuhi hasrat dan qnhuat mereka satu sama lainnya,

akan segera berubah ketika hakikat permusuhan yang terpendam
itu muncul, saat itulah orang yang terjerumus dalam pergaulan itu
akan menggigit tanganryn karena penyesalan, sebagaimana firman

Auah &, oif# @ # l-lt'{Lih,# 3j< *:'i & $h, 3;-;;-:

a|'G ilt*i ,Lr( r' 6"Ai3@{+6)d 
"+1 

I ,# "D* (insattah)

hai (ketika itu) orang Wng zhalim menggigit dua hngannln,
senya berkata, Aduhai kinryn (duQ aku mengantbil jalan
bercama-sama Rasul'. Kecelakaan besarlah bagiku; kiran5m aku
(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman al<rab(ku). Sesungguhnya

dia telah menyesatkan aku dari Al aunn ketika Al Qwan itu telah
datang kepadaku." (Qs. Al Furqaan l25l: 27-291, Allah juga

berfirman, @ <ifit$yfie ,r?1-;iA4 l;j_fL;Jl ,,reman-

teman akrab pada hai ifu sebagiannjn menjadi musuh bagt

sebagian yang lain kecuali orang-orang Wng bertakow. " (es. Az-
Zukhruf (43): 671, sementara kekasih Allah Ibrahim *f berkata

kepadakaumnya,fiV:ati;$ta.S{;.,:';;€iit$l$,u}:-itCt

V 3t3ri iK;-,U:$x ru^Li-:-;l;i #,4K'ts;!;i
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@ 6=p,it4 "sesungguhn5n berhala-berhala wng karnu

sembah selain Allah, hanya unfuk menciptakan kasih satmng

diantara kami dalam kehidupan di dunia, kemudian pada Hari
Kiamat sebagian kami akan saling mengingkai dan saling

mengwfuk; dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sama sekali
tidak ada penolong bagimu. " (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 25). Inilah

keadaan orang-orang yang berkongsi untuk safu kepentingan;

mereka saling menyayangi selama mereka saling membanfu dalam

mendapatkannya. lalu apabila kepentingan itu telah hilang, dia

akan meninggalkan penyesalan, kesedihan, kepedihan, lalu kasih

sayang itu akan berubah menjadi kebencian, laknat, dan cercaan

antara sebagian dengan sebagian lainnya, karena kepentingan itu
juga telah berubah menjadi kesedihan dan siksaan. Sebagaimana

yang dapat disaksikan di dalam dunia ini dari keadaan orang-orang

musyrik yang terhina saat mereka ditangkap dan dihukum. Setiap

orang yang saling membantu dalam kebatilan, dan saling

menyayangi karenanya, suatu saat kasih sayang itu akan berubah

menjadi kebencian dan permusuhan.

Tolak ukur yang tepat dalam pergaulan adalah bergaul dan

bercampur dengan manusia dalam kebaikan -seperti shalat

Jum'at, shalat jamaah, hari-hari raya dan haji, belajar ilmu, jihad,

dan dalam nasehat- dan menjauhi mereka dalam kejahatan serta

hal-hal mubah yang tidak penting. Apabila ada kebutuhan untuk
berbaur dengan mereka dalam keburukan, sementara dia tidak bisa

memisahkan diri dari mereka, maka hendaknya dia sangat berhati-

hati unfuk tidak mengikuti mereka dan bersabar menghadapi

gangguan mereka. Karena mereka pasti akan menyakitinya jika dia
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tidak memiliki kekuatan dan tidak pula memiliki penolong. Akan
tetapi perlakuan mereka ifu akan membuahkan kehormatan diri,
kemuliaan, rasa cinta kepadanya, dan penghormatan, juga pujian

dari orang-orang ifu dan juga dari orang-orang yang beriman,

bahkan dari Tuhan semesta alam. Sementara mengikuti mereka

han!,a akan membuahkan kehinaan, kebencian terhadapnya,

amarah, dan cercaan dari mereka dan juga dari orang-orang lnng
beriman, bahkan dari Tuhan semesta alam.

Maka bersabar dalam menghadapi perbuatan mereka yang

menSnkitkan adalah lebih baik dan membuahkan akibat yang lebih

baik dan juga terpuji. Kalaupun ada keperluan untuk bergabung

dengan mereka dalam hal-hal mubah yang tidak bermanfaat, maka

hendaknya dia berupaya membalikkan pertemuan itu menjadi

majelis ketaatan kepada Allah sebisa mungkin. Untuk itu
hendaknya dia menyemangati dirinya sendiri, memperkuatnya, dan
tidak tertipu oleh godaan syetan yang hendak memutus usahanya

itu dengan membisikkan bahwa itu adalah riya dan keinginan

unfuk menampakkan ilmu dan kehebatanmu, dan hal-hal lain yang

semacamnya. Maka hendaknya dia memerangi godaan itu,
meminta pertolongan kepada Allah, dan sebisa mungkin memberi

mereka pengaruh yang baik.

Jika keadaan tidak memungkinkannya untuk itu, maka

hendaknya dia mencabut hatinya dari mereka sebagaimana rambut
yang dicabut dari tepung. Dia ada diantara mereka namun
sebenamya tidak ada, dekat tapi sesungguhnya jauh, antara tidur
dan terjaga. Dia memandang mereka namun tidak melihat mereka,

dia mendengar pembicaraan mereka tetapi tidak memahaminya,
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karena dia telah mengambil hatinya dari tengah-tengah mereka
dan membawanya naik kepada malaikat yang tertinggi, bertasbih
di sekeliling Arsy bersama arwah-arwah yang suci. Alangkah sulit
dan berafulya hal ini bagi jiwa manusia, namun ia akan mudah bagi
orang yang dimudahkan oleh Allah. Antara seorang hamba
dengan-Nya hendaknya hamba itu jujur kepada-Nya, seralu kembali
kepada-Nya, menghempaskan dirinya di depan pintu-Nya dalam
keadaan hina dan rendah, tidak ada yang bisa membanfunya
mewujudkan ini kecuali cinta yang bersih, dzikir yang tak putus
dengan hati dan lisan, dan menjauhkan diri dari empat perkara
memsak yang akan kami sebutkan kemudian. Ini tidak akan bisa
diraih kecuali dengan bekal yang baik dan kekuatan dari Allah &,
juga tekad yang benar, dan kekosongan hati dari kesibukan
dengan selain Allah &. Wattat u u'r*r.lo7

107 uh. Madanj As-satihn (t/44+44s1.
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HAL-HAL I.AIN YAI.IG BERKAITAN

Beberapa Sifat Seorang Mukmin

Seorang mukmin berada di lembah dan manusia lain

berada di lembah lainnya. Dia adalah orang yang tunduk,

tawadhu', bersih hatinya, mudah diatur, hatinya cepat berdzikir

mengingat Allah, bersih dari berbagai pengakuan, tidak pemah

mengaku-ngaku dengan lisannya, hatinya, ataupun keadaannya.

Dia zuhud pada segala hal selain Allah, sangat antusias pada

segala hal yang mendekatkannya kepada Allah &, dekat dengan

manusia namun juga jauh dari mereka, suka pada apa yang tidak

mereka suka, tidak suka pada apa yang mereka suka, dan

sendirian dalam jalan menuju apa yang difujunya. Dia tidak merasa

gembira dengan apa yang dimiliki dan tidak pula merasa sedih

karena apa yang tidak dimiliki. Orang yang bergaul dengannya

akan menjadi bahagia karenanya, orang yang melihatnya akan

mengingatkannya kepada Allah &, dia menjauhkan bebannya dari

manusia, menanggung gangguan mereka, dan menahan diri unfuk

tidak menyakiti mereka. Dia memberi mereka nasihat,

memberikan kepada mereka kehormatan dan dirinya, bukan unfuk
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meminta balasan, dan bukan pula karena kehinaan ataupun

kelemahan. Dia tidak masuk ke dalam hal-hal yang Udak

bermanfaat baginya, dan tidak pula pelit pada hal-hal yang tidak
akan menguranginya. Sifatrya adalah jujur, menjaga kehormatan
diri, mendahulukan orang lain, tawadhu', santun, tenang, dan
mampu menanggung beban. Dia memberi orang lain tanpa
mengharap balasan atau prrjian, tidak pemah mencela, mendebat,

menun'fut, ataupun memperlihatkan haknyra atas orang lain. Dia
tidak pemah merasa memiliki keutamaan atas orang lain, hanya

melakukan apa yang menjadi umsannya, selalu menghormati
saudara-saudaranya, pelit akan wakfunya, dan selalu menjaga

lisannya.lo8

Rasa Malu

Perhatikanlah akhlak ini dengan seksama, akhlak yang

dikhususkan bagi manusia dan tidak dimiliki oleh seluruh hewan
lainnya, yaifu akhlak malu yang mempakan akhlak yang paling
utama dan yang paling mulia. Ia adalah akhlak yang paling besar

nilainya, paling banyak manfaatnya, dan bahkan ia adalah
keistimer.r,raan dari kemanusiaan. Barangsiapa yang tidak memiliki
rasa malu, maka tidak ada yang dia miliki dari kemanusiaannya

kecuali daging, darah, dan rupanya yang lahiriah, ditambah bahwa

sebenamya dia tidak lagi memiliki kebaikan.

ro8 65. Thafiq Al Hijntain (sLl.
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Andai bukan karena akhlak ini niscaya tamu tidak akan

dimulaikan, janji tidak akan dipenuhi, amanah tidak akan

difunaikan, tidak ada kebutuhan orang lain yang dipenuhi,

seseorang tidak akan memilah mana kebaikan untuk dilakukan dan

mana keburukan unfuk dijauhi, auratnya tidak akan ditutup, dan

dia tidak akan segan melakukan perbuatan yang keji.

Banyak orang yang jika bukan karena rasa malu, dia tidak

akan menunaikan hal-hal yang diwajibkan kepadanya, tidak

memerhatikan hak orang lain, tidak menyambung tali

silatunahimnya, dan tidak pula berbakti kepada orang tuanya.

Sesungguhnya faktor yang mendorong semua perbuatan ini bisa

berupa agama -yaitu mengharapkan pahala yang baik- dan bisa

juga faktor duniawi yang tinggi, yaitu rasa malu seseorang dari
orang lain.

Telah jelas bahwa jika bukan karena rasa malu, baik itu
malu kepada Allah maupun malu kepada manusia, maka

seseorang tidak akan melakukan hal-haldi atas.

Di dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya diriwayatkan

secara mat{u', 'irtibl 
'i6 tr6ir 'e gt tj,ii ,rrisr * lt c,, tt?Lt

,; ri ,.6, 9s: $3z (2 ',H,i ,;ij tiz u,Y7r 'Matutah kaliqn

kepda Allah dengan sebenar-benarnSa malu." Para sahabat

bertanya, "Apakah sebenar-benamya malu itu?" Beliau menjawab,

"hgl<au menjaga kepala dan ap yang dipikirkannya, menjaga
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Wrut dan apa yang dimakann5n, dan engkau selafu mengingat

kubunn dan musibah. "1o9

Dan Nabi $ bersabda, ei* t '*tt # iJ 'il "Jika

engkau tidak malu maka befiuatlah sekehendak hatimu.'41o

Sementara pendapat yang paling shahih dalam hal ini
adalah pendapat Abu Ubaid dan banyak ulama lain, bahwa

maksud dari hadits ini adalah ancaman, seperti firman Allah $,
'&C$?t 'Perbuatlah apa tmng karnu kehendan^."(Qs. Fushshilat

[4U: 40), dan juga firman-Nya ,>r+l;:ii$ 'Makan dan bercenang-

senanglah kamu (di dunia) sebentar. "(Qs. Al Mursalaat l77lt 461.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa ini merupakan

pengizinan dan pembolehan, sehingga maknanya adalah, jika

engkau ingin melakukan suatu perbuatan maka lihatlah dahulu

sebelum melakukannya, jika ifu termasuk perbuatan yang

menjadikanmu malu di hadapan Allah dan manusia maka jangan

engkau lakukan, dan jika itu bukan sesuafu yang membuat malu,

maka lakukanlah, karena ia bukanlah perbuatan yang buruk.

Menurutku, sabda beliau ini bentuknya adalah permintaan,

sedangkan maknanya adalah unfuk mengabarkan. Kekuatannya

sarna seperti seseorang yang mengatakan, "Orang yang tidak malu

akan melakukan apa yang dia inginkan!" Ifu bukanlah sebuah izin

ro9 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Sifat Hari Kiamat,
hadits no. 24581dan Ahmad (N Musnad,l/387).

rr0 gg. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, dalam: hadits-hadits para Nabi,
hadits no. 3484).
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dan bukan pula sekedar ancaman, namun ia memiliki makna

mengabarkan, dan maknanya adalah, bahua yang menghalangi

seseorang dari keburukan adalah rasa malu, dan orang Sang tidak

memiliki rasa malu akan melakukan apapun yang dia inginkan.ul

Sepuluh Bagian Dari Rasa Malu

Rasa malu dibagi menjadi sepuluh bagian: Malu berbuat

dosa, malu karena merasa tidak sempuma dalam melakukan

ko,r,rajiban, malu karena pengagungan, malu karena menghormati,

malu karena sopan, malu karena menganggap diri rendah dan

hina, malu karena cinta, malu karena ubudiyah, malu karena

kehormatan diri dan kemuliaannya, dan malunya seseorcmg

kepada dirinya sendiri.

Adapun malu berbuat dosa adalah seperti malunya

Adam & saat dia lari dan bersembunyi di surga, lalu Allah berkata,

"Apakah engkau lari dariku wahai Adam?" Dia menjawab, "Tidak

wahai Rabb, akan tetapi karena malu kepada-Mu."

Malu karena merasa tidak sempuma dalam melakukan

ko,r.rajiban, seperti malunya para malaikat yang tak henti bertasbih

mensucikan Allah siang dan malam tanpa pemah berhenti, lalu

pada Hari Kiamat mereka berkata, "Maha Suci Engkau! Kami

belum mampu beribadah kepada-Mu dengan sebenar-benamya

ibadah."

111 66. Mftah Dar As-Sa'adah (2/236-2381.
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Malu karena pengagungan adalah malu karena yang

berdasarkan malaifat. Sejauh mana makrifat atau pengetahuan

seorang hamba kepada Tuhannya, sebesar itu pula dia merasa

malu kepada-N5n.

Malu karena menghormati adalah seperti malunya
Rasulullah $ kepada kaum yang diundang beliau ke walimah

Zainab, mereka berlama{ama duduk di rumah beliau, Ialu beliau

berdiri dan malu untuk mengatakan kepada mereka, "Pergila[!"112

Malu karena sopan, seperti malunya Ali bin Abu
Thalib.g untuk bertanya kepada Rasulullah S tentang madzi,

karena kedudukan puki beliau pada dirinya.ll3

Malu karena menganggap diri rendah dan hina, seperti
malunya seorang hamba kepada Tuhannya S saat dia meminta

agar dipenuhi kebutuhannya, karena merasa dirinya hina dan

rendah di hadapan-Nya. Dalam sebuah atsar israil dikatakan,

bahwa Musa berkata, "Wahai Rabb, sungguh aku memiliki
kebutuhan di dunia, narnun aku merasa malu untuk memintanya
kepada-Mu wahai Rabb." Maka Allah S berkata, "Mintalah

rr2 Muttafaqun hlaih.
HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Tafsir sumh Al Ahzab,

bab firman Allah S: ;Al efi.ljf.i t 'Janganlah kamu memasuki rurnah
Nabi.." hadits no. 5166) dan Muslim lshahih Muslim, pembahasan: Nikah,
hadits no. 14281.

Lr3 Mutafaqun blaih.
HR. Al Bukahri (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Mandi, hadits no. 269)

dan Muslim lShahih Muslim, pembahasan: Haidh, hadits no. 303).
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kepada-Ku bahkan garam untuk adonan rotimu sekalipun, dan
juga makanan untuk dombamu!"

Bisa jadi, malu yang semacam ini disebabkan oleh dua hal:

Pertama: Si pemohon merasa dirinya hina, merasa memiliki

banyak dosa dan kesalahannSn begifu besar.

Kedua: Dia merasa bahwa Tuhan yang dijadikannya tempat

meminta ifu terlalu besar dan agung di hadapannya.

Adapun malu karena cinta, maka ini adalah rasa malu

seorang pencinta dari orang yang dicintainya. Sehingga ketika ada

yang terlintas di dalam pikirannya saat orang yang dicintainya ifu
tidak ada, dia sudah merasakan getaran rasa malu di dalam

hatinya, lalu dia merasakannya di wajahnya, sementara dia tidak

mengetahui sebabnya. Begitupula ketika seorang pencinta bertemu

dengan orang yang dicintainya, atau orang yang dicintainya ifu
memberi kejutan kepadanya, maka dia akan merasakan perasaan

takut yang luar biasa. Dari sanalah muncul ungkapan, "Keindahan

yang menakutkan." Sebabnya berasal dari rasa malu dan perasaan

takut yang tidak diketahui oleh sebagian besar manusia itu. Tidak

diragukan bahwa cinta memiliki kekuasaan yang kuat terhadap

hati, yang lebih kuat daripada kekuasaan orang yang

menundukkan tubuh. Manakah orang yang dapat menundukkan

hati dan jiwamu jika dibandingkan dengan orang yang

menaklukkan tubuhmu. Karena ifulah para ratu dan penguasa

merasa heran terhadap kuatnya kekuasaan orang yang dicintai
cinta terhadap orang yang mencintainya, dan betapa kuat omng
yang mencinta itu tunduk dan patuh kepada mereka. Apabila

orang yang dicintai itu memberi kejutan kepada orang yang
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mencintainya, dan melihatnya secara tiba-tiba, dia akan merasakan

kuatnya serangan kekuasaannya ke dalam hatinya, sehingga dia
dilanda oleh keterkejutan dan rasa takut.

Suatu hari kami pemah bertanya kepada Syaikhul Islam
hnu Taimiyah tentang masalah ini, lalu aku menyebutkan jawaban

ini kepadanya, maka dia tersen5mm dan tidak mengatakan apapun.

Adapun malu karena ubudiyah, maka ini adalah malu yang

terdiri dari rasa cinta dan takut. Dia melihat bahwa ubudiyah yang

dilakukannya kepada Tuhannya belumlah baik, sementara

Tuhannya jauh lebih agung dan lebih tinggi dari semua

ubudiyahngn itu. Maka ubudiyahnya kepada Tuhannya
membuatnya merasa malu kepada-Nya.

Adapun malu karena kehormatan diri dan kemuliaannya,

maka ini adalah rasa malu dari jiwa yang besar jika dia melakukan

sesuatu yang berada di bawah kehormatannya, baik ifu yang

berkenaan dengan pemberian ataupun kebajikan. Dengan
pemberiannya, dia merasa malu karena disebabkan oleh
kehormatan diri dan kemuliaannya. Dan ini memiliki dua sebab:

Pertama: Hal ini. Kedua: Dia merasa malu kepada orang
yang mengambil pemberiannya itu, sehingga dia merasa seolah

dialah yang mengambil dan menjadi peminta-minta. Sehingga
sebagian orang yang terhormat dan mulia ini tidak sanggup

menghadapi orang yang dia beri karena merasa malu kepadanya.

Dan ini termasuk ke dalam rasa malu yang disebabkan oleh sikap
menyalahkan diri sendiri, karena dia merasa malu atas rasa malu
yang dirasakan oleh orang yang mengambil pemberiannya.
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Sedangkan malunya seseorang kepada dirinya sendiri, ini

adalah rasa malu yang dimiliki oleh jiwa-jiwa yang mulia, tinggt,

merasa tidak ridha terhadap kekurangan dirinln, dan tidak meftEa

puas dengan kerendahan, maka dia mendapati dirinya merasa

malu kepada dirinya sendiri, sehingga seolah dia memiliki dua jiwa,

dimana salah satunya merasa malu kepada yang lainnya. Inilah

malu yang paling sempuma. Sesungguhnya apabila seoftmg

hamba telah merasa malu terhadap dirinp sendiri, tenhrnya dia

akan lebih merasa malu kepada orang 1u6.114

Wara'

Wara' akan mensucikan kotoran hati dan najis yang ada di

dalamnya, sebagaimana air mensucikan kotoran dan najis dari

pakaian. Antara pakaian dan hati terdapat kesesuaian antam

lahiriah dan batiniah, karena itulah pakaian seseomng

menunjukkan hati dan keadaannya, dan masing-masing dari

keduanya juga memberi pengaruh satu sama lain. Karena itulah

kita dilarang untuk mengenakan suha dan emas, juga kulit

binatang buas, karena ia akan berpengaruh pada hati, yakni

menafikan ubudiyah dan kekhusS/u'an. Pengaruh hati dan jiwa

pada pakaian adalah sesuatu yang tersembunyi, hanya bisa dilihat

oleh orang-orang yang memiliki mata hati dari kebersihannya,

kekotorannya, baunya, dan kegembiraannya. Bahkan pakaian

kebaikan dapat dibedakan dari pakaian orang yang jahat,

meskipun kedua pakaian itu tidak dikenakan oleh mereka.

1 la 66. Madarij As-&likin (2/267 -27 Ol.
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Nabi,S telah menghimpun seluruh bagian wara' dalam

satu kalim at, iii- t v ';?S :i, ir;"t * 'u "Tanda dai kebaikan

Islam s*eorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bergana

baginya'tl, 1ni umum mencakup semua yang tidak berguna

baginya, baik ifu dalam berbicara, melihat, mendengar, memukul,

berjalan, berpikir, dan semua gerakan, baik yang lahir maupun

yang batin. Dan kalimat ini adalah kalimat yang cukup dan

mencakup dalam hal wara'.

hrahim bin Adham berkata, "Wara' adalah meninggalkan

setiap syr.rbhat, dan meninggalkan yang tidak berguna bagimu,

artinya meninggalkan hal-hal yang tidak penting." Di dalam At-

Tirmidzi diriwayatkan secara marfu' dari Nabi S, ,61i i;-1(1t-

u"r! gl 'r5S "Wahai Abu Hurairah, jaditah onng yang wara'

nisagn engkau menjadi orang tnng paling tekun 6",i6u4u1i.'415

Asy-Syibli berkata, "Wara' artinya adalah bersikap wara'

dari semua hal selain Allah." Sementara Ishaq bin Khalaf berkata,

"Wara' dalam perkataan lebih berat daripada wara' dalam emas

dan perak, dan zuhud terhadap kekuasaan lebih berat daripada

zuhud terhadap emas dan perak, karena keduanya akan

dihamburkan demi mendapatkan kekuasaan."

115 gp. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Zuhud, bab: 11,

hadits no. 2318) dan lbnu Majah (Sunan lbnu Majah, pembahasan: Fitrah,

hadits no. 3976). Di-shahil*an oleh Al Albani dalam Shahih Sunan lbni
Majahlno.3211).

116 p13. hnu Majah (Sunan lbnu Majah, pembahasan: Zuhud, bab: Wara'

dan tal$ra, hadits no. 4277) dan di-shahil>kan oleh Al Albani dalam Shahih

Sunan lbnu Majah (no. 3398).
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Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, 'Wara' adalah awal dari

zuhud, sebagaimana qanaah adalah awal dari ridha."

Yunus bin Ubaid berkata, "Wara' adalah keluar dari setiap

syr.rbhat, dan memuhasabah diri dalam setiap kejapan mata."

Sufuan Ats-Tsauri berkata, "Aku Udak pemah melihat

perkara yang lebih mudah daripada wara', apa yang menggang5Ju

di hatimu maka tinggalkanlah ia!"

Sahl berkata, "Yang halal itu adalah sesuafu yang tidak ada

maksiat kepada Allah di dalamnya, dan lrang mumi darinya adalah

yang tidak melupakan Allah di dalamnya."

Hasan pemah bertanya kepada seorang budak, "Apa sendi

dari agama?" Dia menjawab, "Sikap t rara'." Hasan kembali

bertanya, "Apa bencananya?" Dia menjawab, "Ketamakan." Maka

Hasan merasa kagum kepadanya.

Hasan berkata, "sebesar biji sawi dari sikap wara' lebih

baik daripada seribu biji sawi dari puasa dan shalat."

Abu Hurairah rS berkata, "Yang menempati tempat duduk

di dekat Allah kelak adalah orang-orang wara' dan zuhud."

Seorang ulama salaf berkata, "Seorang hamba tidak akan

mencapai hakikat tal$ra sampai dia meninggalkan apa lnng
dibolehkan baginya karena khawatir akan terjerumus ke dalam

sesuatu yang tidak boleh baginya."
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Seorang sahabat berkata, "Dulu kami sengaja

meninggalkan tujuh puluh pintu halal karena khawatir akan

terperosok ke dalam satu pintu yang haram."117

Tingkatan-Tinglntan dalam Kemurahan Hati dan
Kedermawanan

Kemurahan hah ('aliuud memiliki sepuluh tingkatan:

Pertama: Bermurah hati dengan jiwanya. Dan ini

merupakan tingkatannya yang paling tinggi. Sebagaimana yang

dikatakan oleh seorang penyair:

Dia bermunh hati dengan jiuranSn saat orang inng kikir

merafi pelit dengannSa

Dan bermunh hati dengan jivva adalah puncak kemurahan

hati Snng tertinggi

Kedua: Bermurah hati dengan kepemimpinan. Ini adalah

tingkatan kedua dari kemurahan hati, dimana sifat ini

mendorongnya untuk menganggap remeh kekuasaannya dan

bermurah hati dengannya, sehingga dia mendahulukan orang lain

dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Ketiga: Bermurah hati dengan kenyamanan dan

ketenteraman dirinya. Dia berbaik hati memberikannya meskipun

dia lelah dan payah, demi kemaslahatan orang lain. Termasuk di

dalamnya kemurahan hati seseorang dalam mengorbankan

117 uh. Madanj As-salikin l1/29-3L1.
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tidumya dan juga kenikmatannya unhrk orang yang berbincang-

bincang dengannya, sebagaimana yang dikatakan:

Dipefiudak oleh kemurahan hati, andai orzng yang

meminta ifu berkata kepdanya

Benkanlah sefuruh ftrsa kantuk dai kdua
matarnu, niscaya dia tidak akan tidur

Keempat: Bermurah hati dengan ilmu dan

memberikannya. Ini termasuk diantara tingkatan kemurahan hati

yang tertinggi, dan bermurah hati dengan ilmu lebih utama

daripada bermurah hati dengan harta, karena ilmu lebih mulia

daripada harta.

Orang-orang memiliki tingkatan yang berbeda dalam

kemurahan hati atau kedermawanan, dan hikmah Allah telah

menetapkan bahwa hal ini tidak akan bermanfaat bagi orang Snng

kikir selamanya.

Salah satu bentuk kemurahan hati adalah memberikan ilmu

itu kepada orang yang meminta kepadamu, dan bahkan

melimpahkannya kepadanya.

Salah satu bentuk kemurahan hati dengan ilmu adalah

apabila ada orang yang bertanya kepadamu tentang suafu

masalah, engkau akan mencarikan jawaban yang lengkap

unfuknya, sehingga jawaban yang engkau berikan kepadanya

bukanlah jawaban ala kadamya yang hanya memenuhi

kebutuhannya saat itu, sebagaimana orang yang dalam fatwanya

hanya menjawab dengan "lya" atau "Tidak," dan mencukupkan

diri dengan itu.
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Aku telah menyaksikan sendiri sesuafu yang menakjubkan

dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini:

Apabila dia ditanya tentang suatu permasalahan hukum, dia

menyebutkan jawabannya dari empat madzhab jika dia bisa, juga

mana bagian yang menjadi titik perbedaan diantara mereka, dan

kemudian men-brjih (mengunggulkan) pendapat yang lebih kuat

dari semua yang ada. [-alu dia juga menyebutkan perkara-perkara

lain yang berkaitan, yang mungkin bermanfaat bagi si penanya dari

pertanyaannya, sehingga kegembiman yang diperoleh si penanya

dari penjelasan tentang hal-hal lain yang berkaitan itu lebih besar

daripada kegembiraannya atas jawaban dari pertanyaannya. Inilah

fatwa-fatwa yang diberikannya kepada manusia, dan barangsiapa

yang ingin mengkajinya maka dia akan menemukan hal ini di

dalamnya.

Salah satu benfuk kemurahan hati seseorang dengan

ilmunya adalah bahwa dia tidak membatasi diri pada pertanyaan

dari orang yang bertanya, natnun dia juga akan menjelaskan

perkara-perkara lain yang masih berkaitan dan berhubungan,

sehingga dapat memuaskan si penanya.

Seorang sahabat pemah bertanya kepada Nabi $ tentang

orang yang berwudhu dengan menggunakan air laut, maka beliau

menjawab , 'q|F ,ijr; 'iii;r jL "Laut itu suci aimw, dan halal

bangkain7m."ll8 Behau menjawab pertanyaannya dan kemudian

1r8 gp. Abu Daud (Suran Abu Daud, pembahasan: Bersuci, bab: Wudhu

dengan air laut, hadits no. 83) dan dn-shahilil<an oleh Al Albani dalam Shahih

Sumn Abu Daud(no.761.
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menambahkan dengan rnasalah yang mungkin dalam kesempatan

tertentu mereka akan lebih membutuhkannya daripada
pertanyaannya saat itu.

Apabila mereka bertanya kepada beliau tantang suafu

hukum, beliau juga .mengingatkan' mereka tentang alasan dan
hikmahnya, sebagaimana ketika mereka bertanya tentang menjual

kurma matang dengan kurma yang masih muda, maka beliau

berkata, 'Apakah kurma yang matang ifu akan berkunng jil<a ia
kering?"Mereka menjawab, "Benar." Maka beliau berkata, 'Kalau

begifu tidak boleh."lIe

Rasulullah $ bukan tidak tahu bahwa kurma yang matang

itu akan berkurang saat ia menjadi kering, akan tetapi beliau

mengingatkan mereka tentang alasan hukumnya. Dan ini banyak

sekali kita dapati pada jawaban-jawaban beliau, seperti sabda

beliau, 1*1 )6 b'b\bi u J;yifuv Wpt6 k#'*l1 ?'ol
* p. *t ,Su'rs:bl'*U- nr,& 'Jiku engkau menjual buah kepda

saudaramu; lalu buah ifu ditimpa oleh benana, maka tidak halal
bagimu unfuk mengambil harta saudaramu ifu sedikit pun, dengan

apa salah seorang dai kalian mengarnbil harta saudaranya, tanpa
hak?" dalam lafazh lainnya disebutkan , 'ir? 

ei$ iilt € ;l U-U

\:,, *,bf Jt'€'ot "Bagaimana jika Allah menghalangi buah itu,

119 93. Abu Daud (Sunan Abu Daul pembahasan: Jual beli, bab: Kurma
dengan kurma, hadits no. 3359), dan di-shahibkan oleh Al Albani dalam
Shahih Sunan Abu Daud(no.2871).
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dengan ap sahh s@nang dan kalian mangambil hana

audannSa, bnp halk2"12o

Dan lawan{awann}E $kni $nikhul Islam hnu Taimiyah-

sering mencelanya karena hal itu, mereka berkata, 'Ada orang

yang bertanya kepadanya tentang ialan ke Mesir -contohnya-
natnun dia justnr juga menjawab tentang jalan menuju Mekkah,

Madinah, Khurasan, Irak, dan India. Apa perlunya semua itu bagi

si penanya?"

Demi Allah, sungguh itu bukanlah sebuah aib, karena aib

itu sesungguhnya adalah dalam kebodohan dan kesombongan.

Dan ini menjadi sebuah perumpamaan dalam slnir:

Merel<a si masam, padahal dia manis

Seperti onng yang belum pemah sampai ke tandannya

Kelima: Bermurah hati dengan memberi manfaat dan

kedudukan, seperti memberi pertolongan dan pergi menemani

seseorang menemui penguasa atau yang semacamnya. Dan itu
adalah bentuk zakat kedudukan yang dituntut dari seorang hamba,

sebagaimana mengajar dan memberikan ilmu merupakan zakat

dari ilmu itu.

Keenam: Bermurah hati dengan memberi manfaat dari

tubuh, sesuai dengan keragamannya, sebagaimana sabda Nabi $,
ft;#.i'x-,:u;at * * li F ,fro i*i u ;t:" y ,e q.
a$q ,i5* 'at;; t$b 'i e; if ,qlb li;$ i.$ A S.jr 'ibi-j ,ilt:o

120 93. Muslim lshahih Muslim, hadits no. 1554).
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i-Pt ,r ,ss'tt'r:ri: ,iii,b lfut jt,ytl, W- ib ,F.'i ,ii*',*tt
ii* *setiap anggota tubuh manusia berka,njiban unfuk

bersdekah, setiap hari dimana matahari terbit. Berlaku adit
diantam dua orang adalah sedekah, membanfu s*eoftrng unfuk
naik ke atas hewan atau mengangl<atl<an

ke atas her,tmn funggangannjn adalah sdekah. Dan
kata-kata yang baik adalah sedelah, setiap langkah tnng
diaytnkan s*eorang menuju masjid adalah sdekah, dan

menyingkirkan ganggaan dai jalan juga merupkan td&oh."121

Kefujuh: Bermurah hati dengan kehormatan, seperti

kemurahan hati seorang sahabat yang bemama Abu Dhamdham,

setiap pagi dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak

memiliki harta yang bisa aku sedekahkan kepada manusia, dan
aku bersedekah kepada mereka dengan kehormatanku. Maka
barangsiapa yang mencercaku, atau menuduhku berbuat keji,
maka ia halal dariku." Maka Nabi $ berkata, 'siapakah dianbm
kalian yang sanggup menjadi seperti Abu Dhamdham2"l22

Dalam kemurahan hati ini terdapat kelapangan dada,

kedamaian hati, dan kebebasan diri dari permusuhan terhadap

orang lain.

rzt Mutafaqun blaih.
HR. Al Bukhari lshahih Al Buldnri, pernbahasan: Jihad, hadits no. 29891

dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Shalat orang dalam perjalarnn,
hadits no. 720).

r22 y1g. Al Bukhari (shahih Al Bukhari, pembahasan: Adab, bab: Orang
yang menghalalkan orang lain yang mengghibahnSra, hadits no. 4887), dan di-
dha'if-kan oleh Al Albani dalam Dha'if Sunan Abu Daud lno. 10421.
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Kedelapan: Bermurah hati dengan kesabaran,

menanggung beban, dan menufup mata. Ini adalah tingkatan yang

terhormat diantara tingkatan-tingkatannya, dan ia lebih bermanfaat

bagi orang yang melakukannya daripada bermurah hati dengan

harta, dan juga lebih mulia baginya, lebih membuahya mampu

menguasai dirinya dan lebih terhormat bagi dirinya. Ini tidak bisa

dilakukan kecuali oleh jiun-jiwa yang besar.

Barangsiapa yang sulit baginya untuk bermurah hati dengan

hartanya, maka hendaknya dia memilih. ini. Sesungguhnya dia

akan memetik buahnya yang terpuji di dunia sebelum di akhirat

kelak. Allah & berfirm *r, ?r(L'-'# + 4'J6 ;3'&ra4'Apf5
A "Dan luka luka (pun) ada qishashrya. Barangskpa yang

melepaskan (hak qishash) n5n, mal<a melepaskan hak itu (menjadi)

penebus doa baginjn "(Qs. Al Maa'idah [5]: 45), dan dalam hal

ini Allah berfirman, { frl\t:f |tA'ggdi i;1(rt@ '#'6%

@a+t1f # "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang

sentpa, maka memaalkan dan berbuat baik maka

atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnjn Dia tidak

menyukai orang-orzng Wng zhalim. " (Qs. Asy-Syuuraa l42l: 401,

di sini Allah menyebutkan maqam yang tiga; maqam keadilan, dan

Allah mengizinkannya, lalu maqam keutamaan, dan Allah

menganjurkannya, dan maqam kezhaliman, dan Allah

mengharamkannya.

Kesembilan: Bermurah hati dengan akhlak dan wajah

yang cerah dan berseri-seri. Ini berada di atas tingkatan bermurah
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hati dengan kesabaran, menanggung beban, dan memaafkan.

Dengan inilah seseorang dapat mencapai kedudukan sebagaimana

kedudukan orang yang selalu berpuasa dan shalat malam. Ia

sangat berat di dalam timbangan kelak, Nabi $ bersabda, i,jX I
fil* u*t3 lel i^s bl ii t* )jilat 'u 'Jansantah enst<au

menyepelekan kebaikan sdikit pun, bahkan makipun hanya

dengan menemui saudaramu sementam otnjahmu cerah dan

berc eri-seri kepadanya.'L23

Dalam kemurahan hati ini terdapat banyak manfaat dan

maslahat. Seorang hamba tidak mungkin bisa mencukupi semua

manusia dengan hartanya, namun dia bisa memberi mereka semua

akhlaknya yang baik dan kemampuannya menemggung kesulitan

mereka.

Kesepuluh: Bermurah hati dengan meninggalkan apa
yang ada di tangan manusia untuk mereka. Dia tidak menoleh

kepadanya, tidak mendekat kepadanya dengan hatinya, Udak

mengejamya dengan keadaannya, dan tidak pula dengan lisannya.

Dan inilah yang dikatakan oleh AMullah bin Mubarak,

"Sesungguhnya ia lebih utama daripada kedermawanan jiwa

dengan memberi."

Lisan hal dai- takdir seolah mengatakan kepada orang

miskin yang pemurah, "Jika aku tidak memberimu harta yang

dapat engkau berikan kepada orang lain dengan kemwahan

123 6p. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Berbuat baik, menpmbung
silaturrahim, dan adab, hadits no. 26251-
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hatimu, maka bermurah hatilah kepada mereka dengan

kezuhudanmu terhadap harta mereka dan apa-apa yang ada pada

mereka, engkau akan lebih utama dari mereka, engkau menyamai
mereka dalam kemurahan hati, dan memiliki keistimewaan

daripada mereka dalam hal ketenteraman hati."

Masing-masing tingkatan ini memiliki kelebihan dan
pengaruh khusus pada hati dan keadaan. Allah & telah menjamin

tambahan rezeki bagi orang yang pemurah, dan kebinasaan bagi

orang yang kikir. Hanya kepada Allah kita memohon
pertolongan.l24

Perkataan dan Keadaan Para Salaf dalam Hal
Tawadhu'

Al Fudhail bin Iyadh pemah ditanya tentang tawadhu', dan

dia menjawab, 'Tunduk pada kebenaran, pafuh kepadanya, dan

menerimanya dari siapapun yang mengatakannya."

Dikatakan, "Tawadhu' adalah bahwa engkau tidak melihat
dirimu berharga, barangsiapa yang melihat dirinya berharga maka

dia tidak memiliki apa-apa dalam ketawadhu'an."

Dan ini adalah madzhab Fudhaildan yang lainnya.

Al Junaid bin Muhammad berkata, "Tawadhu' adalah

merendahkan diri, dan tabiat yang lembut."

r2a 11r. Madarij As-&likin 12/297 -3OL).
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Abu Yazid Al Bisthami berkata, "Tawadhu' adalah tidak

melihat dirinya memiliki maqam atau kedudukan, dan dia tidak

melihat ada orang lain yang lebih buruk darinya."

Ibnu Atha' berkata, "Tawadhu' adalah menerima

kebenaran dari siapapr.rn ifu. Dan kemuliaan ifu terletak dalam

tawadhu'. Maka barangsiapa . yang . mencarinya dalam

kesombongan, dia bagaikan orang yang mencari air di dalam api."

hrahim bin $niban berkata, "Kehormatan itu terletak

dalam tawadhu', dan kemuliaan itu dalam ketals /aan, sedangkan

kebebasan ifu dalam qana'ah."

Urwah bin Zubair rg berkata: Aku pemah melihat Umar

bin Khaththab 4., memikul satu geriba air di pundaknya, maka aku

berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidak sepantasnya engkau

melakukan ini." Maka dia berkata, "Ketika banyak delegasi yang

datang menemuiku dengan penuh kepahrhan dan ketaatan, ada

perasaan sombong yang masuk ke dalam diriku, maka aku ingin

menghancurkannya."

Abu Hurairah 4o pemah menjabat sebagai gubemur suafu

wilayah, dan jika dia membawa seikat kayu bakar di punggungnln,

dia akan berkata, "Berilah jalan untuk amir."

Suatu ketika Zaid bin Tsabit meriunggangi kendaraannya,

lalu mendekatlah hnu Abbas dan memegang tali kekangnya, maka

dia berkata, "Jangan wahai putra dari paman Rasulullah!" Namun

Ibnu Abbas berkata, "Beginilah kami diperintahkan untuk

memperlakukan orang-orang yang lebih tua diantara kami." Maka

dia berkata, "Perlihatkanlah tanganmu kepadaku." Ibnu Abbas
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mengulurkan tangannya, dan Taid menciumnya seraya berkata,

"Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ahli bait

Rasulullah $."
Umar pemah membagikan perhiasan kepada para

sahabat r{9, dan dia mengirim sebuah perhiasan yang mahal

kepada Muadz, lalu Muadz menjualnln. Kemudian dari uang ihr

Muadz membeli enam orang budak dan membebaskannya. Ketika

Umar mendengamya, dia kembali mengirimkan perhiasan lain

sebagai gantinya, maka Muadz menyalahkannya. Umar berkata,

"Engkau telah menjual yang pertama." Muadz berkata, "Dan apa

yang menjadi beban bagimu? Berikanlah bagianku kepadaku, dan

aku telah bersumpah untuk memukulkannya ke kepalamu." Maka

Umar berkata, "Kepalaku ada di hadapanmu." Dan anak muda itu

merasa kasihan kepada Umar yang lebih tua darinya.

Suahr hari Hasan berjalan meler,ruati beberapa anak kecil

yang memiliki remahan roti, lalu mereka mengajaknya makan

bersama, maka dia pun funrn dari tunggangannya dan ikut makan

bersama mereka. Kemudian dia membawa mereka ke rumahnya,

lalu dia memberi mereka makan dan pakaian, lalu dia berkata,

"Tangan terbaik adalah milik mereka, karena mereka tidak

memiliki apa-apa selain yang mereka berikan kepadaku, sementara

kita memiliki lebih banyak dari apa yang kita berikan."

Diceritakan bahwa Abu Dzar tS pemah menghina Bilal

karena kulitnya yang hitam, kemudian dia merasa menyesal dan

menjatuhkan dirinya seraya berkata, "Aku tidak akan mengangkat

kepalaku sampai Bilal menginjak pipiku dengan kakinya-" Dan dia

benar-benar tidak mengangkatrya sampai Bilal melakukannya-
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Raja' bin Haiwah berkata, "Aku pemah menilai pakaian
Umar bin Abdul Aziz rg -saat dia sedang berkhutbah- seharga dua

belas dirham, dan saat ifu pakaiannya terdiri dari: pakaian luar,

serban, gamis, celana, selendang, dua sepafu, dan peci."

Suafu hari Muhammad bin Wasi' melihat putranya berjalan

dengan cara yang tidak baik, maka dia berkata, "Tahukah engkau

dengan harga berapa aku membeli ibumu? Tiga rafus dirham, dan

ayahmu -semoga Allah tidak menjadikan banyak orang yang

sepertinya diantara kaum muslimin- adalah aku, dan sekarang

engkau berjalan dengan cara seperti ini?"

Hamdun Al Qashshar berkata, "Tawadhu' adalah engkau

tidak melihat ada orang yang membutuhkanmu, tidak dalam hal
agama dan tidak pula dalam hal duniawi."

Seseorang pemah berkata, "Pada saat thawaf aku pernah

melihat seseorang yang di hadapannya terdapat beberapa orcmg

upahan yang menjauhkan orang lain untuk melaksanakan thawaf
karenanya, lalu tidak lama setelah ifu aku melihatnya tengah

meminta-minta di jembatan Baghdad, aku merasa heran, dan dia
berkata kepadaku, 'Aku telah bersikap sombong di tempat yang

seharusnya manusia bersikap tawadhu' di sana, maka Allah
mengujiku dengan kehinaan di tempat yang biasanya manusia

bersikap tinggi di sana'."

Umar bin AMul Aziz tg mendengar bahwa puhanya telah

membeli cincin seharga seribu dirham, maka Umar menulis surat

kepadanya, "Telah sampai kepadaku berita bahwa engkau

membeli bafu cincin seharga seribu dirham, jika suratku ini sampai

kepadamu maka juallah cincin itu, dan kenyangkanlah dengannya
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seribu pemt, lalu pakailah cincin seharga dua dirham, dan jadikan

batunya terbuat dari besi cina, lalu tulislah di atasnya, 'Semoga

Allah merahmati orang yang mengetahui kadar diriny6'."125

Keberanian dan Sikap Pengecut

Ini adalah pasal tentang pujian terhadap kekuatan dan

keberanian, dan celaan terhadap kelemahan dan sikap pengecut:

Allah & berfirm arr,,[.{t $u *rrt iit & -*y31U, r$'ba$t
"Dan siapkanlah unfuk menghadapi merel<a kekuabn ap saia

Wng kanu sanggupi dan dart kuda-fuda Wng diambat untuk

berpenng. " (Qs. Al Anfaal [8]: 60), Allah & berfirman mengenai

orang-orang yang beriman, #tq t;KltSlU 'Keras terhadap

onnganzng kafir tetapi berl<asih sayang s6ama mereka. "(Qs. Al

Fath [48]: 29), Allah juga berfirman tentang mereka, 'w|ii e'i'i
t-# :F';:; 'Yang bersikap lemah lembut terhadap onng tmng

mul<nin, tnng bercikap kens terhadap onng-omng kafir."(Qs- AI

Maa'idah [5]: 54), dan Allah $ berfirman, ,-iift H A \]4 {',
'tanganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka

(musuhmu)." (Qs. An-Nisaa' [4]' 104), maksudnya, janganlah

kalian menjadi lemah. Dan Allah juga berfirman, ltr# 7i l# 7t

@ a#i ,31'ly5ffJi'{V "Jansanlah kamu bersikap lemah, dan

125 61'r. Madarij,4s-*hkin (2/338-3391.
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janganlah (pula) kamu bercedih hati, padahal karnulah orcng-oftng
yang paling tinggt (denjahW), jika kamu oftng-oftng Wng
beriman. "(Qs. Aali'lmraan [3]: 139).

Diriwayatkan dalam Ash-Shahihain dari Nabi $ bahwa

beliau bersabda, JS A.t ,yif,)dt uiJ U !, ji+li ;t'qra, uiit
W li yur'yEl:'eyaf- v 

")b',.f?, 
,i? "seomng mukmin wng

kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripda mukmin gng
lemah, dan dalam setiap berusahalah mandaptkan ap
yang bermanfaat bagimu dan minh tolonglah kepada Allah, dan
jangan menjadi lemah. "126

Rasulullah S berlindung kepada Allah dari sifat pengeant.

Pengecut adalah sifat yang tercela menurut seluruh manusia. Dan
orang yang pengecut adalah orang yang berburuk sangka kepada

Allah. Sedangkan orang yang pemberani dan murah hati adalah

orang yang berbaik sangka kepada Allah. Keberanian merupakan
benteng bagi seorang laki{aki dari hal-hal Snng tidak diinginkan,
sementara sikap pengecut hanya akan membuatnya membanfu

musuhnya dalam mengalahkan dirinya sendiri. Sifat pengecut ihr
adalah laksana tentara dan juga senjata, yang ia berikan kepada

musuhnya agar digunakan untuk memerangi dirinya.

Orang Arab berkata, "Keberanian adalah tameng, dan sifat

pengecut adalah organ yang mematikan."

126 gg. Muslim (shahih Muslim,pembahasan: Takdir, ouoftr*rurr*
memiliki kekuatan, hadits no. 2664) dan aku tidak menemukannSa pada
Shahk Al Bukhari.
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Allah & teUfr mendustakan ambisi orang-orang yang

pengecut dalam sangkaan mereka bahwa sifat pengecut mereka itu

akan menyelamatkan mereka dari pembunuhan dan kematian,

Allah @ berfirman, 4!ii( j -.A 4 .iij 4 ',gi "#- j ,i
"Katakanlah, 'lari ifu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika

kamu melaikan diri dan kematian atau pembunuhan'. " (Qs. Al
Ahzaab [33]: 16).

Ambillah pelajaran dalam hal ini dari berbagai

pertempuran, dimana orang-orang yang terbunuh pada saat

melarikan diri lebih banyak daripada yang terbunuh dalam

menghadapi pertempuran.

Dalam wasiat Abu Bakar Shiddiq kepada l(halid bin

Walid rg disebutkan, "Gigihlah mencari kematian niscaya engkau

akan diberi kehidupan. "

Khalid bin Walid rS6 berkata, "Aku pernah menghadapi

perang ini dan perang itu pada masa Jahiliyah dan Islam, dan tidak

ada di fubuhku satu tempat pun melainkan di sana terdapat

fusukan tombak atau sabetan pedang, dan inilah aku meninggal di

atas kasurku, sungguh tidak akan pemah tidur mata para

pengecut."

Tidak ada keraguan bagi orang yang berakal bahwa

menghadapi kematian saat ia datang jauh lebih baik daripada lari

darinya. Sementara orang-orang dahulu merasa bangga jika mati

di luar tempat tidur mereka. Ketika sampai berita kepada Abdullah

bin Zubair mengenai terbunuhnya saudaranya Mush'ab, dia

berkata, "Jika dia terbunuh maka sesungguhnya sebelumnya telah
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terbunuh pula saudaranya, ayahnya, dan pamannya, dan kami

demi Allah tidak akan mati begitu saja, akan tetapi akan mati

karena lemparan panah atau di bawah bayangan pedang."

Andai tidak ada nilai apapun di dalam keberanian itu selain

bahwa orang yang pemberani itu nama dan reputasinya akan

berada di bagian terbawah dari manusia lainnya, namun ia

menghalangi mereka untuk melangkahinya, niscaya itu cukup

menjadi kehormatan dan kemuliaan baginya.

Amr bin Ma'di Karb berkata, "Ketakutan itu ada tiga:

Orang yang ketakutannya terletak di kakinya, maka itulah orang

yang kakinya tidak pemah membawanya pergi. Orang yang

ketakutannya terletak di kepalanya, ifulah orang yang lari dari

kedua orang tuanya. Dan orang yang ketakutannya terletak di

hatinya, itulah orang yang tidak akan pemah berperang."

Sifat pengectrt dan keberanian adalah watak dan akhlak.

Orang yang pengecut akan lari meninggalkan pengantinnya, dan

seorang pemberani akan berjuang unfuk orang yang tidak dia

kenal. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair:

Seorang pengecut dari suafu kaum akan lai m ibunya

Dan seorang pembenni akan melindungi orang !/ang tidak la5nk

bastnya

Seorang pemberani adalah kebalikan dari omng yang kikir,
karena orang yang kikir itu pelit mengeluarkan hartanya,
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sementara orang yang pemberani bermurah hati memberikan

dirinya.r2T

Dasar-Dasr Penting dalam Pendidikan Anak

Hal yang sangat dibufuhkan oleh seorang anak adalah

perhatian pada pendidikan athlaknp. Sesungguhnla dia akan

tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang diberikan oleh seorang

pendidik kepadanya pada masa kecilnya, seperti marah, tergesa-

g6d, mudah mengikuti hawa nafsunya, gegabah, kasar, tamak,

dan sulit baginya unfuk melepaskan sifat-sifat ifu pada saat dia

besar nantinya. lalu perilaku-perilaku ini akan menjadi sifat dan

kebiasaan yang telah tertanam kuat di dalam dirinya. Meskipun dia

berusaha keras unfuk mengendalikannya, namun suafu hari sifat-

sifat itu pasti akan memperrnalukannya, karena itulah Anda lihat

banyak orang memiliki akhlak yang melenceng. Dan itu dimulai

dari sebelum pendidikan yang dengannya mereka tumbuh.

Seorang anak yang sudah mulai berakal juga harus menjauh dari

tempat-tempat hiburan, tempat kebatilan, laguJagu, dari

mendengarkan kata-kata yang keji, hal-hal yang bid'ah, dan

perkataan yang buruk, karena sesungguhnya jika hal-hal yang

buruk itu telah masuk ke dalam pendengarannya, akan sulit

baginya untuk melepaskannya saat dia besar, dan berat bagi

walinya unfuk menyelamatkannya darinya. Karena merubah

kebiasaan ifu adalah salah safu hal yang paling sulit, karena dia

127 66. Al Furusijmh (314-320).
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membutuhkan adanya kebiasaan yang baru, sementara keluar dari

pengaruh kebiasaan itu adalah sesuatu yang sangat sulit-

Hendaknya walinya berupaya keras unhrk menjauhkannya

dari kebiasaan mengambil dari orang lain, karena jika dia telah

terbiasa mengambil, itu akan menjadi kebiasaan baginya, sehingga

dia akan tumbuh dengan kebiasaan mengambil dan bukan

memberi. L-alu hendaknya dia dibiasakan untuk memberi. Dan

apabila seorang wali hendak memberi sesuahr, hendaknya dia

memberikannya melalui tangan si anak itu agar dia dapat

merasakan manisnya memberi. Hendaknya dia menjauhkannya

dari sifat dusta dan khianat, lebih keras daripada dia

menjauhkannya dari racun yang mematikan, karena apabila telah

mudah baginya menemukan jalan untuk berdusta dan berbuat

khianat, maka hal itu akan merusak kebahagiaan dunia dan

akhiratnya, dan menghalanginya dari segala kebaikan.

Dia juga harus dijauhkan dari sifat malas, tidak melakukan

apa-apa, dan selalu beristirahat, namun hendaknya seorang wali

membiasakannya melakukan hal-hal yang berlawanan dari semua

itu, tidak membiarkannya beristirahat kecuali dengan hal-hal yang

membuatnya sibuk. Karena sesungguhnya kemalasan dan tidak

melakukan apa-apa hanya akan memberi akibat yang buruk

kepadanya, dan berujung pada penyesalan. Sedangkan kerja keras

dan keletihan akan membawa akibat yang terpuji, baik di dunia

maupun di akhirat, atau pada keduanya. Orang yang paling

merasakan ketenteraman adalah orang yang paling lelah, dan

orang yang paling lelah adalah orang yang paling banSnk

beristirahat. Kepemimpinan di dunia dan kebahagiaan di akhirat
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tidak bisa dicapai kectrali dengan mels,r,rati jembatan keletihan.

Yahya bin Abu Katsir berkata, "llmu tidak akan dapat diraih

dengan tubuh yang senang."

Lalu hendaknya dia dibiasakan untuk bangun di akhir

malam, sesungguhnln itu adalah waktu dimana harta yang

berharga dibagikan, hadiah diberikan; ada yang mendapatkan

sedikit, ada yang mendapatkan banyak, dan ada yang tidak

mendapatkan apa-apa. Jika dia dibiasakan untuk bangun sejak

kecil, akan lebih mudah baginya saat dia besar.

Hendaknya dia juga dijauhkan dari hal yang berlebihan

dalam makan, berbicara, tidur, dan berbaur dengan orang lain.

Sesungguhnya kerugian terletak pada hal-hal yang berlebihan

seperti ini. Dan ia membuat seorang hamba kehilangan kebaikan

dunia dan akhiratrya. Disamping itu, hendaknya dia dijauhkan

dengan sungguh-sungguh dari bahaya syahwat yang berhubungan

dengan perut dan kemaluan, karena membiarkannya menemukan

jalan untuk itu memberinya kelonggaran dalam hal itu, dan itu
akan memsaknya dengan kerusakan yang akan sulit untuk

diperbaiki. Betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya di

dunia dan akhirat karena membiarkannya dan tidak mendidiknya,

bahkan membanfunya dalam menumti syahwatnya, sementara dia

mengira bahwa dia telah memuliakan anaknya, padahal pada

hakikatnya dia telah menghinakannya. Dia menyangka bahwa dia

telah memberikan kasih sayang, padahal dia telah menzhaliminya.

Akhimya dia kehilangan manfaat dari anaknya, dan membuat

anaknya kehilangan bagiannyra di dunia dan akhirat. Jika Anda

perhatikan kerusakan pada anak-anak, maka Anda akan

292



Ensifthyef,ia finu{ @ryyim

menemukan bahwa sebagian besar darinya adalah disebabkan oleh

bapak-bapak mereka.

Maka berhati-hatilah dengan sungguh-sungguh, jangan

sampai membiarkannya melakukan hal-hal yang akan

menghilangkan akalnya, baik itu sesuafu yang memabukkan

ataupun yang lainnya. Jangan membiarkannya bergaul dengan

orang yang dikhawatir kerusakannya, atau dikhawatirkan pengaruh

ucapannya kepadanya, karena sesungguhnya semua ifu adalah

kehancuran. Jika telah mudah baginya melakukan semua itu, maka

mudah pula kehancuran mendekatinya. Tidak ada sesuatu yang

lebih merusak anak-anak melebihi sikap tidak peduli orang fua dan

pengabaian mereka, seolah mereka membiarkan percikan api di

tengah-tengah pakaian. Sebagian besar orang fua bersandar pada

anak-anak mereka lebih besar daripada bersandamya seorang

musuh yang paling keras terhadap musuhnya, sementam mereka

tidak menyadarinya. Betapa banyak orang tua yang

mengharamkan anaknya dari kebaikan dunia dan akhirat, lalu

menyebabkannya terjerumus ke dalam kebinasaan dunia dan

akhirat, dan semua itu adalah akibat dari ketidakpedulian orang fua

terhadap hak-hak Allah &. Mereka menyia-nyiakannya,. dan

berpaling dari apa yang telah diwajibkan Allah kepada mereka

unhrk membekali anak-anak dengan ilmu yang bermanfaat dan

amal shalih. Sikap mereka telah menghalangi mereka unfuk

memperoleh manfaat dari anak-anak mereka, dan menghalangi

anak-anak unfuk memberikan kebaikan dan manfaat untuk orang

tua mereka, yang semua itu merupakan hukuman bagi seluruh

orang tua.
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Selain ifu, dia juga harus dijauhkan dari mengenakan sutra,

karena itu akan merusaknya, membelokkan tabiatnya,

sebagaimana homoseksual akan membelokkan tabiahya, begitu

pula dengan minum khamer, mencuri, dan berbohong.

Nabi g bersabda, e.sy. 
',y?t ,dt t'{i ,& *ht: ;-i, '?:F-

"Diharamkan suta dan emas bagi kaum lakilaki dai umatku dan

dihalalkan bagi kaum wanita dai mereka."L28 Seorang il*,
meskipun dia belum mukallaf, narnun walinya telah mukallaf dan

tidak boleh baginya membiarkan anaknya melakukan yang haram,

karena hal ifu akan membuatnya terbiasa sehingga sulit untuk

melepaskannya darinya. Inilah pendapat ulama yang paling shahih

dalam hal ini. Adapun pendapat yang tidak mengharamkannya

berhujjah bahwa dia masih belum mukallaf, sehingga tidak haram

baginya mengenakan sutra, sama seperti binatang. Akan tetapi ini

adalah bentuk qiyas yang sangat nrsak, karena seorang anak kecil,

meskipun dia belum mukallaf, namun dia siap untuk menjadi

mukallaf. Sehingga tidak dibiarkan dia shalat tanpa berunrdhu, atau

shalat dengan telanjang dan membawa najis, juga tidak pula

dibiarkan minum khamer, berjudi, dan melakukan homoseksual.

Dan yang perlu diperhatikan adalah keadaan si anak,

apakah pekerjaan yang telah siap dia kerjakan dan dia bersedia

untuk itu, sehingga dapat diketahui bahwa dia diciptakan untuk hal

itu, sehingga tidak selayaknya dia dipaksa untuk melakukan hal

128 93. At-Tirmi&i (Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Pakaian, bab: Sutra
dan emas, hadits no. 1720, dan dia berkata, "Hasn shahih."l; hnu Majah
(Sunan lbnu Majah, pembahasan: Pakaian, hadits no. 3595, 9597) dan
Ahmad lAl Musnad, 4/3941.
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yang lain meskipun ihr diizinkan oleh syariat. Karena jika dia

dipaksa melakukan sesuatu yang dia tidak siap melakukannya,

maka itu tidak akan berhasil, sementara dia akan kehilangan

kesempatan untuk melakukan apa yang dia siap untuk itu. Jika

dilihat bahwa anak itu baik pemahamannya, benar cara dia

menangkap sesuatu dengan pikirannya, dan baik hapalannya.

Maka ini adalah tanda-tanda bahwa dia siap untuk menerima ilmu,

dimana dia bisa mengukimya di hatinya yang masih kosong, dan

ilmu itu akan melekat di dalam hatinya, dan tertanam dengan

kokoh. Namun jika dilihat bahwa dia tidak cocok untuk itu dari

segala sisi, sementara dia lebih berminat pada hal-hal yang

berkaitan dengan kewiraan dan sebab'sebab yang menuju ke sana

seperti menunggang kuda, memanah, bermain tombak, dan dia

tidak berbakat dalam bidang keilmuan, maka hendaknya dia diberi

jalan untuk menguasai bidang kewiraan dan kepahlawanan itu, dan

kemudian melatihnya dalam bidang tersebut. Sesungguhnya hal itu

akan lebih bermanfaat bagi dirinya dan kaum muslimin.

Sementara jika dia tidak cocok untuk ifu dari segala sisi,

dan dia tidak diciptakan untuk itu, lalu dilihat bahwa temyata dia

lebih tertarik pada suatu kerajinan dan industri, bersedia untuk ifu

dan memiliki minat yang besar padanya, dan yang diminatinp itu

adalah sesuatu yang mubah dan bermanfaat bagi manusia, maka

hendaknya dia diberi jalan untuk itu. Ini semua setelah dia dibekali

dengan hal-hal yang dia butuhkan di dalam agamanya.

Sesungguhnya yang demikian itu dimudahkan bagi setiap ofturg

agar hujjah Allah terhadap hamba-N5n dapat tegak. Sesungguhnya

Dia memiliki hujjah yang kuat atas hamba-hamba-Nya,
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sebagaimana Dia juga memiliki limpahan nikmat yang banyak atas

mereka. Wallahu u'1urn. 129

Sebelum Engkau Menamai Anakmu

Berhubung nama merupakan cerminan dari makna dan

menunjukkan akan makna tersebut, maka sudah menjadi hikmah
jika diantara nama dan maknanya memiliki kaitan dan kesesuaian,

dan makna dari narna itu tidak bisa menjadi asing darinya, yang

tidak memiliki kaitan apapun. Sesungguhnya hikmah dari Allah

Yang Maha Bijaksana menentang hal itu, dan fakta pun

membuktikan sebaliknya. Bahkan nama memiliki pengaruh pada si

penyandang nama ifu, dan si penyandang nama mendapatkan

pengaruh dari namanya, apakah itu baik atau buruk, ringan atau

berat, lembut ataupun kasar, sebagaimana yang dikatakan:

Dan jarang sekali mataku melihat orang yang memiliki gelar

Kecuali jika engkau pikirkan terdapat di dalam gelar itu

Nabi S sendiri menganjurkan nama yang baik, dan

meminta apabila mereka mengutus seorang ufusan kepada beliau

agar orang ifu memiliki nama dan rupa yang bagus. Beliau juga

mengambil makna dari nama-namanya dalam keadaan tidur dan
juga dalam keadaan terjaga, sebagaimana peristiwa yang terjadi

saat beliau dan para sahabatnya berada di rumah Uqbah bin Rafi',

lalu mereka membawakan ruthab atau kurma matang dari Ruthab

bin Thab, maka beliau mentakwilkan bahwa mereka akan memiliki

12e 66. Tuhfah Al Maudud(L46-L481.
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kedudukan yang tinggi (rifahl di dunia dan akibat yang baik di

akhirat, dan bahwasanya agama yang dipilihkan Allah unfuk

mereka telah matang (ruthaA dan baik (thaaba). Beliau juga

mentalsr/ilkan kemudahan urusan mereka pada hari Hudaibiyah

dari kedatangan Suhailbin Amr untuk menemui beliau.

Beliau pemah memerintahkan sekelompok orang unfuk

memerah susu kambing, lalu bangkitlah salah seorang dari mereka

untuk memerah susunya, maka beliau bertanya, "Siapal<ah

namamu?"Dia menjawab, "Murrah (pahit)." Maka beliau berkata,

"Duduklahl" Lalu bangkitlah seorang lelaki lain dan beliau kembali

bertanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Aku kira Harb

(perang)." Maka beliau berkata, "DuduHah!" l-alu bangkitlah

seorang lelaki lain dan beliau kembali bertanya, "Siapa namamu?"

Dia menjawab, uYa'tsy (yang hidup)." Maka beliau berkata,

"Perahlah susunya !'4 3o

Dan beliau juga tidak menyukai tempat-tempat yang

memiliki nama yang buruk, dan juga tidak suka melewatinya.

Sebagaimana yang diceritakan bahwa pada salah satu

peperangannya beliau le',r.,rat diantara dua gunung, maka beliau

bertanya tentang nama dari kedua gunung itu, dan para sahabat

menjawab, "Fadhih (yang menampakkan keburukan) dan Mukhzin

(yang membuat malu)." Maka beliau berbelok dari kedua gunung

itu dan tidak melewatinya.

130 HR. Malik (Al Muwaththa', pernbahasan: Jami', bab: yang

dimakruhkan dari nama-nama, hadits no. 1819).
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Berhubung antara nama dan yang menyandang nama ifu
memiliki kaitan, kesesuaian, dan kedekatan antara mpa sesuatu

dengan hakikatnya, dan juga antara ruh dengan jasad, maka akal

dapat menyambungkan keduanln satu sama lain, sebagaimana

Iyas bin Muawiph dan yang lainnya, ketika dia melihat seseorang,

dia akan berkata, "Sehanrsn5n narna orang itu adalah ini dan ini."
Dan dia hampir tdak pemah salah. Atau sebaliknya,

menyambungkan nama dengan penyandangnga, sebagaimana

yang diceritakan bahrla Umar pemah bertanya kepada seorang

lelaki tentang namanya, dan dia menjawab, "Jamrah (bara api)."

Maka Umar bertanya, "Dan nama ayahmu?" Dia menjawab,

"Syihab (nyala api)." Umar kembali bertanya, "Dari kabilah

mana?" Dia menjawab, "Dari Al Hirqah (Kebakaran)." Umar
bertanya, "Dimanakah rumahmu?" Dia menjawab, "Di Harrafun

Naar (Di panasnya apl)." Dan Umar bertanya kembali,

"Dimanakah letak perkampunganmu?" Dia menjawab, "Di Dzatu

Lazahaa (yang memiliki api yang menyala)." Maka Umar berkata

kepadanya, "Pergilah karena rumahmu telah terbakar." lantas dia
pun pergi, dan temyata rumahnya memang terbakar.

Dari nama-narna yang ada, Umar menafsirkannya kepada

ruh dan maknanya, sebagaimana Nabi $ menyimpulkan dari

nama Suhail (mudah) tentang kemudahan unsan mereka di
Hudaibiyah, dan temyata memang demikian.
Nabi $ memerintahkan umatnya unfuk membaguskan nama-

nama mereka, dan beliau juga mengabarkan bahwa mereka akan

dipanggil pada Hari Kiamat sesuai dengan nama mereka. Dalam

hal ini -wallahu a'lam- terdapat peringatan untuk memperbaiki

amal yang sesuai dengan bagusnSn nama, sehingga ketika nanti
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dipanggil di hadapan seluruh manusia dengan nama yang baik, itu
juga diikuti dengan sifat yang baik pada dirinya.

Dan perhatikanlah bagaimana diambil dari sifat Nabi $,
dua nama yang sesuai dengan sifat beliau dan cocok dengan

maknanya, yaitu Muhammad dan Ahmad, karena banyaknya sifat

yang terpuji pada diri beliau, maka beliau adalah Muhammad 6nng
terpuji), dan karena kemuliaan dan keutamaannya dibanding sifat-

sifat lainnya, maka beliau adalah Ahmad (yang lebih terpuji), maka

terhubunglah antara nama dengan orang yang menyandang narna

itu, sebagaimana hubungan antara ruh dengan jasad. Begihrpula

kunyah yang beliau berikan kepada Abu Al Hakam bin HisSnm,

yaifu Abu Jahal, merupakan sebuah kuntnh yang sesuai dengan

sifat dan maknanya, dan dia adalah manusia yang paling pantas

mendapatkan kunyah ini. Begitu pula kunyah yang diberikan Allah

kepada Abdul Uzza dengan kunyah Abu l-ahab, karena dia akan

kembali ke dalam neraka yang memililq lahab (api yang menyala-

nyala), maka kunyah ini sangat pantas baginya, dan dia adalah

orang yang paling layak menyandang kurynh tersebut.

Ketika Nabi $ tiba di Madinah, dan saat itu namarya

adalah Yatsrib (yang tercela), dan dia tidak dikenal kecuali dengan

nama ini, maka beliau merubahnya menjadi Thayibah (yang baik).

Lalu ketika tidak ada lagi pada kota itu hal tercela yang

dipengaruhi oleh nama Yatsrib, karena narna Thayibah telah

memberinya pengaruh yang baik, maka kota itu pun berhak

menyandang nama Thayibah tersebut, sehingga itu menambah

kebaikan lain baginya, dengan demikian, maka kebaikan yang ada

padanya memberinya hak dan kelayakan untuk menyandang nama
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Thayibah, dan menambah kebaikan pada kebaikan yang telah

dimilikinya

Dan karena nama yang baik berpengaruh pada oftmg yang

menyandang nama itu, dan menjadikanrya lebih alrab, maka
Nabi $ berkata kepada salah satu kabilah Arab saat beliau

menyenr mereka kepada Allah dan mentauhidkan-Nya, "Wahai

Bani Abdullah, Allah telah membaguskan natna
kalian dan juga nama bapak 1ru1i*.431 Maka perhatikanlah

bagaimana beliau menyem mereka unfuk beribadah kepada Allah
dengan nama bapak mereka yang bagus, dan karena nama ifu
memiliki makna yang sejalan dengan dakwah.

Sekarang perhatikanlah nama-nama dari enam orang yang

berduel safu lawan satu pada perang Badar, bagaimana takdir
menetapkan kesesuaian nama mereka dengan keadaan mereka
pada hari ifu, dari pasukan orang-orang kafir: Syaibah, Utbah, dan
Al Walid, ini adalah tiga nama yang menunjukkan kelemahan, Al
Walid (anak yang dilahirkan) adalah fase awal dari sebuah

kelemahan, dan Syaibah (yang telah beruban) adalah fase akhir

dari kelemahan, sebagaimana firman Allah $, i tiL a!,i Xt W

'z;iJ e $ )i :, JG 3 r3' # #. b j1; 3,)ii "Aluh, Diatah

yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia
menjadikan (kamu) saudah keadaan lemah ifu menjadi kuat,
kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah kembati)
dan beruban " (Qs. Ar-Ruum [30]: 54), sedangkan Utbah berasal

13r Krrri tidak menernukan ini.
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maka nama-nama mereka

menunjukkan kesulitan dan musibah yang menimpa mereka, dan

kelemahan yang mereka derita. Sementara lawan{awan mereka

dari kaum muslimin: Ali, Ubaidah, dan Al Harits; tiga nama yang

sesuai dengan sifat-sifat mereka, yaitu: Ketinggian (Ali), Ubudiyah,

dan usaha yang menrpakan kata lain dat'. al harts (menanam), dan

mereka berhasil mengalahkan lawan{awan mereka dan menjadi

lebih tinggi dari mereka, dengan kekuatan ubudiyah mereka, dan

usaha mereka dalam menanam unfuk akhirat.

Dan karena nama memiliki kesesuaian dengan orang lrang
menyandang nama itu, dan berpengaruh padanya, maka narna

yang paling disukai oleh Allah adalah yang mengandung sifat png
paling disukai oleh Allah, seperti AMullah, dan Abdurrahman.

Serta penisbatan kata ubudiyah kepada narna Allah, dan nama Ar-
Rahman, lebih disukai Allah daripada penisbatannya kepada selain

dari kedua nama ini, seperti misalnya Al Qahir atau Al Qadir.
AMurrahman lebih disukai Allah daripada Abdul Qadir, dan

Abdullah lebih disukai Allah daripada Abdu Rabbihi. Dan ini
karena ikatan yang terdapat antara seorang hamba dengan Allah

adalah ikatan ubudiyah yang mumi, sementara ikatan antara Allah

dengan seorang hamba adalah ikatan rahmat dan kasih sayang

yang mumi. Dengan rahmat-Nya{ah maka hamba ifu ada dan

keberadaannya sempurna. Tujuan dari penciptaan hamba ifu
adalah agar dia menuhankan Allah semata dengan rasa cinta dan

takut, dengan penuh harap dan penuh pengagungan. Dengan

demikian maka dia menjadi hamba bagi Allah, dan di dalam nama

Allah sendiri terdapat makna ilahiyah yang mustahil dimiliki oleh

yang lainnya. Dan karena rahmat-Nya mengalahkan kemurkaan-
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Nya, dan rahmat lebih disukai Allah daripada kemurkaan, maka

narna AMurrahman lebih disukai-Nya daripada Abdul Qadir.rsz

Nasihat Umar

Ali bin Al Ja'd berkata: Sytr'bah menceritakan kepada

kami, dia berkata: Qatadah mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Abu Utsman An-Nahdi berkata, "Kami

menerima surat dari Umar bin Khaththab saat kami berada di

Adzerbaijan, Amma ba'du, 'Kenakanlah sarung, pakailah jubah,

pakailah sandal, buanglah sepafu, campakkanlah celana, dan

hendaknya kalian mengenakan pakaian bapak kalian Ismail, dan

janganlah sekali-kali kalian merasa nyaman dengan pakaian orang

Ajam, hendaknya kalian kembali kepada matahari karena

sesungguhnya ia adalah kamar mandinya orang Arab, biasakanlah

diri kalian dengan kebiasaan Ma'd, biasakanlah hidup keras,

bekalilah diri kalian dengan akhlak yang dibutuhkan, putuslah

kebiasaan menunggang hewan tunggangan, dan lepaskanlah diri

kalian dari kuda, dan tepatkanlah bidikan kalian'."

Aku katakan: Ini adalah pelajaran tentang kepahlawanan

dan kewiraan, melatih badan untuk tahan banting, tidak berleha-

leha atau bersenang-senang, dan berpegang pada cara berpakaian

Ismail bin Ibrahim S. Umar menyuruh mereka untuk memakai

sarung, memakai jubah, dan mengenakan sandal, dan membuang

sepatu, agar kaki menjadi terbiasa dalam qlaca panas dan dingin,

132 66. hd At Ma'ad(2/336-3401.
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sehingga ia menjadi tahan dan kuat menanggung dua kondisi ihr.

Dan ucapannya, "Dan campakkanlah celana," artinya jangan

berganfung kepadanya dan cukupkanlah diri kalian dengan sanrng

yang merupakan pakaian orang Arab. Dan terdapat perbedaan

dalam kegunaan dari sarung dan celana, di satu sisi sarung lebih

berguna, namun di sisi lain celana lebih berguna. Sarung lebih

berguna pada cuaca panas, dan celana lebih berguna saat dingin.

Celana lebih berguna bagi orang yang menunggang heuran

tunggangannya, dan sanrng lebih berguna bagi orang lnng
berjalan. Ucapannya, "Dan hendaknya kalian mengenakan

pakaian bapak kalian Ismail," ini menunjukkan bahwa pakaiannya

saat itu adalah samng dan jubah. Ucapannya, "Dan janganlah

sekali-kali kalian merasa nyaman dengan pakaian orang Ajam," ini

karena berleha{eha dan bersenang-senang akan melemahkan jir,rn,

membuatnya menjadi benci dan malas, dan mengkhianati dirinSa

sendiri saat dia sangat membufuhkan dirinln. Adapun pakaian

orang Ajam, maka keserupaan dalam pakaian luar akan

mendorong untuk menyamai mereka dalam kebiasaan dan batin,

sebagaimana yang dihrnjukkan oleh syariat, akal, dan perasaan.

Karena ihrlah syariat melarang untuk menyenrpai orang-orang

kafir, binatang, syetan, kaum wanita, orang-orang non arab, dan

setiap orang yang memiliki kekurangan. Bahkan di dalam shalat

juga dilarang unfuk menyerupai berbagai macarn binatang, png
terkadang atau sering dilakukan oleh orang-orang 5nng bodoh.

Dilarang unfuk memafuk di dalam shalat sebagaimana

ayam dan gagak memafuk, atau menoleh sebagaimana serigala

menoleh, atau bersujud dengan posisi tangan seperti anjing, atau

duduk iftirasy seperti binatang buas, atau berlutut seperti cara
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mendemmnya unta, atau mengangkat tangan ke kanan dan ke kiri
pada saat mengucapkan salam sebagaimana ekor kuda yang

bergoyang ke kiri dan ke kanan

Kita juga dilarang untuk menyerupai syetan dalam makan

dan minum dengan tangan kiri, dan juga dalam sifat-sifat syetan

yang lainnya. Kita juga dilarang menyenrpai orang-orang kafir

dalam pakaian, perkataan, dan kebiasaan mereka, sehingga kita

bahkan dilarang untuk shalat setelah Ashar dan Shubuh, karena

orang-orang kafir bersujud kepada matahari pada kedua wakfu ifu.

Kita dilarang untuk menyerupai orang-orang A'rab (arab

badui) karena mereka adalah orang-orang yang kasar dan badui,

Nabi $ bersabda, ,tisit 6;: ,t;A'{"y* ft 'b',at}\r 
,jJ1;fi-l

lt y6 "Janganlah kalian dikalahkan oleh orang-orang Amb

badui dalam nama shalat kalian 'al'atamah, dan sesunggahnSm

nananya adalah Isya' di dalam kiabullah. "l33 gunbeliau melaknat

kaum laki-laki yang menyerupai kaum perempuan.

Perkataannya, "Dan hendaknya kalian kembali kepada

matahari karena sesungguhnya ia adalah kamar mandinya orang

arab," dulu orang-orang arab tidak memiliki kamar mandi dan

bahkan tidak ada di tanah mereka, mereka menggantinya dengan

sinar matahari, karena ia menghangatkan dan mengurai,

sebagaimana yang dilakukan oleh kamar mandi. Perkataannya,

"Biasakanlah diri kalian dengan kebiasaan Ma'd," maksudnya,

rs gp. Muslim lshahih Muslim, pembahasan: Masjid dan tempat-tempat
shalat, hadits no. 544).
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terapkanlah kebiasaan Ma'd bin Adnan dalam akhlaknya,

pakaiannya, kepahlawanannya, dan perbuatannya. Perkataannya,

"Biasakanlah hidup keras," maksudnya, lakukanlah hal-hal yang

menjadikan tubuh lebih keras, lebih kuat, dan membuahya

mampu bertahan dalam cuaca panas dan dingin, juga saat lelah

dan berada dalam kesulitan yang berat. Sesungguhnya seorang

laki-laki akan dirinya dan ketika dia membutuhkannya dia

mendapatinya memiliki kekuatan dan kesabaran. Dan hal ini tidak

akan dimiliki oleh orang yang suka bersenang-senang dan berleha-

leha, bahkan kebinasaan akan lebih dekat kepadanya.

Perkataannya, "Bekalilah diri kalian dengan akhlak yang

dibutuhkan," ikhlaulaquu(Ji)-+lt| berasal dari kata ( i{ i6J.Jt d:tVt

1qfi, awan bersatu setelah sebelumnln tercerai berai, maksudnya

berkumpul dan bersiap menumnkan hujan, dan kemudian itu

menjadi kebiasaan baginya. Dan maknanya adalah, bersiaplah dan

bersedialah untuk apa yang diharapkan dari kalian, dan

berakhlaklah dengan akhlak itu, dan layak melakukannya, bukan

seperti orang yang menyia-nyiakan sebab-sebab kepahlawanan

dan kekuatannya, sehingga dia tidak menemukannya pada saat dia

membutuhkannya.

Perkataannya, "Rrfuslah kebiasaan menunggang hev,ran

hrnggangan," dia mengatakannya agar mereka tidak terbiasa unfuk

terus-menerus menunggangl helrran tunggangan, maka dia ingin

membiasakan mereka bepergian tanpa heunn hrnggangan, dan

melepaskan diri dari kuda-kuda merelo.
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Perkataanngra, "Dan tepatkanlah bidikan kalian," dia
memerintahkan mereka agar tujuan mereka dalam membidik
adalah ketepatan dan bukan pada jauhnya jarak, dan ifulah fujuan
dari melempar. Karena itulah perlombaan berpatokan pada

ketepatan bidikan dan bukan pada jauhnya jarak.lsc

Kerusakan-Kerusakan Akibat Berdusta

Kemsakan yang diakibatkan oleh berdusta telah diketahui
oleh semua orang, dan bagaimana ia menjadi sumber dari segala

kejahatan. Kerusakan dari anggota tubuh diakibatkan oleh lisan

yang pendusta! Betapa banyak negara dan keratuan yang musnah,
betapa banyak negara yang hancur, atau nikmat yang dicabut, atau
kehidupan yang hancur, atau kemaslahatan yang msak, atau
permusuhan yang tertanam, atau kasih sayang yang terputus,

semuanya karena kedustaan. Betapa banyak orang kaya yang
jafuh miskin, orang terhormat menjadi hina, perlindungan dirobek,

wanita terhormat difihah, lalu banyak bangunan menjadi hancur,

kuburan menjadi ramai, kasih sayang menjadi hilang, semuanya
juga karena kedustaan. Betapa banyak hubungan seorang anak

dengan ayahnya menjadi nrsak, hubungan saudara dengan
saudaranya hancur, teman menjadi musuh yang nyata, orang kaya
yang terhormat menjadi miskin dan hina, dan betapa banyak

seorang kekasih terpisah dari kekasihnya, sehingga merusak

kehidupannya! Semuanya juga diakibatkan oleh kedustaan. Betapa
banyak kedustaan ifu mengosongkan negeri-negeri, menghitamkan

134 66. At Furusgmh(42461.
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wajah, menghapus cahaya darinya, membutakan mata hati,

memsak akal, merubah fitrah, mendatangkan aib yang

memalukan, mengaburkan jalan-jalan hidayah, menghapus jejak-

jejak kenabian, menyembunyikan jalan kebenaran, dan

menghilangkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat!

Semua ini, dan ditambah dengan banlrak kerusakan lain

yang jumlahnya berlipat{ipat, hanyalah sebagian kecil dari

kerusakan yang diakibatkannya. Ketahuilah bahwa apa yang

diakibatkannya dari kemurkaan Allah Ar-Rahman, diharamkannp

dari surga, dan ditempatkannya dia di neraka, adalah jauh lebih

besar dari semua ifu. Bukankah neraka dipenuhi oleh orang-orang

yang suka berdusta, orang-orang yang berdusta kepada Allah,

kepada Rasul-Nya, kepada agama-Nya, kepada para wali-Nya, dan

orang-orang yang berdusta terhadap kebenaran karena didorong

oleh rasa fanatisme?! Dan bukankah surga dipenuhi oleh orang-

orang yang jujur, orang-orang yang benar dan membenarkan

kebenaran?! Allah @ berfirman, ;tg ;ti'& 4:L 
"1r'.ILI 

:$ *
1a,,536: OLA\{ra;fE @ 'u;;<ilirt 'i&,t,;;lliliE. 3Lo;4U

@ |";Si6 Ais rrj s+ 6'i6-t1 ,il @ 6ifir'i qi
"Maka siapakah yang lebih zalim daipada oftng Wng membuat-

buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika

datang kepadanSn? Bukankah di neraka Jahannam tercdia
tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Dan orang Wng
membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka

itulah orang-orang yang bertakwa- Mereka mempuoleh apa Jang
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mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikiantah balasan
orang-orang yang berbuat baik. " (Qs. Az-Zumar [39]: SZ-34).tss

Manfaat Yang Didapat oleh Orang yang Bersin dan
Orang yang Mendoakannya

Berhubung orang yang bersin itu mendapatkan nikmat dari
bersinnya itu, berupa keluarnya uap-uap yang terdapat di dalam
otaknya, yang jika ia tetap berada di sana akan menyebabkan
berbagai penyakit yang berbahaya, maka disyariatkan baginya
untuk memuji Allah atas nikmat ini, dengan keufuhan tubuh dalam
benfuk dan rupanya setelah ia mengalami goncangan gempa ini,
karena bersin bagi fubuh sama dengan gempa bagi bumi. Karena
itu maka dikatakan: (ii dan (*3 (mendoakan orang yang bersin),

dengan huruf siin dan syin, dan dikatakan bahwa maknanya adalah
satu. Ini dikatakan oleh Abu ubaidah dan yang lainnya. Dia
berkata, 'Dan setiap orang yang mendoakan kebaikan, maka dia
adalah seorang muqnmmit dan musammit. " Dan dikatakan juga,
"Jika dengan huruf sin maka itu adalah doa baginya agar
memperoleh ketenangan dan mengembalikan keadaannya yang
tenang sebagaimana semula, karena bersin menyebabkan
timbulnya gerakan yang kuat dan gangguan. Adapun jika dengan
huruf syin, mal<a itu adalah doa untuknya agar Allah menjauhkan
kegembiraan musuh-musuhnya atas kesulitan yang menimpanya.
Maka dikatakan "ris; iika hilurrs darinya sesuafu yang membuat

r35 Uh. tt{ifbh Dar As-& dah 12/47 44ZSl.
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musuhnya merasa gembira, sebagaimana dikatakan, "Jo.Jl rri, jika

dia menghilangkan qinad kufu) darinya." Dan dikatakan juga, "ltu

adalah doa untuknya agar ia tetap kokoh di atas tubuhnya dalam

ketaatan kepada Allah, diambil dari kata,;",t.1EJt yang berad,rtri."

Dan dikatakan juga bahwa maksudnya adalah,

mendoakannya dari syetan, karena dia telah membuat syetan

marah ketika dia memuji Allah atas nikmat bersin, dan png
membuatrya mendapatkan kecintaan dari Allah S. Sesungguhnya

Allah mencintainya, dan ketika seorang hamba menyebut Allah

dan memuji-Nya, hal itu akan berakibat buruk bagi syetan dari

beberapa sisi, diantaranya; dari diri orang yang bersin karena Allah

mencintainya, Allah memujinya, doa kaum muslimin unfuknya

agar memperoleh rahmat, doanya untuk kaum muslimin agar

mereka mendapatkan hidayah, dan agar keadaan mereka

diperbaiki. Semua itu membuat syetan marah dan sedih. Jadi,

mendoakan seorang mukmin yang bersin akan menyebabkan

kemarahan dan kesedihan musuhnya. Doa agar dia mendapat

rahmat ini disebut tasymiit, karena ia mengandwrg syanaabh,

yakni menghilangkan kegembiraan syetan atas bencana musuhnya.

Ini adalah sebuah makna yang menarik, yang apabila dipahami

oleh orang yang bersin dan juga orang yang mendoakannya,

mereka akan memperoleh manfaat darinya. Dan manfaat dari

nikmat bersin ini juga sangat besar bagi mereka, baik bagi fubuh

maupun bagi hati mereka. Ini juga menjelaskan rahasia betapa

Allah mencintainya.
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Segala puji bagi Allah, Dia berhak atas segala pujian itu,
pujian yang layak bagi-Nya sesuai dengan keagungan wajah-
Nya.13o

135 I ih. Zad At Mabd(2/4384391.
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KEBUTUFIAN TERI{{DAI' AGAMA DAN
TAUFIQ

Kebufuhan manusia terhadap agama sangat perlu melebihi
kebutuhan mereka terhadap segala sesuatu, dan tidak bisa

dibandingkan dengan kebufuhan mereka terhadap ilmu
pengobatan. Tidakkah Anda lihat bahwa mayoritas orang alim
hidup tanpa dokter (tabib), dan tidak ada dokter kecuali di sebagian

kota-kota besar, adapun para penduduk pedalaman semuanya,

dan semua ahli kufur -dan umtrmnya manusia- tidak
membufuhkan dokter, karena mereka lebih sehat dan lebih kuat
tubuhnga dibandingkan dengan orang yang terganfung kepada

dokter, dan umur mereka juga relatif sama.

Allah telah memfibahkan manusia untuk menkonsumsi

apa-apa yang bermanfaat bagi mereka dan menjauhi apa-apa yang
membahayakan mereka, serta menjadi bagi setiap kaum kebiasaan

dan tradisi untuk mengeluarkan berbagai penyakit yang menyerang

mereka, bahkan banyak di antara dasar-dasar pengobatan yang

diambil dari kadisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan dan pengalaman-
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pengalaman masyarakat. Adapun syari'at, pondasi dasamya

adalah mengetahui perkara-perkara keridhaan Allah dan

kemurkaan-Nya pada gerakangerakan para hamba yang bersifat

ikhtiyari(pilihan), jadi pondasi dasamya adalah wahyr mumi.

Kebutuhan terhadap syari'at melebihi kebutuhan terhadap

nafas -apalagi makanan dan minuman-, karena akibat yang bisa

terjadi dari ketiadaan bemafas, makanan dan minuman adalah

matinya fubuh dan fakumnya ruh darinya, sedangkan akibat dari

tidak adanya syari'at adalah rusakngra ruh dan hati secara umurn,

dan kebinasaan abadi.

Sangat jauh perbedaan antara ini dan binasanya tubuh

karena kematian, karena tidak ada yang lebih dibufuhkan manusia

daripada kebutuhan terhadap pengetahuan tentang apa-apa lnng
dibawa oleh Rasul 6$, pelaksanaannya, menyem kepadanya,

bersabar dalam melaksanakannya, serta berjihad memerangi orang

yang keluar darinya hingga kembali kepadanya. Dan sama sekali

tidak ada kebaikan bagi yang alim tanpa itu, dan tidak ada jalan

untuk sampai kepada kebahagiaan dan kemenangan besar kecuali

dengan meniti di atas jembatan irri.137

Kebutuhan Kita Terhadap Tauhid

Ketahuilah, bahwa kebutuhan hamba untuk menyembah

Allah semata, tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuafu pun

dalam mencintai-Nya, takut kepada-Nya, berharap kepada-Nya,

bertawakkal kepada-Nya, beramal unttrk-Nya, bersumpah dengan

r37 Mfbli Dar As-&'adah (2/3L8-3191.
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nama-Nya, bemadzar unfuk-Np, merendahkan diri dan

menghinakan diri kepada-Nya, mengagungkan-Nya, sujud dan

mendekatkan diri kepada-Nya adalah lebih besar daripada

kebufuhan fubuh kepada ruhnya dan mata kepada cahayanya,

bahkan kebutuhan ini tidak ada tandingannya yang dapat dikiaskan

dengannya. Karena hakikat hamba adalah ruhnya dan hatinya, dan

tidak ada kebaikan baginya kecuali dengan llalrnya yang tidak ada

ilah kecuali Dia, maka ia tidak akan tenteram di dunia kecuali

dengan mengingat-Nya, dan ia pun berusaha dengan sungguh-

sungguh menuju kepada-Nya, lalu kelak akan menemui-Nya, dan

ia pasti. akan berjumpa dengan-Nya.

Dan tidak ada kebaikan baginya kecuali dengan

kecintaannla dan ubudiphq;a kepada-Nya dan ridha-Nya serta

pemuliaan-Nya kepadanya. SeandainSn hamba meraih berbagai

kelezatan dan kesenangan tanpa Allah maka hal ifu tidak akan

langgeng, bahkan akan beralih dari suatu benfuk ke benfuk
lainnya, dan satu orang ke orang lainnya, sehingga ia merasakan

kenikmatan ini di suatu waktu, sementara di waktu lain ia di adzab,

dan waktu yang lain itu pasti ada.

Dan kebanyakan yang dinikmatinya tidak lagi dapat

dirasakannya, bahkan terkadang menderitakannya karena

kesinambungannya dan keberadaaoDg?, serta mencelakainya.

Karena yang diperolehnya ifu akibat bersentuhan dengan suatu

jenis yang diakibatkan koreng, yaitu berupa nikmahya kuku ketika

menggaruknya, narnun ia melukai kulit, merobeknya dan

menambah bahayanya, namun ia mengutamakan itu karena dalam

penggarukannya itu mengandung kelezatan. Begifulah adzab yang
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menimpa hati akibat mencintai apa yang selain Allah, padahal

hakikatnya itu adalah adzab atasnya, bahaya dan derita,

kelezatannya tidak menambah kelezatan menggaruk koreng.

Orang berakal dapat menimbang antara dua perihal itu dan

mengutamakan yang lebih utama dan lebih bermanfaat di antara

keduanya, dan hanya Allah{ah yang kuasa memberi petunjuk dan

memberi pertolongan, milik-Nya segala hujjah yang jelas,

sebagaimana juga segala nikmat yang besar adalah milik-N3a.

Maksudnya, bahwa ilabnya hamba yang ia pasti selalu

membutuhkan-Nya dalam setiap keadaan, setiap detik dan setiap

sekejap mata adalah ilahyang haq, yang mana segala sesuafu yang

selain-Nya adalah bathil, yang dimana pun ia berada maka Dia

bersamanya.

Kebutuhannya kepada-Nya tidak diserupai oleh kebutuhan

apa pun, bahkan kebutuhan itu di atas segala kebutuhan dan lebih

besar dari segala kebutuhan. Karena ifu, imamnya para hanif

berkata,

aysl#x
uAku tidak suka kepada yang tenggelam." (Qs. Al An'aam

t6l: 7 6!,. Waltahu u 7r-.138

Tunjukilah Kami Jalan yang Lurus

Allah $ berfirman,

138 7Vu,i, 41 Hijntain (57-58).
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'#L*frqLi
" Tunjukilah kami jalan yang lurus;'(Qs. Al Faatihah [1]' 6)

Hidayah adalah keterangan dan buku, kemudian taufiq dan

ilham, yaitu setelah keterangan dan bukfi" Tidakada jalan menuju

keterangan dan bukti kecuali dari para rasul. Bila telah tercapai

keterangan dan bukti serta pengakuan, maka terlahirlah: hidayah

dan taufiq, dijadikan keimanan di dalam hati, dicintakan

kepadanya, diindahkan di dalam hatinya, dijadikannya

mengutamakannya, serta ridha kepadanya dan menyenanginya.

Keduanya (hidayah dan taufiq) adalah dua hidayah yang

berdiri sendiri, dimana kemenangan tidak akan diraih kecuali

dengan keterangan dan bukti. Keduanya mencakup pengakuan

kebenaran yang belum kita ketauhi, baik secara rinci maupun

global, semoga kita diilhami untuk itu, dan dijadikan berketetapan

hati untuk mengikutinya secara lahir dan batin, kemudian diberikan

kemampuan bagi kita untuk melaksanakan funtutan petunjuk

dengan perkataan, perbuatan dan ketetapan hati, kemudian

didawamkan itu bagi kita, dan diteguhkan kita di atas itu hingga

wafat.

Dari sini dapat diketahui bahwa kebutuhan hamba untuk

memanjatkan permohonan ini di atas segala kebutuhan, dan

sekaligus menunjukkan kebathilan orang yang mengatakan, "Bila

kita telah mendapat petunjuk, maka bagaimana lagi kita memohon

hidayah?" Karena kebenaran yang belum kita ketahui jauh lebih

banyak daripada yang sudah diketahui. Apa yang udak ingin kita
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lakukan karena menganggapnya remeh dan malas, sebenamya

serupa dengan apa yang kita inginkan, atau bahkan lebih banlnk

dari ifu, atau kurang.

Demikian juga apa yang tidak mampu kita lakukan -dari

apa-apa yang kita inginkan-, dan apa yang kita ketahui secara

global dan kita belum mendapatkan petunjuk tentang

perinciannya, adalah hal-hal yang sangat tidak terbatas. Sementara

kita membutuhkan hidayah yang semptrma. Omng yang telah

sempuma semua hal ini, maka permohonan hidayah baginya

adalah permohonan peneguhan dan berkesinambungan.

Ada tingkatan lain pada hidayah -yang merupakan tingkat

akhimya- yaitu hidayah hari kiamat menuju jalan ke surga -yaitu
jalan yang mengantarkan kepadanya-. Barangsiapa yang di dunia

ini ditunluki ke jalan Allah yang lums, yang untuk itu Allah

mengutus para rasul-Nya, dan untuk itu Allah menumnkan kitab-

kitab-Nya, maka di sana kelak ia akan ditunjukkan ke jalan yang

lurus yang mengantarkan kepada surga-Nya dan negeri ganjaran-

Nya. Dan sesuai dengan kadar keteguhan kaki hamba di atas jalan

yang ditegakkan Allah untuk para hamba-Nya di dunia ini, maka

demikian pula keteguhan kakinya di atas jalan yang dipancangkan

di atas permukaan Jahannam.

Dan sesuatu dengan kadar perjalanannya di atas jalan ini,

maka demikian juga perjalanannya kelak di atas titian jalan itu,

sehingga di antara mereka ada yang melintas bagaikan kilat, ada

yang melintas hanya sekejap mata, ada yang melintas bagaikan

angin, ada yang melintas seperti menunggang tunggangan yang

berlari kencang, ada yang berjalan berlari cepat, ada yang berialan
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biasa, ada yang merangkak, ada juga yang tercakar-cakar namun

selamat, dan ada juga yang dicabik-cabik di neraka.

Maka hendaknya seorang hamba melihat perjalanannya di

atas jalan ini unfuk melihat perjalanannya kelak di sana, setapak

demi setapak, sebagai pembalasan yang setimpal.

@'rg.i jKY$;ai4;;
"Tiadalah kamu dibalasi, melainkan (setimpal) dengan apa

tnng dahulu karnu kerjakan." (Qs. An-Namll?7l:90).

Hendaknya juga melihat sytrbhat dan syahwat yang

merintanginya di atas jalan yang lurus ini, karena ifu adalah kait-

kait di kedua sisi jalan itu, yang menyambamya dan merintanginya

untuk melintasinlra. Jika di dunia ini banyak dan kuat, maka

demikian juga kelak di sana.

)4-;i-q,if'cS
uDan sekali-l<ali frdailah Tuhanmu mengania5n hamba-

harnba{t8n)." (Qs. Fushshilat l4ll: 46).

Maka memohon hidayah mencakup pencapaian segala

kebaikan, dan selamat dari segala keburukan.l39

t3s 74u4nX 4s-&tikin (1 /26-2V.
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Untuk Para Penyeru Kebebasan

Tidak diragukan lagi, bahwa mengharuskan syari'at bagi

manusia, yang mereka saling memerintahkan perintah-perintahnya

yang di dalamnya terkandung kemaslahatan-kemaslahatan mereka,

saling mencegah larangan-larangannln yang di dalamnya

terkandung kerusakan mereka, adalah lebih baik bagi setiap orang

berakal daripada mereka dibiarkan bagaikan binatang temak, yang

tidak mengakui kebajikan dan tidak mengingkari kemungkaran,

sehingga mereka saling menerkam antar sesama mereka seperti

terkaman anjing dan harimau, saling melompati antar sesatna

mereka seperti berlompatannya binatang buas, anjing dan srigala,

yang kuatnya mereka memangsa yang lemahnya mereka, tidak

mengenal Allah, tidak menyembah-Nya, tidak mengingat-Nya,

tidak bersyukur kepada-Nya, tidak mengagungkan-Nya, dan tidak

menganut afuran agama, bahkan mereka termasuk jenis binatang

temak.

Orang yang menentang akalnya dalam hal ini, maka

gugurlah pembicaraan dengannya, karena ia menyerukan kepada

dirinya kekasaran dan meninggalkan kemanusiaan.

Yang menyerupai funtutan kalian ini tidak lain hanyalah

orang yang mengatakan, "Kami menuntut kalian unfuk

menunjukkan sisi manfaat dari penciptaan air, udara, angin dan

tanah, serta dari penciptaan makanan, buah-buahan, dan binatang

temak, bahkan dalam penciptaan pendengaran, penglihatan,

perkataan, kekuatan dan seluruh anggota tubuh pada hamba."

Karena semua ini adalah sebab-sebab, faktor-faktor dan sarana-

sarana.
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Adapun perintah-Nya, syari'at-Nya dan agama-Nya, maka

kesempumaannya adalah fujuan dan kebahagiaan di dunia dan

akhirat.

Tidak diragukan lagi bagi orang-orang yang berakal, bahwa

segi kebaikan di dalamnya lebih besar daripada sisi kebaikan di

semua perkara yang dapat diindera, walaupun kebaikan itu yang

mendominasi manusia, namun fujuan mayoritas mereka adalah

menggapai kebaikan dan manfaat dalam semua rasa, serta

mendahulukannya dan mengutamakannya atas naluri akal dan
pandangan. Allah $ berfirman,

.. r/ l'/ , t1./eW ur,.- <,7i-{

W3{h$i*'{r]Stit:!

.,rgi Ki "r{-1"

" Tetapi kebanSnkan manusia tidak mengetahui. Merel<a

hanp mengetahui yang lahir (saja) dai kehidupan dunia; sdang
mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai.u (Qs. fu-Ruum

[30]: 6-71. Seandainya kita mencoba untuk merinci segi-segi

kebaikan yang terkandung di dalam syari'at, niscaya akan lebih

dari beribu-ri6u.14o

Manfaat Qishash

Allah S berfirman,

140 Mftah Dar As-Sa'adah (2/4934941.
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#-vi Lfu- i* ur,t!r$ A'pt
@'r;*

nDan dalam qishash itu ada fiarninan kekngsungan) hidup

bagimu, hai orang-orang Wng benl<al, supatm kamu bertakwa."

(Qs. ru Baqarah 121: l79l

I{hithab ini mengandung sesuatu yang merupakan jawaban

atas pertanyaan yang diperkirakan, bahwa pelaksanaan petunjuk

ini, menyakiti jiwa ini dan mengeksekusinya sebagai balasan atas

pembinasaan korban memperbanyak kerusakan pembunuhan,

maka hikmah apa yang terlahir dari Dzat yang rahmat-Nya

mencakup segala sesuatu ini dan hikmah-Nya melebihi segala

akal? Jadi khithab ini mengandung jawaban itu, yaitu pada firman-

Nya: iq; ,;cJriir ,4'4i (Dan dalam qishash itu ada (iaminan

kelangsungan) hidup bagimQ. Demikian itu, karena bila pembunuh

meyakini bahwa ia akan dihukum mati secara qishash (balasan)

karena orang yang dibunuhnya, maka ia akan menahan diri dari

membunuh, dan ifu menimbulkan kecintaan akan hidupnya dan

dirinya, maka di situ terkandung jaminan kelangsungan hidup

baginya dan bagi yang hendak dibunuhnya.

Dari segi lainnya, bahwa mereka ihr, bila seseorang dari

keluarga dan kabilah mereka terbunuh, maka karenanya mereka

membunuh setiap orang yang mereka temui dari keluarga, desa

dan kabilah pembunuhnya, dan di dalam hal ini terkandung

kerusakan dan kebinasaan yang bahayanya menyeluruh dan
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bebannya sangat berat. Maka Allah $ mensyari'atkan qishash,

dan agar tidak ada yang dibunuh (dihukum mati) selain

pembunuhnya, maka di dalam hal ini terkandung jaminan

kelangsungan hidup bagi keluarganya, warga desanya dan kaum

kerabatnya.

Jaminan kelangsungan hidup di dalam qishash bukan

karena dibunuhnya si pelaku, tapi karena ifu sebagai qishash

(balasan) yang diterapkan terhadap si pembunuh seorang karena

pembunuhan yang dilakukannya, bukan karena lainnya. Jadi

qishash mengandung jaminan kehidupan dari dua segi.

Silakan cermati apa yang terkandung di balik lafazh{afazh

mulia yang ringkas dan padat ini, mendalam dan detail, dengan

makna yang agung. Di permulaan ayat disebutkan: |Ji (bagimlti,

yang menyatakan bahwa manfaat qishash adalah khusus bagi

kalian dan kembali kepada kalian. Maka pensyari'atannya adalah

sebagai kasih sayang kepada kalian dan kebaikan bagi kalian,

karena manfaahya dan maslahatnya untuk kalian, tidak untuk

Dzat mudharat dan manfaat para hamba tidak sampai kepada-

Nya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat: 4J4i1 o-1 @alam

qishash), ini pemyataan bahwa kehidupan yang terjadi adalah

semata-mata sebagai keadilan, yaitu dilakukan terhadapnya

sebagaimana yang ia lakukan.l4l

t4t Mftali Dar As-Sa'adah (2/ 522-5231.
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Perumpama.rn yang Musyrik dan yang Muwahhid
(Ahli Tauhid)

Allah $ berfirman,

tfr #':'r; {G:J iG * #$e ffi 6. J,$

'or*l.s,ff i Shtrufse a6# ;, F;
'Nlah membuat perumpamaan (l/aifu) seorang lakFkki

hudak) Wng dimiliki oleh bebempa orang yang berserikat Wng
dalam perselisihan dan seorang budak t/ang meniadi milik penuh

dari seonng laki-laki (saj,a); Adakah kdua budak itu sama hahp?
Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka frdak

mengetahuri" (Qs. Az'Zumar 1391. 29)

Ini perumpamaan yang dibuat Allah S mengenai orang

yang musyrik (yang mempersekutukan Allah) dan orang yang

muwahhid gang mengesakan Allah). Orang musyrik itu bagaikan

seorang budak yang dimiliki oleh banyak orang yang saling

berselisih dan saling bertengkar.

,1 ''$J+1r uaaur, orang yang perlakunya sempit- Jadi

orang musyrik itu, karena ia menyembah banyak fuhan,

diserupakan dengan budak yang dimiliki oleh banyak orang yang

saling bersaing untuk mendapatkan khidmatnya, tidak

memungkinkannya untuk meraih keridhaan mereka semua.

Sedangkan orang muwahhid, karena ia hanya menyembah Allah

semata, maka perumpamaannya adalah seperti budak yang hanya

dimiliki oleh satu orang, yang mana ia dimilikinya secara penuh
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dan mengetahui maksud-maksudnya, serta mengetahui jalan

menuju keridhaannya. Maka ia berada di dalam ketenteraman,

terlepas dari hiruk pikuk persilangan kepentingan terhadapnya,

bahkan ia dimiliki penuh oleh pemiliknya tanpa ada yang

menentangnya, di samping kelembutan pemiliknya terhadapnya,

kasih sayangnya kepadanya, kebaikannya kepadanya, dan

pemenuhan segala kemaslahatannya. Apakah kedua budak ini

sama adanya?

Ini adalah perumpamaan yang sangat mendalam, karena

budak yang dimiliki penuh oleh seorang pemilik saja berhak

mendapatkan bantuannya, kebaikannya, kepeduliannya dan

pemenuhan kemaslahatan-kemaslahatannya, gmg mana hal-hal ini

tidak berhak didapatkan oleh budak yang dimiliki ban5nk orang

png saling berselisih. Segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan

mereka tidak mengetahui. 142

Jalan-Jalan Hidayah dan Dampaknya dalam
Keteguhan

Jalan-jalan hidayah sangat beragam sebagai rahmat dari

Allah kepada para hamba-Nya, dan sebagai kelembutan bagi

mereka karena keberagaman akal, intelekfual dan pandangan

mereka.

Di antara mereka ada yang mendapat pehrnjuk melalui apa-

apa yang dibawakan oleh Rasul $ dan apa-apa yang beliau

serukan, tanpa meminta bukt yang di luar ifu darinya,

742 I'lam Al Muwaqqi'in(l/2B1.
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sebagaimana perihalyang sempuma dari kalangan sahabat, seperti

Ash-Shiddiq &.
Di antara mereka ada yang mendapat hidayah karena

pengetahuannya mengenai perihal Nabi $, serta apa-apa yang

beliau difithrahkan di atasnya yang berupa kesempumaan akhlak,

sifat dan perbuatan, dan bahwa Allah tidak akan menghinakan

orang yang sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya demikian

berdasarkan pengetahuannya tentang Allah, dan bahwa Allah tidak

akan menghinakan orang yang seperti ifu, sebagaimana yang

dikatakan oleh Ummul Mukminin Khadijah g kepada beliau rg,
"Bergembiralah engkau, karena demi Allah, sungguh Allah tidak

akan menghinakanmu selamanya. Sesungguhnya engkau

menyambung hubungan silaturahim, jujur dalam berbicara,

menanggung beban yang lemah, memberi nafkah yang tdak
berpunya, dan selalu menolong dalam upaln penegakkan segala

bentuk kebenaran."143

Khadijah berdalih dengan pengetahuannya tentang Allah,

hikmah-Nya dan rahmat-Nya, bahwa orang 5nng demikian adanya,

maka Allah tidak akan menghinakannya dan tidak akan

mempermalukannya, bahkan layak mendapat kemuliaan Allah,

pilihan-Nya, kecintaan-Nya dan taubat-Np.

Pondasi-pondasi keimanan ini tidak dimiliki oleh

kebanyakan manusia, karena itu mereka membutuhkan hal-hal

yang luar biasa dan bukti-bukti yang dapat disaksikan secara nyata,

lalu banyak dari mereka yang mengimaninya. Manusia yang paling

143 Muttafag 'alaih,HR. Al Bukhari menyempainp pada pembahasan tentang
permulaan wahym, (4); dan Mtrslim pada pembahasan tentang iman, (160).
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lemah imannSn adalah yang imannya muncul dari figur dan melihat

kemenangan Nabi $ terhadap manusia, lalu mereka berdalih

dengan figur, kemenangan dan pertolongan itu untuk

membenarkan risalah (kerasulan). Dimana pandangan mereka

dibandingkan dengan pandangan orang yang beriman kepada

beliau ketika para penduduk bumi tengah melancarkan

permusuhan kepada beliau, dan beliau telah mendapatkan

berbagai penganiayaan dari kaumnya sementara para sahabatnya

masih sangat sedikit dan merasa khawatir terhadap manusia?

Namun demikian hatinya dipenuhi dengan keimanan, yakin bahwa

beliau akan mengalahkan seluruh umat, dan bahwa agamanya

akan mengalahkan segala agama.

Yang lebih lemah imannya dari mereka adalah orang yang

keimanannya berupa keimanan tradisi, kultur dan ketumnan,

karena ia tumbuh di tengah orang tua yang muslim, sementara

kerabat, tetangga dan teman juga demikian, maka ia fumbuh

sebagai salah seorang dari mereka, tidak ada rasul maupun kitab

padanya kecuali namanya, tidak ada pula agama kecuali apa yang

dilihatrya dilakukan oleh kaum kerabat dan teman-temannya. Ini

adalah agama kadisi, dan ini adalah yang paling lemah.

Penyandangnya sesuai dengan kadar yang menyertainya.

Seandainya ada orang yang mengeluarkannya dari itu, maka tidak

ada kesulitan baginya untuk mengalihkannya dari ifu.

Maksudnya, bahwa kalangan khusus umat ini dan kalangan

cendekiawannya, kerena akal mereka menyaksikan kebaikan,

keagungan dan kesempurnaan agama ini, dan menyaksikan

keburukan, kekurangan dan kerendahan apa-apa yang
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menyelisihinya, maka keimanan kepadanya dan kecintaan

kepadanya berpadu dengan kebahagiaan hati mereka. Seandainya

ia diberi pilihan antara dimasukkan ke dalam neraka atau memilih

agama lainnya, tenfu ia memilih unfuk dilemparkan ke neraka

hingga tercabik-cabik anggota tubuhnya daripada memilih agama

lainnya.

Golongan manusia ini adalah mereka yang kaki mereka

teguh di atas keimanan, mereka ini adalah manusia yang paling
jauh dari kemurtadan, dan paling berhak untuk tetap teguh di
atasnya pada hari perjumpaan dengan Allah. Karena ifu, Hiraclius

berkata kepada Abu Sufuan, "Adakah seseorang dari mereka yang

murtad meninggalkan agamanya ihr karena membencinya?" Abu
Sufuan menjawab, "Tdak ada." Hiraclius berkata, "Begifulah

keimanan bila telah berpadu dengan kebahagiaan hati, tidak ada

seorang pun yang membencinya."

Maksudnya, bahwa orang-orang yang masuk ke dalam

Islam, yang berdalih bahwa itu dari sisi Allah karena kebaikan dan

kesempumaannya, dan bahwa ifu adalah agama yang pasti bukan

dari selain-Nya, adalah golongan khususnya manusia.l4

Ketidakberdayaan dan Kelemahan Hamba

Hamba adalah makhluk yang paling tidak berdaya dan
paling lemah dalam memelihara dirinya, ildak ada kekuatan, tidak

ada kemampuan dan tidak pula kekuatan kecuali dengan

pertolongan Rabbnya. Maka ia menyaksikan hatinya bagaikan

rM Mifah Dar As-tu'adah 12/341-3431.
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salnp gang teronggok di tanah terbuka yang dihernbus angin ke

kanan dan ke kiri, menyaksikan dirinya bagaikan penumpang

perahu di lautan yang diterpa angin dan dipermainkan gelombang,

terkadang mengangkatnya dan terkadang merendahkannya.

Hukum-hukum takdir berlaku padanp, dan ia bagaikan sebuah

alat Snng teronggok di hadapan pernitilmtn, teronggok di pintunln,

sambil menempelkan pipinya di tanah ambang pinhrrln, tidak

dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya dan tidak pula

menghalau mudharat dari dirinlp, tdak pula kuasa tethadap

kematian, kehidupan maupun pembangkitan kembali.

Tidak ada yang dimilikinp dari dirinp kecuali kejahilan dan

kezhaliman bes€rta dampakdampak dan akibat-akibatrya. Maka

kebinasaan lebih dekat kepadaryn daripada tali sandalnya,

bagaikan seekor kambing yang teronggok di antara para srigala

dan parir binatang buas, Udak ada lnng dapat menghalau

binatang-binatang itu kectrali penggembala, bila penggembala

membiarkannSn sekejap saja, niscaya para binatang buas ihr serta

merta mencincang anggota hrbuhry7a.

Demikianlah keadaan seoriang hamba, ia teronggok di

antara Allah adan para musuhnya yang berupa para syetan dari

golongan jin dan manusia. Jika Allah melindunginya dari mereka,

maka mereka tidak akan menemukan jalan untuk mencelakainya,

dan bila Allah membiarkannla dan menyerahkannya kepada

dirinp sendiri walau hanya sekejap mata, maka ia tidak akan

tertagi-bagi di antara mereka, tapi merupakan bagian yang lebih

dulu mendapatkannya dari mereka.
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Dalam kesaksian ini ia benar-benar mengenal dirinya dan

mengenal Rabbnya. Inilah salah satu tal$/ilan dari ungkapan yang

masyhur: "Barangsiapa mengenal dirinya maka ia mengenal

Rabbnya." Ini bukan hadits dari Rasul $, tapi atsar israili yang

juga senada dengan ungkapanr "Wahai manusia, kenalilah dirimu,

niscaya kau kenal Rabbmu." Mengenai ini ada tiga penakwilan:

Pertama: Bahwa orang yang mengetahui kelemahan

dirinya maka ia mengetahui kekuatan Rabbnya. Orang yang

mengetahui ketidak mampuan dirinya maka ia mengetahui

kekuasaan Rabbnya. Orang yang mengetahui kehinaan dirinya

maka ia mengetahui kemuliaan Rabbnya. Orang yang mengetahui

kejahilan dirinya maka ia mengetahui berilmunya Allah. Karena

Allah & memiliki kesempumaan yang mutlak, sanjungan dan

pujian, kemuliaan dan kekayaan, sedangkan hamba adalah yang

miskin dan serba kurang serta selalu membutuhkan. Semakin

bertambah kadar pengetahuan hamba akan kekurangan, db,
kemiskinan, kehinaan dan kelemahan dirinya, maka semakin

bertambah pula pengetahuannya akan sifat-sifat kesempumaan

Rabbnya.

Kedua, Bahwa orang yang melihat kepada dirinya beserta

sifat-sifat terpujinya yang berupa kekuatan, keinginan, perkataan,

kehendak dan kehidupan, maka ia mengetahui bahwa Dzat yang

memberinya itu dan menciptakan itu di dalam dirinya adalah jauh

lebih utama. Karena yang memberikan kesempumaan tentu lebih

layak untuk sempuma. Bagaimana bisa seormg hamba hidup

berbicara, mendengar, melihat, berkehendak, berpengetahuan,

berbuat sesuai pilihannya, sedangkan lang menciptakannya dan
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mengadakannya tidak lebih utama dengan itu daripadanya? Ini

kemustahilan yang paling besar. Bahkan Dzat yang menciptakan

hamba dapat berbicara adalah lebih utama unfuk berbicara, Dzat

yang menjadikannya hidup, berilmu, mendengar, melihat, berbuat

dan berkemampuan, adalah lebih mampu unfuk demikian.

Talnpilan yang pertama dari sisi kebalikannya, sedangkan

ini dari sisi kelayakan.

Ketiga: Bahwa ini merupakan bentuk penafian

(peniadaan). Artinya, bila Anda tidak mengenal diri Anda, padahal

andalah yang paling dekat dengan diri Anda namun Anda tidak

mengetahui hakikatrya dan seluk beluknya, maka bagaimana

mungkin Anda dapat mengenal Rabb Anda dan seluk beluk sifat-

sifat-Nya?

Maksudnya, bahwa kesaksian ini membuat hamba tahu

bahwa ia tidak berdaya dan lemah, sehingga membuat dirinya

tidak akan mengada-ada berbagai klaim dan tidak menyandarkan

kemampuan kepada diri sendiri, serta membuatrnya tahu bahwa ia

tidak memiliki kekuasaan apa pun dan tidak berkuasa sedikit pun

terhadap dirinya, karena ifu adalah mumi kefundukan, ketidak

beradaan dan kelem6llun. 145

Taufiq dan Penelantaran

Orang-orang yang mengenal Allah sepakat, bahwa taufiq

adalah: Allah udak menyerahkanmu kepada dirimu sendiri,

Ms 14r4u;i 4"-91,1r,, (L / 4lT 4lal.
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Allah menyerahkanmu kepada

dirimu sendiri. Seorang hamba kerap berganti keadaan, terkadang

berada di dalam taufiq-Nya dan terkadang berada di dalam

penelantaran-Nya, bahkan ada pula saahrya seorang hamba

berada di dalam taufiq dan penelantaran-Nya, yaitu ia menaati-

Nya, membuat-Nya ridha, berdzikir kepada-Nya dan mensSrukuri

taufiq-Nya, kemudian ia mendurhakaiNya, menyelisihi-Nya,

membuat-Nya murka dan lalai dari-Nya karena Allah

menelantarkan-Nya. Jadi ia berputar di antara taufiq dan

penelantaran-Nya. Bila Allah memberinya taufiq, maka adalah

dengan karunia dan rahmat-Nya, dan bila Allah menelantarkannya,

maka itu dengan keadilan dan hikmah-Nya. Dan Allah tetap terpuji

pada keadaan ini dan itu dengan keterpujian yang sempuma, Dia

tidak mencegah sesuafu terhadap hamba yang menrpakan haknya,

akan tetapi Dia mencegahnya karena karunia dan pemberian-Nya,

dan Dia lebih mengetahui dimana meletakkan dan menempatkan

semua ifu.

Manakala seorang hamba menyaksikan kesaksian ini dan

memberikan haknya, ia pun tahu betapa ia sangat membutuhkan

taufiq di setiap nafas, di setiap detik dan di setiap sekejap mata,

dan bahwa imannya dan tauhidnya berada di tangan Allah &.
Seandainya Allah menelantarkannya sekejap mata saja, niscaya

akan runtuhlah singgasana tauhidnya, akan robohlah langit

imannya ke atas bumi, dan bahwa yang menahankan ifu unfuknya

adalah yang menahan langit agar tidak jatuh ke bumi kecuali

dengan seizin-Nya. Maka kesanfunan hatinya dan kesopanan

lisannya pun berucap:
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Li ,1,!.r-2 ;t t)t* ,q-rilt'J? G-.- -/ ,

yU? 7pt'r'k|
uWahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkankh

hatiku di atas agama-Mu. Wahai Dat yang memalingkan hati,

palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepada-Md' .

Dan ia pun berdoa:

,;'r\ij ?t^tfut A* 6- ,?'-,5 6. ; (

:!-*:r,Uf vt iyY ,rtTlit J>r*ir r! (
o ,t o 

/ / / 
' 

/'* J|#'t t'k ";Y'C'*i 
""#i'eti"'u *i ,)L\) ,ib i'p

u Wahai Dzat Yang Maha Hidup, wahai Dzat yang terus

menerus menguntsi makhluk'Nya, wahai Dzat yang menciptakan

langit dan bumi, wahai Dzat yang memiliki kebesaran dan

kemuliaan, tidak ada sesembahan selain Engkau, dengan rahmat-

Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan

janganlah Engkau menyerahkanku kepada dinku walau hanya

sekejap mata, dan tidak pula kepada seorang pun dari para

makhlul<'Mtl'.

Di dalam kesaksian ini, seorang hamba mempersaksikan

taufiq dan penelantaran Allah, sebagaimana ia mempersaksikan
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Rububiyah dan penciptaan-Nya, Ialu memohon taufiq-Nya dengan

amat sangat, dan berlindung dari penelantaran-Nya dengan penuh

kepasrahan, ia menghempaskan dirinya di hadapan-Nya,

bersimpuh di pinfu-Nya dengan mengetuk kepada-Nya,

menundukkan kepalanya di hadapan-Nya dengan penuh kehinaan

dan kerendahan diri. Ia merasa bahwa dirinya tidak mampu

menghalau mudharat dan mendatangkan manfaat, tidak pula

hidup dan mati serta pembangkitan kembali.

Jadi, taufiq adalah kehendak Allah dari diri-Nya terhadap

hamba unfuk melakukan sesuahr yang maslahat baginya, 1nifu
menjadikannya mampu melakukan hal-hal yang diridhai-Nya,

menginginkan-Nya, mencintai-Nya, dan mengutamakan-Nya

daripada yang selain-Nya, serta membuah5a membenci hal-hal

yang dibenci dan yang tidak disukai Allah. Ini hanya sekadar

perbuatannya, dan hamba

Allah S berfirman,

mampu melakukan itu.

,fit:3K*i-i*Sii:,i'fiy;':,i(S-s;
'i1;r 5"-v*gil,alSZr;aS:taIf6'j{J

@'*1+ri;5'z*;r;t
"Tetapi Allah menjadilan kamu cink kepada keimanan dan

menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu

benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka ifulah

orcng-orang yang mengikuti jalan Wng lurus, sebagai l<arunia dan
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nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana." (Qs. Al Hujuraat l49l:7-81

Allah & Maha Mengetahui siapa yang pantas mendapatkan

kemaslahatan ini dan siapa yang tidak pantas, dan Allah Maha

Bijaksana dalam menempatkannya dan meletakkan pada

tempatnya yang tepat, tidak mencegah yang layak dan tidak

menempatkannya kepada yang tidak layak. Allah menyebutkan ini

setelah mengatakan,

F ;re { c'K!-$J ifr J;;{e 6tfs;v
'Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada

Rasulullah. Kalau ia menuruti (kemauan) kamu dalam beberapa

un$an benar-benarlah kamu akan mendapat kqusahan (Qs. Al

Hujuraat l49l: 7), kemudian setelahnya Allah mengatakan dengan

kalimat susulan, it-li)i '3j.j1-*J;hr'j{: (taapi Altah menjadikan

kamu cink kepada keimananl.

Allah S mengatakan, "Kecintaan kalian kepada keimanan,

keinginan kalian kepada keimanan, dan diindahkannya keimanan

di dalam hati kalian, itu bukan dari kalian, tapi Allah-lah yang

menjadikannya demikian di dalam hati kalian, sehingga kalian

mengutamakannya dan meridhainya. Karena itu, janganlah kalian

mendahului Rasul-Ku, dan janganlah kalian berkata hingga beliau

berkata, dan janganlah kalian berbuat hingga beliau

memerintahkan. Karena yang membuat kalian mencintai keimanan

lebih mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan para hamba-Nya

daripada kalian. Dan seandainya tidak ada taufiq-Nya kepada
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kalian, niscaya jiwa kalian tidak akan tunduk kepada keimanan.

Jadi keimanan itu bukan karena persetujuan dan petunjuk diri

kalian, dan bukan kalian mengajukan diri kepadanya. Karena jiwa

kalian tidak mampu itu dan tidak dapat mencapainya. Maka

seandainya Rasul-Ku menumti kebanyakan dari apa yang kalian

inginkan, niscaya ifu akan memberatkan kalian, dan niscaya kalian

akan hancur, dan kemaslahatan-kemaslahatan kalian akan msak,

sedang kalian tidak menyadari. Dan jangan pula kalian mengira

bahwa diri kalian menginginkan jalan yang lurus dan kemaslahatan

sebagaimana kalian menginginkan keimanan, karena seandainya.

Aku tidak menjadikan kalian mencintainya dan seandainya Aku

tidak menjadikannya indah di dalam hati kalian, serta tidak aku

jadikan kalian membenci yang kebalikannya, niscaya ihr tidak akan

terjadi dari kalian, dan jiwa kalian tidak akan memperkenankan

itu."1'16

Keteguhan

Allah S berfirman,

tgo*9i )S\gi(, Ojii {i'i ) "1)r#-

'rh-iiJrq1(

146 Madarii As-Salikin, (1 /4O54On.
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"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman

dengan ucapan yang teguh ifu dalam kehidupan di dunia dan di
akhirat" (Qs. hraahiim 1L4l: 271

Adalah perbedaharaan yang basar, siapa yang berjalan

sesuai habitatrya, baik dalam pengeluarannya, penggunaannya

dan berinfak darinya, maka sungguh ia telah berunfung, dan siapa

yang tidak mendapatkannya maka sungguh ia telah dijauhkan.

Demikian ifu, karena seorang hamba senantiasa membutuhkan

peneguhan dari Allah setiap saat, sehingga bila Allah tidak

meneguhkannya maka ia akan hancur, langit dan bumi
keimanannya rontok dari tempatnya. Allah S berfirman kepada

makhluk-Nya yang paling mulia, hamba-Nya dan sekaligus Rasul-

Nya,

i+ q, +t iCj, 3{i{, A#,i Si:

"Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, niscaya kamu

hampir-hampir condong sedikit kepada mereka." (Qs. Al Israa'

lrTl:74].

Dan berfirman kepada makhluk-Nya yang paling mulia,

v(cJiw"&J $'e<$fi Jy6ts €-;)L
'(tngatlah), ketika Tuhanmu mewah5rukan kepada pam

malaikat: 'Sesungguhnya Aku bercama kamu, maka teguhkanlah
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fuendinan) orang-orang yang telah beriman'. " (Qs. Al Anfaal [8]:

L2).

Disebutkan di dalam Ash-Shahihain dari hadits Al Bajali,

o I .{.t

@s ,iu ztz

-*)

uDan Dia meminta mereka dan meneguhkan merekd.l47
Allah @ berfirman kepada Rasul-Nya

'i:"$ .*,. i:, 6,fi)i -;t, 
u J)i" 35, fu

uDan semua kisah dari msul-rasul Kami ceritakan

kepadamu, ialah kisah-kisah yang Kami teguhkan

hatimu;'(Qs. Huud [11]: 120)

Jadi semua manusia terbagi dua: Yang diteguhkan, dan
yang ditelantarkan tanpa peneguhan. Essensi peneguhan, asalnya

dan permulaannya dari perkataan yang teguh dan melakukan apa

yang diperintahkan kepada hamba, lalu dengan keduanya Allah

meneguhkan hamba-Nya. Maka setiap yang meneguhkan

perkataan dan membaguskan perbuatan, maka ia telah
membesarkan peneguhan. Allah @ berftrman,

147 Saya tidak menemukannya di dalam ,4sh-Shahihain, tapi ini terdapat di

dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh '$1

'#l elb. (Dan Dia memeintahkan merel<a dan meneguhkan mqekd. Sunan

At-Tinnidzi, pembahasan tentang sifat surga, bab: riwayat-riunyat tentang
kekalnp para penghuni surga dan para penghuni neraka, (255711' dan Ahrnad,
(2/368,3691.
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q :iV "# W't$t 4;:,J' :i?':fi|, ff ";5

'Dan kalau mereka melaksanakan

yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu
lebih bak bagi merel<a dan lebih menguatkan (iman mereka". (Qs.

An-Nisaa' 14\ 66],.

Jadi manusia yang paling teguh hatinya adalah yang paling

teguh perkataannya. Perkataan yang teguh adalah perkataan yang

haq dan jujur, yaitu kebalikan dari perkataan bathil lagi dusta.

Perkataan ada dua macam: teguh yang memiliki hakikat, dan

bathil yang tidak memiliki hakikat. Kalimat yang paling teguh

adalah tauhid dan perangkat-perangkahrya, maka ini adalah hal

terbesar yang dengannya Allah meneguhkannya di dunia dan

akhirat.

Karena itu Anda melihat orang yang jujur merupakan

manusia yang paling teguh dan paling berani hatinya, sedangkan

pendusta merupakan manusia yang paling hina, paling buruk,

paling banyak bertingkah dan paling sedikit keteguhannya. Para

ahli firasat mengetahui kejujuran orang yang jujur dari keteguhan,

keberanian dan kewibawaan hatinya ketika mendapat cobaan, dan

mengetahui kebohongan pendusta dengan kebalikan dari itu, dan

hal ini tidak luput dari pengetahuan orang kecuali yang

berpandangan lemah.
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Sebagian mereka ditanya mengenai perkataan yang

didengamya dari seseorang yang mengatakannya, maka ia pun

berkata, "Demi Allah, aku tidak memahami sedikit pun darinya,

kecuali aku melihat perkataannya memiliki kekuatan yang bukan

kekuatan yang bathil." Maka tidaklah seorang hamba dianugerahi

suafu karunia yang lebih utama daripada perkataan yang teguh,

dan para pemilik perkataan yang teguh akan mendapati apa yang

paling mereka butuhkan di kuburan mereka dan pada hari

kembalinya mereka, sebagaimana disebutkan di dalam Shahih

Muslim dari hadits Al Bara' bin 'Azib dari Nabi $, bahwa ayat ini

diturunkan berkenaan dengan adzab Lr6,n.148

Dasar Segala Kebaikan

Dasar segala kebaikan adalah Anda mengetahui bahwa apa

yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak

dikehendaki-Nya tidak akan terjadi. Maka saat itulah Anda

meyakini bahwa segala kebaikan adalah dari nikmat-nikmat-Nya,

lalu Anda bersyukur kepada-Nya atas itu dan merendahkan diri

kepada-Nya agar Allah tidak menghentikannya kepada Anda. Dan

bahwa segala keburukan adalah dari pembiaran-Nya dan

hukuman-Nya, maka Anda memohon dengan segenap hati

kepada-Nya agar melindungi Anda dari itu, dan tidak menyerahkan

Anda kepada diri Anda sendiri dalam melakukan berbagai

kebaikan dan meninggalkan segala keburukan.

LM llam N Muwaqqi'in (l/192-L94). Dan hadits ini Al Buhtrari pada
pembahasan tentang tafsir Al Qur'an (46991; dan Muslim pada pembahasan
tentang surga dan sifat kenikmatannya, (287L1.
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Orang-orang yang mengenal Allah sepakat, bahwa setiap

kebaikan asalnya adalah berkat taufiq Allah kepada hamba, dan

setiap keburukan asalnya adalah pembiaran-Nya terhadap hamba-

Nya. Mereka juga sepakat, bahwa taufiq adalah Allah tidak

menyerahkan Anda kepada diri Anda, dan bahwa pembiaran

adalah Allah membiarkan Anda dengan diri Anda sendiri.

Karena segala kebaikan yang asalnya taufiq, berada di

tangan Allah, bukan di tangan hamba, maka kuncinya adalah doa,

merasa membuhrhkan, jujur dalam berlindung, berharap dan takut

kepada-Nya. Maka manakala Allah memberikan kunci ini kepada

hamba, berarti Allah menginginkan untuk membukakan baginya,

dan manakala Allah menyimpangkannya dari kunci itu, maka pintu

kebaikan tetap tertutup baginya.

Amirul Mukminin Umar bin Khaththab rg berkata,

"sesungguhnya aku tidak mengemban keinginan pengabulan, tapi

keinginan doa. Maka bila aku diilhami doa, maka sesungguhnya

pengabulan menyertainya. "

Dan berdasarkan kadar niat, ambisi, keinginan dan harapan

seorang hamba dalam hal itu yang menjadi taufiq Allah & dat

pertolongan-Nya. Jadi pertolongan dari Allah turun kepada para

hamba sesuai dengan kadar ambisi, keteguhan, harapan dan rasa

takut mereka, dan pembiaran juga furun kepada mereka sesuai

dengan kadar ih.r.

Allah & adalah hakim yang paling bijaksana, dan yang

paling mengetahui. Allah meletakkan taufiq pada tempat-

tempahya yang layak, dan menempatkan penelantaran pada
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tempat-tempatnya yang tepat, dan

Maha Bijaksana.
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Dia Maha Mengetahui lagi

Dan tidaklah seseorang diberi kecuali karena menyia-

nyiakan kesyr.rkuran, serta meremehkan rasa membufuhkan dan

doa, dan tidaklah seseorang merann" keberuntungan dengan

kehendak dan pertolongan Allah kectrali karena melaksanakan

kesyukuran, jujur dalam menyatakan kebufuhan dan doa. Kunci itu

adalah kesabaran, karena ia dari keimanan yang bagaikan kepala

pada tubuh, bila kepala terputus, maka tubuh pun tidak akan

berlanjut.l49

Sebab-Sebab Siapkannya Jalan yang Mudah

Allah S berfirman,

"Adapun orang tnng memberikan (hartanya di jalan Allah)

dan bertakwa, dan membenarlan adang pahala Jnng terbaik

(surga).u (Qs. Al-Laill92lz 5-61

Allah menyebutkan tiga sebab untuk jalan yang mudah:

Sebab pertama: Pemberian hamba, dan

pengesampingan obyek perbuatan karena menginginkan

kemuflakan dan pemberian nikmat. Yakni memberikan apa yang

diperintahkan kepadanya, disertai dengan kefulusan tabiatrya dan

diinginkan oleh jiwanya. Ini mencakup pemberiannya dari darinya

ii6itA',i*,
.,,ti7 71zz
Llr..+U91-,

L4e Al Fauraid(7451.
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yang berupa keimanan, ketaatan, keikhlasan, taubat, dan

kesgrkuran, serta pemberiannya yang berupa kebajikan,

pemanfaatan hartanya, lisannya, fubuhnya, niatrya dan

maksudnya.

Maka jiwanya menjadi jiwa yang taat lagi bersungguh-

sungguh, bukan jiwa yang tercela lagi menolak.

Jiura yang taat adalah yang bermanfaat lagi baik, yang

tabiahrya berupa kebajikan dan pemberian kebaikan bagi diri

sendiri dan yang lainnya, sehingga ia memberikan kebaikannya

untuk dirinya dan untuk yang lainnya.

Jiwa ini bagaikan mata air yang dimanfaatkan manusia

dengan meminum darinya, dan memberi minum temak dan

tanaman mereka darinya, sehingga mereka mengambil manfaat

darinya sekehendak mereka, dan ia memudahkan untuk ifu.

Demikian juga orang yang diberkahi, disediakan untuk

bermanfaat dimana pun. Maka ganjarannya adalah Allah

menyiapkan baginya jalan yang mudah, sebagaimana dirinya

memudahkan memberi.

Sebab kedua, Takrua, yaitu menjauhi apa-apa yang

dilarang Allah atasnya. Ini termasuk sebab terbesar kemudahan,

dan kebalikannya adalah sebab-sebab kesulitan.

Maka orang yang bertakrpa dimudahkan baginya urusan-

unsan dunianya dan akhiratnya.

Sedangkan orang yang meninggalkan ketakvrnan, walaupun

dimudahkan bagiryn sebagian urusan dunia, namun disulitkan
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baginya urusan-urusan akhiratnya sesuai dengan kadar ia
meninggalkan ketalnvaan.

Adapun apa yang dimudahkan baginln dari urusan-urusan

dunia, seandainya ia bertakwa kepada Allah, niscaya kemudahan

ifu lebih sempuma lagr bagrnya.

Kalaupun misalnln tidak dimudahlcn baginya, namun Allah

telah memudahkan baginya dari urusan dunia apa yang paling

bermanfaat baginya dari apa-apa yang diraihryn tanpa ketakwaan.

Karena baiknya kehidupan, nikmat hati, lezatnya ruh

beserta kegembiraan dan kesenangannya adalah termasuk nikmat-

nikmat terbesar dunia, dan ifu lebih besar daripada kenikmatan

para pemilik dunia melalui syahwat dan bertagai kelezatan.

Allah $ berfirman,

fi-,A i,'li, .F:+-61 &-;s l

uDan barangskpa tnng bertakvn kepda Allah nisaSn

Allah menjadikan baginSn kemudahan dalam un$annya." (Qs. Ath-

Thalaaq [65]: 4)

Allah mengabarkan, bahwa Allah akan memberikan

kemudahan kepada orang yang bertakra yang tidak diberikan

kepada yang lainnya.

Allah & irsa berfirman,
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{ 4 b $;j@ s} fi$aai 6z //
Q-us

"t.;Z-

"Bamngsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan
mengadakan baginSm jalan ke luar. Dan memberinya rqeki dari
arah yang tiada disangka ," (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2-3),

ini juga, Allah memudahkan baginya karena ketakruaannya.

Allah & jusa berfirman,

fi A;yii +W'e tf:-':s,*r;

W bLrF(<r-,$iW-
'{JE;Syq"hr"#z:

'Dan bamngskp tnng bertakua kepda Allah niscagm Dia
akan menghapus keslahan dan akan melipat
gandakan phala bagin5n." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 5)

Ini menjelaskan, bahwa Allah memberikan kemudahan

baginya dengan menghilangkan apa yang dikhawatirkannya, dan
memberikan kepadanya apa yang disukainya dan diridhainya.

Allah juga berfirman,

ffi'F,Fl*x

uHai orang-orang yang beiman, jika kamu bertakwa

kepada Allah, niscaya Dia akan memberilan kepadamu furqaan

3M
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dan menghapuskan segala kesalahan-kqalahanmu dan

mengampuni (dosa4osa)mu." (Qs.Al Anfaal I8l 29l

Allah memberikan kemudahan dengan Al Furqaan yang

mengandung keselamatan, pertolongan, ilmu dan cahaya, yang

membedakan antara yang haq dan yang bathil, menghapuskan

kesalahan-kesalahan, serta melahirkan pengampunan dosa-dosa,

dan itu sangat dimudahkan.

Allah & jusu berfirman,

@ 5;$'{3'$l}3G
uDan berblpnlah kamu kepada Allah supat/a katnu

mendapat keberuntungan." (Qs. Aali Imran [3]' 130).

Keberuntungan adalah puncak kemudahan, sebagaimana

kesengsaraan adalah puncak kesulitan.

Allah S berfirman,

{":n-$.itWTt

u Hai orang-onng yang beiman (kepada para msul),

bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya,

niscaya Altah membeikan rahmabNya kepadamu dua bagian, dan

menjadikan unfukmu cahaya yang dengan cahaya ifu kamu dapat

berjatan dan Dia mengampuni kamu." (Qs- Al Hadiid l57l: 28),

Allah $ menjamin tiga hal bagi mereka dengan ketalwaan.

';ifrWlfit|'u-$\W

F ;;; .*5rx6;'"H J14i 4fr u tM
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Pertama Memberi mereka dua bagian dari rahmat-Nya,

yaitu bagian di dunia dan bagian di akhirat. Bisa juga dilipat

gandakan bagian akhirat bagi mereka sehingga menjadi dua

bagian.

Kedua Memberi mereka cahaya yang dengannya mereka

dapat berjalan di kegelapan.

Ketiga: Pengampunan dosadosa mereka, dan inilah

puncak kemudahan itu.

Sebab ketiga, Membemakan ;;--:-iit, ini ditafsirkan

sebagai: laa ilaaha illallah, ditafsirkan juga sebagai surga,

ditafsirkan juga sebagai yang akan datang kemudian. Demikian

pendapat para salaf.

c$t adalah sifat untuk maushuf (yang disifati) yang

dibuang, yakni keadaan dan karakter yang mudah, yaihr benfuk

.r,tb dari rJr ftemudahan).

Ketiga pendapat ini kembali kepada amal-amal yang paling

utama dan ganjaran-ganiaran yang paling utama.

Ibnu Abbas rS, berkata, "G]J$J.t:#i (Maka Kami kelak

akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. (Qs. Al-Lail I92l 7),

yakni Kami menyiapkannya untuk melakukan kebaikan.

Dimudahkan baginya amal-amal kebaikan."

Muqatil, Al Kalbi dan Al Farra' mengatakan, " Kami

memudahkannya untuk kembali kepada amal shalih."
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Hakikat ,sr:Jt adalah karakter dan keadaan yang mudah

lagi bermanfaat, yang terjadi padanya, dan ini adalah kebalikannya

dan ,slir ftesulitan). Dan ini mencakup dimudahkannya untuk

kebaikan dan sebab'sebabnya, maka kebaikan pun berjalan dan

dimudahkan pada hati, tangan, lisan dan semua anggota tubuhnya.

Maka semua sifat kebaikan menjadi mudah baginya, tunduk

dan patuh kepadanya, tidak mendurhakainya dan tidak sulit,

karena ia dipersiapkan untuk ifu, dimudahkan untuk

melakukannya, menempuh jalan-jalannya dengan kefundukan, dan

pafuh kepadanya secara ilmu dan amal. Bila ia menyandangnya,

maka Anda mengatakan bahwa ihr adalah apa yang dikatakan

mengenainya,

*trr6u & # q#aJ,bJr !:.,ti

" Penampilan yang keberunfunganng diberkahi,

baik unfuk dunia dan unfuk agama."7so

Yang Baik untuk Yang Baik dan Yang Buruk untuk
Yang Buruk

Allah & menjadikan kebaikan seluruhnya di surga, dan

menjadikan keburukan seluruhnya di neraka. Maka Allah menjadi

tiga macam negeri: Negeri yang khusus untuk mereka yang baik,

yang mana negeri ini diharamkan bagi selain mereka yang baik,

dan negeri ini menghimpun segala kebaikan, yaitu surga; Negeri

150 47-V60., ft Aqsam Al Qur'an(132-1411.
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yang dikhususkan bagi yang buruk dan segala yang buruk, tidak

ada yang memasukinya kecuali mereka yang buruk (jahat; lalim),

yaitu neraka; dan negeri yang berpadu padanya yang baik dan

yang buruk, dan keduanya saling bercampur baur, yaitu negeri ini

(dunia).

Karena ifu, ujian dan cobaan terjadi disebabkan oleh

perbauran dan pencampuran ini, dan itu dengan hikmah ilahiyah.

[-alu pada hari kembalinya para makhluk kelak, Allah memisahkan

yang buruk dari yang baik, lalu menjadikan mereka di negeri

sendiri tanpa dicampuri oleh selain mereka. Maka perkaranya

kembali hanya kepada dua negeri saja, yaifu: surga sebagai

negerinya mereka yang baik, dan neraka sebagai negerinya

mereka yang buruk $ahat; lalim). Dan Allah Ta'ala menjadikan

dari amal-amal kedua golongan ini pahala dan siksa mereka.

Allah menjadikan kebaikan-kebaikan ucapan, perbuatan

dan akhlak mereka sebagai bakal kenikmatan dan kelezatan

mereka, dan dari itu menciptakan sebab-sebab paling sempuma

untuk kenikmatan dan kegembiraan. Dan Allah menciptakan dari

keburukan-keburukan ucapan, perbuatan dan akhlak golongan

lainnya sebagai bakal adzab dan penderitaan mereka, lalu dari itu

Allah menjadikan sebab-sebab terbesar adzab dan penderitaan. Ini

adalah hikmah yang sempuma, kekuatan yang sangat megah lagi

perkasa, agar para hamba-Nya melihat kesempumaan rububiyah-

Nya, kesempumaan hikmah-Nya, ilmu-Nya, keadilan-Nya dan

rahmat-Nya. Dan agar para musuh-Nya mengetahui bahwa

mereka adalah golongan yang mengada-ada lagi berdusata, bukan

para rasul-Nya yang baik lagi jujur.
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Allah $ berfirman,

S.Z;; ;; {ir u4.{'ej#'^i; i'qt#Y

--@ <,r*l'-J "rEIi1U L{s; (t A; 13;i

".{".i
Pft Ali y.i'W."i'i #

'4E:.
"Mere betsumpah dengan nama Allah dengan

sumpahn5n Wng sungguh-sunggwh: 'Allah ddak akan

membangkitkan orang yang mati.'fidak demikian), bahkan (psti
Allah akan membangkitkannya), sebagai suafu ianii 5nng benar dari

Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Agar

Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka percelisihkan

itu, dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahtwsanya mereka

adalah orang-orang yang berdusta.u (Qs. An-Nahl [16J: 38-39).

Maksudnya bahwa Allah & menjadikan tanda bagi

kebahagiaan dan kesengsaraan yang dengannya keduanya bisa

dikenali. Orang yang bahagia lagi baik tidak layak baginya kecuali

yang baik, tidak mendatangi kecuali yang baik, tidak terlahir

darinya kecuali yang baik, dan tidak memakai kecuali yang baik,

sedangkan orang yang sengsara lagi buruk tidak layak baginya

kecuali yang buruk, tidak mendatangi kecuali yang buruk, dan

tidak terlahir darinya kecuali yang buruk. Maka orang yang btruk

memancarkan keburukan dari hatinya, lisannya dan anggota
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tubuhnya, sedangkan orang yang baik memancarkan kebaikan dari

hatinya, lisannya dan anggota tubuhnya'

Adakalanya keduanya terdapat pada diri seseorang, maka

mana di antara keduanya yang lebih dominan, maka dia termasuk

ahlinya. Jika Allah menghendaki kebaikan padanya, maka Allah

mensucikannya dari materi keburukan sebelum kematiannya, lalu

menyempumakannya pada hari kiamat dalam keadaan suci,

sehingga tidak lagi memerlukan penyuciannya dengan neraka.

Maka Allah mensucikannya darinya dengan apa-apa yang

menunjukinya, yang berupa taubat yang sebenamya, kebaikan-

kebaikan yang menghapuskan keburukan-keburukan, dan

musibah-musibah yang menghapuskan kesalahan-kesalahan,

sehingga ia beriumpa dengan Allah dalam keadaan tanpa ada

kesalahan padanYa.

Sementara yang lainnya, Allah menahan darinya materi

penyucian, sehingga ia beriumpa dengan-Nya pada hari kiamat

dengan materi yang buruk, dan materi yang baik, dan hikmah

Allah & menolak didekati seseorang di negeri-Nya dengan

keburukan-keburukannya, sehingga Allah memasukkannya ke

neraka sebagai penyucian, pembersihannya dan peleburannya-

Bila logam imannya telah bersih dari kotoran, saat itulah ia layak

yang berdekatan dengan-Nya, dan bertempat tinggal bersama para

hamba-Nya yang baik. Pembentuk penyucian ini kepada manusia

di neraka sesuai dengan kecepatan dan kelambatan hilangnya

keburukan-kebunrkan ih.l dari mereka, maka yang paling cepat

hilangnya ifu darinya adalah yang paling cepat sucinya dan paling

cepat keluamya, dan yang paling lambat hilangnya itu darinya
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adalah yang paling lambat keluamya, sebagai ganjaran yang

setimpal, dan Rabbmu tidaklah menzhalimi para hamba-Nya'

Karena orang musyrik itu unsumya buruk dan dzakrya

buruk, maka neraka tidak dapat mensucikan keburukannya.

Bahkan bila ia keluar darinya, niscaya ia akan kembali menjadi

buruk sebagaimana semula. Seperti halnya anjing bila masuk

keluar lalu keluar darinya. Karena itulah Allah S mengharamkan

surga bagi orang yang musYrik.

Dan karena orang beriman itu baik dan terbebas dari

keburukan, maka neraka diharamkan atasnya, karena tidak ada

sesuafu pun padanya yang perlu disucikan dengannya. Maka Maha

suci Dzat yang hikmah-Nya mencengangkan logika dan akal, dan

mempersaksikan kepada fithrah para hamba-Nya bahwa Dialah

yang paling bijaksana di antara para bijak, Rabb semesta alam,

tidak ada ilah selain Piu.151

Sebab Penelantaran

Sebab penelantaran adalah tidak adanya kelayakan tempat,

kapasitas dan penerimaannya terhadap nikmat, yang mana bila ia

mendapatkan nikmat-nikmat maka ia mengatakan, "lni karena

usahaku. Aku diberi ini karena aku layak dan berhak

mendapatkannya." Sebagaimana yang difirmankan Allah &,

Ly*l;'.ir|-;'riu

Lsr Madaij As-Salikin, (1/67-681.
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" Qarun berkata, 'sesungguhnya aku han5n diberi harta ifu,

karena ilmu yang ada padaku'. " (Qs. Al Qashash [28]: 78), yakni

karena ilmu yang Allah ajarkan kepadaku maka aku berhak

mendapatkan itu dan layak.

Al Fanaq berkata, "Yakni karena keutamaan yang ada

padaku bahwa aku layak dan berhak mendapatkannya sehingga

aku diberi itu."

Muqatil berkata, "la mengatakan, 'Karena kebaikan yang

yang Allah ketahui padaku."'

Abdullah bin Al Harits bin Naufal menyebutkan tentang

kerajaan yang dianugerahkan kepada Sulaiman bin Daud sang

Nabi, kemudian ia membacakan firman Alalh Tabla,

"Ini termasuk kumia Tuhanku unfuk mencoba aku apakah

aku bersyttkur atau mengingkari (akan nikmat-Nya)." (Qs. An-Naml

l27l: 401, dan beliau tidak mengatakan, "lni karena kemuliaanku."

Kemudian ia menyebutkan tentang Qarun dan

perkataannya,

\ty*{"' .;,ljtic
" Qarun berkata, 'sesungguhnya aku hanya diben harta ifu,

karena ilmu yang ada padakui'(Qs. Al Qashash [28]: 78). Yakni,

bahwa Sulaiman memandang apa yang dianugerahkan kepadanya

adalah karunia dan pemberian dari Allah kepadanya, dan bahwa ia

SifiK?,rifri;#,,r:u
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diuji dengan itu lalu ia mensyukurinya, sementara Qarun

memandang apa yang dianugerahkan kepadanya adalah dari

dirinya dan karena keberhakannya. Begitu juga firman Allah &,

\:i'j;4 )e ifi )i b Lr'^fr ;gd |45

uDan jika Kami mensakan kepadanya sesuafu nhmat dari

Kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, Ini

adatah hakku'." (Qs. Fushshilat [41]: 50), yakni: aku pantas dan

berhak mendapatkannya, maka kekhususanku dengannya adalah

seperti kekhususan seorang pemilik terhadap apa yang dimilikinya.

seorang mukmin memandang itu sebagai milik Rabbnya,

karunia dari-Nya yang dianugerahkan kepada hamba-Nya tanpa

keberhakan darinya, bahkan itu adalah shadaqah yang Allah

shadaqahkan kepada hamba-Nya, dan Allah berhak untuk tidak

menyedekahkannya. Seandainya Allah mencegahnya dari

mendapatkannya, maka bukan berarti Allah mencegahkan dari

mendapatkan sesuatu yang ia berhak terhadapnya. Bila ia tidak

mempersaksikan itu, maka ia memandang bahwa ia layak dan

berhak terhadap itu, sehingga membuat ujub dirinya, sewenang-

wenang dengan nikmat, menyombongkannya dan merendahkan

yang lainnya. Maka mendapatkan itu menjadi kegembiraan dan

kebanggaan, sebagaimana yang difirmankan Allah &,

,)
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ty & Wi'p'c' \i'"tt'ii 6'3 6i
& itL1 la ;{:J :4i @ 3}'- 3H

uDan jika Kami rasakan kepada manusia suafu rahmat

(nikmat) dari Kami, kemudian rahmat ifu Kami cabut daipadanya,

pasfilah dia meniadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Dan iika

Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang

menimpanSn, niscaya dia akan berkata, 'Telah hilang bencana-

bencana ifu dai padaku.'; sesungguhnya dia sangat gembira lagi

bangga;'(Qs. Huud [11]: 9-10)

Allah mencelanya karena putus asa dan kufur ketika terjadi

ujian dan cobaan, dan karena gembira dan bangga ketika diuji

dengan kenikmatan, serta mengganti pujian, kesyukuran dan

sanjungan kepada Allah ketika Allah menghilangkan petaka

darinya dengan ucapan, "Telah hilang bencana-bencana itu dari

padaku." Seandainya ia mengatakan, "Allah telah menghilangkan

bencana-bencana itu dariku dengan rahmat-Nya dan anugerah-

Nya," tentu Allah tidak mencela itu, bahkan ia terpuji karenanya.

Akan tetapi ia lalai akan pemberi nikmat yang telah

menghilangkannya, dan menisbatkan hilangnya itu kepada dirinya

disertai kegembiraan dan kebanggaan.

Maka bila Allah mengetahui ini dari hati hamba-Nya, maka

itu termasuk sebab terbesar pembiarannya, karena tempatnya
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tidak sesuai dengan nikmat yang mutlak lagi sempuma,

sebagaimana yang difirmankan Allah &,

;:f;i fi; J; wJ b ax * 5;@'bl,..
-/ ) .l )t"Q:eyt':

"Saungguhryn binatang (makhluk) tnng seburuk-burulmya

pada sisi Allah ialah onng-oftng yang pnkuk dan tuli yang tidak

mengerti apa-apa pun. Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan

ada pada mereka, tenfulah Allah meniadikan mereka dapat

mendengar. Dan iika Allah meniadikan mereka dapat mendengar,

nisaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan

din (dari apa yang mereka dengar rtul." (Qs. Al Anfaal 18i:22-23)

Allah S mengabarkan, bahwa tempat mereka tidak dapat

menerima nikmat-Nya, dan di samping tidak menerima, ada

penghalang lainnya yang menghalanginya sampainya itu kepada

mereka, yaitu berpalingnya mereka ketika mereka mengetahuinya.

Di antara yang selayaknya diketahui, bahwa sebab-sebab

pembiaran bersamaan dengan tetapnya pada apa yang asalnya ia

diciptakan di atasnya adalah mengesampingkannya. Maka sebab-

sebab pembiaran adalah darinya dan di dalamnya, sedangkan

sebab-sebab taufiq adalah yang Allah & menjadikannya dapat

menerima nikmat.
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Jadi sebab-sebab taufiq adalah dari-Nya, dan dari karunia-

Nya, dan Dialah yang menciptakan untuk ini dan unfuk itu,

sebagaimana Allah menciptakan bagian-bagian bumi: ini bisa

menumbuhkan tanaman, ini tidak dapat menumbuhkannya. Allah

menciptakan pohon ini bisa berbuah, dan pohon ini tidak berbuah.

Allah menciptakan lebah mampu mengeluarkan dari perutnya

minuman yang berbagai macam, sedangkan tawon tidak bisa.

Allah menciptakan ruh-ruh yang baik dapat menerima unfuk

berdzikir kepada-Nya, bersyukur kepada-Nya, mendekati-Nya,

memuliakan-Nya, mengagungkan-Nya, mengesakan-Nya dan

menasihati para hamba-Nya, dan Allah menciptakan ruh-ruh yang

buruk tidak dapat menerima itu bahkan kebalikannya, dan Dialah

Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.ls2

rs2 Al Fau,Did, 290-292.
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UBUDMAH

Ibadah yang Paling utama dan Paling Bermanfaat

Mereka l,ang mengamalkan 'r#'Ji,lbj4. (Hanya kepda-Mu

kami menyembal) memiliki empat sudut pandang yang mengenai

ibadah png paling utama, paling bermanfaat, paling diprioritaskan

dan dikhususkan. Dalam hal ini mereka ada empat golongan:

Golongan pertama: Menunrt mereka, ibadah lnng

paling bermanfaat dan paling utama adalah yang paling berat dan

paling sulit bagi jiwa.

Mereka mengatakan, "Karena ihr adalah yang paling jauh

dari hawa nafsu, dan itu adalah hakikahya ibadah'"

Mereka juga mengatakan, "Pahala itu tergantung tingkat

kesulitannya." Mereka meriwayatkan hadits yang tidak ada

asalnya: e;*t JGi'1i SAf @mal Wng patin, utama adalah Wng

pulinssul!. Yakni yang paling sulit dan berat'

Mereka ini orang-orang yang raiin beribadah nalnun

se'ruenang-wenang terhadap diri sendiri'
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Mereka mengatakan, "Lurusnya jiwa karena hal itu, karena

tabi'atnya adalah malas dan hina, serta merasa nyaman dengan

bumi. Maka ia tidak akan lurus kecuali dengan menanggung beban

dan mengemban kesulitan."

Golongan kedua, Mereka mengatakan, "hadah yang

paling utama adalah yang fokus, zuhud terhadap dunia,

meminimkan tujuan terhadapnya sebesar-besar kemampuan, tidak

berambisi terhadapnya, dan tidak memperdulikan segala yang

berasal darinya."

Kemudian mereka ini terbagi menjadi dua bagian:

Golongan awam mereka: yaitu yang mengira bahwa ini

adalah fujuan, maka mereka pun bersungguh-sungguh

mengupayakannla dan beramal di atas itu, serta mengajak orang

lain kepadanya. Mereka mengatakan, "ltu lebih utama daripada

derajat ilmu dan ibadah." Mereka memandang bahwa zuhud

terhadap dunia adalah puncak segala ibadah.

Golongan khusus merekar yaitu yang memandang bahwa

ini maksud yang lainnya, sedangkan yang dimaksudnya adalah

tetapnya hati kepada Allah, menghimpunkan keinginan kepada-

Nya, mengosongkan hati unfuk mencintai-Nya, bertaubat kepada-

Nya, tawakkal kepadanya, dan sibuk dengan hal-hal yang diridhai-

Nya. Mereka memandang bahwa ibadah yang paling utama yang

berasosiasi kepada Allah, senantiasa berdzikir kepada-Nya dengan

hati dan lisan, dan sibuk dengan merasa selalu diawasi Nya, tanpa

segala apa yang memecah konsenbasi hati.
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Kemudian mereka ini ada dua bagian: Di antara mereka

ada orang-orang yang mengetahui dan mengikuti, ketika datang

perintah dan larang mereka langsung melaksanakannya walaupun

memecah belah mereka dan menghilangkan kesatuan mereka-

Dan di antara mereka ada yang berpaling, mereka mengatakan,

"Maksud dari ibadah adalah menghimpunkan hati kepada Allah-"

Maka bila datang sesuatu yang memisahkannya dari Allah, mereka

tidak memperdulikannya. Bahkan di antara mereka ada yang

mengatakan,

t\r1 ati'1fk Jr;'JK # ,gG og ,y ,tr'1\u. ii$
' 

" O; r*r lalai dituntun dengan wirid-wind.

Tapi bagaimana dengan hati yang seluruh adalah v/iri&"

Kemudian mereka juga terbagi menjadi dua bagian: Di

antara mereka ada yang meninggalkan kewajiban-kanrajiban dan

kefarduan-kefarduan demi asosiasinya. Dan di antara mereka ada

yang melaksanakannya dan meninggalkan sunnah-sunnah dan

nafilah-nafilah (amal-amal tambahan), serta mempelajari ilmu yang

bermanfaat untuk asosiasinya.

Sebagian mereka bertanya kepada seorang syaikh yang

bilaksana, ia pun berkata, "Bila muadzdzin mengumandangkan

adzan ketika aku sedang di dalam asosiasiku kepada Allah, maka

bila aku berdiri dan keluar berarti aku berpisah, dan bila aku tetap

dalam keadaanku pada asosiasiku, maka apa yang lebih utama

padaku?"
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Mereka berkata, "Bila muadzdzin mengumandangkan adzan

ketika engkau sedang di bawah 'Arsy, maka berdirilah dan

penuhilah penyem Allah, kemudian kembalilah ke tempatmu."

Demikian ini, karena asosiasi kepada Allah adalah bagian ruh dan

hati, sedangkan memenuhi penyem itu adalah hak Rabb. Orang

yang mengutamakan bagian ruhnya atas hak Rabbnya, maka tidak

termasuk mereka yang melaksanakan 't;n'!61.

Golongan ketiga, Mereka memandang bahwa ibadah

yang paling berrnanfaat dan paling utama adalah yang

mengandung manfaat yang luas. Maka mereka memandangnya

lebih bermanfaat daripada yang memiliki manfaat terbatas. Mereka

memandang bahwa membantu orang-orang fakir, menyibukkan

diri dengan kemaslahatan-kemaslahatan manusia, memenuhi

kebufuhan-kebuhrhan mereka, dan membantu mereka dengan

harta, wibawa dan manfaat adalah lebih utama. Maka mereka pun

mengupayakan itu dan beramal di atas prinsip itu. Mereka berdalih

dengan sabda Nabi $,

'&?t (;rlt JV'& AAt

t9,
"Semua manusia adalah keluarga Allah, dan yang paling

dicintai-Nya adalah yang paling bermanfaat bagi keluarga-Nya'' -L53

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la.

153 gp. Abu Ya'la (6/65,3315h Al Bazzar (79491; Ath-Thabarani di dalam z4l

IGbir, (10033); dan disebutkan di dalam di dalam Maima' Az-hwaid 18/197),

JI
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Mereka juga berdalih, bahwa amal ahli ibadah terbatas

hanya pada dirinya, sedangkan amal orang-orang yang memberi

manfaat mengimbas kepada orang lain. Dimana yang satunya dari

yang lainnya?

Mereka berkata, "Karena itu, keutamaan orang alim atas

ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan atas semua bintang-"

Mereka juga mengatakan, "Rasulullah $ bersabda kepada

Ali bin Abu Thalib r$,,

'a'e) P t+t) )L:) ,!; hr

o I { o . '-o!o.( o'. o

€)rt a,P-Jt -f ,J

"sungguh Allah membei pefuniuk kepada safu onng

karena perantaraanmu adalah lebih baik bagimu dartpda engkau

memiliki unta merat' .154

Pengutamaan ini terjadi karena manfaat yang mengimbas

kepada orang lain." Mereka juga berdalih dengan sabda beliau $,

e*'olv
./ulr. c ,

rsJl r

t/ / O /

t-9) .. rL)

Jz/o, , I I
carjl U lfl

i\i a xi ok 6:i ;t/C

u,(-) z

$ o/.ed

"HR. Abu Ya'la dan NBazzar. Di dalam sanadnya terdapat Yusuf lbnu 'Athiyyah

Ash-Shaffar, ia matruk kaditsnln ditinggalkan)-"
L* Muttafaq 'alaih HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang keutarnaan-

keutamaan para shahabat Nabi $, (3701); dan Muslim pada pembahasan tenhng

keutamaan-keutamaan para sahabat, (2406),.
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"Barangsiapa mengaiak kepada pefunjuk, maka baginya

pahala seperti pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya

tanpa mengurangi sdikit pun dari pahala -nt"kd.155

Mereka juga berdalih dengan sabda beliau S,

d6t *t) "b3le 
i3i*t

"sesungguhnya Allah dan para malaikat-N5n bershalawat

unfuk oft,ng-orang yang mengaiarkan kebaikan kepada

manusia''.L56

Dan juga berdalih dengan sabda beliau $,

Ga34)tAt e

,1A

;\)l OL

o)l

cA

dtrt o1
o/ t1
;t" a)

t^;L e{Jl:) cr.trl
z-/

ot+)t &,,r:r\iiq,

"sesungguhnya orartg alim ifu benar-benar dimohonkan

ampunan oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai-

sampai para ikan di laubn dan para semut di lobangnya'' -157

155 HR. Muslim pada pembahasan tentang ilmu, bab: orang yang

mencontohkan suatu kebiasaan yang baik atau yang buruk (2674).
156 pfir{rayatkan menyempai ifu oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang

ilmu, bab, riwayat-riwayat tentang keutamaan likih (ilmu)atas ibadah, 2685, dan ia

mengatakan, "Hadits hasan gharib shahih." Dishahihkan oleh Al Albani di dalam

Shahih At-Timidzi (no. 276).
157 pi6ry1pftan menyerupai itu oleh Abu Daud pada pembahasan tentang

ilmu, (3641); At-Tirmidzi pada pembahasan tentang ilmu, bab: keutamaan fikih
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Mereka juga berdalih, bahwa pelaku ibadah, bila ia mati

maka terputuslah amalnya, sedangkan pemberi manfaat tidak

terpufus amalnya selama manfaatnya yang dinisbatkan kepadanya

masih ada.

Mereka juga berdalih, bahwa para nabi diutus dengan

membawakan kebaikan kepada manusia dan untuk menunjuki

mereka, memberi manfaat dalam kehidupan mereka dan unfuk

kembalinya mereka. Para nabi tidak diutus dengan membawa

kehampaan dan keterputusan dari manusia serta kehidupan

pertapaan. Karena itu Nabi $ mengingkari orang-orang yang

hendak berfokus kepada ibadah dan tidak berbaur dengan

manusia. Mereka juga memandang bahwa berpecah belah dalam

urusan Allah, memberi manfaat kepada para hamba-Nya dan

berbuat baik kepada mereka adalah lebih utama daripada

berasosiasi kepada-Nya tanpa ifu.

Golongan keempat: Mereka mengatakan, bahwa ibadah

yang paling utama adalah beramal sesuai untuk mendapatkan

keridhaan Rabb di setiap waktu sesuai dengan waktu dan

ka,rnjibannya. Maka ibadah yang paling utama di waktu jihad

adalah jihad, walaupun hal itu berimplikasi meninggalkan wirid-

wirid dari shalat malam dan puasa siang hari, bahkan bisa

meninggalkan kesempumaan shalat fardhu yang biasa dilakukan

dalam kondisi aman.

Yang paling utama ketika datangnya tamu, misalnya,

adalah memenuhi haknya, dan menyibukkan diri dengannya dari

(ilmu) atas ibadah, (2682); dan Ahmad (5/796). Di-shahibkan oleh Al Albani di

dalam Shahih Abi Daud(3O96).
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wirid yang dianiurkan. Begitu juga dalam menunaikan hak isteri

dan keluarga.

Yang paling utama di waktu menjelang adzan adalah

menyibukkan diri dengan shalat dan bacaan Al Qur'an, berdoa,

berdzikir dan beristighfar.

Yang paling utama mengajari murid dan mengajari orang

yang tidak tahu adalah fokus dalam mengajarnya dan menyibukkan

diri dengannya.

Yang paling utama di waktu adzan adalah meninggalkan

wirirJnya saat itu dan menyibukkan diri dengan menjawab

muadzdzin.

Yang paling utama di waktu shalat yang lima adalah

bersungguh-sunggUh dan loyal dalam melaksanakannya dengan

sebaik-baiknya. Bersegera melakukannya di awal waktu, dan

berangkat ke masiid -walaupun jauh-, ini adalah yang paling

utama.

Yang paling utama ketika adanya orang yang sangat

membufuhkan pertolongan dengan kekuasaan, fubuh atau harta

adalah menyibukkan diri dengan membantunya, menghilangkan

kesulitannya, dan mengutamakan itu atas wirid dan khulwah Anda.

Yang paling utama saat membaca Al Qur'an adalah

konsentrasinya hati dan perhatian untuk menghayati dan

memahaminya, hingga seakan-akan Allah s berbicara dengan itu

kepada Allah, maka hati Anda terfokus untuk memahami dan

menghayatinya, dan bertekad untuk melaksanakan perintah-
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perintahnya. Ini lebih utama daripada terfokusnya hati orang yang

datang kepadanya surat dari seorang sultan, lalu disikapi demikian.

Yang paling utama di waktu wukuf di Arafah adalah

bersungguh-sungguh dalam merendahkan diri, berdoa dan

berdzikir, tanpa berpuasa yang melemahkan dari hal itu-

Yang paling utama di sepuluh hari pertama Dzulhijjah

adalah memperbanyak ibadah, apalagi takbir, tahlil dan tahmid, ini

lebih utama daripada jihad bagi yang tidak dituniuk.

Yang paling utama di sepuluh hari terakhir Ramadhan

adalah menetap di masjid, menyendiri dan i'tikaf, tanpa terhalangi

dengan perbauran manusia dan tanpa disibukkan oleh mereka,

sampai-sampai menumt kebanyakan ulama, bahwa hal itu lebih

utama daripada mengajarkan ilmu dan membacakan Al Qur'an

kepada mereka.

Yang paling utama ketika sakiturya saudara Anda yang

muslim atau matinya saudara Anda yang muslim adalah

menjenguknya atau menghadiri jenazahnya dan menyampaikan

bela sungkawa, serta mengutamakan itu daripada khulwah dan

asosiasi Anda.

Yang paling utarna turunnya musibah dan tindak aniaya

orang lain terhadap Anda adalah melaksanakan kewajiban sabar

disertai pergaulan Anda dengan mereka, tanpa berlari menjauhi

mereka. Karena seorang mukmin itu bila bergaul dengan manusia

dan bersabar atas tindak aniaya mereka, adalah lebih utama

daripada yang tidak bergaul dengan mereka dan mereka tidak

melakukan tindak anialn terhadapnya.
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Yang paling utama adalah berbaur dengan mereka dalam

kebaikan, karena ini lebih baik daripada menghindari mereka

dalam kebaikan, sedangkan mengindari mereka. dalam keburukan

adalah lebih ubma daripada berbaur dengan mereka di dalam

keburukan. Jika ia tahu bahwa bila ia bergaul dengan mereka

maka ia bisa menghilangkannya atau meminimalisirnya, maka

berbaur dengan mereka saat ifu adalah lebih utama daripada

menghitdari mereka.

Yang paling utama dalam setiap waktu dan kondisi adalah

mengutamakan keridhaan Allah di waktu dan kondisi ifu, serta

manyibukkan diri dengan kervajiban di waktu tersebut dan sesuai

dengan keurajiban dan tuntutannya.

Mereka ifu adalah para ahli ibadah mutlak, sedangkan

golonganggolongan yang sebelum mereka adalah ahli ibadah yang

terikat. Maka manakala seseorang dari mereka keluar dari bentuk

ibadah yang ia tergantung dengannya dan meninggalkan, ia akan

melihat dirinya seakan-akan telah mengurangi dan meninggalkan

ibadahnya, jadi ia menyembah Allah dengan satu cara saja.

Sedangkan pelaku ibadah yang mutlak tidak memiliki suatu tujuan

di dalam ibadahnya yang diutamakan atas yang lainnya, tapi

tujtrannya adalah mengupayakan keridhaan Allah &, dimana pun

itu berada. Maka poros ibadahnya berrotasi di atas itu, sehingga ia

senantiasa beralih di tempat-tempat ibadah. Setiap kali tampak

olehnya suatu kedudukan maka ia pun beramal di atas jalannya

menuju kepadanya dan menyibukkan diri dengannya hingga

tampaknya oleh kedudukan lainnya. Ini yang dilakukannya di

dalam perjalanannya hingga berakhimya perjalanannya. Maka jika
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Anda melihat para ulama, Anda akan melihatnya bersama mereka,

bila Anda melihat para ahli ibadah maka Anda akan melihatnya

bersama mereka, bila Anda melihat para mujahid, maka Anda

akan melihah"rya bersama mereka, bila Anda melihat orang-orang

yang berdzikir rnaka Anda akan melihatrya bersama mereka, bila

Anda melihat orang-orang !f,ang bershadaqah maka Anda akan

melihatryra bersama mereka, dan bila Anda melihat perhimpunan

lrang memfokuskan hati kepada Allah, maka Anda akan

melihatrya bersama mereka.

Inilah hamba yang mutlak, yang tidak diktmsai oleh suatu

bentuk-bentuk tertentu, dan tidak dibatasi oleh batasan-batasan,

dan amalnya tidak berdasarkan keinginan dirin5ra serta kelezatan

dan ketenteramannya di dalam ibadah, tapi sesuai dengan

keinginan Rabbnya, walaupun ketenteraman dan kelezatan jiwanya

pada selain itu. inilah orang png melaksanakan '#!$tt'$t'Jj]ti)

lHanW kepada hgkaulah l<ami merytembah dan han5a kepda

hgkautah kami mohon pertolongar) dmgan sebenar-benamya,

yang melaksanakannya dengan jujur.

Pakaiannya adalah apa yang ada, makanannya adalah apa

yang mudah diperolehnya, dan kesibukannya adalah dengan apa

yang diperintahkan Allah di setiap waktu dengan waktunya.

Majelisnya adalah tempat dimana ia mendapatinya kosong. Tidak

dikendalikan oleh isyarat, tidak melaksanakannya secara terikat,

tidak dikuasai oleh bentuk tertentu, ia bebas mumi, ia beredar

bersama perintah kemana pun perintah itu beredar, melaksanakan

ketetapan sesuafu Yang Memerintah kemana pun mengarahkan

h.rnggangannya, berputar bersamanya kemanapun arah
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putarannya, tenteram dengannya setiap yang melaksanakan

kebenaran, takut kepadanya setiap yang melakukan kebathilan. Ia

bagaikan hujan, dimana pun jatuhnya maka ia memberikan

manfaat, dan bagaikan lebah yang tidak merontokkan

dedaunannya, dan semuanya bermanfaat, bahkan durinya. Ia

merupakan tempat yang ditakuti oleh orang-orang yang

menyelisihi perintah Allah, kemamhan muncul bila larangan-

larangan Allah dilanggar. Maka ia untuk Allah, dengan Allah dan

bersama Allah. Ia menyertai Allah tanpa makhuk, dan menyertai

manusia tanpa diri. Bahkan bila bersama Allah, terlepaslah semua

makhluk dari sisinya, jauh dari mereka. Dan bila bersama para

makhluk-Nya, ia melepaskan dirinya dari tengah dan

membiarkannya. Betapa menariknya io, dan betapa

menakjubkannya ia di tengah manusia, namun betapa takutnya ia

dari mereka, betapa senang dan gembiranya ia dengan Allah,

betapa ketenangan dan ketenteramannya kepada-Nya- Hanya

Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan, dan hanya kepada-

Nya tawakL4.158

Apa Penghulu Amalmu?

Di antara manusia ada yang penghulu amalnya dan

jalannya yang dianggap sebagai jalannya kepada Allah adalah jalan

ilmu dan pengajaran. Ia menggunakan banyak waktunya untuk

meraih keridhaan Allah dengannya, dan ia terus demikian berjalan

di jalan ilmu dan pengajaran hingga dari jalan itu ia sampai kepada

rs8 Yuilurli 4s-Salikin (L /97 -7O2.
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Allah, dibukakan baginya pembukaan yang khusus, atau mati di

jalan pencariannya sehingga diharapkan sampai kepada

pencariannya setelah kematiannya. Allah S berfirman,

g$Kri 
# -Ait;, it Xt-bti.4;{.,n tA,;i

'o1rf. ))n721 ,r.-7a$I"!c,o;flC_ls

"Barangsiapa keluar dan rumahnim dengan maksud

berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nim, kemudian kernatian

menimpanya (sebefum sampai ke tempat Wng dituiu), maka

sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah." (Qs. An-Nisaa' [4]:

100)

Diceritakan tentang sejumlah orang yang didatangi ajal

ketika ia sedang berambisi mengkaji Al Qur'an, bahwa setelah

kematiannya ia tampak (di dalam mimpi orang lain), dan

diberitakan bahwa ia di dalam kesempumaan pencariannya, dan

bahwa ia belajar di alam barzakh. Karena seorang hamba ifu mati

di atas apa yang ia hidup di atasnya.

Di antara manusia ada juga yang penghulu amalnya adalah

dzikir. Ia menjadikannya sebagai bekalnya dan modalnya unttrk

saat kembalinya. Maka manakala ia lalai darinya atau malas, ia

memandang bahwa ia telah terpedaya dan merugi.

Di antara manusia ada yang penghulu amalnya dan

jalannya adalah shalat. Maka manakala ia lalai di dalam wiridnya

atau berlalu waktu tanpa menyibukkan diri dengannya atau
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menyiapkan diri unfuknya, ia merasa bahwa waktunya menjadi

gelap dan dadanya terasa sempit.

Di antara manusia ada yang jalannya adalah kebajikan dan

pemberian manfaat yang luas, seperti memenuhi berbagai

kebutuhan, menghilangkan berbagai kesulitan, membantu yang

kesusahan, dan berbagai shadaqah, lalu dibukakan baginya dalam

hal ini, dan dari itu ia menempuh jalan menuju Rabbnya-

Di antara manusia ada yang jalannya adalah puasa, maka

manakala ia tidak berpuasa, berubahlah perasaan hatinya dan

terasa buruk keadaannya.

Di antara manusia ada yang jalannya adalah membaca Al

Qur'an, dan itu merupakan mayoritas aktifitas waktunya dan wirid

terbesarnya.

Di antara mereka ada juga yang jalannya berupa amar

ma'mf dan nahi munkar. Allah membukakan baginya untuk itu,

dan dari itu ia menuju Rabbnya.

Di antara mereka ada yang jalannya menuju Rabbnya

adalah haji dan umrah.

Di antara mereka ada yang jalannya berupa menyingkirkan

rintangan-rintangan, memfokuskan keinginan, senantiasa merasa

diawasi Allah, dan menjaga bisikan hati serta memelihara waktu

agar tidak sima dengan sia-sia.

Di antara mereka ada juga yang memadukan semua jalan

menuju Allah dengan menempuh setiap lembah, yang

mengantarkan kepada-Nya melalui setiap jalan. Maka ia

menjadikan kewajiban-kewajiban ubudiyahnya sebagai kiblat

370



Ensifr.foy e fr a l6nu{ Qryyim

hatinya dan pusat perhatiannya. Ia mengikutinya dimana pun dan

berjalan bersamanya dimana ia pun ia berjalan. Ia berperan

bersama setiap kelompok dengan suatu peran, maka dimanapun

ubudiyah itu maka Anda mendapatinya di sana. Jika itu berupa

ilmu maka Anda mendapatinya bersama para ahlinya, atau jihad

maka Anda mendapatinya di barisan para mujahid, atau shalat

maka Anda mendapatinya di antara mereka yang mendirikan

shalat, atau dzikir maka Anda mendapatinya di antara mereka

yang berdzikir, atau kebaikan dan kemanfaatan maka Anda

mendapati di tengah himpunan mereka yang berbuat kebajikan,

atau kecintaan, muraqabah dan taubat kepada Allah maka Anda

mendapatinya di antara kumpulan mereka yang mencintai Allah

dan bertaubat kepada-Nya. Ia bersikap dengan sikap ubudiyah

kemana pun kendaraan ihr bergerak, dan mengarah kepadanya

kemana pun langkahnya menuju. Bila dikatakan kepadanya:

"Amal apa yang engkau inginkan?" Niscaya ia menjawab, "Aku

ingin melaksanakan perintah-perintah Rabbku, kapan pun ifu dan

dimana pun, sehingga perintah-perintah ifu mendatangkan apa

yang didatangkannya, dan meminta apa yang dimintanya, baik ia

menghimpunku maupun memisahkanku. Tidak ada keinginanku

kecuali melaksanakannya dan menunaikannya dengan

memeliharanya, menyelimutinya dengan ilh, hati, tubuh dan

kerahasiaan. Aku telah memasrahkan kepada-nya apa yang dijual

dengan menantikan penyerahan harganya dari-Nya.
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$rr;Y, #fi <r:;Ai <j iic:\ fr it_ *
,{Aifricjv

"Sesungguhnya Allah telah membeli dart orang-orang

mukmin, diri dan harta mereka dengan membeikan surga unfuk

mereka;'(Qs. At-Taubah [9]: 1L1)

Inilah hamba yang menempuh jalan kepada Rabbnya, yang

mengantarkan kepada-Nya dengan sebenamya. Maka

mengantarkan kepada-Nya adalah mengantarkan hatinya dan

mengaitkannya seperti keterkaitan orang yang mencintai dengan

kecintaan penuh terhadap yang dicintainya. Maka ia pun

mengesampingkan semua funtutan selain-Nya, sehingga tidak ada

yang tersisa di dalam hatinya kecuali kecintaan kepada Allah,

perintah-Nya dan upaya mendekatkan diri kepada-Nya. Bila

seorang hamba menempuh jalan ini, maka Rabbnya pun

mengasihinya, lalu mendekatkannya, memilihnya dan mengambil

hatinya kepada-Nya, serta menangani di semua unrsannya dalam

kehidupannya dan agamanya, serta menangani pendidikannya

dengan sebaik-baik pendidikan orang tua yang penuh kasih sayang

kepada anaknya. Karena Allah & senantiasa mengatur dan

menopang segala sesuatu dari para makhluk-Nya, baik yang taat

maupun yang maksiat, maka apalagi pengaturannya terhadap

orang yang mencintai-Nya, loyal kepada-Nya dan mengutamakan-

Nya daripada selain-Nya, ridha dengan-Nya daripada manusia

sebagai Rabb, pelindung, penolong dan pemberi petunjuk-
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Seandainya disingkapkan penutup dari kelembutan-Nya,

kebaikan-Nya dan perbuatan-Nya kepadanya, baik yang

diketahuinya maupun yang tidak diketahuinya, niscaya akan

luluhlah hatinya karena cinta dan rindu kepada-Nya, serta

bersyukur kepada-Nya, namun kecenderungannya kepada syahwat

dan keterkaitan dengan sebab-sebab menutup hati dari

menyaksikan itu, sehingga menghalangi kesempumaan nikmatnya,

dan itu adalah ketetapan Dzat Yang Maha Perkasa lagi Maha

Mengetahui. Jika tidak, maka hati mana yang dapat merasakan

manisnya mengenal Allah dan mencintai-Nya kemudian condong

kepada selain-Nya dan merasa tenteram kepada selain-Nya? Ini

yang tidak mungkin terjadi selamanya.lsg

Mereka yang Berjalan Menuju Allah

Orang-orang yang jujur lagi berjalan kepada Allah dan

negeri akhirat ada dua golongan.

Satu golongan menggunakan sisa waktu mereka setelah

menunaikan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan berbagai

amal nafilah secara fisik dan menjadikannya sebagai kebiasaan

mereka, tanpa disertai ambisi dari mereka unh.rk merealisasikan

amal-amal hati, kedudukan-kedudukannya dan hukum-hukumnya,

walaupun mereka tidak benar-benar hampa dari dasamya, akan

tetapi keingingan mereka diarahkan kepada memperbanyak amal.

Golongan lainnya menggunakan sisa wakfu mereka setelah

menunaikan ker,vajiban-kervajiban dan sunnah-sunnah untuk

Ls9 7fi2yiq ll Hijratain,178-180.
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memperhatikan kebaikan hati mereka, fokus kepada Allah semata,

berhimpun kepada-Nya, menjaga bisikan jiwa dan keinginan

bersama-Nya, dan menjadikannya sebagai kekuatan ibadah mereka

dengan amal-amal hati yang berupa memperbaiki kecintaan, takut,

harap, tawakkal dan taubat, serta memandang bahwa bagian

paling ringan dari hal-hal yang datang kepada hati mereka dari

Allah adalah lebih mereka cintai daripada banyak tathawwu' secara

fisik.

Maka bila salah seorang mereka mendapatkan konsentrasi

dan perasaan tenang, atau cinta, atau rindu, atau kecewa dan

hina, tidak dapat digantikan oleh apa pun selainnya, kecuali datang

perintah lalu ia bersegera kepadanya dengan perasaan itu bila

memungkinkannya, dan jika tidak maka bersegera kepada perintah

walaupun kehilangan yang datang itu. Bila datang nafilah-nafilah,

maka di sini medannya keraguan, bila memungkinkannya untuk

melaksanakannya maka ia melakukannya, dan bila tidak maka ia

melihat yang lebih potensial dan lebih disukai Allah, apakah

melaksanakan nafilah itu walaupun hal yang datang itu hilang;

seperti membanfu yang kesulitan, menunjukkan yang kesasar,

menolong yang kesulitan dan sebagainya. Maka di sini hendaknya

mendahulukan nafilah yang potensial.

Dan manakala mengutamakannya untuk Allah karena

menginginkan-Nya dan mendekatkan diri kepada-Nya, maka

sesungguhnya akan datang kepadanya apa yang terluput darinya

apa yang pemah datang itu dengan lebih kuat daripada yang

pemah terjadi di waktu sebelumnya. Jika hal yang datang itu lebih

potensial daripada nafilah itu, maka berbulat hati untuknya dan
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melanjutkannya hingga berlalu darinya, karena hal itu bila pergi

sedangkan nafilah tidak.

Topik ini memerlukan kelebihan pemahaman di jalannya,

tingkatan-tingkatan amal, mendahulukan yang lebih penting

daripada yang penting. Hanya Allahlah yang kuasa menunjukkan

kepada hal itu, tidak ada sesembahan selain Dia, dan tidak ada

Rabb selain-Nya.16o

Ubudiyah Lisan

Ubudiyah lisan ada lima: Yang wajibnya: mengucapkan dua

syahadat, membaca apa yang wajib dibacanya dari Al Qur'an,
yaihr apa yang merupakan sahnya shalatrya, mengucapkan lafazh-

lafazh dzikir yang wajib di dalam shalat yang diperintahkan Allah

dan Rasul-Nya, seperti perintah bertasbih di dalam ruku dan sujud,

dan perintah untuk mengucapkanr l-i;itiili {i setelah i'tidal,

perintah tasyahuud dan perintah takbir.

Di antara yang wajibnya juga adalah, menjawab salam.

Adapun mengenai memulai salam ada pendapat.

Di antara yang wajibnya adalah: annar ma'ruf dan nahyi

munkar, mengajari yang jahil, menunjuki yang sesat, menunaikan

syahadat yang ditetapkan, dan jujur dan berbicara.

Adapun yang dianjurkan: Membaca Al Qur'an,

mendawamkan dzikrullah, mengkaji ilmu yang bermanfaat, dan

semua yang terkait dengan itu.

160 N Fawaid,2O9.
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Adapun yang diharamkan: mengucapkn segala yang

dibenci Allah dan Rasul-Nya, seperti mengucapkan bid'ah-bid'ah

yang menyelisihi apa-apa yang dengannya Allah mengutus Rasul-

Nya, mengajak kepadanya, membaguskannya dan

menguatkannya, seperti melontarkan tuduhan, mencela sesama

muslim, menyakitinya dengan perkataan, berdusta, bersaksi palsu,

dan mengatakan tentang Allah tanpa berdasarkan ilmu, dan ini

yang paling haram.

Yang dimakruhkan: membicarakan hal-hal yang apabila

ditinggalkan adalah lebih baik, kendatipun tidak berdosa bila

dibicarakan.

Para salaf berbeda pandangan' apakah ada perkataan yang

mubah dengan stafus sama di kedua tepinya? Ada dua pendapat

yang disebutkan oleh lbnu AI Mundzir dan lainnya: Pertama: Yang

dikatakan udak terlepas dari kemungkinan menjadi kebaikan

baginya atau keburukan baginya, dan tidak ada sesuatu pun yang

tidak menjadi kebaikan baginya dan tidak pula menjadi keburukan

bagnya.

Mereka berdalih dengan hadits yang masyhur, yaitu:

,ii y itL?;1 ;.t f k
iy: u, "hr .{,

ura'u Jt.f 6 YI
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"setiap perkataan anak Adam meniadi keburukan baginya

tidak menjadi kebaikan baginya, kecuali yang berupa dzkrullah dan

apa yang dicakupnyd'.767

Mereka juga berdalih, bahwa semua perkataannya

dicatatkan atasnya, dan tidak dicatatkan kecuali kebaikan dan

keburukan.

Segolongan mengatakan, bahwa perkataan ini mubah

(dibolehkan), tidak menjadi kebaikan baginya dan tidak pula

keburukan, sebagaimana halnya pada gerakan anggota fubuh.

Mereka mengatakan, "Karena banyak perkataan tidak

terkait dengan perintah dan tidak pula larangan. Dan inilah yang

mubah (dibolehkan)." Yang benar, bahwa gerakan lisan yang

berupa perkataan tidaklah sarna di kedua tepinya, tapi bisa baik

dan bisa bumk, karena lisan memiliki keadaan yang tidak dimiliki

oleh anggota tubuh lainnya.

k,A{ iw\tLt}
)p ** ;; Ct) ,tut ,iy

/r- t o,

lr l dr{l
'Li rl
L.', t
I lz z 9

:J-# cotl*lJl

tL;?l'&; *t pt: |Jj";f*,'t'.*iu't
uBila anak Adam memasuki ttmkfu pagt, maka semua

anggota fubuh men5ntakan kefundukan kepada lisan dengan

151 gp. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang zuhud, 2412; dan hnu Majah
pada pembahasan tentang fitnah-fitnah, 3974. Di-dha'ifkan oleh Al Albani di
dalam Dha'if Sunan At-Tirmidzi, no. 424.
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mengatakan, 'Bertakwalah engkau kepada Allah, karena kami

terganfung kepadamu. Bila engkau lurus maka kami pun lurus, dan

bila engkau menyimpang maka kami pun menyimpang'-^62

Dan kebanyakan yang menyr.rngkurkan manusia pada

wajah mereka di neraka adalah akibat lisan-lisan mereka.l53 Setiap

yang diucapkan lisan, bisa berupa yang diridhai Allah dan Rasul-

Nya atau tidak. Jika itu yang diridhai maka itu yang menjadi

kebaikan, dan jika tidak maka itu yang menjadi keburukan. Ini

berbeda dengan gerakan anggota tubuh lainnya, karena pemiliknya

bisa memanfaatkan penggerakannya dalam hal yang mubah, yang

sama kedua sisinya (tidak berpahala dan tidak bedosa), karena

dalam hal itu ia mendapatkan kenyamanan dan manfaat. Maka

dibolehkan baginya menggunakannya pada hal-hal yang

mengandung manfaat bagrnya dan tidak menimbulkan mudharat

bagrnya di akhirat. Adapun gerakan lisan yang tidak

mendatangkan manfaat maka hanya mendatangkan mudharat,

maka cermati itu-

Bila dikatakan: adakalanya lisan bergerak mengatakan hal

yang mengandung manfaat duniawi yang dibolehkan, yang sama

162 Fl3. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang zuhud, bab: menjaga lisan,

2407; dan Ahmad, 3/96. Di-hasarkan oleh Al Albani di dalam Shahih At'
Tirmidzi, no. L962-

163 94i", mengisyaratkan kepada hadits Mu'adz bin Jabal ketika ia bertanya

kepada Rasul S tentang amal yang bisa mendekatkannln kepada surga' yang

mana di bagian akhimya disebutkan, bahwa Rasulullah S bersaMa,

'ff\'u9. rl.-els'.,Ii :J0 'tl gr:: * ,6t A,r6t'-5i-,Y:)
"Dan fidaHah manusia disungguhkan di nenka di atas wajah merel<a -alau

beliau mengatakan: tengkuk mereka- keanli akibt lisan-lisan mqekd'. Takhrii
nya telah dikemukakan.
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kedua sisinya (tidak berpahala dan tidak berdosa), maka hukum

gerakannya seperti hukum perbuatan itu.

Maka dikatakan: Gerakannya ketika membufuhkannya

adalah positif, namun ketika tidak membutuhkannya adalah

negatif, tidak bermanfaat, sehingga tidak menjadi dosa baginya,

tidak menjadi pahala baginya.

Bila dikatakan: Bila perbuatan (anggota tubuh lain) bisa

sama kedua sisinya, maka gerakan lisan yang merupakan

perantara kepadanya juga demikian. Sebab perantara-perantara itu

mengikuti maksud dalam hukum.

Maka dikatakan: Itu tidak mesti demikian, karena terkadang

sesuatu itu mubah, bahkan wajib, natnun perantaranya makruh;

seperti memenuhi ketaatan yang dinadzarkan, itu wajib namun

perantaranya (wasilalrnya) -yaitu nadzar- makruh dan terlarang.

Begitu juga sumpah yang makruh adalah negatif, namun wajib

dipenuhi atau ditebus. Begitu juga meminta kepada sesalna

makhluk saat membutuhkan adalah makhruh, namun dibolehkan

memanfaatkan apa yang dilahirkan dari permintaan itu. Hal seperti

ini sangat banyak. Jadi ada kalanya wasilah mengandung hal rusak

yang makruh atau haram karenanya, namun yang terlahir dari

wasilahitu tidak haram dan tidak makruh.l@

r4 Madarii As-&likin, 7/123-125.
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Ubudiyah Pendengaran

Pendengaran diwajibkan mendengarkan dengan seksama,

mendengarkan apa yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu:

mendengarkan Islam dan iman beserta keurajiban-kewajibannya.

Juga mendengarkan bacaan di dalam shalat bila imam

menyaringkan bacaan, dan mendengarkan khutbah Jum'at

menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama.

Diharamkan baginya mendengarkan kekufuran dan bid'ah,

kecuali bila dalam mendengarkannya terkandung kemaslahatan

yang positif, yaifu unhrk menyanggahnya, atau bersaksi terhadap

yang mengatakannya, atau menambah kekuatan imam dan sunnah

dengan mengetahui kebalikannya yang berupa kekufuran, bid'ah

dan serupanya. Seperti mendengarkan rahasia-rahasia orang yang

menjauhi Anda secara tersembunyi dan tidak ingin diketahui oleh

Anda, selama hal itu tidak mengandung hak Allah yang harus

dilaksanakan, dan tidak mengandung hal yang menyakiti sesama

muslim yang semestinya dinasihati dan diwaspadai.

Juga mendengar suara wanita yang bukan mahrom yang

dikhawatirkan menimbulkan fittah karena suara mereka bila hal itu

tidak dibutuhkan, ada pun yang di butuhkan adalah berupa

kesaksian, atau mu'amalah, atau dalam pengadilan, pengobatan

dan sebagainya.

Juga mendengarkan musik dan alat-alat permainan, seperti

terompet, kecapi, dan sebagainya. Tidak diharuskan menyumbat

telinganya bila mendengar suara yang tidak ingin didengarnya,

kecuali bila dikhawatirkan merasa tenteram dengannya dan

menyimaknya, maka saat ifu diwajibkan menyumbaforya -untuk
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menghindari mendengarkannya- sebagai kewajiban mencegah

sarana yang bisa mengantarkan itu.

Contoh yang sempa ini: Orang yang sedang ihram, tidak

boleh dengan sengaja mencium aroma pewangi, tapi bila

berhembus angln membawakan aroma pewangi di penciumannya,

maka tidak harus menutup hidungnya.

Contoh lainnya: Pandangan tidak sengaja kepada yang

tidak diharamkan melihatrya, tapi diharamkan untuk kali keduanya

bila disengaja.

Adapun mendengar yang dianjurkan adalah seperti

mendengarkan hal yang dianjurkan yang berupa ilmu, bacaan Al

Qur'an, dan dzikrullah, serta mendengarkan setiap yang disukai

Allah namun bukan berupa katajiban.

Yang dimakruhkan adalah kebalikannya, yaitu

mendengarkan setiap yang dimakruhkan namun tidak berdosa.

Sedangkan yang mubah, cukup jelas.l5s

Ubudiyah Penglihatan

Adapun penglihatan yang wajib adalah melihat kepada

mushaf, kitab-kitab ilmu yang wajib dipelajari, melihat yang harus

dilihat untuk membedakan yang halal dari yang haram pada hal hal

yang hendak dimakan, dimanfaatkan atau dipergunakan, melihat

amanat-amanat yang harus ditunaikan kepada yang berhaknya

unfuk bisa membedakannya, dan sebagainya.

r6s 74u4r1i 4s-*lihn, I /12s.
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Penglihatan yang haram adalah melihat kepada wajib yang

bukan mahrom disertai syahwat secara mutlak dan tanpa syahwat

kecuali karena suatu keperluan, seperti melihatnya pelamar, orang

yang berhansaksi, saksi, hakim, dokter dan mahrom'

Penglihatan yang dianjurkan adalah melihat kitab-kitab ilmu

dan agama yang menambah keimanan dan ilmu, melihat kepada

mushaf, wajah para ulama, orang-orang shalih, kedua orang tua,

dan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat dilihat untuk

menjadikannya sebagai bukti atas keesaan-Nya, pengetahuan-Nya

dan hikmah-Nya.

Penglihatan yang makruh adalah berupa penglihatan yang

tidak berguna yang tidak mengandung maslahat. Karena

penglihatan juga ada yang tidak berguna seperti halnya perkataan

lisan. Berapa banyak penglihatan tidak berguna mengarahkan

kepada kesia-siaan dimana berlepas darinya adalah mulia dan

pengobatannya sulit. sebagian salaf mengatakan, "Mereka tidak

menyukai penglihatan yang tidak berguna sebagaimana mereka

tidak menyukai perkataan yang tidak berguna."

Penglihatan yang mubah adalah penglihatan yang tidak

mengandung mudharat maupun manfaat baik di dunia maupun

akhirat.

Di antara penglihatan yang haram adalah melihat kepada

aurat, dan itu ada dua macam:

Aurat di balik pakaian, dan aurat di balik pinhr'

Bila melihat aurat yang di balik pintu, lalu si pemilik aurat

melemparnya hingga membutakannya, maka tidak ada tuntutan
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terhadapnya dan tidak diperhitungkan, ini berdasarkan nash

Rasulullah di dalam hadits yang disepakati keshahihannya,

walaupun sebagian ahli fikih men-dhaifknnya karena belum

sampainya nash tersebut kepadanya, atau karena takwilannya.

Demikian ini bila yang melihat itu tidak memiliki sebab yang

membolehkannya untuk melihat, seperti auratrya yang dilihatnya,

atau keraguan yang diperintahkan -atau diizinkan- untuk

menelaahnya.165

Ubudiyah Perasa

Adapun ubudiyah perasa yang wajib adalah menelan

makanan dan minuman saat sangat membutuhkannya dan takut

mati. Bila ia meninggalkannya sampai mati, maka ia mati dalam

keadaan maksiat karena membunuh dirinya sendiri. Imam Ahmad

dan Thawus mengatakan, "Barangsiapa terpaksa memerlukan

untuk memakan bangkai namun tidak memakannya hingga ia

mati, maka ia masuk neraka."

Karena ifu, menelan obat yang diyakini bisa

menyelamatkan dari kebinasaan adalah wajib menurut pendapat

yang lebih shahih di antara dua pendapat. Dan bila hanya diduga

menyembuhkan, apakah ihr dianjurkan atau dibolehkan, ataukah

yang lebih utama ditinggalkan? Ada perbedaan pendapat

mengenai ini di kalangan para salaf dan khalaf.

766 14u4u,ii 4t-gu1ikin, l / t26
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Perasa yang haram adalah seperti merasakan khamer,

racun yang mematikan, mencicipi yang tidak boleh dirasakan

karena sedang berpuasa wajib.

Adapun yang makruh adalah seperti menyantap hal-hal

yang meragukan, makan melebihi kebutuhan, merasakan makanan

kaget, yaitu makanan yang mengagetkan pemakannya dan tidak

bermaksud mengajak Anda kepadanya. Juga seperti makanannya

orang-orang yang riya dalam walimah-walimah, jamuan-jamuan

dan serupanya. Disebutkan di dalam As-Sunan Bahwa

Rasulullah $ melarang memakan makanan dua orang yang saling

bersaing dengan rtya.lgt Dan juga memakan makanan orang yang

menjamu Anda karena merasa malu kepada Anda, bukan dengan

kerelaannya.

Perasa Snng dianjurkan yaitu seperti memakan makanan

yang dapat membanhr Anda dalam melaksanakan ketaatan kepada

Allah & yang di izinkan oleh Allah, makan bersama tamu agar ia

tenang dalam makannya sehingga ia bisa menyampaikan

maksudnya, memakan makanan pengundang yang wajib dipenuhi

atau dianjurkan.

Sebagian ahli fikih mervajibkan menyantap jamuan

makanan walimah yang wajib dipenuhi berdasarkan perintah dari

pembuat syari'at.

167 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang makanan dua orang yang saling

bersaing dengan fiya,3754. Dishahitrkan oleh Al Albani di dalam Shafuh Sunan

Abi Daud, no. 3193.
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Perasa yang mubah adalah yang tidak mengandung dosa

dan tidak berpahala. 158

Ubudiyah Penciuman

Adapun kaitan ubudiyah panca indera yang lima dengan

penciuman, maka penciuman yang wajib adalah setiap penciuman

yang membantu jalan unfuk membedakan antara yang halal dan

yang haram, seperti mencium sesuatu yang dengannya Anda

belajar mengetahui dzat tersebut, apakah ifu buruk atau baik?

Apakah itu racun yang mematikan atau tidak berbahaya? Atau

untuk membedakan antara yang bisa dimanfaatkan dan yang tidak

bisa dimanfaatkan. Di antara bentuk ini adalah mencium dzat

pengukur (standar), penciuman ahli dalam menetapkan dengan

taksiran, cela dan sempanya.

Penciuman yang haram adalah sengaja mencium pewangi

di saat ihram, mencium pewangi rampasan atau curian, sengaja

mencium pewangi dari wanita bukan mahrom karena

dikhawatirkan menimbulkan fitnah dari apa yang di balik itu.

Penciuman yang dianjurkan adalah penciuman yang

membanfu Anda kepada ketaatan kepada Allah, menguatkan

panca indera, melegakan jiwa untuk ilmu dan amal. Di antaranya:

hadiah minyak wangi dan pewangi yang dihadiahkan kepada

Anda. Disebutkan di dalam Shahih Muslim dari Nabi S,

168 Madarij As-&lihn, 7/727 .
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"Barangsiapa ditawarkan kepadanya minyak wangi maka

ia menolaknya, karena ifu adalah aroma yang baik,

ringan d'bu*un.169

Penciuman yang makruh seperti mencium aroma para

pelaku kezhaliman, para penurut syahwat dan serupanya'

Penciuman yang mubah adalah yang tidak ada larangan

dari Allah dan tidak pula anjuran, serta tidak mengandung

kemaslahatan agama, dan tidak terkait dengan syari'at.170

Nikah atau lbadah{badah Nafilah?

Dalil lebih diutamakannya nikah daripada mengkhususkan

diri kepada ibadah-ibadah nafilah, bahwa Allah @ memilih nikah

untuk para nabi dan rasul-Nya, yang mana Allah S berfirman,

uDan sesungguhnya Kami telah mengufus beberapa rasul

sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isti-istri dan

keturunan " (Qs. Ar-Ra'd [13]: 38)

169 HR. Muslim pada pembahasan tentang lafazh-lafazh, bab: menggunakan

misik,2253.
t7 0 14utrutii Vo-Salikin, 7 / 727 -129.
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Allah berfirman mengenai Adam,

\ilKrt-G.i)(aJ6'
uDan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia

merasa senang kepadanya." (Qs. Al A'raaf [7]: 189)

Dan Musa & menetapkan sepuluh tahun untuk

menggembalakan kambing sebagai mahar isterinya, dan

diketahuinya kadar tahun-tahun yang sepuluh ini pada ibadah-

ibadah nafilah.

Allah juga memilihkan untuk Nabi-Nya, Muhammad #', hal

yang paling utama, sehingga Allah tidak menyukainya

meninggalkan nikah, bahkan Allah menikahkannya dengan

sembilan wanita atau lebih, dan tidak ada petunjuk yang melebihi

itu.

Seandainya di dalam pemikahan itu tidak ada hal lain

kecuali gembiranya Nabi S pada hari membanggakan umatnya.

Seandainya di dalam pemikahan itu tidak ada hal lain

kecuali bahwa amalnya tidak terputus dengan kematiannya.

Seandainya di dalam pemikahan itu tidak ada hal lain

kecuali mengeluarkan dari tulang punggungnya orang-orang yang

bersaksi akan keesaan Allah dan mengakui kerasulan Rasul-Nya.

Seandainya di dalam pemikahan itu tidak ada hal lain

kecuali untuk menundukkan pandangannya, memelihara

kemaluannya dari menoleh kepada yang diharamkan Allah &.
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Seandainya di dalam pemikahan itu tidak ada hal lain

kecuali unfuk menjaga wanita agar dipelihara Allah dengan

pemikahan iht, memberinya pahala atas pemenuhan syahwatnya,

sehingga kelezatan itu dan catatan-catatan kebaikannya semakin

bertambah.

Seandainya di dalam pemikahan itu tidak ada hal lain

kecuali pahala atas nafkahnya kepada isterinya, pemberian

pakaian, tempat dan pengrapan makanan kepadanya.

Seandainya di dalam pemikahan ihr tidak ada hal lain

kecuali memperbanyak para pemeluk Islam dan mengesalkan para

musuh Islam.

Seandainya di dalam pemikahan itu tidak ada hal lain

kecuali ibadah-ibadah yang tidak bisa dicapai oleh orang yang

mmgkhususkan diri untuk ibadah-ibadah nafilah.

Seandainya di dalam pemikahan itu tidak ada hal lain

kecuali menyalurkan kekuatan syahwatnya yang mengarahkannya

kepada keterpautan hatinya dengan apa yang lebih bermanfaat

baginya di dalam agama dan dunianya, karena keterpautan hati

dengan syahwat atau melawannya akan menghalanginya dari

keterpautannya dengan yang lebih bermanfaat baginya. Karena

manakala keinginan diarahkan kepada sesuatu maka akan

berpaling dari yang lainnya.

Seandainya di dalam pemikahan itu tidak ada hal lain

kecuali menawarkan kepadanya anak-anak perempuan yang bila ia

bersabar mendidik dan merawat mereka maka mereka akan

menjadi penghalang dari neraka.
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Seandainya di dalam pernikahan itu tidak ada hal lain

kecuali mendatangkan pertolongan Allah baginya, maka

sesungguhnya di dalam hadits yang marfu'disebutkan:

L";,;g-ltt ,J(At
uTiga golongan yang wajib bagi AIah menolong mereka:

Orang yang menikah karena ingin memelihara ksucian dii; budak

mukatab yang ingin menunaikannya, dan muiahidrl77.772

l7t Dikeluarkan serupa ini oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang
keutamaan-keutamaan jihad, bab: tentang mujahid, orang y'ang menikah dan
bvdak mukatab serta pertolongan Allah (1655); An-Nasa'i (pembahasan, Jihad,

3120h dan Ahmad (2/4371.
172 6u6u| 41 Fawnid (3/L36-137).
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MENDEKATKAN DIRI KEPADA ALI.AH
DAN SIFAT-StrAT PARA AHU}.IYA

Siroh Golongan lrang Baik dan Perihal Mereka di
Dunia

iJ

Orang-orang baik cermat menempuh langkah{angloh

perFlanan merela dengan memperhatikan pelalsanaan perintah

Allah dan mengikat hati untuk meninggalkan penyelisihan dan

maksiat terhadapNya. Maka perhatian mereka tertuiu kepada

petaksanaan amal-amal shalih dan menjauhi perbuatan-perbuatan

buruk. Maka yang pertama kali dilakukan seseorang mereka ketika

bangr,rr dari tidumya adalah memasukkan ke dalam hatinya unfuk

beruudhu dan shalat lalu melaksanakannya sebagaimana yang

diperintahkan Allah. [-alu setelah menunaikan keurajiban

waktunya, ia disibukkan dengan membaca Al Qur'an dan dzikir

hrngga terbitrya matahari, lalu shalat dhuha, kemudian melakukan

sebab-sebab yang diberikan Allah, lalu bila tiba kal,ajiban shalat

Zhuhur ia pun segera bersuci, berjalan menuju shaff pertama di

masjid, lalu menunaikan kalajibannya sebagaimana yang

diperintahkan dengan menyempumakan syarat-syarat, rukun-
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rukun, sunnah-sunnah dan hakikat-hakikat batinnya yang berupa

kekhusyuan, merasa diawasi, dan kehadiran hati di hadapan Rabb.

[-alu kembali dari shalat dalam keadaan telah berdampak terhadap

hatinya, tubuhnya dan semua keadaannya yang tampak pada raut

wajahnya, lisannya dan semua anggota tubuhnya, dan mendapati

buahnya di dalam hatinya yang berupa konsentrasi kepada negeri

abadi dan menjauh dari negeri tipu daya, serta minimnya ambisi

terhadap keduniaan. Shalatrya telah mampu mencegahnya dari

perbuatan keji dan mungkar, membuatnya cinta kepada

perjumpaan dengan Allah, dan membuatnya menjauh dari setiap

pemutus yang memutuskannya dari Allah. Maka ia pun tampak

munrng dan sedih, seakan-akan berada didalam penjara hingga

tibanya waktu shalat berikutnya. Bila tiba waktu shalat, ia pun

berdiri memasuki kenikmatan, kegembiraan, kesejukan hatinya

dan kehidupan hatinya, karena ia tidak merasa nyaman hidupnya

kecuali dengan shalat. Dan dalam semua ifu mereka senantiasa

menjaga sunnah-sunnah tanpa melewatkan apa pun yang bisa

mereka lakukan, sehingga mereka pun mengupayakan wudhu

yang sempuma, mengejar permulaan waktunya, mengejar shaff

pertama di sebelah kanan imam atau persis di belakangnya.

Lalu setelah selesai menunaikan yang fardhu mereka

melakukan dzikir-dzikir yang disyari'atkan. Kemudian melakukan

shalat sunnah dengan sebaik-baiknya. Ini kebiasaan mereka di

dalam melaksanakan setiap shalat fardhu. Bila tiba waktu

menjelang terbenamnya matahari, mereka memperbanyak dzikir-

dzikir sore sebagaimana yang disebutkan di dalam As-Sunnah,

seperti halnya juga dzikir-dzikir pagi di permulaan hati, tidak

pemah melewatkannya. [-alu bila tiba malam berada berada di
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tempat-tempat tinggal mereka dari anugerah-anugerah Rabb &
yang dibagikan kepada para hamba-Nya. [-alu bila mereka

beranjak ke tempat tidur, mereka membaca dzikir-dzikir sebelum

tidur sebagaimana yang disebutkan di dalam As-Sunnah-

Secara umum, ia selalu berdzikir kepada Allah di atas

tempat tidurnya hingga tidur dalam keadaan berdzikir kepada

Allah. Maka ini adalah tidur ibadah dan menambah kedekatannya

kepada Allah. Kemudian bila ia bangun, maka ia kembali kepada

kebiasaannya semula dengan tetap memenuhi hak-hak sesalna

hamba, seperti: menjenguk yang sakit, ta'ziyah kepada yang

kematian, memenuhi undangan, membantu sesama dengan

kekuasaan, tubuh, jiwa dan harta, mengunjungi mereka dan

mencari tahu keadaan mereka, serta tetap memenuhi hak-hak

isteri dan keluarganya. Jadi ia berpindah-pindah dari satu

kedudukan ubudiyah sesuai dengan perintah. Bila ada kekurangan

pada suatu hak dari hak-hak Allah, maka ia segera memohon

maaf, bertaubat dan beristighfar, menghapuskan dan

mengobatinya dengan amal shalih yang dapat menghilangkan

dampaknya. Inilah yang selalu menjadi aktivitasnya.lT3

Perihal Mereka yang Bersegera Beriman dan
Mendekatkan Diri kepada Allah

- Pertama: Urgensi Mengetahui Perihal Mereka

Adapun orang-orang yang bersegera beriman lagi

mendekatkan diri kepada Allah, maka kita memohonkan ampun

r73 Thaiq Al Hijratain(203-2OSl.
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kepada Allah yang tidak ada sesembahan selain-Nya dalam

menggambarkan perihal mereka dan karena tidak meneladani sifat

mereka, bahkan aromanya pun tidak kita cium.

Akan tetapi mencintai orang-orang itu dapat membawakan

kepada mengenali kedudukan mereka dan mengetahuinya

walaupun keadaan jiwa sangat beragam dan tidak sempat

berjumpa dengan mereka. Di balik mengetahui perihal orang-

orang terkandung banyak faidah, di antaranya: Orang yang tetap

menyelisihi tetap mengutuk dan mencela dirinya sendiri.

Di antaranya juga: Orang yang hatinya hancur di hadapan

Rabbnya Ta'ala menghinakan dan merendahkan diri kepada-Nya,

dan menyaksikan kedudukan orang-orang yang lebih dulu beriman

sedangkan ia sendiri termasuk golongan yang terputus, serta

menyaksikan barang-barang pemiagaan sedangkan ia termasuk

golongan yang tidak mendapatkannya.

Di antaranya juga: Bahwa bisa jadi pada suatu hari

semangatnya bangkit untuk berpegangan dan bergantung dengan

betis orang-orang itu walaupun dari kejauhan.

Di antaranya juga: Bisa jadi ia jujur dalam berkeinginan dan

berlindung kepada Dzat yang ditangan-Nya segala kebaikan, agar

digabungkan dengan orang-orang itu dan dipersiapkan untuk amal-

amal sehingga bertepatan dengan saat pengabulan yang mana

tidak pada saat itu ia meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah

memberinya.

Di antaranya juga: Bahwa ilmu ini termasuk ilmu hamba

yang paling mulia, dan setelah ilmu tauhid tidak ada ilmu yang
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lebih mulia daripada ini, dan ini tidak cocok kecuali bagi jiwa-jiwa

yang mulia dan tidak cocok bagi jiwa-jiwa yang hina lagi nista.

Sehingga bila ia melihat dirinya cocok dengan ilmu ini,

merindukannya, mencintainya, merasa tenteram walaupun dengan

sedikit, maka hendaklah bergembira dengan kebaikan yang telah

sampai kepadanya, dan hendaklah mengatakan kepada dirinya,

"Wahai jiwa, engkau telah mencapai separuh kebahagiaan, maka

usahakanlah separuh lainnya. Karena kebahagiaan di dalam ilmu

dengan keadaan dan pengamalan ini, berarti telah menempuh

setengah perjalanan, maka mengapa tidak engkau tempuh sisanya

sehingga engkau dapat meraih kemenangan yang besar."

Di antaranya juga: Bahwa mengetahui perihal kebaikan

adalah lebih baik daripada tidak mengetahuinya. Bila ada dua

orang dimana salah satunya mengetahui perihal ini tanpa

menyandang sifatnya dan tidak melaksanakannya, sementara yang

lainnya tidak mengetahui ini dan tidak menyandang sifatnya

sehingga ia terluputkan dari keduanya (dari mengetahuinya dan

menyandang sifatnya), maka tidak diragukan lagi bahwa orang

yang mengetahui ini lebih baik daripada yang tidak

mengetahuinya, dan bila yang mengetahui itu menyandang sifatnya

maka lebih baik lagi. Maka hendaknya setiap yang memiliki hak

diberi haknya dan ditempatkan pada kedudukannya.

Di antaranya juga: Bahwa bila orang yang mengetahui

perihal ini sekaligus merupakan ambisinya dan keinginannya,

maka ia pasti mendapatkan darinya sesuai dengan kadar

kesiapannya walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sekejap,
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dan walaupun hanya berupa lintasan fikiran untuk bangkit

kepadanya.

Di antaranya juga: Bahwa bisa jadi terlontar dari lisannya

apa yang memberi manfaat kepada orang lain baik dengan sengaja

maupun tidak disengaja, dan Allah tidak menyia-nyiakan amal

seorang pun walau hanya sebesar biji sawi, maka mudah-mudahan

orang mendapatkan rahmat karena orang yang mengamalkan itu.

Secara umum faidah-faidah mengetahui perihal ini tidak

terbatas, maka tidak selayaknya memperdulikan orang yang

menghalangi Anda dari itu dengan mengatakan bahwa itu tidak

bermanfaat. Bahkan semestinya, waspadai dia dan mohonlah

pertolongan kepada Allah dan jangan melemah, tapi jangan

terpedaya. Bedakan antara pengetahuan dan keadaan, dan

hendaknya Anda tidak menduga bahwa hanya berdasarkan

pengetahuan tentang perihal ini maka serta merta Anda sudah

menjadi ahlinya. Itu mustahil, karena sangat jelas perbedaan antara

mengetahui berbagai celah kekayaan sedangkan ia sendiri miskin,

dengan kaya secara sebenarnya, dan sangatjelas perbedaan antara

orang yang mengetahui sebab-sebab sehat dan batas-batasnya

sedangkan ia sendiri sakit, dengan orang yang benar-benar sehat.

Karena ifu, sekarang dengarkanlah perihal orang-orang itu

dan konsentrasikan perhatian Anda kepada perihal mereka yang

menakjubkan dan keadaan mereka yang mulia. Lalu jika Anda

menemukan gerakan dan keinginan dari diri Anda untuk

menyenrpai mereka, maka pujilah Allah, dan masuklah, karena

jalannya sudah jelas dan pintunya terbuka:
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'ry- 6'J4'#'^K #'f it Jw ua.J $y

'a?X" "*,G q sy # oG f ..Jlt, : it e'*;,
" Bila engl<au kagum kepada perangai s*eorang'

maka jaditah engkau dia maka engkau akan meniadi seperti gng
membuabnu kagum.

Karena tidak ada pada kedermawanan dan keramahan

panghalang Sang menghalangimu bila engkau mendatangin5n."LT 4

- Kedua: Perihal Hati Mereka

Berita tentang orang-oreng itu sangat men*jubkan' namun

perkara mereka tidak diketahui kectrali oleh orang yang turut serta

bercama mereka, karena ,ia dapat melihat keadaan merbka

sebagaimana yang diperlihatkan kepadanya sesuai dengan kadar

penyertaan

Secara umutn perihal mereka, bahwa mereka adalah orang-

orang yang hati mereka dipenuhi dengan pengetahuan tentang

Allah, diliputi oleh kecintaan dan takut kepada-Nya, pengagungan-

Nya dan merasa selalu diawasi-Nya, maka kecintaan pun mengaliri

seluruh bagian mereka, sehingga tidak ada satu urat pun dan tidak

pula safu persendian pun kecuali telah dimasuki oleh kecintaan.

Kecintaan kepada-Nya telah membuat mereka lupa mengingat

selain-Nya, ketenteraman dan kenyamanan mereka dengan-Nya

774 76rrin 41 Hijratain, 1205-206\.
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telah membuat mereka lupa akan selain-Nya. Mereka telah

diselimuti oleh kecintaan kepada-Nya sehingga tidak mencintai

selain-Nya, selalu mengingat-Nya sehingga tidak mengingat selain-

Nya. Takut dan berharap kepada-Nya, bertawakkal kepada-Nya,

bertaubat kepada-Nya, merasa tenteram kepada-Nya,

merendahkan dan menghinakan diri di hadapan-Nya, sehingga

tidak bergantung kepada selain-Nya.

Bila seseorang dari mereka menempatkan pinggangnya di

pembaringannya, maka nafasnya naik kepada Ilahnya dan

Maulanya, sementara keinginannya terfokus kepada-Nya sambil

mengingat sifat-sifat-Nya yang Maha Tinggi dan Nama-Nama-Nya

yang baik. Hatinya dipenuhi dengan cahayanya, maka hatinya pun

dicelup dengan pengetahuan tentang-Nya dan kecintaan kepada-

Nya, sehingga tubuhnya di tempat tidumya menjauhi

pembaringannya, sementara hatinya telah menempatkan diri

kepada Maula-Nya dan Kekasihnya, lalu Dia menempatkannya

kepada-Nya, membuatnya sujud di hadapan-Nya dengan penuh

ketundukan, kekhusyuan, perendahan dan penghinaan diri dari

segala benfuknya. Sungguh betapa mulianya sujud itu, ia tidak

mengangkat kepalanya dari itu hingga hari perjumpaan kelak.

Dikatakan kepada sebagian mereka yang mengenal Allah:

"Apakah hati bisa bersujud di hadapan Rabbnya?" Ia menjawab,

"Tenfu, demi Allah, dengan sujud yang ia tidak mengangkat

kepalanya dari sujud ifu hingga Hari Kiamat." Sungguh jauh

perbedaan antara hati yang bermalam di hadapan Rabbnya setelah

menempuh perjalanan kepada-Nya dengan berbagai keadaan,

menembus hijab-hijab tabi'at, tidak berhenti pada suatu benfuk
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saja, dan tidak bertopang pada suatu pengetahuan saja, hingga

masuk kepada Rabbnya di negeri-Nya, Ialu menyaksikan

keagungan kekuasaan-Nya, kebesaran kemuliaan-Nya, ketinggian

perihal-Nya dan kemegahan kesempurnaan-Nya, Dia bersemayam

di atas 'Arsy-Nya mengatur segala umsan para hamba-Nya, dan

segala urusan para hamba naik kepada-Nya, ditampak kepada-Nya

kebufuhan-kebutuhan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka,

lalu Dia memerintahkan apa yang Dia kehendaki dalam halitu, lalu

furunlah perintah dari sisi-Nya yang terlaksana sebagaimana yang

Dia perintahkan. Lalu menyaksikan Dzat Penguasa Yang Maha

Haq berdiri sendiri, mengafur segala sesuatu yang selain-Nya,

tanpa membutuhkan apa pun selain-Nya, sedangkan segala

sesuafu membutuhkan-Nya.

,tG c i ai'g U.i b ei$i A u,\{,_

"Semua tnng ada di langit dan di bumi selalu meminta

kepada-N5m. Setiap waktu Dia dalam kesibukan." (Qs. Ar-

Rahmaan [55]: 29)

Dia mengampuni dosa, menghilangkan kesulitan,

menghilangkan penderitaan, menolong yang lemah, merajut yang

terpecah, mencukupi yang miskin, mematikan, menghidupkan,

membahagiakan, menyengsarakan, menyesatkan, menunjuki,

memberi nikmat kepada kaum-kaum dan mengambil nikmat-Nya

dari kaum lainnya, memuliakan kaum-kaum dan menghinakan

png lainqn, meninggikan kaum-kaum dan merendahkan yang

lainnya. Ia juga menyaksikan-Nya sebagaimana yang dikhabarkan

oleh manusia yang paling mengetahui tentangnya dan paling benar
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dalam khabamya, yang mana beliau bersabda di dalam hadits

shahih,

;fir i* ,k Wi"
ir:;r

Ltysr "?\i e*) "'4- il fP

). .t z
alll ,'fl-crV*2 *Y ,S*,

.'o( -.

eilt t,
/g

, a, .t

&b. r,'?t\?t if'l':jA\
a . tZ

-d..o.J .) tr.-r -/- l).

o // .l u.o ,

oei;.i (-t
"Tangan kanan Allah penuh, tidak dikurangi oleh nafkah

apa pun, Dia senantiasa berderma malam dan siang. Tidakkah

kalian lihat apa yang diinfakkan-Nya semeniak menciptakan para

makhluk? Maka sesungguhnya itu tidak mengurangi apa yang di

tangan kanan-Nya. Sementara di tangan lainnya ada timbangan

tnng merendah dan meninggl'.L75

Ia juga menyaksikan-Nya membagikan rezeki, menumnkan

pemberian, dan menganugerahkan karunia-Nya kepada siapa yang

dikehendaki-Nya dari para hamba-Nya dengan tangan kanan-Nya.

Sementara di tangan lainnya ada timbangan yang dengannya Dia

merendahkan siapa yang dikehendaki-Nya dan meninggikan siapa

yang dikehendaki-Nya sebagai keadilan dan hikmah dari-Nya.

Tidak ada sesembahan selain Dia Yang Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana. Ia juga menyaksikan keesaan-Np yang senantiasa

r75 14u11u1rn'dlart Diriu,alntkan seperti itrr oleh Al Bukhari pada pembahasan

tentang tauhid, 7419; dan Mr.rslim pada pembahasan tentang aakat,993.
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mengurus seluruh unlsan langit dan bumi beserta semua yang ada
di dalamnya. Tidak ada penjaga pintu yang harus dimintai izin,
tidak pula hulubalang sehingga bisa langsung masuk kepada-Nya.
Tidak ada menteri yang memberi, tidak pula penopang yang bisa

dimintai tolong, tidak pula wali selain-Nya yang dapat dimintakan
syafa'at kepada-Nya, tidak pula yang malakili-Nya sehingga bisa

menyampaikan kebufuhan-kebufuhan para hamba-Nya kepada-
Nya, tidak pula penolong yang menolong-Nya dalam berbagai
pelaksanaan.

Allah S meliputi segalanya dengan kekuasaan dan rahmat,

maka banyaknya kebufuhan tidak menambah-Nya kecuali
kemurahan dan kedermawanan. Tidak ada safu urusan pun yang
menyibukkan-Nya dari urusan lainnya, banyaknya permintaan dan
desakan para peminta yang mendesak tidak membuat-Nya salah
bertindak. seandainya seluruh makhluk dari pertama sampai
terakhir, baik jin maupun manusia, bersatu padu dan berdiri di satu
pelataran, kemudian mereka semua meminta kepada-Nya, lalu
Allah memberi masing-masing mereka apa yang dimintanya,
niscaya hal ifu tidak mengurangi ap ayang ada di sisi-Nya walau
hanya sebutir sawi, kecuali seperti berkurangnya air lautan bila
dicelupkan jarum ke dalamnya.

Seandainya semua makhluk, baik jin maupun manusia, dari
yang pertama sampai yang terakhir menjadi makhluk seperti yang
paling bertakwa di antara mereka, niscaya ifu tidak akan
menambah sedikit pun pada kerajaan-Ny6.176 Demikian itu,

176 Cuplikan dari hadits qudsi yang
pembahasan tentang kebajikan, silaturahim

diriwayatkan
dan adab,

Muslim pada
pengharaman

oleh
bab:
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karena Allah Maha Kaya, Maha Pemurah, lagi Maha Mulia-

Pemberian-Nya adalah perkataan, dan adzab-Nya adalah

perkataan.

@ JrK' 
"{IJ 

JA J €3" ir;t -$1",5-v;y

"sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki

sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 'Jadilah!'maka terjadilah ia.'
(Qs. Yaasiin [36]: 82).

Ia juga menyaksikan-Nya sebagaimana yang dikhabarkan

mengenai-Nya oleh yang jujur lagi dibenarkan, yang mana

beliau $ bersabda,

J"+x- ,i6- tf ;i e \) ?ti" Y hr t)L

)6t ,f 'J:i 
)Ut'1;- iti';,^5"t-s'*'4,

i.;* "-,) ,)-;)tX.+.;Lr ,;"'',P ,6t',F:s

,ti; "a i'k: k rif' G *, Lt*'*?\
"saunggwhnya Allah tidak pemah tidur dan tidak kyak

bagi-Nya tidw. Dia merendahl<an timbangan dan meninggikannSn,

naik kepada-Nya pubuatan malam sebelum perbuatan siang, dan

kezhaliman, 2577, yaituyang permulaannya: 4 t;b'&' *', i\'gl| n-

... 6t?';g'&i (Wahai pm hamba-Ku, saungguhnia Aku menghanmkan

kezhaliman ai2s Dii-Ku, dan Aku menebplannlm sebgai kehanman di anbm
kalian...l al hadits.
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perbuatan siang sebelum perbuatan malam. Hijab-Nya adalah

cahaya, sandainya Dia menyingkapkannya niscaya pancaran

wajah-Nya akan membakar pan makhluk-Nya yang dicapai oleh
penglihatan-Nyd'.17t

Secara umum ia pun menyaksikan-Nya pada firman-Nya,
karena Allah S telah menampakkan diri kepada para hamba-Nya

di dalam firman-Nya. Memperlihatkan diri kepada mereka dl

dalamnya dan mengenalkan diri kepada mereka di dalamnya,

maka kecelakaanlah bagi mereka yang mengingkari dan mereka

3ang zhalim.

W'so-isai*63rt;i,t
"Apakah ada kengu-raguan terhadap Allah, Pencipb langit

dan bumi?" (Qs. Ibraahiim [14]: 10)

Tidak ada sesembahan selain Dia Yang Maha Pemurah lagi

Maha Pengasih. Maka bila sifat-sifat dan nama-nama Rabbnya

telah disaksikan hatinya, membuatnya lupa untuk mengingat

selain-Nya dan menyibukkannya dari mencintai selain-Nya.

Sementara bisikan hatinya mendorong kepada mencintai
Allah S dengan segenap bagian hati, ruh dan tubuhnya, maka

saat itu Rabb & menjadi pendengarannya yang dengannya ia

mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat,

menjadi tangannya yang dengannya ia memukul, dan menjadi
kakinya yang dengannya ia berjalan. Maka dengan-Nya ia

177 p1p. Muslim pada pembahasan tentang iman, bab: sabda beliau AS:
Sesungguhnya Allah tidak pemah tidur, 179.
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mendengar, dengan-Nya ia melihat, dengan-Nya ia memukul, dan

dengan-Nya ia berjalan, sebagaimana yang dikhabari mengenai-

Nya melalui lisan Rasul-Nya #.178

- Ketiga: Perihal Mereka Ketika Bangun dari
Tidur dan Di Waktu Menjelang Pagi

Bila seseorang dari mereka bangun dalam keadaan hatinya

perihal ini telah merasuki hatinya, maka yang pertama diucapkan

lisannya adalah berdzikir kepada Dzat yang dicintainya dan

menghadap kepada-Nya, memohon kelembutan dan kehalusan di

hadapan-Nya, memohon pertolongan-Nya agar tidak membiarkan

dirinya, dan agar tidak menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri

sehingga ia menyerahkannya kepada kesia-siaan, kelemahan, dosa

dan kesalahan, tapi melindunginya seperti melindungi anak yang

tidak dapat menghalau mudharat maupun mendatangkan manfaat,

tidak pula kehidupan, kematian dan kebangkitan, maka yang

pertama kali diucapkannya,

*f;ri;6i tf i;. tlt?i €$ lt i:;i
' t, llr)P'

"segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami

kembali setelah mematikan kami, dan kepda-Nyalah kami

kemball'.

r78 ffi214 4l Hijratain,2OT-208.
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Sambil menghayati makna-maknanya yang berupa
mengingat nikmat Allah kepadanya, bahwa Allah telah
menghidupkannya kembali setelah tidumya yang merupakan
saudara mati, dan mengembalikan kepada keadaan semula dalam
keadaan normal, sehat yang terpelihara dari segala hal yang tidak
diketahuinya, dan tidak terlintas di benaknya hat-hal yang dapat
menyakiti dan membinasakan, yang mana hal itu merupakan
sasaran dan tujuan anak panah.yu, yang semuanya mengincamya
dengan kebinasaan dan gangguan, dan yang di antaranya adalah
berupa syetan-syetan manusia dan jin, karena ia berjumpa dengan
ruhnya ketika tidur, lalu bermaksud membinasakannya dan
menyakitinya. Seandainya Allah & tidat< mencegahnya darinya

tentu ia tidak akan selamat. selain itu, di alam ghaib itu juga ia
menjumpai berbagai gangguan, hal-hal menakutkan, hal-hal yang
dibenci dan hal-hal yang mengagetkan, serta pemerangan para
musuh, pengacauan dan hantaman yang disebabkan persenfuhan

dengan ruh-ruh itu.

Maka di antara manusia ada yang merasakan itu karena
halusnya dan lembutnya mhnya, dan merasakan dampak-dampak
itu ketika terjaga, yaitu berupa rasa ngeri, takut, kaget, dan sakit
secara ruh yang mungkin bisa merambah ke tubuh. Di antara
manusia ada juga yang ruhnya lebih tebal dan lebih keras daripada
merasakan itu, sehingga ia diliputi luka dan berbagai penyakit
namun tidumya tidak merasakan ifu. Karena ifu, betapa banyak
yang hendak menghancurkan tubuhnya dengan berbagai racun
dan sebagainya narnun ia terpelihara dari ifu, karena ia terpenjara
darinya di dalam bebatuannya, yang seandainya dibiarkan begifu
saja nisca5n dapat membinasakannSn.
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Maka siapakah yang menjaga dan memeliharanya dalam

keadaan perasaan, pengetahuan, pendengaran dan penglihatannya

telah pergi darinya? Seandainya petaka mendatanginya dari arah

mana pun niscaya ia tidak menyadarinya. Karena itu, Allah &
mengingatkan para hamba-Nya akan nikmat ini, dan menyatakan

itu termasuk nikmat-nikmat-Nya kepada mereka, Allah berfirman,

,y,y ir'f Wi'u)!eG,fUrUK
5*;1;fr>

"Siapakah Wng dapat memelihara kamu di wakfu malam

dan siang hari selain (Allah) Yang Maha Pemurah? Sebenamya

mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingati Tuhan

mereka." (Qs. Al Anbiyaa' l21l 42)

Bila seorang hamba mengingat itu lalu ia mengucapkan:

4.'r*ii lsegata puji bagi Altah), maka pujiannya itu lebih

mendalam dan lebih sempuma dari pujian orang yang lalai akan

hal itu. Kemudian memikirkan bahwa yang mengembalikannya

setelah kematian ini menjadi hidup kembali dalam keadaan

selamat, adalah Dzat yang mampu mengembalikannya setelah

kematian besar menjadi hidup kembali sebagaimana sebelumnya.

Karena ittr, setelahnya ia mengucapkan, ]3J3t *l (dan kepada-

N5nlah kami kem bal), kemudian mengucapkan,
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3fijr ;i ,;i'a;; Y ;:L3 hr vr l :iL Y
//

i" \r ,,s(\tt,hr
.oiur ot;;t .i,-rs;Ak JL h,i,:;ir {r,

\\4\\) ,tts.:rZir,

i*'ti1C

lt, Yl

" Tidak ada sesembahan yang haq selain Allah semata, tidak

ada sekutu bagi-Ntn. Milik-Ntn segala puji dan milik-Nya segala

pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuafu. Maha Suci Allah,
segala puji bagi Allah, tidak ada sqembahan selain Allah, Allah
Maha Baar, dan tidak ada da5n maupun kekuatan kecuali dengan
pertolongan Allall'.

Kemudian berdoa dan merendahkan diri, kemudian berdiri

menuju wudhu dengan kehadiran hati beserta segala isinya,

kemudian melaksanakan shalat yang Allah tetapkan atasnya

dengan shalatnya orang yang penuh kecintaan dan loyal kepada

yang dicintainya, merendahkan dan menghinakan diri di hadapan-

Nya, tidak ada shalat yang menunjukkan kepada-Nya, yang mana

ia memandang bahwa termasuk nikmat terbesar Dzat yang

dicintainya adalah membangunkannya dan menidurkan yang

lainnya, mengkhususkannya dan menjauhkan yang lainnya,

mendekatkannya dan mengesampingkan yang lainnya. Maka
dengan ifu ia semakin bertambah kecintaannya, dan memandang

bahwa ketenteraman hatinya, hidupnya hatinya, surga ruhnya,

kenikmatan, kelezatan dan kegembiraannya adalah di dalam shalat
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ifu. Maka ia pun berharap panjangnya malam, dan memperhatikan

terbitnya fajar, dengan kecintaan orang yang mencintai lagi

beruntung yang tengah berinteraksi dengan yang dicintainya

dengan itu, yaitu sebagaimana ungkapan:

ft; -j;jr !r- *-". $) # { ?r' F ?* oi 

";-
" Ia ingin agar gelapnya malam terus berlangsung baginya,

dan ditambahkan padaryn hitamnya hati dan pandangan."

Maka ia pun menyanjung Maulanya di dalam shalat itu

dengan sanjungan seorang yang mencintai Dzat yang dicintainya

Yang Maha Mulia lagi Maha Pengasih, serta bermunajat

kepadanya dengan kalam-Nya dengan memenuhi bagian ubudiyah

untuk setiap ayatnya, maka ayat-ayat cinta dan kasih sayang pun

menarik hati dan nrhnya kepada-Nya, demikian juga ayat-ayat

yang mengandung nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, serta ayat-

ayat yang mengenalkan kepada para hamba-Nya tentang nikmat-

nikmat-Nya dan kebaikan-Nya kepada mereka. Ayat-ayat

pengharaman, rahmat serta keluasan kebajikan dan ampunan

semakin membaguskan perjalanannya, maka ia pun bagaikan

orang yang bepergian yang p€rialanannya dimudahkan dengannya.

Sementara ayat-ayat yang menakutkan, keadilan,

pembalasan, yang menceritakan datangnya kemurkaan-Nya

terhadap mereka yang berpaling darinya, yang menyimpang dan

condong kepada selain-Nya membuatnya gelisah, maka ia pun

membulatkan hatinya dan mencegahnya agar hatinya

menghalaunya. Cermatilah ketiga keadaan ini dan fahamilah,
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hanya Allahlah yang kuasa memberi pertolongan, tidak ada daya

maupun kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Secara umum, ia menyaksikan Dzat yang berbicara @
karena telah menampakkan diri di dalam kalam-Nya, kepada

setiap ayat itu ia memberikan bagiannya dari ubudiyah hatinya
yang khusus, yang tidak sekadar membacanya dan membenarkan

bahwa itu adalah kalam Allah, bahkan tambahan pada

pemahamannya dan mengetahui maksudnya. Kemudian perihal

Iainnya, yang seandainya seorang hamba menyadari itu niscaya ia

tahu bahwa sebelumnya ia hanyalah bermain-main, sebagaimana

ungkapan:

, ) t^:rX v tv jt* ,s:At €; d6 !u'o( ,s:rf * )\)z 
us

3*r4,5 1##ti:t'dq$*6i
" Dulu u*, -i-*a*g bahwa hawa kecenderungan telah

mengantarkanku

kepada suatu tujuan yang setelahnSm tidak ada lagi tujuan bagiku.

Namun setelah kami berjumpa dan aku menyaksikan

maka aku pun yakin bahwa dulu aku hanyalah bermain-main."

Betapa kasiannya! Bagaimana ia menghabiskan masa dan

umur sementara hatinya terhrtup dari mencium aroma ini, dan

keluar dari dunia sebagaimana ia memasukinya, tanpa merasakan
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sebaik-baik apa yang ada di dalamnya, bahkan ia hidup di

dalamnya seperti hidupnya binatang dan beralih darinya seperti

beralihnya mereka yang bangkrut. Maka hidupnya lemah, matinya

suram, dan kembalinya rugi dan menyedihkan. Ya Allah, milik-Mu

segala puji, kepada-Mu mengadunya yang mengadu, Engkaulah

Yang Maha Penolong, kepada-Mu dipanjatkan permohonan

pertolongan, kepada-Mu tawakkal, tidak ada daya maupun

kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu.

Lalu bila ia melaksanakan shalat yang ditetapkan Allah, ia

duduk di hadapan Rabbnya dengan penuh rasa takut kepada-Nya

dan mengagungkan-Nya, memohon ampun kepada-Nya dengan

permohonan ampunnya orang yang telah meyakini bahwa ia pasti

binasa bila Rabbnya tidak mengampuninya dan merahmatinya.

Lalu setelah memohon ampun, dan masih ada sisa malam, ia pun

berbaring di atas pinggang kanannya dengan menenteramkan

jiwanya dan menenangkannya, untuk menguatkannya nanti

melaksanakan berbagai tugas kewajiban, sehingga ia bisa

menyambuhrya dengan penuh semangat dengan segala

kesungguhan dan antusiasmenya, seakan-akan ia masih tetap tidur

sepanjang malam tanpa melakukan apa pun.

Karena ia ingin mengejar apa yang terluput pada shalat

Subuh, maka ia pun shalat sunnah, memohon dengan sepenuh

hati kepada Allah di antara shalat itu dan shalat fardhu, karena

pada waktu itu terkandung sesuatu yang hanya diketahui oleh yang

mengetahuinya, dan di dalam kesempatan itu ia banyak

mengucapkan, L-.!f \\d\l ,:?fi 6-'e 6- (Wahai Dzat Yang Maha

Hidup lagi terus menen$ mengurusi makhluk-N5n, tidak ada
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saembahan selain Engka$.

dampak yang menakjubkan.

Kemudian bangkit menuju shalat Subuh dengan berusaha
menuju shaff pertama di sebelah kanan imam atau persis di
belakangnya, dan bila terluputkan ihr maka ia berusaha mendekati
posisi itu semampunya, karena dekat dengan imam memiliki
dampak tersendiri di dalam rahasia shalat, dan kedekatan memiliki
pengaruh temtama di dalam shalat Subuh, yang diketahui oleh
orang yang memahami firman Allah &,

tir;{5L:rti'Clifr+aiol-t1
uDan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat

subuh itu disaksikan (oleh malaikal." (Qs. Al Israa' tLTl: Z8l

Suatu pendapat menyebutkan: Disaksikan Allah S dan
para malaikat-Nya. Pendapat lain menyebutkan: Disaksikan oleh
pam malaikat malam dan para malaikat siang, jadi bertepatan
furunnya mereka (para malaikat siang) yang menggantikan naiknya
mereka (para malaikat siang), sehingga mereka (para malaikat
malam dan para malaikat malam) berkumpul di dalam shalat
subuh. Demikian ifu, karena ifu adalah permulaan catatan siang

dan akhir catatan malam, sehingga disaksikan oleh para malaikat
malam dan para malaikat siang.u9

Dzikir ini di waktu ini memiliki

17e ha.iq fil Hijratain,2Og-212.
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- Keempat: Perihal Mereka di Hari Mereka

Lalu setelah selesai shalat Subuh, ia kembali fokus berdzikir

kepada Allah dan menghadap kepada-Nya dengan dzikir-dzikir

yang disyari'atkan untuk permulaan hari dan menjadikannya

sebagai wiridnya yang tidak pemah dilewatkan. Kemudian

menambahinya dengan dzikir-dzikir utama lainnya sekehendal*yu,

atau membaca Al Qur'an hingga terbit matahari.

Setelah matahari terbit, bila mau maka ia pun shalat dhuha

dan menambah sesuai kehendaknya, dan bila mau ia tidak

melaksanakannya tapi langsung menghadap kepada Rabbnya

memohonkan unfuknya agar menjamin baginya sehingga selalu

berada di dalam keridhaannya sepanjang sisa harinya, sehingga

tidaklah ia beraktifitas kecuali berada di dalam sesuatu yang

tampak padanya keridhaan Rabbnya. Bila sedang berada di dalam

aktifitas-aktifitas biasa, maka ia merubah hatinya menjadi ibadah

dengan niat dan maksud menjadikannya penolong untuk

mendapatkan keridhaan Rabbnya.

Secara umum, dari permulaan dorongan perbuatannya, ia

memperhatikan dan mengeluarkan cara dan jalan yang

ditempuhnya kepada Rabbnya, sehingga baginya semua itu

berubah menjadi ibadah dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Betapa jauhnya perbedaan antara orang yang demikian dengan

orang yang bila di hadapkan kepadanya suatu perintah dari

perintah-perintah Rabb yang harus dilakukannya dan

diperhatikannya dengan maksud dirinya dan tujuan tabiatrnya tapi

lalu ia melakukannya untuk itu, dan menjadikan perintah itu

sebagai jalan baginya dan untuk mencapai maksudnya. Maka Suci
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Dzat yang membedakan antara jiwa-jiwa hingga ke tapal batas ini;
Jadi yang ini ibadah-ibadahnya adalah kebiasaan, sedangkan yang

pertama kebiasaan-kebiasaannya adalah ibadah.

Kemudian bila tiba waktu Zhuhur .ia segera kepadanya

dengan menyempumakannya dan penuh loyalitas kepada

sesembahannya, dengan loyalitas seorang yang mencintai dan

tulus dan cintanya kepada yang dicintainya, yang telah

memintanya unfuk melakukan sesuafu untuknya. Jadi mereka itu
tetap kuat, bahkan mengerahkan segala kemampuannya untuk
membaguskannya, mengindahkannya, memperbaikinya dan

menyempumakannya, agar mendapatkan posisi dari yang

dicintainya, Ialu dengannya ia mendapatkan keridhaan-Nya dan

kedekatan kepada-Nya.

Tidakkah seorang hamba malu kepada Rabbnya, Maulanya

dan sesembahannya bila ia tidak demikian di dalam perbuatannya,

sedangkan Dia melihat mereka yang mencintai di dalam

melaksanakan kesibukan-kesibukan bagi yang mereka cintai dari
kalangan makhluk, bagaimana mereka bersungguh-sungguh

merealisasikannya dengan sebaik-baik dan sesempurna-

sempumanya. Bahkan ia bersungguh-sungguh melakukan itu
bersama yang dicintainya dari kalangan makhluk. Maka tidak ada
yang lebih sedikit kedudukannya dari Rabbnya daripada yang

menempati kedudukan ini.

Orang yang bersikap jujur dan mengetahui perbuatan-

perbuatannya tentu merasa malu kepada Allah bila menghadapi-

Nya dengan perbuatannya atau meridhainya untuk Rabbnya,

sementara ia tahu pada dirinya bahwa seandainya ia melakukan
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untuk yang dicintainya dari kalangan manusia ia melakukannya

dengan penuh loyalitas, dan tidak melewatkan suatu kebaikan pun

kecuali ia melakukannya.

Secara urnum, inilah keadaan hamba bersama Rabbnya di

semua amalnya, sementara ia tahu bahwa ia tidak memenuhi hak-

Nya di semua ini, maka ia selalu memohon ampun kepada Allah

setelah setiap u*4.180

- Kelima: Perihal Mereka Bersama Qadha dan

Qadar

Di antara keadaan orang-orang itu melepaskan jiwa mereka

dari pengaturan dan pemilihan yang menyelisihi pengaturan dan

pemilihan Allah &. Bahkan mereka memasrahkan seluruh

pengaturan kepada Allah S, sehingga pengaturan mereka tidak

menyelisihi pengaturan-Nya dan pilihan mereka tidak menyelisihi

pilihan-Nya, karena keyakinan mereka bahwa Dialah Sang Maha

Raja lagi Maha Perkasa, yang memerangi ubun-ubun para

rnakhluk, yang menguasai pengaturan urusan seluruh alam. Dan di

samping itu, keyakinan mereka bahwa Dialah Yang Maha

Bijaksana dalam semua perbuatan-Nyu, yang mana perbuatan-

perbuatan-Nya tidak keluar dari hikmah, maslahat dan rahmat.

Maka mereka tidak memasukkan diri mereka bersama-Nya di

dalam pengafuran-Nya pada kerajaan-Nya dan pengurusan-Nya

pada urusan-urusan para hamba-Nya dengan "seandainya

demikian dan demikian", tidak juga dengan "bisa iadi" dan

tBo Thatq Al Hiimtain,2L4.

413



Ensi frfoy e fr a I 6nu I Qry y im

"mudah-mudahan", tidak juga dengan "sekiranya", bahkan Rabb

mereka lebih mulia dan lebih agung di dalam hati mereka daripada

menghalangi-Nya atau merintangi pengaturan-Nya atau
mengharapkan selain-Nya, dan mereka lebih mengetahui-Nya dan
lebih mengenal nama-nama dan sifat-sifat-Nya daripada

memahami pengaturan-Nya atau menduga adanya kekurangan
pada penetapan hikmah-Nya dan keadilan-Nya. Bahkan ia melihat
kepada pencipta dan penentu segala sesuatu, melihat kepada

kedetailan ciptaan-Nya, menyaksikan hikmah-Nya di dalamrlya

walaupun ifu tidak keluar pada tataran akal, tradisi dan kebiasaan

manusia-

Sebagian salaf mengatakan, "seandainya tubuhku dicabik-
cabik dengan gunting, maka itu lebih aku sukai daripada aku
mengatakan sesuatu yang ditetapkan Allah: seandainya Allah tidak
menetapkan ifu."

Yang lainnya mengatakan, "Aku melakukan suatu dosa
yang aku menangisinya sejak tiga puluh tahun yang lalu." Dan ia
selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dikatakan
kepadanya, "Apa itu?" Ia menjawab, "Yaifu aku pemah
mengatakan pada sesuatu yang telah terjadi: seandainya itu tidak
pemah terjadi."

Sebagian orang yang mengenal Allah menganggap celaan

dan penilaian kurang terhadap para makhluk sebagai celaan

terhadap pembuat dan penciptanya, karena ifu mempakan
perbuatannya dan dampak hikmahnya, padahal Allah S telah

menciptakan segala sesuatu yang diciptakan-Nya dengan sebaik-

baik dan sedetail-detail segala sesuatu, dan Dia adalah hakim yang
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paling bijaksana dan pencipta yang paling baik, dan Dia memiliki

hikmah yang sempurna pada segala sesuatu, dan kedetailan dalam

setiap ciptaan. Bila seseorang mencela ciptaan orang lain dan

menghinanya, maka hal itu mengarah kepada pembuatnya. Maka

barangsiapa mencela ciptaan Rabb $ tanpa seizin-Nya, maka hal

itu mengarah kepada Sang Pembuat. Karena demikian yang

diciptakan-Nya dan untuk suafu hikmah yang ditampakkannya,

karena ciptaan itu diadakan, sehingga ia tidak menciptakan dirinya

dan tidak membuatnya di dalam penciptaannya.

Maka orang yang mengenal Allah tidak mencela kecuali

apa yang dicela Allah, dan tidak mengkritik kecuali apa yang

dikritik-Nya. Bila terlintas di benaknya dan lisannya celaan

terhadap apa yang tidak dicela Allah dan kritikan terhadap apa

yang tidak dikritik Allah, maka ia bertaubat kepada Allah dari itu,

sebagaimana pelaku dosa bertaubat dari dosanya. Karena ia malu

kepada Allah ketika berada di dalam rumah-Nya lalu ia mencela

perkakas-perkakas yang ada di dalam rumah itu. Maka ia
memandang dirinya sebagai orang yang masuk ke rumah seorang

raja di antara para raja, dan ia melihat perkakas, bangunan dan

susunan di dalamnya, lalu ia mencela sebagiannya dan

mengkritiknya dengan mengatakan, "Seandainya ini begini maka

akan lebih baik. Seandainya ini di tempat ini tentu lebih baik." Ia
menyaksikan sang raja menobatkan dan memecat, memberi dan

tidak memberi, lalu ia berkata, "Seandainya tempat ini dikuasai

oleh si fular,, tentu akan lebih baik. Seandainya ia memecat

petugas ini tentu akan lebih baik. Seandainya ia mengobati ini ...
seandainya ia memberi harta kepada ini ..." Maka bagaimana
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kemarahan sang raja orang yang menentang ini, dan bagaimana ia

mengeluarkannya dari kalangan dekatnya?

Begitu juga bila ia dikunjungi oleh seorang temannya, lalu ia

menyrguhkan makanan, lalu tamunya ifu mencela sifatnya dan

mengkritiknya, apakah ifu akan terasa ringan oleh si pemilik

makanan ifu? Aisyah berkata, "Rasulullah $$ tidak pemah mencela

suafu makanan pun. Bila beliau berselera beliau memakannya, dan

bila tidak maka beliau meninggalkanny6."lSl

Maksudnya, bahwa di antara keadaan orang-orang ifu

adalah tidak memperdulikan pengaturan dan pemilihan, tapi fokus

mereka memenuhi hak-Nya terhadap mereka. Sedangkan

pengaturan yang umum dan yang khusus, maka mereka

memasrahkannya kepada penguasa dan pemilik segala urusan,

yang melakukan segala apa lrang dikehendak-Ny6.182

Harus Ada Dua Kekuatan Ini

Orang yang menuju Allah dan negeri akhirat, bahkan setiap

orang yang bergerak ke suahr tujuan, maka perjalanannya tidak

akan sampai kepada turunnya kecuali dengan dua kekuatan, yaitu

kekuatan ilmiyah dan kekuatan amaliyah. Dengan kekuatan

ilmiyah ia dapat melihat kedudukan-kedudukan jalan dan tempat-

tempat perjalanan, lalu ia menujunya dengan menempuh itu,

menjauhi faktor-faktor penyebab kebinasaan, tempat-tempat

t9t Mutb{aq 7ari5: Diriwayatkan serupa itu oleh Al Bukhari pada pembahasan

tentang kisah-kisah teladan, bab: sifat Nabi $, 3553; dan Muslim pada
pembahasan tentang Minuman, 2054.

182 7auri, 41 Hijntain, 216-277.
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kerusakan, dan jalan-jalan kehancuran yang menyimpang dari jalan

yang mengantarkan kepada fujuan.

Maka kekuatan ilmiyah itu bagaikan cahaya besar di

tangannya sehingga ia bisa berjalan di malam yang sangat gelap

gulita, namun dengan cahaya ifu ia bisa melihat apa yang mungkin

dialami oleh orang seperti dirinya yang berjalan di kegelapan, yang

berupa terperosok ke celah berlubang, tersandung bebatuan, duri

dan sebagainya, dan dengan cahaya itu juga ia dapat melihat

tanda-tanda jalanan dan petunjuk-petunjuknya yang memandunya

sehingga ia tidak menyimpang darinya. Maka cahaya itu
menyingkapkan baginya dua hal: tanda-tanda jalan dan kerusakan-

kerusakannya. Sementara dengan kekuatan amaliyah ia bisa

berjalan dengan sebenamya, bah kan perjalanan itu adalah hakikat

kekuatan ilmiyah, karena berjalan adalah perbuatan musafir.

Begitu juga orang yang berjalan menuju Rabbnya bila ia
dapat melihat jalan dan tanda-tandanya, melihat sandungan-

sandungan, celah-celah berlobang, dan jalan-jalan yang

menyimpang darinya, sehingga dengan begifu ia telah menggapai

separuh kebahagiaan dan kemenangan, tinggal tersisa separuh

lainnya, yaitu ia meletakkan tongkatnya di bahunya, bersungguh-

sungguh sebagai musafir di perjalanan dengan menempuh tempat

demi tempatoya. Maka setiap kali ia menempuh suatu jarak, ia
bersiapsiap unfuk menempuh lainnya, dan ia merasa semakin

dekat ke tempat hrjuan sehingga derita perjalanan pun terasa

ringan olehnya.

Semakin jiwanya tenang terhadap kesulitan perjalanan dan

melanjutkan perjalanan dengan kesungguhan, maka kedekatan
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perjumpaan dan sejuknya kehidupan dijanjikan kepadanya saat

sampai. Maka hal itu memberikan semangat, kegembiraan dan

ambisi, sehingga ia pun berkata, "Wahai jiwa, bergembiralah

engkau, karena tempatnya telah dekat dan perjumpaan telah

dekat. Maka janganlah engkau menghentikan perjalanan sebelum

sampai, karena engkau akan terhalangi dari tempat-tempat

mereka yang dikasihi. Jika engkau bersabar dan melanjutkan

perjalanan, maka engkau akan sampai dalam keadaan terpuji,

gembira dan senang. Dan engkau akan disamping oleh para

kekasih dengan berbagai pemberian dan penghormatan, dan tidak

ada jarak antara engkau dan itu kecuali kesabaran sesaat. Karena

dunia seluruhnya hanyalah bagaikan sesaat dari saat-saat akhirat.

Dan umurmu hanyalah satu tingkat dari tingkat-tingkat itu. Demi

Allah, demi Allah, janganlah engkau menghentikan penempuhan

jalan ini, karena demi Allah, jika kau berhenti maka hanya akan

ada kebinasaan dan kehancuran seandainya engkau mengetahui."

Jika engkau merasa kesulitan menempuhnya, maka ingatkan dia

akan para kekasih di hadapannya beserta segala bentuk

penghormatan dan kenikmatan yang ada pada mereka, serta

musuh-musuh di belakangnya beserta segala bentuk kehinaan,

adzab dan berbagai petaka. Karena jika ia kembali, maka ia
kembali kepada musuh-musuhnya, dan jika ia maju terus maka ia

menuju para kekasihnya. Bila ia berhenti di jalannya, maka musuh-

musuhnya akan menangkapnya, karena mereka tenrs mengejar di

belakangnya. Ia pasti berada di salah satu bagian dari ketiga bagian

ifu, maka silakan memilih mana yang dikehendaki.

Dan hendaknya menjadikan bisikan para kekasih sebagai

pemandu dan penuntutnya, cahaya mengenal mereka dan
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bimbingan mereka sebagai penunjuk dan penuntunnya. Ketulusan

mencintai mereka hendaknya menjadi makanan, minuman dan

obahrya. Hendaknya pula kesendiriannya di perjalanannya tidak

membuatnya takut, tidak terpedaya oleh banyaknya perintang,

karena jika begifu maka derita keterpufusan dan jauhnya akan

mencapainya sebelum sampai kepada mereka, sementara

bagiannya dari kedekatan dan kemuliaan dikhususkan baginya

sebelum mencapai mereka. L-alu, apa arti menyibukkan diri

dengan mereka dan terpufus dari mereka? Perlu diketahui, bahwa

rasa takut ini tidak berkesinambungan, tapi itu hanya berupa

rintangan-rintangan perjalanan, kelak akan tampak tenda baginya,

dan kelak para penyambut akan menyongsongnya dengan

mengucapkan selamat dan ia pun sampai kepadanya. Maka

betapa senangnya ia saat ifu, dan betapa gembiranya saat ia
mengatakan,

t ;E' "; 4 p ti @ i;-s. 
"p 

ai;.
'q;f-$

"Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, apa

tnng menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepdaku dan

menjadikan aku termasuk orang-orang tlang dimuliakan." (Qs.

Yaasiin 136l:26-271.

Ia tidak lagi takut akan bebalnya watak, luluhnya jiwa dan

lambannya perjalanan. Karena semakin ia membiasakan

perjalanan siang dan sore serta pagi, semakin ia dekat ke rumah

tujuan, maka kebebalan itu pun melunak, keburukan dan kotoran
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itu pun mencair, lalu tampaklah padanya sernangat dan ciri para

musafir, sehingga rasa takut pun berubah menjadi ketenteraman,

kebebalan berubah menjadi kelembutan, dan kotoran berubah

menjadi kesucian.183

Ahlus Sunnah adalah Ahli Cahaya

As-Sunnah adalah benteng Allah yang kokoh, yang mana

orang yang memasukinya adalah orang-orang yang aman. Pintu

terbesamya adalah pinfu yang mana orang yang memasukinya

maka ia termasuk golongan yang sampai, yang menopang para

ahlinya walaupun amal-amal mereka berhenti. Cahayanya bersinar

di hadapan mereka ketika padamnya cahaya para ahli bid'ah dan

golongan munafik. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang cahaya

wajah mereka bercahaya ketika menghitamnya wajah-wajah para

ahli bid'ah.

Allah S berfirman,

ut, , ,4 . "1 , ll I 2 ,f,, to/ .t,z
o?. ).:g,rlg or?)rp* lrl

"Pada hari wng di wakfu ifu ada muka yang putih berseri,

dan ada pula muka yang hitam mltram." (Qs. Aali Imran [3]: 106)

Ibnu Abbas ig berkata, "Wajah para ahlus sunnah dan

persatuan memutih, sementara wajah para ahli bid'ah dan

perpecahan menghitam." Ifu adalah kehidupan dan cahaya yang

dengannya kebahagiaan hamba, petunjuk dan kemenangannya.

183 76u,i, 41 Hijratain, 183-184.
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Allah @ berfirman,

4 -* #- (r3 5 (ff. ; ;s:u 6J 1,(;i

Vetl;:{*t33ti1i* 6o6i
nDan apkah oftng tnng sudah mati kemudian dia Kami

hidupl<an dan l{ami bedkan kepadan5n caha3n yang terang, yang

dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat

manusia, serupa dengan oreng yang berada dalam

gelap gulita tnng sekafi-l<ali tidak dapat keluar daipadanyd" (Qs.

AlAn'aam 16lr. 122L

Maka orang png melaksanakan As-Sunnah, hatinya hidup

lagi bercahaya, sedangkan pelaku bid'ah hatinya mati lagi gelap.

Allah S telah menyebutkan kedua dasar ini di dalam Kitab-Nya di

lebih dari safu tempat, dan menyatakannya sebagai sifat para ahli

iman, serta menjadi kembalikannya sebagai sifat orang yang keluar

dari keimanan.

Karena hati yang hidup lagi bercahaya adalah yang

mengenal Allah, memahami-Nya, tunduk dan pahrh akan keesaan-

Nya, serta mengikuti hrnfunan Rasul-Nya $.
Sedangkan hati yang mati lagi gelap adalah yang tidak

mengenal Allah, serta tidak mengikuti tuntunan Rasulullah $.
IGrena ifu, Allah $ menyifati golongan manusia ini sebagai orang-

orang yang mati lagi tidak hidup, dan bahwa mereka berada di

dalam kegelapan dan tidak dapat keluar darinya. Karena itu,

kegelapan menyelimuti mereka di semua kehidupan mereka. Maka
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hati yang gelap melihat kebenaran dalam bentuk kebathilan, dan

rnelihat kebathilan dalam bentuk kebenaran. Amal perbuatan

mereka gelap, ucapan-ucapan mereka gelap, keadaan-keadaan

mereka semuanya gelap, kuburan-kuburan mereka diselubungi

oleh kegelapan. Ketika cahaya dibagikan sebelum jembatan untuk

melintasinya, mereka tetap di dalam kegelapan, tempat masuk

mereka ke dalam neraka juga gelap. Kegelapan ini adalah yang

mana makhluk pertama kali diciptakan di dalamnya. Maka

barangsiapa yang dikehendaki Allah & untuk rnendapatkan

kebahagiaan, Allah mengeluarkannya dari ifu kepada cahaya, dan

siapa yang dikehendaki-Nya sengsara maka Allah membiarkannya

di dalamnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

dan Ibnu Hibban di dalam Shahtbnya dari hadits Abdullah bin
'Amr 4&, dari Nabi $, bahwa beliau bersabda,

'#;jl'"i,i"jl e;b
o u. / 4 , lrr,

,-r) cgil:nl )-{-Jl

/44',* ;.t oL

tzrz 1 o.i t oqt,',t dre .9sy Lt

;iu,^ti kl' ,e e;ar
CJ;
6 .z
L-gA ;Ibi

,a

t
:J

"sesungguhnSn Allah mencipbkan cipban di dalam

kegelapan. Kemudian memasukkan kepada mereka dai cahaya-

Nya. Maka barangsiapa dikenai dari ahaya ifu, maka ia mendapat

petunjuk, dan barangsiapa Wng frdak dikenainya maka ia sesat.
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Karena ifu aku katakan: Qolam (pena) telah keing sesuai dengan

Allary'.ta+

Nabi $ memohon kepada Allah agar menjadikan cahaya di

dalam hatinya, pendengarannya, penglihatannya, rambutnya,

kulitnya, dagingnya, tulangnya, darahnya, serta dari atasnya, dari

bawahnya, dari kanannya, dari kirinya, dari belakangnya, dan dari

depannya, dan menjadikan dzatnya sebagai cahaya. Beliau S
memohon cahaya unfuk dzatnya, bagian-bagian dirinya,

perasaannya yang lahir dan yang batin, dan keseluruhan arahnya

llang enam.

Ubay bin Ka'b rg berkata, "Orang beriman itu tempat

masuknya dari cahaya, tempat keluarnya dari cahaya, ucapannya

cahaya dan amalnya cahaya. Kekuatan dan kelemahan cahaya ini

bagi pemiliknya akan tampak pada hari kiamat. Cahaya itu
bergerak di depannya dan di sebelah kanannya. Maka di antara

manusia ada yang cahayanya bagaikan matahari, yang lainnya

bagaikan bintang, yang lainnya lagi bagaikan pohon kurma yang

rapuh, dan yang lainnya kurang dari itu. Bahkan di antara mereka

ada yang diberi cahaya di ujung ibu jari kakinya yang terkadang

terang dan terkadang padam. Maka sebagaimana cahaya imannya

dan ikutannya akan As-Sunnah sewaktu di dunia, seperti utlah pula

yang akan tampak disana dengan riil dan nyata."

Allah S berfirman,

1e Diriwaptkan serupa ih.r oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang
keimanan, bab: perpecahan umat ini,2642, dan ia mengatakan, "Hadits hasan.";
Ahmad, 2/776; dan hnu Hlbban di dalam Shahib-nya, 74/43, 6169, dan ia
menshahihkannya.
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{{iiY as? ,-,KcU G(i ;4t-G54t{3

V,.Q- b,,G 6 4,g ru; 63, ffi:, o{3J l;{: Sj
u Dan demikianlah Kami wahykan kepadamu wahyu (Al

Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaHah

mengetahui apakah Al Kitab (Al Qur'an) dan tidak pula

mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami meniadikan Al Qur'an
itu ahaya, tnng Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami

kehendaki di anbn hamba'hamba Kami." (Qs. Asy-Syuuraa l42l:

52)

Allah menyebut wahyu dan perintah-Nya sebagai ruh,

karena dengan itu hidupnya hati dan ruh. Dan Allah menyebutnya

cahaya, karena dengan itu terjadinya pefunjuk dan bersinamya

hati, serta yang membedakan antara yang haq dan yang bathil.

Ada pertedaan pendapat mengenai dhamir (kata ganti) di

dalam firman Allah &, t:); efu ,#i Qetapi l{ami meniadikan Al

Qw'an ifu cahay). Suatu pendapat menyebutkan: Kembali

kepada Al Kitab.

Pendapat lain menyebutkan: kepada keimanan. Yang

benar, bahwa itu kembali kepada ruh di dalam kalimat: $/1'U 6t)
(wahyt (Al Qur'an) dengan perintah Kaml.
Allah S mengabarkan, bahwa Allah menjadikan perintahnya

sebagai ruh, cahaya dan petunjuk. Karena ifu Anda melihat orang

yang mengikuti perintah dan As-Sunnah mengenakan ruh dan

cahaya beserta segala hal yang menyertainya yang berupa
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kemanisan, wibawa, keagungan dan penerimaan yang tidak

diperoleh oleh yang tidak mengikutinya. Sebagaimana yang

dikatakan oleh Al Hasan nhimahullah, "sesungguhnya orang

beriman itu adalah yang dianugerahi kemanisan dan wibawa."

Allah S berfirman,

",j1 jL i,,1lli G,#. A rilt; oji lj'fr|
ly ii G r#;A :,Nri,jfuf yj6 0.16

,cttti
'Allah Pelindung orang-orang Wng beriman; Dia

mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafinn) kepada cahaya

(iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah

syetan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada
(kekafiran)." (Qs. Al Baqarah l2l:257)

Jadi para pelindung mereka mengembalikan mereka

kepada asal mereka diciptakan, yaitu kegelapan tabiat, kejahilan

dan hawa nafsu mereka. Setiap kali muncul cahaya kenabian dan

wahyu serta ketika mereka hampir memasukinya, maka para

pelindung mereka itu menghalangi dan mencegah mereka dari ifu.

Itulah pengeluaran mereka yang dilakukan oleh para pelindung

mereka dari cahaya kepada kegelapan. Allah & jrsu berfirman,
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4 -*,* (rj' l{ fi; ; L(gt c; i(;J
"Q4e./fr*Ahi;p ,Joai

uDan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami

hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang

dengan caha3n itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masinrakat

manusia, serupa dengan orang yang berada dalam

g"lrp gulita yang sekali-kali fidak dapat keluar daripadany*" (Qs.

Al An'aam 16l: l22l

Jadi, Allah $ menghidupkan dengan ruh-Nya, yaitu wahyu-

Nya, yaitu ruh iman dan ilmu, dan menjadikan cahaya baginya,

yang dengannya ia berjalan di antara para ahli kegelapan,

sebagaimana seseorang berjalan dengan lentera yang terang di

malam yang gelap, sehingga ia dapat melihat para ahli kegelapan

di dalam kegelapan mereka, sementara mereka tidak dapat

melihahrya, bagaikan orang yang dapat melihat yang berjalan di

antara orang-orang buta.

Orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada para rasul

shalawafullah wa salaamuhu 'alaihim dan tidak mengikuti mereka,

berbolak-balik di sepuluh kegelapan: kegelapan tabe'at, kegelapan

kejahilan, kegelapan hawa nafsu, kegelapan ucapan, kegelapan

perbuatan, kegelapan tempat masuk, kegelapan tempat keluar,

kegelapan kuburan, kegelapan kiamat, dan kegelapan tempat

tinggal. Jadi kegelapan melekat pada mereka di ketiga negeri

tinggal mereka.
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Sedangkan orang-orang yang mengikuti para rasul

shalawafullah wa salaamuhu 'alaihim berbolak-balik di sepuluh

cahaya, dan umat ini memiliki cahaya yang tidak dimiliki oleh umat
lainnya, dan Nabinya $ memiliki cahaya yang tidak dimiliki oleh

nabi lainnya. Karena setiap nabi memiliki dua cahaya, sedangkan

Nabi kita $, di bawah setiap helai rambut kepalanya dan

fubuhnya memiliki cahaya yang sempuma, begitu juga sifatnya dan

sifat umahya di dalam kitab-kitab terdahulu.

Allah S berfirman,

'Hai orzng-orang tmng beriman (kepada para rasul),

bertakvnlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya,

niscaya Allah memberikan nhmat-Nya kepadamu dua bagian, dan

menjadikan unfukmu cahaya tnng dengan cahaya ifu kamu dapat

berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Hadiid 1571:28l.

Dalam firman-Nya, *,,t # lyang dengan cahaya itu kamu

dapat berjalar) terkandung pemberitahuan, bahwa sikap dan

perbuatan mereka yang bermanfaat bagi mereka sebenamya itu
adalah cahaya, dan bahwa berjalannya mereka tanpa cahaya tidak

berguna dan tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan mudharatnya

ffV {J #j .*,;yr'i. 6;'"H JAJ.rf, o" 66
)t 6 $'t<"f))P
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lebih banyak daripada manfaatnya. Ini juga menunjukkan bahwa

para pemilik cahaya adalah mereka yang berjalan di tengah

manusia, sedangkan selain mereka adalah orang-orang yang cacat

dan terputus, sehingga tidak ada perjalanan bagi hati, keadaan,

ucapan maupun kaki mereka kepada ketaatan. Dan juga tidak

dapat berjalan di atas titian jembatan ketika para pemilik cahaya

menitikan kaki mereka.

Dalam firman-Nya y. oj*S (yang dengan cahaSn itu kamu

dapt benalad juga tertandung poin yang indah, yaitu bahwa

mereka berjalan di atas titian jembatan dengan cahaya-cahaya

mereka, sebagaimana mereka berjalan dengannya di antara

manusia seurakfu di dunia. Orang yang tidak memiliki cahaya

maka tidah dapat memindahkan kakinya di atas titian jembatan,

sehingga tidak bisa berjalan pada saat ia sangat

membufuhkannya.l85

Tanda-Tanda Orang lpng Mengenal Allah

Di antara tanda-tanda orang yang mengenal Allah: Bahwa

ia tidak menuntut dan tidak menentang, tidak mencela, tidak

memandang bahwa dirinya lebih utama daripada orang lain, serta

tidak memandang bahwa ia miliki hak terhadap orang lain.

Di antara tanda-tandanln juga: Bahwa ia tidak

menyayangkan apa yang terluput, tidak girang dengan apa yang

datang, karena ia melihat segala sesuatu dengan penglihatan fana

L* Ijuma'Al Juytsy Al Islamily;ah,15-18.
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dan sima, karena pada hakikatnya semua itu bagaikan bayangan

dan khayalan belaka.

Al Junaid berkata, "Orang yang mengenal Allah tidak
menjadi orang yang mengenal Allah sehingga ia menjadi bagaikan

bumi yang diinjak oleh yang baik maupun yang jahat, bagaikan

awan lrang menaungi segala sesuafu, dan bagaikan hujan yang

menyirami apa pun baik yang disukainya maupun yang tidak
disukainya."

Yahya bin Mu'adz berkata, "Orang yang mengenal Allah
keluar dari dunia tanpa menuntaskan keperluan terhadap dua hal,

yaitu: menangisi dirinya, dan memuja Rabbnya." Ini merupakan

ungkapan yang paling indah, karena menunjukkan pengenalannya

terhadap dirinya, aib-aibnya dan kekurangan-kekurangannya, serta

mengenal Rabbnya, kesempumaan-Nya dan kemuliaan-Nya. Maka

ia sangat menyayangkan dirinya, dan sangat antusias memuja

Rabbnya.

Di antara tanda-tanda juga: Bahwa ia menjauhi manusia di

antara dirinya dan Allah, hingga seakan-akan mereka adalah

orang-orang mati yang tidak dapat menghalau mudharat dan tidak
pula mendatangkan manfaat, tidak pula memiliki kehidupan,

kematian dan tidak pula kebangkitan kembali. Ia juga mengucilkan

dirinya di antara dirinya dan manusia lain, hingga seakan-akan ia

seonggok tubuh tanpa jiwa di tengah mereka. Inilah makna
perkataan orang yang mengatakan, "Orang yang mengenal Allah
menempuh jalan dengan dua langkah, yaitu: melangkahi dirinya,

dan melangkahi manusia."
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Ada yang mengatakan, "Orang yang mengenal Allah

adalah banyak wakfunya." Ini termasuk ungkapan yang paling

indah dan ringkas. Karena ia sibuk dengan kewajiban waktunya

sehingga tidak memikirkan apa yang telah berlalu dan menjadi di

dalam ketiadaan, dan tidak memikirkan apa yang belum sampai

kepadanya di alam wujud. Jadi ambisinya adalah memakmurkan

waktunya yang merupakan materi hidupnya yang tersisa.

Di antara tanda-tandanya juga: Bahwa ia merasa tenteram

dengan Rabbnlna, dan takut kepada orang yang akan

memuhrslann5n dari-Nya. Karena itu ada yang mengatakan,

"Orang lang mengenal Allah adalah orang yang merasa tenteram

dengan Allah, sehingga ia takut kepada manusia, dan selalu

membutuhkan Allah, lalu Allah pun mencukupinya sehingga tidak

membutuhkan mereka. Ia menghinakan diri kepada Allah maka

Allah memuliakannya di tengah mereka. Ia merendahkan hati

kepada Allah maka Allah meninggikannya di tengah mereka. Ia

selalu meftrsa membutuhkan Allah maka Allah menjadi mereka

membutuhkannya."

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Sasungguhnya Allah

membukakan bagi orang yang mengenal Allah di atas tempat

tidumya apa yang tidak dibukakan baginya ketika ia sedang

shalat." Yang lainnya mengatakan, "Orang yang mengenal Allah,

ma'rifatnya berbicara pada hatinya dan keadaannya ketika ia

aliu-."186

t% Madarij,As-&likn, 3/285-287 .
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Mengikuti Rasul ffi Adalah Kemuliaan, Kecukupan,
dan Pertolongan

Sesuai dengan kadar mengikuti Rasul maka sekadar itu pula

kemuliaan, perlindungan dan pertolongan, sebagaimana sekadar

dengan mengikutinya maka sekadar itu pula hidayah, kemenangan

dan keselamatan. Jadi, Allah S mengaitkan kebahagiaan dunia

dan akhirat dengan mengikuti beliau, dan menetapkan penderitaan

dunia dan akhirat di dalam menyelisihi beliau. Maka para

pengikutrya adalah pefunjuk, keamanan, kemenangan, kemuliaan,

kecukupan, pertolongan, perlindungan, peneguhan, serta baiknya

kehidupan di dunia dan akhirat.

Sedangkan bagi para penyelisih beliau adalah kehinaan,

kenistaan, ketakutan, kesesatan, penelantaran dan kesengsaraan di
dunia dan di akhirat. Nabi $ telah bersabda, bahwa tidaklah

seseorang kalian beriman dengan sempuma sehingga beliau lebih

dicintainya daripada anaknya, orang tuanya dan manusia

seluruhnya.187

Allah & jrrga bersumpah, bahwa tidaklah beriman dengan

sempuma orang yang tidak menjadikan beliau sebagai hakim

dalam setiap perkara yang diperselisihkan dengan orang lain,

kemudian ridha dengan keputusannya, dan tidak merasakan

keberatan dengan apa yang beliau putuskan, kemudian menerima

dengan sepenuhnya, serta funduk kepadanya dengan sepenuhnya.

Allah & j.,gu berfirman,

187 1p1 makna hadits yang muttafaq blaih HR. Al Bukhari pada pembahasan
tentang iman, 15, dan diriwa5ratkan juga oleh Muslim pada pernbahasan tentang
iman,44.
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6fi4;6{ii 6lilr';r){; y-p- t(6
Ub'#;l:'K

uDan tidaHah patut bagi laki-laki yang mulonin dan tidak

(pula) bagi perempuan yang mulonin, apabila Allah dan Rasul-N5m

telah menetapkan suafu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan

6an7 lain) tentang un$an merel<a." (Qs.Al Ahzab [33]: 36).

Jadi, Allah $ memutuskan pilihan setelah perintah-Nya

dan perintah Rasul-Nya. Maka seorang mukmin fidak boleh

memilih sesuafu setelah adanya perintah beliau $. Bahkan bila

beliau memerintahkan, maka perintahnya adalah pasti. Sedangkan

adanya pilihan adalah pada perkataan selainnya bila perkaranya

tidak jelas, dan orang lain itu termasuk ahli ilmu yang mengikuti

beliau dan sunnahnya-

Dengan syarat-syarat ini, maka ucapan selain beliau boleh

diikuti, tapi tidak wajib diikuti. Sehingga, tidak seorang pun yang

diwajibkan mengih.rti perkataan seseorang selain beliau, bahkan

tujuannya adalah mengantarkannya untuk mengikuti beliau. Dan

bila ia tidak mengambil perkataan selain beliau, maka tidak berarti

ia mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Maka, dimana posisi orang

yang mewajibkan semua mukallaf untuk mengikuti dirinya dan

mengharamkan mereka menyelisihinya, serta mewajibkan mereka

untuk meninggalkan pendapat lain selain pendapatnya? Tidak ada

ketetapan seorang pun untuk bersamanya, dan tidak ada pendapat

seorang pun unfuk bersamanya, sebagaimana pula tidak ada

pensyari'atan seorang pun untuk bersamanya. Dan setiap orang
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selainnya, hanya diharuskan mengikuti pendapatnya bila ia

memerintahkan apa yang diperintahkan beliau,S, dan melarang

apa yang dilarang beliau S.
Jadi dengan begitu ia hanya sebagai penyampai mumi yang

mengabarkan, bukan yang membuat-buat dan mengada-ada.

Barangsiapa membuat-buat pendapat dan mengada-ada kaidah-

kaidah berdasarkan pemahamannya dan takwilannya, maka umat

tidak diwajibkan mengikutinya. Tidak pula diharuskan berhukum

kepadanya hingga disandingkan dengan apa-apa yang diajarkan

oleh Rasul S. Jika sesuai dan dipastikan keshahihannya maka

saat itulah diterima, tapi bila menyelisihinya maka wajib ditolak dan

dihempaskan. Jika tidak jelas sesuai dan tidaknya, maka

pendapatnya ill.t mauquf (tidak diterima dan tidak di tolak)- Dan

sebaik-baik keadaannya adalah boleh berhukum dan berfatwa

dengan itu atau meninggalkannya. Adapun penetapan wajib dan

pastinya, maka i1, 664.188

Termasuk Golongan Mana?

Allah S menegakkan ciptaan ini di antara perintah dan

larangan, pemberian dan pencegahan, Ialu mereka terpecah

menjadi dua golongan:

Segolongan menyongsong perintah-Nya dengan

meninggalkann5n, menyongsong larangan-Nya dengan

melanggamya, menyongsong pemberian-Nya dengan kelalaian

dari mensyukurinya, dan menyongsong pencegahannya dengan

t8 hadAlMa'aad,37-38.
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kekesalan. Mereka itu adalah para musuh-Nya, dan pada diri

mereka ada permusuhan sesuai dengan kadar mereka dalam hal

itu.

Segolongan lainnya mengatakan, "Sesungguhnya kami

hanyalah para hamba-Mu. Bila Engkau memerintahkan kami,

maka kami bersegera memenuhinya, bila Engkau melarang kami

maka kami menahan diri dari apa yang Engkau larang, bila Engkau

memberi kami maka kami memuji-Mu dan bersyrkur kepada-Mu,

dan bila Engkau mencegah dari kami maka kami memohon

kepada-Mu dan berdzikir kepada-Mu." Maka antara mereka dan

surga tidak ada jarak kecuali tirai kehidupan dunia. Bila kematian

merobekkan tirai ifu dari mereka, mereka mereka akan langsung

kepada kenikmatan abadi dan ketenteraman. Sebagaimana

mereka yang tadi, tidak ada jarak antara mereka dan neraka

kecuali tirai kehidupan, bila kematian telah merobeknya dari

mereka, maka mereka langsung kepada penyesalan dan

penderitaan.

Maka bila pasukan dunia dan akhirat bertempur di dalam

hati Anda, dan Anda ingin tahu termasuk golongan manakah

Anda, maka lihatlah kepada siapa Anda cendemng dari keduanya,

dan bersama siapa Anda bertempur. Karena tidak mungkin Anda

berhenti di antara kedua pasukan itu, karena Anda pasti bersama

salah satu dari keduanya itu.

Golongan yang pertama diliputi hawa nafsu namun mereka

menyelisihinya, dan menggunakan akal dengan cermat, serta

mengosongkan hati mereka unfuk memikirkan untuk apa mereka

diciptakan. Sementara anggota tubuh mereka dipergunakan untuk
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melakukan apa-apa yang diperintahkan, waktu-waktu mereka

pergunakan untuk memakmurkannya dengan apa-apa yang dapat

memakmurkan tempat-tempat tinggal mereka di akhirat. Dan

dengan memba5rangkan akan segera datangnSa ajal maka mereka

bersegera kepada amal-amal. Mereka menempati dunia namun

hati mereka pergl iauh darinf, dan mereka menempati akhirat

sebelum mereka pindah kepadanp.

Mereka memperhatikan Allah dan ketaatan kepada-Nya

sesuai dengan kadar kebutuhan mereka kepada-Nya. Mereka

berbekal untuk akhirat sesuai dengan kadar tinggalnya mereka di

dalamnya. Maka Allah & put menyegerakan bagi mereka dari

kenikmatan dan kenyamanan surga, yaitu membuat jiwa mereka

tenteram dengan-Nya, menghadapkan hati mereka kepada-Nya,

membulatkan hati mereka untuk mencintai-Nya, membuat mereka

merindukan perjumpaan dengan-Nya, membuat mereka

merasakan nikmat berdekatan dengan-Nya, mengosongkan hati

mereka dari apa-apa yang memenuhi hati selain mereka yang

berupa kecintaan terhadap dunia serta kedukaan dan kesedihan

karena terluputkan dunia, serta gelisah karena takut

kehilangannya. Maka mereka mengesampingkan apa yang

diperdulikan oleh orang-orang suka bermegah-megahan, dan

mereka merasa tenteram dengan apa yang dikhawatirkan oleh

orang-orang jahil. Tubuh mereka berada di dunia, sementara nrh

mereka bersama para malaiL1.189

ts AlFawaid,274.
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Jadilah Anda Seperti Lebah

Bila manusia merasa cukup dengan dunia, maka hendaklah

Anda merasa cukup dengan Allah. Bila mereka gembira dengan

dunia, maka hendaklah Anda merasa gembira dengan Allah. Bila

mereka merasa tenteram dengan para kekasih mereka, maka

jadikanlah ketenteraman Anda dengan Allah. Bila mereka

berusaha mengenali para raja dan para pembesar mereka, serta

mendekatkan diri kepada mereka untuk mendapatkan kemuliaan

dan keluhuran dengan mereka, maka hendaklah Anda mengenal

Allah, dan meraih kecintaan-Nya, maka dengan begitu Anda akan

mendapatkan puncak kemuliaan dan keluhuran.

Seorang arhud mengatakan, "Aku tidak pemah

mengetahui bahwa seseorang mendengar tentang surga dan

neraka, lalu datang kepadanya suatu saat dimana ia tidak menaati

Allah di dalamnya baik dengan dzikir, shalat, membaca Al Qur'an
maupun kebajikan lainnya." [-alu seseomng berkata kepadanya,

"Sesungguhnya aku banyak menangis." Maka ia berkata,

"Sesungguhnya engkau tertawa dan mengakui kesalahanmu

adalah lebih baik daripada engkau menangis namun engkau

meremehkan amalmu. Karena orang yang meremehkan maka

amalnya tidak akan naik melebihi kepalanya." Lalu ia berkata,

"Berilah aku wasiat." Ia pun berkata, "Tinggalkanlah dunia untuk
para ahlinya sebagaimana mereka meninggalkan akhirat untuk
para ahlinya. Dan jadilah engkau di dunia bagaikan lebah: Jika

engkau makan maka engkau memakan yang baik, jika engkau

menyantap maka engkau menyantap yang baik, dan jika engkau
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hinggap pada sesuafu maka engkau tidak memecahkannya dan

tidak merobeknya."190

Keutamaan Para Pemimpin yang Adil

Para pemimpin dan para penguasa yang adil ada orang-

orang yang dengan mereka jalan-jalan menjadi aman, dengan

mereka alam menjadi lurus, dengan mereka yang lemah ditolong,

dengan mereka yang zhalim dihinakan, dengan mereka yang takut

merasa aman, dengan mereka hukum-hukum ditegakkan, dengan

mereka kerusakan ditangkal, dan mereka memerintahkan kebaikan

dan mencegah kemungkaran, dengan mereka hukum Al Kitab dan

As-Sunnah diberlakukan, dan dengan mereka apFapi bid'ah dan

kesesatan dipadamkan. Mereka itulah orang-orang yang untuk

mereka dipancangkan mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah

kanan Ar-Rahmaan & pada hari kiamat, lalu mereka berada di

atasnya.

Sementara para penguasa zhalim dilelehkan oleh panasnya

matahari. Keringat mereka menenggelamkan mereka, dan mereka

menanggung beban-beban kezhaliman mereka yang besar di atas

punggung mereka yang lemah pada hari yang kadamya selama

lima puluh ribu tahun. Kemudian melihat jalan seseorang dari

mereka, apakah ke surga ataukah ke neraka. Nabi fl$ bersabda,

r9o Al Fawtaid,l72.
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* rqt ?:; :i ,t r.6 ;" o'rb;5t
,.?.rr.
d/fl lLb.",.'-

"Orang-orang Wng adil al<an benda di atas mimbarmimbar

dai cahaya pada hari kiamat di sebelah l<anan Ar-Rahmaan Yang

Maha Suci lagi Maha Tinggi, dan kdua tangan-Nga adalah kanan.

Yaifu oftng-oftng tnng adil di dalam keputusan mereka dan

terhadap keluarya mereka, serb apa'ap Wng mereka lruutultl9l

atau sebagaimana yang beliau saMakan.

Beliau # iuga bersabda,

.r. !', o, lc .

? r- * r v frJl t *t ;y *t';l Lt

^\r jy A;jlt ';:;l o{s ,J:G ?.J;1. y-l
7e ict *qt {;'-d, 4' i ;I;r,

"Sesungguhnya manusia tnng paling dicintai Allah dan

pulirg dekat kedudukannya kepda-Nya pada hari kiamat adalah

pemimpin 5nng adil. Dan sesungguhnSn manusia yang paling

dibenci Alkh dan palng jauh kdudukannya dari-Nya pada hai

191 gp. Muslim menyerupain5ra pada pembahasan tentang pemerintahan, bab:

keutamaan pemimpin yang adil, 1827.
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Kiamat adatah pemimpin yang 1u11,r7tl92 atau sebagaimana yang

beliau sabdakan.

Dan mereka ifu adalah salah satu dari tujuh golongan yang

dinaungi Allah di dalam naungan 'Arsy-Nya pada hari yang tidak

ada naungan selain naungan-Nya. Dan sebagaimana manusia

berada di dalam naungan keadilan mereka sewaktu di dunia, maka

mereka pun akan berada di dalam naungan fu-Rahman pada hari

kiamat, naungan yang dibalas dengan naungan sebagai balasan

yang setimpal, walaupun bukan karena keutamaan dan kemuliaan

mereka, hanya saja para penghuni langit dan bumi serta burung-

burung diudara memohonkan rahmat unfuk mereka, memohonkan

ampun unfuk mereka dan mendoakan mereka.

Sedangkan para penguasa zhalim dilaknat oleh para

penghuni yang ada di antara langit dan di bumi, bahkan para

binatang dan burung. Sebagaimana orang yang mengajarkan

kebaikan kepada manusia, maka Allah dan para malaikatnya

bershalawat untuknya, sedangkan orang yang menyembunyikan

ilmu dan petunjuk yang dihrrunkan Allah, serta pelindung ahlinya

dalam menyembunyikannya, maka Allah dah para malaikat-Nya

melaknatnya, dan juga semua yang dapat melaknat. Betapa luhur

dan tingginya derajat, betapa mulianya kedudukan penguasa dan

pemimpin di atas tempat tidumya sambil melakukan kebaikan,

sementara kebaikan-kebaikan dicatatkan untuknya di lembaran-

lembaran amalnya. Dan ifu tenrs bertambah selama ia bertidak

192 p13. At-Tirmidzi menyempainya pada pembahasan tentang hukum-hukum,
bab: pemimpin lang adil, L329, dan ia mengatakan, "Hasan ghaib.";
Diriwayatkan juga serupa ihr oleh Ahmad, 3/55.
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dengan keadilann5n. Saat saat darinya lebih baik daripada ibadah

bertahun-tahun dari selainnya. Dimana kedudukan orang yang

demikian dibandingkan dengan pemimpin yang mencurangi

lagi menzhalimi mereka, yang mana Allah telah

mengharamkan surga baginya dan meunjibkan neraka untuknya?

Tentang keutamaan dan kemuliaannyra, cukuplah bahwa ia
mencegah doanya orang png dizhalimi dari Allah, sebagaimana

disebutkan di sejumlah atsar: "Wahai raja yang se\ renang-wenang

Iagi terpedaln- Sesungguhnya Aku tidak membangkitkanmu untuk

mengumpulkan dunia sebagiannya pada sebagian lainnya, akan

tetapi Aku mernbangkitkanmu untuk mencegah doanya orang

yang dizhalimi dari-Ku, karena sesungguhn5a Aku tidak

menghalangiryn walaupun doa itu dari orang kafir." Maka

dimanakah posisi orcng yang tidur sementara mata para hamba

begadang dengan berdoa kepada Allah memohonkan kebaikan

unhrknSra, sementara yang lain begadang mendoakan keburukan

atasnya!193

Buah Ketaatan dl Dunia

Allah $ berfrman,

tez 1-10 41 lfifubin, 2*255.
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'lri,'r4 Si 5 ft q.ry.|*';.
\3,\4 6 t#\. r7A ;{i;i 3 4 i# i3;#t

@'t'j3-
"Ehnngsiapa Wng mengeriakan amal shalih, baik lakilaki

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka saungguhn5m

akan l{ami beril<an kepadaryn kehidupan yang baik dan

sesunggwhqn akan Kami beri balasan kepada mereka dengan

pahala tnng lebih baik dari apa yang telah mereka keriakan." (Qs.

An-Nahl 116l:97l-

Ini khabar dari yang paling jujur, dan yang mengabarkannya

bagi para ahlinya adalah 'ainul yaqin bahkan haqqul yaqin Maka

bagi setiap yang beramal shalih dalam keadaan beriman, pasti

Allah menghidupkannya dengan kehidupan yang baik sesuai

dengan kadar iman dan amalnya.

Akan tetapi mereka yang jauh dari Allah lagi tidak sopan

keliru rnengenai apa yang disebut kehidupan, karena mereka

mengiranya sebagai bersenang-senang dengan berbagai makanan,

minuman, pakaian dan pemikahan, atau lezatnya kepemimpinan,

harta, menundukkan musuh dan berfoya-foya dengan berbagai

syahwat. Tidak diragukan lagi, bahwa ini adalah kelezatan yang

sempa dengan binatang, bahkan terkadang banyak dari binatang

yang mendapatkan lebih banyak daripada manusia. Maka

barangsiapa yang tidak ada padanya selain kelezatan yang disamai
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oleh binatang buas, binatang melata dan binatang temak, maka

itulah yang diseru dari tempat yang jauh.

Akan tetapi mana kelezatan ini dibandingkan dengan

kelezatan dengan suafu perkara yang apabila disertai dengan

kesenangan hati maka akan membuat lupa il*, isteri, negeri,

harta, saudara dan tempat tinggal, serta rela meninggalkan semua

ifu dan keluar darinSn se@ra total, dan menghadapkan dirinyra

kepada berbagai hal yang tidak disukai dan kesulitan, namun ia

meraih ini dan berlapang dada dengannya. Ia tetap merasa tenang

dengan tertunuhnya anaknya, aynhnya, isterinya dan saudaranya,

fidak pduli celaan oftuig yang mencela, sampai-sampai seseorang

dari mereka benar-benar menyongsong tombak dengan dadanya

dan mengatakan, 'Sungguh aku telah menang, demi Rabb

Ka'bah."1!r4

Sementara yang lainnya merasa hidupnya terlalu panjang

hingga ia melemparkan makanan yang sedang dipegangnya dan

berkata, "Sesungguhnya ini kehidupan yang terlalu panjang jika

aku bertahan hingga memakannyu."l9s Kemudian ia maju

menghadapi kematian dengan senang dan gembira. Yang lainnya

lagi berkata kendatipun ia seorang yang miskin, "Seandainya para

raja dan anak-anak para raja mengetahui apa yang kami alami,

niscaya mereka akan menentang kami dengan pedang." Yang

l% Bagian dari hadits yang muttafaq '/rrh H@
tentang jihad dan perjalanan jihad, 2801; dan oleh Muslim pada pembahasan
tentang pemerintahan, 677 .

195 Bagian dari hadits yang diriwaptkan oleh Muslim pada pembahasan
tentang pemerintahan, 1901.
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lainnya berkata, "Sesungguhnya banyak waktu yang melewati hati

dimana hati berjingkrak kegirangan. "

Sebagian orang yang mengenal Allah berkata,

"Sesungguhnya ada waktu-waktu yang berlalu padanya, dimana di

dalamnya aku berkata, 'Seandainya para ahli surga di dalam

kenikmatan seperti ini, maka sesungguhnya mereka benar-benar di

dalam kenikmatan."'

Orang yang mencermati sabda Nabi $ ketika melarang

mereka puasa wishal (menyambung setelah Maghrib), yaitu mereka

mengatakan, "Engkau sendiri menyambung." Lalu beliau bersabda,

j: ry'Jyl
t c1 L\L-J .r!/iLL>'

-clrl?l

"Saungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian.

Saungguhnya aku senantiasa di sisi Rabbku. Dia memberiku

makan dan memberiku minunl',L95

Maka akan tahu bahwa ini adalah makanan dan minuman

ilh, serta berbagai kesenangan, kelezatan, kegembiraan dan

kenikmatan, yang mana Rasulullah S berada di tingkat

tertingginya, sedangkan yang lainnya ketika bergelantungan

dengan debunya maka akan melihat kerajaan dunia dan

kenikmatan dibanding dengan itu hanyalah bagaikan debu yang

betertangan, bahkan bathil lagi reka perdaya.LgT

195 HR. Muslim menyerupai ini pada pembahasan tentang puasa, 1104.
1e7 Mffali Dar,As-Sa bdah, 7/782-7U.
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Sensasi Dampak Ketaatan dan Dampak
Kemaksiatan

Hati para ahli bid'ah dan mereka yang berpaling dari Al

Qur'an, serta mereka yang lalai dari Allah dan para pelaku

kemaksiatan berada di dalam neraka Jahim sebelum Jahim yang

besar. Sedangkan hati orang-orang yang baik berada di dalam

kenikmatan sebelum kenikmatan yang besar.

#,4'6.$:'oY#,i:riiiif@
'sesunggth4a orang-oftng tnng banyak berbakti benar'

benar berada dalan surga Wng penuh kenikmabn, dan

saunggwhnya orEng-oftng yang durhaka benar-benar berada

dalam nenka;'(Qs.Al Infithaar [82]: 13-14)

Ini di tiga negeri mereka, tidak khusus di negeri akhirat saja,

walaupun kesempumaan dan kepastiannya hanya di negeri

akhirat, karena di alam barzah kurang dari ihr, sebagaimana yang

difirmankan Allah &,

Aytii$:i\-{vir;y-:,yS
uDan sanngguhnjn unfuk onng-orang yang lalim ada

adab *lain rtu' (Qs. Ath-Thuur l52lz 471.

Dan Allah & iuga berfirman,
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6-tftS@ q*BoFlivu651*
<,j"#"itt,;;.#S;'rK

uDan mereka (orang-orang kafir) berkak, 'Bilakah

dakngnSn adzab ifu, jika memang kamu yang benar.'

Katakanlah: Mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian

dart bdzab) yang kamu minta (supaya) disegerakan itu'. "(Qs. An-

Naml 1271:71-721.

Dan di negeri ini (dunia), kurang dari apa yang di alam

barzakh, akan tetapi kehanyutan di dalam kemabukan syahwat

menghalangi dari merasakannya dan mencampakkan itu dari hati

serta tidak memikirkannya.

Terkadang seorang hamba terkena sakit perasaan lalu ia

mencampakkannya dari hatinya dan tidak lagi memperdulikannya

serta memperhatikan hal lainnya agar tidak merasakannya secara

global. Jika perhatian kepada hal lainnya hilang darinya niscaya ia

akan berteriak karena sakihya derita tersebut, maka apalagi adzab

dan derita hati.

Allah telah menjadikan dampak-dampak yang disukal,lezat

dan bagi bagi kebaikan dan ketataan, yang kelezatannya berkali.

kali lipat di atas keluatan maksiat, bahkan kelezatan maksiat tidak

ada apa-apa dibanding dengan itu. Dan Allah juga menjadikan

derita dan dampak-dampak yang tidak disukai pada keburukan dan

kemaksiatan, serta kebencian yang tumbuh berlipat-lipat terhadap

kelezatan mendapatkannya.
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Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya kebaikan rnemiliki

cahaya di dalam hati, sinar di wajah, kekuatan pada tubuh,

tambahan pada rezeki, dan kecintaan di dalam hati manusia. Dan

sesungguhnya keburukan miliki kehitaman pada wajah, kegelapan

di hati, kelemahan pada tubuh, kekurangan pada rezeki dan

kebencian di hati manusia." Ini dapat diketahui oleh orang yang

memiliki pengetahuan, dan disaksikan dari dirinya dan yang

lainnya.

Jadi, tidaklah seorang hamba memperoleh keadaan yang

tidak disukai kecuali karena suatu dosa, dan apa yang dimaafkan

Allah darinya lebih banyak lagi. Allah S berfirman,

fu1 ,a1{ 1'*# ifUS;u5
// z.,r2/

$*tir4)
u Dan ap musibah tnng menimpa kamu maka adalah

disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah

memaalkan sebagian baar (dari kaalahan-kesalahanmu/." (Qs.

Asy-Sgruraa [42]: 30)

Allah juga berfirman kepada para manusia pilihan-Nya dan

para sahabat Nabi-Nya,

7* ii ir qil; #'i "#, F*a ut
"{.6)+U';S
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'Dan mengapa ketika karnu difimpa musibah (pada

peperengarr Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan

dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar)

kamu berkata, 'Dari mana datangn5m (kekalahan) ini?'Katakanlah:

'Itu dan kesalahan) diimu sendiri'."(Qs.Aali Imran [3]: 155)

Dan Allah juga berfirman,

a,:r*wu:$a\?r:;u*;r{i*-t-G
uApa saja nilonat yang kanu peroleh adalah dari Allah, dan

apa saja bencana yang menimpmu, maka dari (kesalahan) dirimu

sendiri." (Qs. An-Nisaa' [4]: 79).

Yang dimaksud dengan i:l;,lt (kebaikan; nikmat) dan {.J.Jr

(keburukan; musibah) di sini adalah nikmat dan musibah dari Allah

yang menimpa hamba. Karena itu Allah mengatakan:',fi.(;l16 (apa

yang menimpamu), dan tidak mengatakan 'c,Jrgl ri (apa yang Aku

timpakan).

Maka setiap kekurangan, petaka dan keburukan di dunia

dan akhirat sebabnya adalah dosa-dosa dan menyelisihi perintah

Rabb. Karena di alam ini tidak ada keburukan yang lebih buruk

kectrali dosa-dosa dan akibat-akibatnln.

Dampak-dampak kebaikan dan keburukan pada hati, tubuh

dan harta adalah perkata yang dapat disaksikan di alam, tidak

diingkari oleh orang yang berakal sehat, bahkan dapat diketahui

oleh orang beriman maupun yang kafir, gang baik maupun yang

lalim.
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Menyaksikannya hamba akan hal ini pada dirinya dan yang

lainnya, serta pencermatannya dan pengamatannya terhadap apa-

apa yang menguatkan imannya mengenai apa-apa yang

dibawakan oleh para rasul, dan mengenai pahala dan siksa; karena

ini adalah keadilan kesaksian yang dirasakan di alam ini, sementara

pahala dan siksa yang disegerakan menunjukkan apa yang lebih

besar dari itu bagi yang memiliki pemahaman yang mendalam.

Sebagaimana yang dikatakan sebagian orang, "Bila muncul dosa

dariku dan aku tidak segera menjauhinya dan menyusulnya dengan

taubat, maka aku menanti dampak buruknya. Lalu bila itu
mengenaiku -baik di atasnya maupun di bawahnya- sebagaimana

yang aku duga, maka penjauhanku adalah: Aku bersaksi bahwa

tidak ada sesembahan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa

Muhammad adalah utusan Allah." Dan itu termasuk bukti-bukti

keimanan.

Karena orang yang jujur, manakala memberitahu Anda bila

Anda melakukan demikian dan demikian, maka akan terjadi hal

yang tidak disukai demikian dan demikian. Maka setiap kali Anda

melakukan sesuatu dari itu, lalu terjadilah pada Anda apa yang ia

katakan itu yang berupa hal yang tidak disukai, maka tidak

menambah kecuali pengetahuan akan kebenarannya dan

pemahaman yang mendalam mengenainya. Namun hal ini tidak

dimiliki oleh setiap orang, bahkan kebanyakan manusia hatinya

ditutupi oleh dosa-dosa sehingga tidak menyaksikan sedikit pun

dari ifu dan tidak merasakannya sama sekali.

Hal ini hanya dirasakan oleh hati yang mengandung cahaya

keimanan, sementara kecenderungan dosa dan maksiat
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menghembus padannya, maka ia dapat menyaksikan ini dan ini,

serta melihat keadaan lentera imannya bersama kekuatan dan

kecenderungan dan angin itu. Maka ia melihat dirinya bagaikan

seorang yang tengah mengarungi laut saat berkelabutnya angin

dan berguncangnya pemhu karena diterpanya. Apalagi bila

perahunya pecah dan ia hanya dapat bertahan di atas sebilah

papan yang dipermainkan hembusan angin. Demikianlah seorang

mukmin menyaksikan dirinSra ketika melakukan dosa-dosa bila

diinginkan kebaikan padanya, namun bila diinginkan selain itu,

maka hatinya berada di lembah lainnya.

Ketika pintu ini terbuka bagi hamba, maka ia dapat

mengambil pelajaran dari pencermatannya terhadap sejarah alam,

keadaan-keadaan umat-umat dan perjalanan hidup manusia,

bahkan mengambil manfaat dari pengalaman orang-orang di

masanya serta apa-apa yang disaksikannya dari keadaan-keadaan

manusia. Saat itu mereka berada pada makna firman Allah &,

ii,.Kr,,q,fiSt';L1fr
"Maka apakah Tuhan yang meniaga setiap diri terhadap

apa yang diperbuahya (sana dengan tnng tidak demikian

sifahya)?u (Qs. Ar-Ra'd [13J: 33)

Dan firman-Nya,

W rq/r3!6 
-r,>gt*t' *$ i $ y iy-{ f ifr 4

bei'*{,i$y;li{'t:4tu.
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'Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan bang
berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan.

Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (iuga menyatakan

yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah)

melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs.

Aali Imran [3]: 18)

Maka setiap yang Anda lihat di alam wujud -yang berupa

keburukan, derita, hukuman, kegersangan dan kekurangan pada

diri Anda dan yang lainnya- maka hal itu merupakan keadilan

yang ditegakkan Rabb Ta'ala, dan itulah keadilan Allah. Walaupun

itu dijalankah melalui tangan orang zhalim, namun yang

menguasakannya adalah Dzat Yang Paling adil, sebagaimana

firman AIIah S mengenai orang yang berbuat kerusakan di bumi,

1,'r- i )('.:yti$**,+(.J)
"tvlti

"Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang

mempuryni kekuatan tnng besar, lalu mereka meraialela di

kampung-kampung." (Qs. Al Israa' [17]: 5).

Jadi dosa-dosa adalah bagaikan racun yang membahayakan

dzat. Bila bisa diobati dengan meminum obat yang mampu

menawamya maka bisa sembuh, tapi bila tidak, maka akan

menundukkan kekuatan iman dan akhimya menjadi kebinasaan,

sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, "Kemaksiatan-
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kemaksiatan adalah utusan kekufuran, sebagaimana demam

adalah utusan kematian."

Jadi penyaksian hamba akan kekurangan keadaannya

ketika ia maksiat terhadap Rabbnya, berubahnya hati kepada-Nya,

takutnya hati kepada-Nya, tertutupnya pintu-pintu di wajahnya,

tidak seimbangnya jalan-jalan baginya, hinanya dirinya terhadap

keluarganya, anak-anal*yu, isterinya dan saudara-saudaranya, dan

pencariannya akan hal ifu hingga mengetahui darimana datangnya,

dan terjadinya itu karena faktor yang menyebabkan itu, adalah

merupakan hal yang menguatkan imannya. Bila ia menghentikan

dan segera melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkannya

kepada kebalikan dari keadaan ini, maka ia akan melihat

kemuliaan setelah kehinaan, kecukupan setelah kefakiran,

kebahagiaan setelah kesedihan, rasa aman setelah rasa takut,

kekuatan di dalam hatinSa setelah kelemahannya, dan

bertambahlah keimanan bersama keimanannya, maka menguatlah

bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk iman di dalam hatinya saat ia

bermaksiat dan taat. Maka orang ini termasuk orang-orang yang

Allah firmankan mengenai mereka,

'by"32tltrrs$i+A,

"Agar Allah akan menufupi (mengampuni) bagi mereka

perbuatan yang paling buruk Sang mereka kerjakan dan membalas

mereka dengan upah yang lebih baik dai apa Wng telah mereka

kegakan." (Qs. Az-Zumar [39]: 35).
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Orang yang memiliki kesaksian ini ketika ia memahaminya,

dan memberikan haknya secara penuh, maka ia termasuk dokter

hati yang mengetahui penyakitnya dan obatnya, sehingga Allah

memberinya manfaat pada dirinya, dan bisa memberi manfaat

kepada siapa saja yang dikehendakinya dari para makluk Allah.

Wattahu uIu-.t98

Kebajikan Bersama Rasa Takut

Disebutkan di dalam Jami' At-Tirmidzi, dari hadits Abu

Hurairah &, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

'Bamngsiapa merasa takut (diserang musuh) maka ia
berjalan di malam hari, dan siapa tnng be$alan di malam hari

maka akan sampai ke tempat fujuan. Ketahuilah, bahwa barang

Allah adalah mahal. Kebhuilah, bahvw barang

dagangan Ntah adatah surgd."799

Adalah Allah &, sebagaimana menjadikan harapan bagi

mereka yang melakukan amal-amal shalih, maka demikian juga

menjadikan rasa takut bagi mereka yang melakukan amal-amal

te8 Madarii,As-fultkin, 1 / 474416.
199 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang sifat kiamat, kelembutan dan

keshalihan, bab: sifat bejana-bejana telaga, 2450, dan ia mengatakan, "Hasan
gharib"
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shalih. Jadi Allah mengajarkan, bahwa harapan dan rasa takut

yang bermanfaat adalah yang menyertai amal. Allah @ berfirman,

i'r.i:5 'rrid! ff;#dii,Jiiy

'b3{'6'fi*ifiOi'Ly.
"Sesungguhnya omng-orang yang berhati-hati karena takut

akan (adzab) Tuhan mereka, dan orang-orang Wng beriman

dengan agt-a5mt Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak

mempercekufukan dengan Tuhan mereka (sesuafu apa pun), dan

orang-omng tmng membeikan apa Wng telah mereka beikan,

dengan hati yang takut (karena mereka tahu bahwa)

mereka akan kembali kepada Tuhan mereka,

mereka ifu betsegera unfuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan

merekalah onng-orang SnnS segera memperolehnya." (Qs. Al

Mu' minuun [23]: 57-6L1.

At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam JamiLnya dari

Aisyah 4, ia berkata, "Aku tanyakan kepada Rasulullah $
mengenai ayat ini, lalu aku berkata, 'Apakah mereka itu orang-

orang yang minum khamer, berzina dan mencuri?' Beliau

bersabda,
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z4 ,t/2o-r-i*- d/-Il
t,d.t
Li:r(),

"Bul<an, wahai puti Ash-Shiddiq. Al<an tetapi mereka

adalah oftng-oftng tnng berpuasa, shalat dan berchadaqah, dan

merel<a Akut frdak diterima dai mereka. Mereka itulah orang'

orang Stang unfuk mendapatkan kebaiikafl."Zoo

DiriunSatkan juga dari hadits Abu Hurairah.

Allah menyifati para pelaku kebajikan bersama rasa takut,

dan menyifati para pelaku keburukan bersama rasa aman. Siapa

ltang mencermati keadaan para sahabat &,, maka akan mendapati

mereka melakukan puncak amal disertai dengan puncak rasa

takut-

Sementara kita semua berada di antara sikap yang kurang

bahkan meremehkan dengan rasa aman. Ash-Shiddiq.& berkata,

"sungguh aku ingin bahwa aku adalah sehelai bulu di pinggang

seorang hamba beriman." Disebutkan oleh Ahmad darinya.

Diceritakan juga darinln bahwa ia memegang lidahnya lalu

berkata, "lnilah yang bisa menyebabkan aku masuk ke tempat-

tempat masuk." Ia pun banyak menangis, dan berkata,

"Menangislah kalian. Dan jika kalian tidak dapat menangis, maka

200 93. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang tafsir Al Qur'an, tnb: dari

surah Al Al Mu'minuun, 3175; dan Ahmad, 6/159,205.
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berusahalah menangis." Bila berdiri di tempat shalatnya, ia

bagaikan sebuah tongkat karena khusyu'nya kepada Allah &. la

mengharnpiri seekor burung lalu membaliknya, kemudian berkata,

"Tidak ada seekor buruan pun yang diburu, dan tidak ada sebuah

pohon pun yang ditebang, kecuali dihilangkan dari tasbih." Ketika

ia hampir meninggal, ia berkata kepada Aisyah, "Wahai putriku,

sesungguhnya aku telah mendapatkan jubah, susu kering dan

budak ini dari harta kaum muslimin, maka segeralah bawakan

kepada Ibnul Khaththab." Ia juga berkata, "Demi Allah, sungguh

aku ingin bahwa aku adalah pohon ini yang dimakan dan

ditebang."

Qatadah berkata, "Telah sampai kepadaku, bahwa Abu

Bakar berkata, 'Duhai kiranya aku adalah tanaman yang dimakan

oleh her,van temak."'

Adalah Umar, ketika membaca surah Ath-Thuur dan

sampai pada ayat:

"Sesungguhnya adzab Tuhanmu pasti terjadi.' (Qs. Ath-

Thuur l52l:71

Ia menangis dan semakin keras tangisannya, hingga ia jatuh

sakit dan para sahabat pun menjenguknya.

Di dalam sakitnya yang mengantarnya kepada kematian, ia

berkata kepada anaknya, "Kasian engkau, letakkan pipiku di

tanah, mudah-mudahan ia mengasihiku." Kemudian berkata,

"Duhai, kecelakaanlah bagi ibuku, bila Dia tidak mengampuniku,"

'U,aya:sly-
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tiga kali, kemudian meninggal. Suatu ketika ia melewati suafu ayat

didalam shalat malamnya, lalu ia memelankannya, kemudian ia

menetap di rumahnya selama berhari-hari hingga dijenguk, mereka

mengira bahwa ia sakit. Di wajah Umar iS, tampak dua garis

hitam bekas tangisan. Ibnu Abbas r$, berkata kepadanya, "Allah

telah mengembangkan sejumlah kota denganmu, dan memberikan

berbagai penaklukan denganmu. Dan ifu telah terjadi." Umar

berkata, "sungguh aku ingin selamat, tanpa pahala dan tanpa

dosa."

Adalah lJtsman bin Affan,rg, apabila ia bendiri di kuburan,

ia menangis hingga membasahi jenggotrya. Ia juga pemah

berkata, "seandainla aku berada di antara surga dan neraka, dan

aku tidak tahu kemana aku akan diperintahkan, niscaya aku

memilih unh.rk menjadi tanah sebelum aku mengetahui kemana

aku akan dimasukkan."

Adalah Ali bin Abu Thalib & dengan tangisan dan rasa

takutnya, yang mana rasa takutnya karena dua hal: panjangnya

angan-angan dan memperhrnrtkan hawa nafsu. Ia berkata,

"Adapun panjang angan-angan, bisa membuat lupa akan akhirat.

Sedangkan memperturutkan hawa nafsu, bisa menghalangi dari

kebenaran. Ketahuilah, sesungguhnya dunia telah berlalu pergi,

dan akhirat datang menyongsong. Masing-masing memiliki anak,

maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian

menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah amal dan tidak

ada hisab, sedangkan esok adalah hisab dan tidak ada amal."

Abu Darda rg berkata, "Sesungguhnya yang paling aku

takutkan terhadap diriku pada hari kiamat nanti adalah dikatakan
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kepadaku: 'Wahai Abu Darda, engkau telah berbuat, lalu

bagaimana engkau berbuat sesuai dengan apa yang engkau

ketahui?'" Ia juga berkata, "Seandainya kalian mengetahui apa

yang akan kalian alami setelah kematian, niscaya kalian tidak akan

memakan makanan dengan syahwat, tidak meminum minuman

dengan syahwat, dan tidak akan memasuki rumah untuk bernaung

di dalamnya, dan niscaya kalian keluar ke tanah datar unfuk

menghempaskan dada kalian dan menangisi diri kalian. Sungguh

aku ingin bahwa aku adalah sebuah pohon yang ditebang

kemudian dimakan."

Adalah Abdullah bin Abbas &,, di bawah kedua matanya

terdapat seperti tali yang basah karena tangisan.

Abu Dzar berkata, "Duhai kiranya aku sebuah pohon yang

ditebang. Sungguh aku ingin bahwa aku tidak pemah diciptakan."

Pemah ditawarkan nafkah kepadanya, namun ia berkata, "Kami

memiliki kambing yang kami perah susunya, unta untuk kami

tunggangi, pelayan yang melayani kami, dan kelebihan jubah. Dan

sesungguhnya aku takut itu akan dihisab."

Abu Ubaidah Amir bin Al Jarrah rg, berkata, "Sungguh aku

ingin bahwa aku adalah seekor domba, lalu disembelih keluargaku,

lalu mereka mernakan dagingku dan merasakan kuahku." Ini topik

yang panjang unhrk ditelusuri.

Al Bukhari mengatakan di dalam kitab Srlaidrnya, "Bab

takutnya orang beriman akan sia-sianya amalnya tanpa

disadarinln."
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Ibrahim At-Taimi berkata, "Tidaklah aku sandingkan

ucapanku pada perbuatanku kecuali aku khawatir sebagai orang

yang mendustakan."

hnu Abi Mulaikah berkata, "Aku pemah berjumpa dengan

tiga puluh orang dari kalangan sahabat Nabi $, semua takut akan

kemunafikan pada dirinya. tidak seorang pun dari mereka yang

mengatakan bahwa ia di atas keimanan Jibril dan Mikail."

Diceritakan dari Al Hasan iS, "Tidak akan merasa takut

akan hal itu kecuali seorang 3nng beriman, dan tidak ada yang

merasa aman akan hal itu kecuali seorang munafik."

Umar bin Khaththab rg, berkata kepada Hudzaifah, "Aku

persumpahkan engkau kepada Allah, apakah Rasulullah S pernah

menyebutkanku kepadamu?" Yakni termasuk orang-orang

munafik. Hudzaifah berkata, "Tidak. Dan aku tidak mengecualikan

s€orang pun setelahmu. "

Saya mendengar guru kami dg berkata, "Maksudnya

bukan: Aku tidak menyatakan bebasnya selainmu dari

kemunafikan. Tapi maksudnya: aku tidak membukakan pintu ini
pada diriku. Maka setiap orang yang bertanya kepadaku: Apakah
Rasulullah S pemah menyebutkanku kepadamu? Lalu aku

menyatakan kesuciannya (keterbebasannya)." Saya katakan: Ini
senada dengan sabda Nabi $ kepada orang yang memintanya

agar mendoakannya supaya termasuk tujuh puluh ribu orang yang

masuk surga tanpa hisab: lf;(b',i$ 1mg*au telah didahului oleh
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Ukasyah).zol Maksudnya bukan Ukasyah satu-satunya yang berhak

akan hal ifu dari para sahabat lainnya. Akan tetapi, seandainya

beliau mendoakannya, niscaya yang lainnya akan meminta ifu
juga, lalu yang lainnya akan meminta ifu juga, lalu terbukalah

pintu. Bahkan mungkin akan meminta pula orang yang tidak

berhak akan hal itu. Maka berhenti adalah lebih utama. Wallahu

u7u-.2O2

Di Antara Buah Menghadap Kepada Allah

Seandainya di dalam mencintai Allah tidak ada hal lain

kecuali bahwa ifu akan menyelamatkan orang yang mencintai-Nya

dari adzab-Nya, niscaya sepafutnya seorang hamba tidak

menggantikan itu dengan sesuatu apa pun selamanya. Seorang

ulama ditanya, "Dimana engkau temukan di dalam Al Qur'an,
bahwa kekasih tidak mengadzab kekasihnya?" la menjawab, "Di
dalam firman Allah &'

ffi ifrW'i| ajGt(r!_# E6;

'Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, 'I<ami ini
adalah anak-anak Allah dan kekasih-kel<asih-Njn.' Katal<anlah:

2ot 714111"7* 'alaih HR. Al Bukhari di beberapa tempat, di antaranya pada
pembahasan tentang pengobatan, 5705; Diriwayatkan juga oleh Muslim pada
pembahasan tentang iman, 220.

2o2 44-Pu' um Ad-Dawa', 60-63.
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'Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosadosamu?'(Qs.

Al Maaidah [5]: 18)."

Imam Ahmad berkata, "lsma'il bin Yunus menceritakan

kepada kami, dari Al Hasan {ft,, bahwa Nabi $ bersabda,

o r.a2 ci o.Zi,
. ) 4-[.r .I9 .\J r
15. .a, .- lJt J

!;c t t. | ).rl t, ).,(* 4lll l7J*r_ ) dll-,")'.

6fur

"Deni Allah, Nlah frdak akan mengadzab kelasih-Ng.
Akan tebpi Dia mengujinSm di du7ia."2o3

Imam Ahmad berkata, "Sa55Er menceritakan kepada kami,

Ja'far menceritakan kepada kami, Abu Ghalib menceritakan

kepada kami, ia berkata, 'Telah sampai kepada kami, bahwa

perkataan ini terdapat di dalam wasiat Isa bin Maryam $: 'Wahai

sekalian hawariyryun, raihlah kecintaan Allah dengan kebencian

para pelaku kemaksiatan, dekatkanlah diri kepada-Nya dengan

kebencian terhadap mereka, dan carilah keridhaan-Nya dengan

membenci mereka.' Mereka berkata, 'Wahai Nabi Allah, lalu

203 Saya tidak menemukann5ra di dalam Al Musnad, tidak pula di dalam
catatan-catatan As-Sunnah lainnyra -berdasarkan pencarian e!E-, tapi png
terdapat di dalam Al Musnad adalah dari hadits Anas gnng semakna dengan ini, ia
berkata, "Nabi $ la*at bersama sejumlah shahabatnp, sementara ada seorang

anak kecil di jalanan. Tatkala ibunf anak itu melihat, ia mengkhawatirkan
anaknla akan terinjak, maka ia pun segera berlari, lalu mengambil anaknSra, maka
orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, tampaknya wanita ini tidak akan
menghempaskan anaknya ke dalam neraka.' Maka Nabi $ meredakan mereka,

lalu bersaMa,J6' ..j q ,p-|t ,yt? nr lll Voglitas Attah 'Aza wa Jalta b;dak

akan mengh kel<asihnya ke dalam nenl<al. N Musnad,3/104.
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dengan siapa kami bergaul?' Isa berkata, 'Bergaullah kalian

dengan orang yang ucapannya dapat menambah amal-amalkalian,

yang melihatnya dapat mengingatkan kalian kepada Allah, dan

yang ilmunya dapat membuat kalian zuhud terhadap dunia

kalian."'

Dalam menghadap kepada Allah S, cukuplah pahala yang

disegerakan, bahwa Allah S menghadapkan hati para hamba-Nya

kepada orang yang menghadap kepada-Nya, sebagaimana Dia

memalingkan hati mereka dari orang yang berpaling dari-Nya. Jadi

hati para hamba berada di tangan Allah, bukan di tangan mereka.

Imam Ahmad berkata, "Hasan menceritakan kepada kami

di dalam Tafsir Syaiban dari Qatadah, ia berkata, 'Diceritakan

kepada kami, bahwa Haram bin Hayyan berkata, 'Tidaldah

seorang hamba menghadap kepada Allah dengan hatinya kecuali

Allah menghadapkan hati orang-orang beriman kepadanya hingga

menganugerahinya kecintaan dan kasih sayang mereka."'

Ini diriwayatkan juga secara mar{u'dengan lafazh:

"Tidaklah seomng hamba menghadaplan hatinSn kepada
Allah keanali Allah & manghadapkan hati pn hamba-Nga

kepadanlm, dan menjadikan hati mereka mqcunhkan cinta dan

,o,

f
d,r.- r.
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kasih sayang dan Allah lebih cepat kepadan5m dengan

segala kebaikarl',2M

Bila hati tertarik untuk mencintai pihak yang berbuat baik

kepadanya, sedangkan setiap kebaikan yang sampai kepada

hamba adalah dari Allah S, sebagaimana yang difirmankan

Allah &,

uDan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari
Allah-lah (datangnya)." (Qs. An-Nahl [16]: 53), maka tidaklah
pantas bagi orang yang menyibukkan dirinya dengan mencintai

selain-Nya di samping mencintai-Nya.

Imam Ahmad berkata, "Abu Mu'awiyah menceritakan

kepada kami, ia berkata, 'Al A'masy menceritakan kepadaku, dari
Al Minhal, dari Abdullah bin Al Harits, ia berkata, 'Allah
mewahyukan kepada Daud &, 'Wahai Daud, cintailah Aku dan

cintakanlah para hamba-Ku kepada-Ku dan cintakanlah Aku
kepada para hamba-Ku.' Ia berkata, 'Wahai Rabb, aku mencintai-

Mu dan aku mencintakan para hamba-Mu kepada-Mu, lalu

bagaimana aku mencintakan-Mu kepada para hamba-Mu?' Allah
berfirman, 'Engkau menyebut-Ku di hadapan mereka, karena

mereka tidak mengingat dari-Ku kecuali yang baik."'

Di antara hal paling utama yang dimohonkan kepada
Allah S adalah kecintaan-Nya dan kecintaan orang yang

mencintai-Nya, serta mencintai amal yang mendekatkan kepada

204 HR. Ath-Thabarani di dalam At Ausathmenyerupainya, S/L86,5025.

7*;*d&v'
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"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu

kecinban kepada-Mu, kecintaan kepda omng Snng mencintai-Mu

dan kecinban kepada amal yang mendekatkanku kepada

kecintaan'Mu. Ya Allah, apa png hgkau anugerahkan

dai apa tnng aku sukai maka iadikanlah itu sebagai kekuatan

bagiku pada apa gng hgkau cinbi, dan apa lnng hgkau
jauhkan daiku dari apa tnng aku sukai maka iadikanlah itu
sebagai kehampaan padaku pada apa tnng hgaku cintai. Ya

Allah, jadikanlah kecintaan kepada-Mu lebih aku cintai daipada

keluargaku dan hartaku, serta daripada air dingin bagi yang

dahaga. Ya Allah, cintakanlah aku kepada-Mu, kepada para

malaikabMu, para nabi-Mu, para rasul-Mu, dan para hamba-Mu

yang shalih, dan jadikanlah aku termasuk mereka yang mena'ntai-

Mu, mencintai para malaikat-Mu, para nabi-Mu, para rasul-Mu dan

para hamba-Mu yang shalih. Ya Allah, hidupkanlah hatiku dengan

mencinbi-Mu dan jadikanlah aku unfuk-Mu sebagaimana yang

Engkau suka. Ya Allah, jadfuanlah aku mencintai-Mu dengan

segenap hatiku, dan membuat-Mu ridha dengan segenap daya

upayaku. Ya Allah, jadikanlah seluruh kecintaanku unfuk-Mu, dan

seluruh daya upayaku dalam nngka menih keidhaan-Md'.

Doa ini tiangnya tenda Islam yang dengannya ia berdiri,

dan ini adalah hakikat syahadat (kesaksian) bahwa tidak ada

sesembahan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan

Allah. Orang-orang yang melaksanakan hakikat itu adalah orang-

orang yang tegak dengan kesaksian mereka. Allah &
mengenalkan kepada para hamba-Nya nama-nama-Nya, sifat-sifat-

Nya, dan perbuatan-perbuatan-Nya sehingga mengharuskan

mereka mencintai-Nya. Karena hati difitrahkan mencintai
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kesempumaan dan yang memilikinya, sementara Allah S adalah

pemilik kesempumaan secara mutlak dari segala segi, yang tidak
ada kekurangan apa pun pada-Nya. Allah & adalah Yang Maha

Indah yang tidak ada yang lebih indah dari-Nya, bahkan

seandainya keindahan seluruh makhluk berada pada safu orang

dari mereka, dan mereka semuanya pada keindahan ifu, niscaya

keindahan mereka sama sekali tidak sebanding dengan keindahan

Allah, bahkan perbandingannya jauh lebih kecil daripada

pertandingan lentera png lemah dibandingkan dengan alas fisik

matahari. .-i!!i yia {-: (Dan Altah mempunyai sifat yang Maha

Tin*st. (Qs. An-Na[! t16l: 501.zos

2ffi Raudhat At Muhibbin, 356-360.
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ILMU

Kebahagiaan dan Kecerahan Wajah Bagi yang
Mendengar dan Memahami serta Menyampaikan

Nabi S mendoakan orang yang mendengar ucapannya

dan memahami serta menyampaikannya agar mendapatkan

kecerahan wajah -yaitu kebahagiaan, kecerahan wajah dan

keindahannya-. Disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi dan

Iainnya dari hadits Ibnu Mas'ud dari Nabi S, beliau bersabda,
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"Semoga Allah mencerahkan wjah oftng yang mendengar

ucapanku lalu memahaminya, menjaganya dan menyampaikannya.

Karena banjak orang yang membaunkan pemahaman kepada

orang yang lebih faham dainya. Tiga hal dimana hati seorang

muslim tidak akan terpedaya: ikhlas beramal unfuk Allah, loyal
kepada pra pemimpin kaum muslimin, dan menetapi jama'ah

mereka. Karena sentan mereka meliputi dari belakang -nrnkutt.2o6

Di sini terkandung berberapa tingkatan ilmu:

Pertama dan kedua: Mendengamya dan memahaminya.

Bila mendengamya maka akan memahaminya dengan akalnya,

sehingga yang didengar itu akan terpahi di dalam hatinya

sebagaimana bercokolnya sesuatu yang disimpan di tempat
penyimpanannya dan tidak keluar darinya. Demikian juga

memahaminya seperti halnya mengikat unta dan hewan temak

lainnya sehingga tidak kabur dan pergi. Karena itu, pemahaman

dan pengikatan merupakan nilai lebih daripada sekadar

mengetahui hal yang diketahui.

Tingkat ketiga, Memeliharanya dan menjaganya hingga

tidak lupa lalu hilang.

Tingkat keempat Menyampaikan dan menyebarkannya

kepada umat agar buah dan maksudnya tercapai. Yaifu

menyebarkannya kepada umat, ini seperti halnya harta simpanan

yang ditimbun di dalam tanah yang tidak dipergunakan sehingga

berpotensi hilang. Karena ilmu itu, bila tidak dipergunakan dan

2M HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang ilmu, bab, anjuran
men5nmpaikan ilmu yang didengar, 2658; dan hnu Majah dengan redaksi yang
lebih ringkas, di dalam muqaddimah, bab: orang yang menyampaikan ilmu,232-
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diajarkan, maka dikhawatirkan akan hilang, tapi bila dipergunakan

maka akan tumbuh dan berkembang karena penggunaannya-

Orang yang menunaikan keempat tingkatan tadi, maka ia

tercakup oleh doa nabi yang mengandung keindahan lahir dan

batin. Karena kecerahan adalah kebahagiaan dan keindahan yang

disematkan pada wajah karena dampak-dampak keimanan,

disertai kesenangan batin karenanya, kegembiraan dan

kebahagiaan hati dan merasakan kelezatan karenanya- Jadi

kebahagiaan, kesenangan dan kegembiraan ini tampak sebagai

kecerahan di wajah. Karena itu Allah S menghimpun ungkapan

tentang kebahagiaan dan kecerahan (kejemihan) wajah,

sebagaimana di dalam firman-Nya:

"Mak Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hai itu,

dan memberikan kepda mereka kepmihan (uraiah) dan

kegembiraan hati.u (Qs. Al Insaan [76]: 11).

Jadi kecerahan itu di wajah mereka, dan kegembiraan itu di

hati mereka. Maka kenikrnatan dan senangnya hati tampak

sebagai kecerahan di wajah, sebagaimana firman Allah Sb,

4i.,rr,-4;;,t3f
"Kamu dapat mengebhui dari umiah mereka kesenangan

hidup mereka Wng penuh kenikmatan." (Qs. Al Muthaffifiin [83]:

241.

|i;;t:;F ;At,.1, i{t i{1i iag;'

468



Ensifr[oyfia l6nuf Qryyim

Maksudnya, bahwa kecerahan di ulaiah bagi lnng
mendengar sunnah Rasulullah $ -serta mernahamingra,

memeliharanya dan menyampaikannlra- ini adalah dampak dari

manisnya itu, kesenangan dan kegernbiraannp yang di dalam hati

dan batinnya.

Sabda beliau:

ri{#'}A Jb,bc,q)
"Banpk o.ftng gng membtnlan pemahaman kepda

orang tnng lebih faham dadryrd, ini peringatan akan faidah

menyampaikan, dan bahwa adalolanta yang menerima

penyampaian lebih faham daripada Snng menpmpaikan, sehingga

dengan pengucapan ifu ia mencapai apa lnng di.apai oleh yang

menyampaikan.

Atau maknanya: Bahwa adakalantn !,ang menerima

penyampaikan lebih faham daripada yang menyampaikan,

sehingga bila ia mendengar ucapan itu ia membawakannya kepada

sebaik-baik maksud, menyimpulkan pengertiannya dan mengetahui

maksudnya.

Sabda beliau'

**w#'rL,3
u Tiga hal dimana hati s@nng muslim frdak akan

terpedaya'' dan seterusnya, yakni tidak mernbaunkan tipuan dari

ketiga hal ini.
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Karena hal-hal tersebut menafikan tipuan, kecurangan,

kerusakan hati dan kedengkiannp. Jadi orang yang ikhlas karena

Allah, maka keikhlasannya mencegah kecurangan hatinya,

mengeluarkannya dan menghilangkannya secara total. Karena

kecendemngan dan keinginan hatinya telah mengarah kepada

keridhaan RabbnSa, sehingga tidak ada lagi tempat unfuk tipuan

dan kecurangan, sebagaimana yang difirmankan Allah &,

x1;exV;;51';;3A.,1\U

@6-tisx:rr
"Dernikianlah, agar l{ami memalingkan daripadanya

kemungkann dan kekejian. Saungguhntn Yusuf ifu termasuk

hamba-hamba Kami 5ang terpilih." (Qs. Yuusuf 1l2l: 24). Karena

beliau ikhlas kepada Rabbnln, maka Allah memalingkan darinya

dorongandorongan keburukan dan kekejian.

Karena ifu, karena iblis mengetahui bahwa tidak ada jalan

baginSa terhadap orern(forang yang ikhlas, ia mengecualikan

mereka dari syaratn!,a Spng disyaratkannya unfuk penyesatan dan

penghanorran, lrang mana ia mengatakan,

te 3.,Qf; @ 'q6 '#fi (afg

@ (*i,ixr
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" Demi kekuasaan hgkau, aku al@ menywtlan merel<a

semuanya, kecuali hamba'hamfu-Mu tang mukhlis di anbm

mereka;'(Qs. Shaad [38]: 82-83)

Dan Allah & berfirman,

'ui6 i$yL!*, # 31, fi,ste-iL-

"sesungguhnSm hamb-hamfu-Ku Mak ada kelruasan

bagimu terhadap mereka, kqtali oran(Jonng t/ang mengilrut

kamu, yaitu orzng-oftng gnng saat' (Qs. Al tfir 1L5}- 421.

Jadi ikhlas adalah jalan keselamatan, Islarn adalah

tunggangan keselamatan, dan iman adalah penufup keamanan.

Sabda beliau: lulJ.Jjlt-rJJ'-rt*b1lt (btat ke@a pn
pemimpin kaum muslimir), ini juga menafikan kecurangan dan

tipuan, karena loplitas fldak berhimpun dengan tipuan, karena

merupakan kebalikannya. Orang yang lod kepada para

pemimpin dan umat maka terbebas dari kcurangan.

Sabda beliau: lf.bui. pJt Van manebpi i,ana'ah mqekd,

ini juga termasuk yang mensucikan hafi dari kecurangan dan

tipuan. Karena pelakunp -yang menetapi jama'ah kaum

muslimin- menyukai unhrk mereka apa yang ia sukai unfuk

dirinya, dan membenci unfuk mereka apa yang ia benci unfuk

dirinya, merasa buruk dengan apa yang dirasa buruk oleh mereka,

dan merasa senang dengan apa yang menyenangkan mereka-

'u*6t
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Ini berbeda halnya dengan orang yang berpaling dari

mereka dan sibuk dengan mencela dan mengecam mereka, seperti

yang dilakukan oleh golongan rafidhah, khawarij, mu'tazilah dan

lain{ain- Karena hati mereka dipenuhi dengan kecurangan dan

tipuan. Karena itu, Anda dapati golongan rafidhah adalah manusia

yang paling jauh dari keikhlasn, paling menipu para pemimpin

dan umat, dan paling jauh dari jama'ah kaum muslimin.

Dan mereka ifu orang-orang lrang paling penipu dan

curang berdasarkan kesaksian rasul dan umat atas mereka, dan

kesaksian mereka sendiri atas hal ifu. Karena ifu hanya menjadi

para pendukung dan penyokong para musuh Islam, maka musuh

mana pun yang melancarkan serangan terhadap kaum muslimin,

maka mereka menjadi penolong dan sekufunya!

Ini perkara yang telah disaksikan oleh umat ini pada

mereka, dan png tidak menlpksikannya telah mendengar itu

sehingga tidak membuat telinga tuli dan hati buta.

SaMa beliau: '&T:'u #itlJi.l$ (Karena seruan mereka

meliputi dari belakang merekS. Ini termasuk ungkapan yang

sangat indah, sangat ringkas dan padat makna. Beliau

menyerupakan doa kaum muslimin sebagai pagar dan teralis yang

mengitari mereka, lpng mencegah masuknya musuh kepada

mereka. Seruan ihr adalah sennn Islam -yang mana mereka

berada di dalamq;a- karena menjadi pagar dan terali mereka,

beliau mengabarkan bahura orang yang menetapi jama'ah kaum

muslimin berarti telah diliputi oleh seman itu yang merupakan

seruan Islam, sebagaimana seruan Islam meliputi mereka. Jadi

seruan itu menghimpunkan persatuan umat dan memadukan
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kesatuan mereka serta mengitarinp- Maka barangsiapa mernasuki

jama'ahnya, maka sennn ifu meliputiqn dan men5ratukannya-zo7

Bekal Muhajir

Sesungguhnya di antara bentuk tolong menolong te6esar

dalam kebaiikan dan tal$a adalah tolong menolong dalam

perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasul-I$a dengan tangan

(kekuasaan; kalenangan), lisan, hati, bantnn, nasihat,

pengajaran, bimbingan dan kecintaan.

Barangsiapa yang demikian terhadap para tranrba Allah,

maka Allah lebih cepat mengantarkan segala kebaikan kepadanp,

Allah menghadapkan hati para harnba-Nya kepadanp,

membukakan pinfu-pinhr ilmu pada hatinyra, dan mernberikan

petunjuk kepada jalan yang mudah.

Dan barangsiapa yang kebalikan ihr, maka dengan

kebalikannya.

,fuL,Ji; 6W -fi i;si*ig W Jt iI
@ )=1-

"Barangsiapa tnng mengerjal<an amal tnng shalih mala
(pahalanya) untuk dirinya sendii dan banngsiapa wng bertuat
jahat maka (dosaryn) abs diin5n sendiri; dan sekali-lali frdaHah

207 Mftah Dar,As-fu 'adah 1/27 +278.
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Tuhanmu menganiaSm hamba-hamba{It{5n)." (Qs. Fushshilat [4U:

451.

Jika Anda mengatakan: saya telah ditunjukkan kepada

perjalanan agung dan perkara besar, lalu apa bekal perjalanan ini,

bagaimana jalannya dan apa tunggangannya?

Maka saya katakan: Bekalnya adalah ilmu yang diwarisi dari

sang penutup para nabi $$, udak ada bekal selain itu. Barangsiapa

yang tidak membawa bekal ini maka janganlah ia keluar dari

rumahnya, dan hendaklah menetap bersama mereka yang tetap

tinggal.

Teman-teman yang menetap karena malas lebih banyak

daripada yang bisa dihifung, ia bisa menim mereka, namun

pengikutan itu tidak akan berguna sedikit baginya pada hari yang

penuh penyesalan kelak, sebagaimana yang difirmankan Allah &[,

Kd}XS 3LiA HJi. $3

<(:tt0919*l

"(Ilarapanmu ifu) sel<ali-kali b'dak akan memberi manfaat

kepdamu di han ifu karena kamu telah menganiaSn (dirimu

sendiri). Saungguhnp kanu bercekufu dalam adzab tfu." (Qs. Az-

Zukhruf [43]: 39).

Allah S meniadakan manfaat bagi mereka karena mereka

saling mengikuti satu sama lain di dalam a&ab. Karena musibah-

musibah dunia bila telah melanda secara menyeluruh maka

vt:ilf J.
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menjadi beruntun, dan sebagian Snng terkena musibah mengikuti

sebagian lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al l(hansa',

4'da ei\ Jb # J; 6sri:s t'*

" seandainya bukan karena funlnlnW omng trang menangis di
sekibdu

karena menangisi saudara-sudan muela, nisca5n aku bunuh did.

Dan tidaklah merel<a menangis sepati aduanlu, al<an teApi

aku menghibur diri dari merela dengan mangilruti."

Ruh yang dihasilkan dari pengikutan itu fidak ada di antara

mereka yang sama-sama di adrzzib pada hari kiamat.

Adapun jalann5a adalah mengerahlmn segala daya upaya

dan segala kemampuan. Karena hal itu fidak akan digapai hanya

dengan angan-angan, dan fidak akan dicapai hanya dengan

keingingan, tapi sebagaimana ungkapan:

el#"g$,rf eok(.:,

e.l;t'it ):f }{#*l J\fU?'A ?(k'rrt*

?j JL#+'t9# e:\'uru d G?)"
a

JY
,,

" Gelorakan deribderib kematian dan bndai ke abs,

eca
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agar lau manapi kqnuliant dagan tongak-tonggak Wng
titgi.

Ihraa tidak ada kebil<an p& jivn gng blrut jatuh,

dan tidak ketebpan hati 3nng mandambakan cekan pencela."

Tidak ada jalan kepada funggangan ini kecuali dengan dua

halt

Pertama: Di dalam melakukan kebenaran tdak
mendambakan celaan pencela, karena celaan akan mengejar

penunggang kLlda lalu menjafuhkannya dari loldanya, lalu

menghernpaskannp ke tanah.

Kdua Merendahkan dirinlp di jahn Allah, sehingga saat

ihr ia tenrs maiu dan tdak taht akan berbagai kesufttan. Manakala

jiwa merasa tal$t malo ia akan rrnmdur dan menciut, serh akan

men!,usrp ke burni.

Dan kedua hal ini fidak sempuma kecuali dengan

kesabaran. Barangsiapa bersabar sedikit, maka kesulitan-kesulitan

akan benrbah menjadi angin s€gar ba$nya yang mengantarkannya

kepada tuimnryn. Sebaliknp bila ia takut al<an hal ihr, maka akan

menjadi penduhmg dan pelayan terbesamya unfuk ketakutan ifu.

Hal ini tdak diketahui kecuali oleh orang lrang memasukinya.

Adapun tunggangannya adalah iuiur dalam berlindung

kepada Allah, folnrs kepdal\n dengan segenap jiwa,

merealisasikan rasa bufuh kepda-f&a dari segala segi, mengadu

kepadal$n, iuiur dan b€rtaunklol kepadal.lya dalam hal itu,

meminh tolong kepadaltn dan menghernpaskan diri di

hadapan-Nya, bagaikan beiana hnruh nan retak lagi kosong tanpa
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ada apa pun di dalamnya. Maka ia melongok kepada

pengayomnya dan walinya agar mengisinya, mengkilaukan

kekumuhannya, mencrrahinya dari anugerahnya dan

menutupinya. Orang yang demikian inilah yang bisa diharapkan

bahwa Allah akan mencurahkan petunjuk kepadanya,

menyingkapkan untuknya apa yang terhrhrp bagi yang lainnya dari

jalan hijrah ini dan tempat-tempat persinggahannp.2os

Pelan-Pelan dan Mantap Dalam Menuntut llmu

Allah & berfirman,

"Janganlah kamu gemkkan lidahmu unfuk (membaca) N
Qur'an karena hendak cepat-cepat (mengaasai)n5n.

Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkann5n (di

dadamu) dan (membuahnu pandai) membaan5n. Apabila Kami

telah selesai membacakannSn maka ikutilah bacaann5n 1fu." (Qs. Al

Qiyaamah [75]' 16-18]

Di antara rahasia ayat-ayat ini, bahwa ayat-ayat ini

mengandung sikap pelan-pelan dan mantap dalam menimba ilmu,

dan hendaknya besamya kecintaan ambisi dan semangat

fr6-€6',-iYj6g

iir.fi i*,g; tt@ =4 ffi.iiQ-e,i7S

2oa 4,,-p1tu1u1; At-Tabukg4nh, 189-f 93.
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pendengar tidak membuatqp langsung mengambil dari pengajar

sebelum ia selesai dari perkataannya.

Bahkan di antara adab-adab Rabb yang diajarkan kepada

Nabi-Nya $ adalah memerintahkan beliau untuk tidak tergesa-

gesa membaca wahyu, tapi bersabar hingga Jibril selesai

membacakannya, kemudian setelah ia selesai barulah

membacanya.

Demikian juga penunfut ilmu dan pendengamya,

hendaknya bersabar terhadap pengajamya hingga ia

menyelesaikan perkataannya, kemudian barulah mengulanginya

kepadanya, atau menanyakan apa yang dirasa sulit baginya, dan

tidak langsung menelannya sebelum ia selesai-

Allah & telah menyebutkan makna ini di tiga tempat di

dalam Kitab-Nya, dan ini salah safunya.

Yang keduanya adalah firman-Nya:

'#$Jizr)-tifr W6$j;{i4Ks
,tr:,*iui4F( x{ jfiG} 6?3,&56lr.

& a"tr; $,i3 5at{;;i S }5 e ar;i\.

"Dan demikianhh l{ami menuntnkan Al Qur'an dalarn

bahasa Arab, dan lkmi telah menemngkan dengan berulang kali
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di dalamnya sebagian dari ancaman, ryar merela fulsm abu
(agar) Al Qur'an itu menimbullan pangoiann bgi mael<a. Maka

Maha Tinqgl Allah Raja Yang sebanar&enan5n, dan iangpnlah
kanu tergaa-gesa membaca Al Qn'an s&efun disunpumakan

mewah5rukannln kepadamu, dan lablanlah: 'Ya Tuhanku,

tambahkanlah kepadaku ilmu pangebhuan-' (Qs. Thaahaa [20]:

113-114)

Dan yang ketiganln adalah firmarl\p:

krscS,t@ -;i$*ifr
"I{ami akan membcakan (Al Qur'an) kepdamu

(Muhammad) maka kamu frdak akan fup, kaali labu Allah

menghendaki." (Qs. Al A'laa 1871. GTl.

Jadi, Allah menjamin bagi RasuFNlE untuk tidak lupa apa

yang dibacakan kepadanla. Dan ini mencakup perihal bacaan dan

yang setelahnys.2os

Kebutuhan Akan Mengenal Rasul * dan
Petunjuknya

Para hamba amat sangat mernbutuhkan mengenal Rasul $
dan apa-apa yang beliau bawakan, merrbenarkan apa-apa yang

beliau beritakan, dan menaati apa-apa yang beliau perintahkan.

Karena tidak ada jalan menuju kebahagiaan dan kemenangan baik

di dunia maupun di akhirat kecrrali melalui tangan pam rasul. Dan

2@ At-Tibwn fi eqsam el Qur'an,29*296.
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tidak ada plan unhrk mcrgetahui 3nng baik dan yang buruk se@ra

rind kecuali dari jalan mereka. Tidak pula dapat diraih keridhaan

Allah kecuali melalui jalan mereka. Maka h+hal baik 5ang bempa

perbuatan, ucapan dan akhlak tidak lain kecuali pefunjuk mereka

dan apa-apa yang mereka ajarkan-

Jadi mereka adalah nerrca yang tepat, yang berdasarkan

ucapan, perbuatan dan akhlak merekalah ditimbangnya segala

ucapan, perbuatan, akhhk dan perbuatan manusia. Dan dengan

mengilnti merekalah dapat dibedakannya mereka lnng mengikuti

pefuniuk dari mereka lrang mengikuti kesesatan. Maka kebutukan

kepada mereka lebih besar daripada kebutuhan fubuh kepada

ruhnya, mata kepada cahapnya, dan ruh kepada hidupnya. Maka

kebufuhan apa pun yrang diharuskan, maka kebufuhan hamba

kepada pam rasul adalah iauh d atasnya.

Apa dugaan Anda tentang orang yang apabila petunjukqn

dan apaapa grang diajarkannlp hilang dari Anda walau hanya

sekeiap mata lalu hati Anda menjadi rusak seperti halnya ikan bila

terpisah dari air dan diletakkan di tanah?! Maka keadaan seorang

hamba k€fika hatinya terpisah dari apa-apa png dibawakan oleh

para ras.rl adalah seperti itu keadaann5n, bahkan lebih besar lagi,

tapi itu udak dirasakan kectrali oleh hati SBng hidup, karena luka

tidak msrimbulkan rasa sakit pada mayat.

Karena kebahagiaan hamba di dtrnia dan akhirat terganfung

kepada pefuniuk Nabi $, maka setiap orang yang mencintai

diringra, serh mencintai keselarnatannp dan kebahagiaanrryn wajib

mengehhui pehrn uk bel'nrf sirohnya dan perihalnSn png dapat

mengeluarkannya dari golorgan mereka yang iahil mengenai
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beliau, dan dengannya ke dalam kalangan para

pengikufurya dan golongannya. Manusia dalam hal ini ada yang

mengkhususkan, mempertanyak, da. fidak memperoleh,

sedangkan karunia ifu berada di tangan Allah, Dia memberikannya

kepada siapa yang dikehendaki-Np, dan Allah memiliki karunia

yang besar.2lo

Dua Dasar Penting Bagi Setiap Orang

Kesempumaan setiap oftrng hanya bisa sernpuma dengan

kedua ma@rn ini: hasrat yang meningkatkanny'a dan ilmu yang

menerangi dan menunjukinSn. Karena tingkatan-tingkatan

kebahagiaan dan kemenangan para harnba hanp menjadi berteda

dari dua faktor ini atau salah safungra; bisa karena tdak
mengetahuinla sehingga tidak bergerak unfuk mencarinya, atau

mengetahuinya namun hasrahrln tdak bangkit kepadanya

sehingga ia tetap terpenjara di kerendahan tabe'atrya, sementara

hatinya terhrhrp dan terbalik dari kesempumaan png ia diciptakan

unfuknya. Ia menggembalakan dirinya bsama binatang temak

sebagai penggembala yang teledor, meftIs€r senang dengan

suapan-suapan istirahat dan kemalasan, dan menikmati lunaknya

kasur kelemahan dan kemalasan, tidak seperti orerng yang diangkat

ilmu unhrknya lalu ia bersungguh-sungguh kepadanya, dan

diberkahi di dalam kesendiriann5a di jalan pencariannya, lalu ia

melaksanakannya dan konsisten di atasnya. Dorongan

kerinduannya hanya menginginkan hijrah kepada Allah dan Rasul-

2ro Zaad Al Ma,aad,L/69:70.
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Irlya, iiwanya mernbenci tempatsterran karafi ibnu sabil yang

menemaninya di lalann1n.

Karena kesernptrmaan keinginan sesrrai dengan

kesempumaan makzudryp, dan kemuliaan ilmu ifu mengikuti

kemuliaan hal yang diilrnui, maka puncak kebahagiaan seoftIr.rg

hamba -yang mana Udak ada kebahagiaan bagrnlp tanpa ihr, dan

tidak ada kehidupan bug-yu kecuali dengan itLr- adalah

hendaknya terganfung pada maksud 1nng tidak akan

usang dan tdak akan luput, dan arnbisi adalah

menempuh perjalanan ke hadirat Dzat Yang Maha Hidup png
tidak akan pemah mati.

Tidak ada jalan baginf untuk menuiu fuiuan yang luhur

dan keberunfungan yang sempwrur ini kecua[ dengan ilmu yang

diwarisi dari hamba-N/a, Rasul-Nla, kesayangan-Nya dan kekasih-

Nya yang diutus-I\,ra unfuk menyerukan itu, dan di berdirikan-ttn

di atas jalan ini sebagai pernberi peturfulq d[adilon-N/a sebagai

perantara antara Diri-N57a dan manusia, sebagai penlrenr mereka

dengan seizin-Nya ke negeri png perruh kesejahteraan. Dan

Allah S enggan membukakan unfuk seorang pun dari mereka

kecrrali melalui beliau, atau enggan menerima upalp apa pun dari

seorang pun dari mereka kecuali berrnula darinya dan bemkhir
padanya. Maka seluruh jalan selain jalan beliau $ adalah tertufup,

dan seluruh hati kecuali hati para pengikhlra lnng tunduk

kepadanya adalah terhalang dari Allah.

Maka adalah suatu kehanrsan bagi setiap orang lnng
mengusahakan kebahagiaan diringra, dan hatingp sadar akan Allah,

mengerti bahvra kedua dasar ini menrpakan rotasi ucapan-ucapan
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dan perbuatan-perbuatannya, hendaknSTa menjadikannya fujuannya

yang kepadanya ia menuju di dalarn kehklupannp dan angan-

angannya.2l1

Keutamaan llmu Atas Harta

Keutamaan ilmu atas harta diketahui dari beberapa segi:

Pertana Bahwa ilmu adalah urarisan para nabi, sedangkan

harta adalah warisan para raja dan kaum kaya.

Kdua Bahwa ilmu menjaga pemililmtn, sedangkan

pemilik harta menjaga hartanp.

Ketiga: Bahwa harta akan habis karena dipergunakan,

sedangkan ilmu semakin mantap karena

Keempat Bahwa bila p€rnilik harta mati maka ia

meninggalkan hartanya, sedangkan ihnu masuk bersamanya ke

kubumya.

Kelima Bahwa ilmu mengr.rasai harta, sedangkan harta

tidak dapat menguasai ilmu.

Keenam. Bahwa harta bisa diperoleh oleh omng beriman,

orang kafir, orang baik dan orang iahat, sedangkan ilmu yang

bermanfaat hanya diperoleh oleh orang beriman.

Ketujuh Bahwa orang berilmu dibutuhkan oleh para raja

dan lainnya, sedangkan pemilik harta hanya dibufuhkan oleh kaum

papa-

zLt Mftali Dar As-& bdah, l/21+215.
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Kdelapn Bahura iiun manusia meniadi mulia dan suci

karena mengumpulkan ilmu dan mengupayakannya -dan itu

termastrk kesempurnaaruTrr dan kemuliaannlra-, sedangkan harta

fidak mensucikannlra, fidak menyempumakannya dan tidak

menambahkan sifat kesempumaan padanya, bahkan jiwa manusia

malah berkurang, hkir, pelit dengan mengumpulkannya dan

ambisius terhadapnya. Jadi ambisi jiun terhadap ilmu adalah inti

kesempumaannya, sedangkan ambisinya terhadap harta adalah

inti kekumngannln-

Kqembihn Bahura harta mengajaknya kepada kelaliman,

keangkuhan dan kesombongan, sedangkan ilmu mendorongnya

kepada kerendahan hati dan melaksanakan ubudiyah. Jadi harta

mendorongnln kepada sifat-sfiat para raja, sedangkan ilmu

mendorongnln kepada siht-sifat pam hamba.

Kaeptfuh llmu adalah penarik lrang mengantarkannya

kepada lrang mana ia diciptakan unfuk itu,

sedangkan harta menghalanginlra dari ihr.

Kaebeb. Bahura mencintai ilmu dan manuntutrya adalah

pangkal segala ketaatan, sedangkan mencintai dunia dan harta

serta menuntubrya adalah pangkal segala keburukan.

Kdm fulas. Bahun nilai omng kap adalah hartanya,

sedangkan nilai orang berilmu adalah ilrnunln. Yang ini dinilai

dengan hartanya, sehingga bila hartan3n strdah tidak ada maka

hilanglah nilainp dan meniadi tdak b€rnilai. Sedangkan ilmu tidak

pemah hilang nilaingra, bahkan tenrs berlipat dan bertambah.
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Ketiga belas. Bahun tidak ada seorang pun lnng menaati

Allah kecuali dengan ilmu, dan mayoritas orang yang durhaka

kepada-Nya adalah karena harta.

Keempat bela,s. Bahwa orang berilmu mengajak manusia

kepada Allah dengan ilmunln dan , sedangkan

penghimpun harta mengajak mereka kepada dunia dengan

keadaannya dan hartanya.

Kelima belas, Bahwa k4n harta kn ap kali menyebabkan

kebinasaan pemiliknya, karena harta disukai jiwa manusia, maka

bila ia melihat orang yang menguasai apa lnng disrkainp, ia akan

berusaha membinasakannya sebagaimana yang banlrak terjadi.

Sedangkan kaya ilmu merupakan sebab hidupnp seseorang dan

yang lainnya. Bila manusia melihat orang gnng melebihi mereka

dalam hal ilmu, mereka malah mencintainln, melalnninya dan

memuliakannya.

Keenam belas, Bahwa pemilik harta dipuji karena

mengeluarkan hartanya, sedangkan pernilik ilmu dipuji karena

menyandangnya.

Kefujuh belas, Bahwa orang yang kalra dengan harta pasti

kekayaan ifu meninggalkanryn, lalu menderita karena

perpisahannya, sedangkan yang kap dengan ilmu, maka ilmunya

tidak hilang dan pemiliknya fidak akan menderita. Maka lezahya

kekayaan dengan harta adalah kelezatan 1rang akan sima dan

terputus lalu disusul dengan derita, sedangkan lezahrlp kekapan
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dengan ilrru adalah kelezatan tenrs berlanjut dan tidak disusul

dengan penderitaan -212

Mengetahui Jalan Mereka yang Berdosa Termasuk
Kesempurna.rn Iman

Allah S berftrman,

,ry;:iI W i$ia; ei$i J:;i'{Ki

,|

I

i
I

i
1

l

"Dan demikianlah l{ami a5at-agt Al Qw'an,
(supSn j,elas jalan orzn{foftng Jpng shalih) dan supSn jelas (pula)

jalan orz,ng-oftng tnng berdos." (Qs. Al An'aam [5]: 55).

Allah juga berfirman,

3i a'rirt x -# ti +:t b J fist e9 g,

uDan banngsiap t/ang menenbng Rasul sesudah jelas

kebenann bagtntn, dan mengikuti jalan tpng bukan jalan oftng-
oftng mukmin, Kami biarlan ia leluasa terhadap kaqabn yang

telah dikuasin5n rtu (Qs. An-Nisaa' [4]: 115).

Allah $ telah menjelaskan di dalam Kitab-Np tentang jalan

orang-oftrng beriman se@ra rinci dan ialan orang-orang berdosa

secara rinci pula, kesudahan bagr omng-omng lnng beriman

272 Mfiali Dar,4s-h'adah, l/4L8421.

J;c-d|'r.rAbi&
I
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i

i
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secara rinci dan kesudahan orang-orang yang berdosa smra rinci

pula, perbuatan-perbuatan orang-orang beriman dan perbuatar
perbuatan orang-orang yang berdosa, para wali oran(forang lang
beriman dan para wali orang-orang berdosa, penelantaranngraNSn

terhadap orang-orang yang berdosa dan petunjuk-N5a bagi orang
orang yang beriman, serta sebab-sebab yang menunjuldran ormg-

orang yang beriman dan sebab-sebab yang menelantar*an oftmg-

orang yang berdosa. Allah S menjelaskan keduanya di dalam

Kitab-Nya, menyingkapkannya dan menjelaskannya dengan sangat

jelas, sampai-sampai orang-orang berakal dapat menlnksikannya

sebagainya penglihatan menyaksikan terang dan gelap.

Orang-orang yang mengetahui Allah, Kitabltp dan

agama-Nya mengetahui jalan orang-orang yang beriman derrgan

pengetahuan yang rinci, dan juga jalan orang-orang yang berdosa

dengan pengetahuan yang rinci. Maka kedua jalan itu sangat jelas

bagi mereka penempuh jalan yang jelas bagingra fiilan 1ang
mengantarkannya kepada maksudnya dan jelas !,ang bisa

mengantarkannya kepada kebinasaan.

Orang-orang beriman itu adalah manusia yang palinS

berilmu, paling bermanfaat bagi manusia, pallng merrasihati

mereka, dan mereka adalah para pemberi petunjuk- IGrena ihr

para sahabat lebih menonjol muncul di atas semua generasi y'ang

datang setelah mereka hingga hari kiamat. Karena merelo fumbuh

di lalan kesesatan, kekufuran, kesyirikan dan jalan-ialan yang

mengantarkan kepada kebinasaan dan mengetahuinya se@ra

detail, kemudian datanglah Rasul kepada mereka lalu

mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan ifu ke Flan
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petunjuk dan jalan Allah yang lurus, maka mereka pun keluar dari
kegelapan yang kelam kepada cahaya yang terang benderang, dari
kesyirikan kepada tauhid, dari kejahilan kepada ilmu, dan

kesesatan kepada kelurusan, dan kezhaliman kepada keadilan, dari
kebimbangan dan kebutaan kepada petunjuk dan pengetahuan,

maka mereka pun mengetahui kadar apa yang mereka raih dan

mereka peroleh, dan kadar apa yang mereka berada di dalamnya.

Karena suafu kebalikan menampakkan kebaikan dari kebalikannya,

karena jelasnya segala sesuatu karena kebalikan-kebalikannya.

Maka mereka pun bertambah kecenderungan dan kecintaan

terhadap apa yang mereka berpindah kepadanya, dan bertambah

membenci apa yang mereka berpindah darinya. Dan mereka pun

menjadi manusia yang paling mencintai tauhid, keimanan dan

Islam, dan menjadi manusia yang paling membenci kebalikannya,

mengetahui jalan secara detail.

Adapun generasi yang datang setelah para sahabat, di
antara mereka ada yang tumbuh di dalam Islam tanpa mengetahui

rincian kebalikannya, sehingga samar baginya sebagian rincian
jalan orang-orang beriman dengan jalan orang-orang durhaka.

Karena kesamaran hanya terjadi karena lemahnya pengetahuan

tentang kedua jalan itu atau salah safunya, sebagaimana yang
dikatakan oleh Umar bin Khaththab &,, "sesungguhnya terurainya

ikatan-ikatan Islam seikat demi seikat bila tumbuh di dalam Islam

orang yang tidak mengetahui kejahiliyahan."

Ini menunjukkan kesempumaan pengetahuan Umar rg,
karena bila seseorang tidak mengetahui kejahiliyah dan

hukumnya, yaitu setiap yang menyelisihi apa yang dibawakan
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oleh Rasul $, maka itu termasuk kejahiliyahan, karena

kejahiliyahan dinisbatkan kepada kejahilan (ketidak tahuan), dan
setiap yang menyelisihi Rasul .ps termasuk kejahilan.

Maka orang yang tidak mengetahui jalan orang-orang lrang
durhaka dan tidak jelas baginya hal itu, dikhawatirkan menduga

sebagian jalan mereka sebagai jalannya orang-orang yang beriman,

sebagaimana yang terjadi pada umat ini mengenai banyak perkara

yang merupakan bidang keyakinan, ilmu dan amal sebagai

jalannya orang-orang beriman, sehingga ia menyeru kepadanya

dan mengkafirkan orang yang menyelisihinya, serta menghalalkan

darinya apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana

yang terjadi pada kebanyakan ahli bid'ah dari golongan jahmiyah,

qadiyah, khawarij, rafidhah dan serupanya yang mengada-ada

bid'ah dan mengajak kepadanya serta mengkafirkan orang lnng
menyelisihinya.

Terkait dengan hal ini, manusia terbagi menjadi empat

golongan:

Golongan pertama: Orang yang mengetahui jalan

orang-orang yang beriman dan jalan orang-orang yang durhaka

dengan detail secara ilmu dan amal, mereka itulah manusia Srang

paling berilmu.

Golongan kedua, Orang yang tidak mengetahui kedua

jalan itu karena kesamaran manusia. Mereka ini lebih dekat

kepada jalannya orang-orang yang durhaka dan lebih cenderung

menempuhnya.
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Golongan ketiga, Orang yang mencurahkan

perhatiannya unhrk mengetahui jalan orang-orang yang beriman

tanpa png kebalikannya, maka ia mengetahui kebalikannya secara

global dan bentuk penyelisihan, dan bahwa setiap yang menyelisihi

jalan orang-orang yang beriman adalah bathil walaupun ia tidak

mengetahuinya secara detail. Bahkan bila ia mendengar sesuafu

yang menyelisihi jalan orang-orang yang beriman, ia memalingkan

pendengarannya dari itu, tidak menyibukkan dirinya untuk

memahamingra dan mengetahui segi kebathilannya. Kedudukannya

sebagai orang yang jiwanya terlepas dari keinginan syahwat

sehingga tidak terbersit di hatinya dan tidak membiarkan iiwanya

kepadanya. Ini berbeda dengan golongan yang pertama, karena

mereka mengetahuinya dan jiwanya cenderung kepadanya, namun

mereka berjuang meninggalkannya karena Allah.

Mereka mengirim surat kepada Umar bin Khaththab untuk

menanSnkan masalah ini: "Mana yang lebih utama; seseorang

yang tidak pemah terbersit syahwat padanya dan tidak pemah

tefoayang di benaknya, ataukan seseorang yang terdorong oleh

jiunnya kepadanya namun ia meninggalkannya karena Allah?"

Umar membalas: "Sesungguhnya orang yang jiwanya

menginginkan kemaksiatan namun ia meninggalkannya karena

Allah & adalah termasuk mereka yang hatinya diuji oleh Allah

unfuk ketakvaan. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar-"

Demikian juga orang yang mengetahi bid'ah-bid'ah, syirik

dan kebathilan beserta jalan-jalannya, lalu ia membencinya karena

Allah, maraspadainya, mendorongnya dari jiwanya dan tidak

membiarkannya mencakar wajah imannya, serta tidak
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menimbulkan syubhat dan tidak pula keraguan, bahkan berhmbah

pengetahuannya tentang kebenaran dan semakin mencinbinlra,

serta membenci bid'ah-bid'ah, syirik dan kebathilan itu dan

menjauhinya, adalah lebih utama daripada orang !,ang udak

pernah terbersitnya hal itu di benaknya. Karena setiap kali muncul

di dalam hatinya dan terbayang hal itu, maka semakin bertambah

kecintaan kepada kebenaran dan mengetahui kadamya dan

kegembiraan dengannya, maka imannya pun semakin kuat

karenanya.

Sebagaimana orang yang terbersit padanya sgahurat dan

kemaksiatan, setiap kali hal itu terbayang olehnSn namun ia
memalingkannya kepada kebalikannya, maka bertambahlah

kecintaan dan kesukaan kepada kebalikannya serta

mengupayakannya dan antusias terhadapnya. Maka tdaklah

AIIah & menguji hamba-Nya yang beriman dengan kesukaan

kepada syahwat dan kemaksiatan serta kecenderungan iiutanlra

kepadanya kecuali unfuk menggiringkannya kepada mencintai apa

yang lebih utama dari itu dan lebih baik baginya serta lebih

bermanfaat dan lebih langgeng, dan agar ia berjuang melaunn

nafsunya untuk meninggalkannya karena Allah S, sehingga upala

itu membuahkan kesampaian kepada yang dicintai lagi hrhur.

Maka setiap kali nafsunya mendorongnya kepada syahwatqRhwat

itu dan semakin bergelora keinginan dan kerinduannlra kepadanp,

maka kerinduan, keinginan dan kecintaan ifu memalingkannya

kepada bentuk yang tinggi lagi langgeng. Maka upayarryp dan

antusiasme untuk itu lebih sempuma.
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Beda halnya dengan jiwa yang dingin lagi hampa dari itu,

karena walaupun ia mengupayakan yang tinggi namun antara dua

upalra itu ada perbedaan yang besar. Tidakkah Anda lihat bahwa

orang yang berialan kepada yang dicintainya di atas bara api dan

duri lebih agung daripada orang yang berjalan kepadanya dengan

mengendarai kuda yang gagah? Maka orang yang mengutamakan

hal 17'ang dicintainlp yang dibarengi dengan melawan nafsunya

fidaklah sama dengan orang yang mengupayakannya tanpa

dibarengi hal itu. Maka Allah & menguji hamba-Nya dengan

q,rahrrrat, baik unfuk melindunginya dari ifu ataupun unfuk

mengantarkannya kepada keridhaan-Nya, kedekatan-Nya dan

kemuliaan-N5n.

Golongan keempat Golongan yang mengetahui jalan

kebunrkan, bid'ah dan kekufuran secara detail, dan mengetahui

jalan orang-orcng !/ang beriman secara global. Ini perihal

kebanpkan orang lnng perkataan-perkataan umat-umat dan

perkataan-perkataan para ahli bid'ah, sehingga ia mengetahuinya

secara rinci namun tidak mengetahui apa-apa yang dibawakan

Rasul se@ra rinci, tapi hanya mengetahuinya secara global saja

kendatipun mengetahui sebagian hal secara rinci. Orang yang

mencermati kitab-kitab mereka dapat melihat ifu dengan jelas.

Begifu juga orang yang mengetahui jalan-jalan keburukan,

kezhaliman dan kerusakan secara rinci dan menempuhnya, bila ia

bertaubat dan kembali dari ifu kepada jalannya orang-orang yang

baik, maka amaln5a global tanpa mengetahuinya secara rinci,

seperti pengetahuan orang yang menghabiskan umumya dalam

menempuhn5n-
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Maksudnya, bahwa Allah S menyukai untuk diketahui jalan

para musuhnya agar bisa dilauhi dan dibenci, sebagaimana Dia

menyukai diketahuinya jalan para wali-Nya unhrk dicintai dan

ditempuh. Di balik pengetahuan ini terkandung sejumlah faidah

dan rahasia yang hanya diketahui Allah, yaitu mengetahui

keumuman Rububiyah Allah &, hikmah-Nya, kesempumaan

nama-nama dan sifat-sifat-Nya, keterkaitannya dan hal-hal yang

terkait dengan ifu, dan keterpautannya dengan dampakdampak

dan akibat-akibatnya. Dan itu termasuk bukti-bukti terbesar lnng
menunjukkan Rububiyah-Nya, kerajaan-Nya, ilahiyah-N3n,

kecintaan-Nya, kebencian-Nya, serta pahala dan siksa-Nya.

Wallahu uYu-.2L3

Kunci-Kunci Pembuka

Allah telah menjadikan kunci bagi setiap yang dicari untuk
membukanya. Allah menjadikan kesucian sebagai kuncinp shalat,

sebagaimana yang disabdakan Nabi $,

:At;tilr?,4
"Kunci pembuka shalat adalah Jtouri*)r.214

Menjadikan ihram sebagai kunci haji, kejujuran sebagai

kunci kebajikan, tauhid sebagai kunci surga, baik, bertanp dan

menyimak sebagai kunci ilmu, sabar sebagai kunci pertolongan

213 Al Fawaid,160-164.
214 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang thaharah, 3; dan

Ahmad, T/123.
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dan kemenangan, syukur sebagai kunci penambahan nikmat, dzikir

sebagai kunci perlindungan dan kecintaan, takwa sebagai kunci

kemenangan, keinginan dan harapan sebagai kunci taufiq, doa

sebagai kunci pengabulan, zuhud terhadap dunia sebagai kunci

keinginan kepada akhirat, memikirkan tentang apa-apa yang

diserukan Allah kepada para hamba-Nya untuk memikirkannya

sebagai kunci keimanan, pasrahnya dan ikhlasnya hati kepada

Alhh dalam mencintai, membenci, melakukan dan fidak

mdakukannp sebagai kunci untuk taat kepada Allah, menghayati

Allah dan merendahkan diri di saat menjelang pagi serta

meninggalkan dosa-dosa sebagai kunci hidupnya hati, ihsan dalam

beribadah kepada Sang Pencipta dan upaya memberi manfaat

kepada sesama hamba sebagai kunci pencapaian rahmat,

benrsaha diserta istighfar dan tal$ra sebagai kuncinya rezeki, taat

kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai kuncinya kemuliaan, pendek

argan-angan sebagai kunci mempersiapkan diri untuk akhirat,

cinta kepada Allah dan negeri akhirat sebagai kunci segala

kebaikan, dan cintai dunia dan panjang angan-angan sebagai kunci

segala kebtrrukan.

Ini topik yang luas yang merupakan bab ilmu yang paling

bermanfuat, yaitu mengetahui kunci-kunci kebaikan dan

keburukan, dimana tidak mungkin mengetahuinya dan

memperhatikannya kecuali karena besamya keberuntungannya

dan taufiqnya; Karena & menjadikan kunci unfuk setiap kebaikan

dan keburukan, serta pintu untuk memasukinya, sebagaimana juga

menjadikan syirik, sombong dan berpaling dari apa-apa yang

dengannya Allah mengutus Rasul-Nya, lalai dari berdzikir kepada-

N1n dan memenuhi hak-Nya, sebagai kunci untuk neraka.

494



Ensifr.foy e fr a l6nuf Qryyim

Sebagaimana juga AIIah menjadikan khamer sebagai kunci

segala dosa, menjadikan nyanyian sebagai kunci zina, menjadikan

pelepasan pandangan pada bentuk sebagai kunci untuk mencari

dan merindukan, menjadikan kemalasan dan lehaleha sebagai

kunci kegagalan, menjadikan kemaksiatan sebagai kunci

kekufuran, menjadikan dusta sebagai kunci kemunafikan,

menjadikan kikir dan rakus sebagai kunci kebahilan, pemufusan tali

silaturahlm dan pengambilan harta secaara tidak huq, serta

menjadikan berpaling dari apa-apa yang dibawakan oleh Rasul S
sebagai kunci segala bid'ah dan kesesatan.

Semua hal ini tidak percayai kecuali oleh setiap yang

memiliki pandangan yang lurus, dan akal yang dapat mengetahui

apa yang ada di dalam dirinya, serta mengetahui kebaikan dan

keburukan di alam wujud. Maka hendaknya seorang hamba benar-

benar memperhatikan untuk mengetahui kunci-kunci ifu beserta

arahnya, dan Allah akan menunjukkannya dan meluruskannya,

milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala puji, serta miliknya

segala nikmat dan keutamaan.

6!4;&S3,61A;S
"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan

merekalah yang akan ditan5mi." (Qs. AIAnbiyaa' [21]: Z3ir.zts

2ts Hurdi 41 Arwah, 101-102.
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Hubungan Antara Lahir dan Batin

Irnan memiliki lahir dan batin. Lahimya adalah ucapan lisan

dan pedruabn anggota tubuh, sedangkan batinnya adalah

pembenaran hati, ketundukan dan kecintaannya. Maka tidaklah

bergr.ma lahimp tanpa batinnya, walaupun hal ifu bisa melindungi

nyawa, harta dan keluarga. Dan fidaklah cukup yang batin tanpa

lahimlra, kecuali bila ada udzur karena ketidak mampuen, paksaan

atau blnrt binma. Maka meninggalkan amal secara lahir tanpa ada

penghalans menunjukkan rusaknya yang batin dan hampanya dari

keimanan- I(rrangnya yang lahir menunjukkan kurangnya yang

batin, dan kuatrln yang lahir menunjukkan kuatrya yang batin.

Jadi iman adalah inti dan isinya Islam, keyakinan adalah inti

dan isinya iman. Setiap ilmu dan amal yang tidak menambah

kel$ratan pada keimanan dan keyakinan dapat direcoki, dan setiap

iman 37ang tdak membangkitkan amal dapat disusupi.2l5

Ketika Hujan Mengenai Tanah

Dlsehrtt<an di dalam Ash-Shahihdari hadits Abu Musa dari

Nabi $, beliau bersabda,

,F ;,t; air'u y.,i,r ,# G 
"f'

ittt +Utb W oK ,$'rl ."e( *
2r.6 NFaudd,l2B-129.

496



Ensik[oyefra lhrutQyyhn
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menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diufuCt.217 5u6i g
menjadikan manusia menjadi tiga tingkat terkait petunjuk dan ilmu-

Tingl<at pertama: Pewaris para rasul dan pengganti para

nabi 'alaihimus shalafu was salam. Mereka adalah orang-orang

yang melaksanakan agama berdasarkan ilmu serta

mengamalkannya dan menyem kepada Allah & dan Rasul-

NVa #. Mereka itulah pengikut para rasul -shalawatullah 'alaihim

um salaamuhrh yang sebenamya. Mereka ifu seperti bagian yang

baik dari tanah yang bersi, sehingga bisa menerima air lalu

menumbuhkan ilalatg dan renrmputan yang banyak. Maka ia

mensucikan dirinya dan manusia pun bersuci dengnnya. Mereka

itu adalah orang-orang yang memadukan pemahaman mendalam

tentang agarna dan kekuatan dalam dal$rah. Karena itu, mereka

adalah pewaris para Nabi # yattg mana Allah berfirman mengenai

mereka,

,i;i[t,s i'!i Jj 6 fr |{-;tj etLfiD i{;V

uDan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan

Ya qub tnng mempunyai petbuatan-perbuatan yang besar dan

ilmu-ilmu gnng tinggt;' (Qs. Shaad [38]' 45)

2L7 Muftafaq 'alaih: Diiwayatl<an sempa itu oleh Al Bukhari pada pembahasan

tentang ilmu, bab: keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkan, 79; dan

Muslim pada pembahasan tentang keutamaan*eutamaan, 2282.

498



Ensi kfoy e f,ia l6nuf @ryyim

Yakni ilmu-ilmu yang mendalam mengenai agama Allah &.
Karena dengan ilmu-ilmu yang mendalam itu, keb.enaran dapat

diketahui dan dikenali, dan dengan kekuatan memungkinkannya

menyampaikannya dan melaksanakannya serta mengajak omng

lain kepadanya. Inilah tingkatan yang memiliki kekuatan penjagaan

dan pemahaman dalam agama serta kedalaman penahr,rilan. lalu
dari nash-nash ilmu mereka memancarkan berbagai strngai ilmu,

menyimpulkan darinya berbagai perbendaharaan, dan mereka pun

dianugerahi pemahaman yang khusus. Sebagaimana yang

dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib ketika ia

ditanya, "Apakah Rasulullah S mengkhususkan kalian dengan

sesuatu tanpa manusia lainnya?" Ia menjawab, "Tidak. Demi Dzat

yang menciptakan biji-bijian dan menciptakan jiwa, kecuali

pemahaman yang diberikan Allah kepada hamba mengenai kitab-

Nya."

Pemahaman ini seperti halnya ilalang dan rerumputan lnng
bunyuk yang ditumbuhkan oleh tanah, dan ifulah yang

membedakan tingkatan ini dari:

Tingkat kedua, Golongan yang memelihara nash-nash

dan merupakan perhatiannya, penghafalannya dan penjagaannya,

lalu orang-orang mendatangi mereka dan mempelajarinSn dari

mereka, lalu menyimpulkan darinya dan mengeluarkan

perbendaharaan-perbendaharaannya, serta menebarkmrnln di

tanah yang dapat ditanami lagi subur, lalu masing'masing

menumbuhkan hasilnya.

*.;E*GL>'*s
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"sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat

minumnln (masing-masing)." (Qs. Al Baqarah 121:60)

Mereka ini adalah orang-orang yang telah disabdakan oleh

Nabi $ mengenai mereka,

J'vU) rp f ,b J"v'*5 rtai,^7 G
,isrtf; ,GG.i jA ?(yr hr ',:bj

/6a,o t-,1 .l o z+el rU JLp
"sernqa Allah mencerahkan wiah orang yang mendengar

lalu memahaminya, kemudian men5nnpaikannya

sebagaimana yang didengamSm. Karena banyak orang tang
metnbumkan tanpa ia fahatni, dan banyak orang

png mqnbawa penaharnan kepda orang yang lebih faham

darnyrs'-zu

Adalah Abdullah bin Abbas r$1, sebagai tintanya umat ini

dan penerjemah Al Qur'an, kadar yang didengamya dari Nabi $
tdak mencapai dua puluhan hadits, yaitu yang ia katakan dengan

redaksi: 'Aku mendengar," dan "Aku melihat," tapi ia banyak

dari para sahabat lainnya dan diberkahi di dalam

pemahamannya serta dalam mengambil kesimpulan darinya

hingga memenuhi dunia dengan ilmu dan pemahaman. Abu

Muhammad bin Hazm berkata, "Aku menghimpun fatwa-fatwanya

dalam tujuh kitab besar, dan ifu setara dengan himpunannya.

2rB Takhrilnya telah dikemukakan.
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Kalaupun tidak, maka Ibnu Abbas dikenal sebagai lautan (ilmu).

Ilmu fikihnya, penyimpulannya dan pemahamannya tentang Al

Qur'an menempati posisi yang melebihi orang-orang lainn5ra."

Ia mendengar sebagaimana mereka mendengar, dan hafal

sebagaimana mereka hafal, namun tanahnya merupakan tanah

yang paling baik dan paling subur menumbuhkan tanaman. Maka

ketika ia menebarkan benih nash-nash padanya, langsung

menumbuhkan berbagai tumbuhan.

)Ai *jSr?f i#'f,{ iiiJ Jyrhg

;i J2, i)y" ."rfii) i$rjl;r. <)t\il$ 6'i:tj

" Berlomba-lombalah kanu kepada (mendaptkan) anpunan

dari Tuhanmu dan surga tnng luasn5n seluas langit dan btmt| trang
disediakan bagi orang-orang J/ang bertman kepada Allah dan

Rasul-Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-N7n kepda siap
yang dikehendaki-N5n. Dan Allah mempunyai karunia tnng bqar."
(Qs. Al Hadiid 1571:27)

Dimana posisi fatwa-fatwa Ibnu Abbas, penafsirannla dan

penyimpulannya terhadap fatwa{atwa dan penafsiran Abu

Hurairah? Sementara Abu Hurairah lebih hafal darin5n, bahkan ia

dijuluki sebagai hafizhnya umat ini secara mutlak, ia menunikan

hadits sebagaimana yang didengamya, mempelajarinya di malam

hari dengan seksama, sehingga perhatiannya difokuskan kepada
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penghafulan, dan menyampaikan apa yang dihafalnya

sebagaimana yang didengamya. Sementara perhatian Ibnu Abbas

difohrskan kepada pemahaman dan penyimpulan, pemancaran

nash-nash, dan pengaliran sungai-sungai darinla, serta

pengelnran pundi-pundinya ...

Adapun tinglnt ketiga, Mereka adalah manusia yang

paling s€ngsaftr, mereka tidak menerima pefunjuk Allah dan tidak

memperdulikannya, sehingga tidak ada hafalan, pemahaman,

riurafL pengetahuan maupun pemeliharaan.

Jadi, tingkat pertama adalah para ahli riwayat dan

pernatraman.

Tingkat kedua adalah para ahli riwayat dan pemeliharaan,

dan mereka memiliki bagian dari pemahaman, bahkan hafalan

mereka pada riwayat lebih banyak.

Tingkat ketiga adalah orang-orang yang sengsara, tidak ada

rfuuapt, pemahaman maupun pemeliharaan.

w'i& i3,,I"rs'l:vi ;F a I

"Mereka ifu tidak lain, hanyalah seperti binatang temak,

bhbn mqeka lebih sesat jalannya (dari binatang temak rtu'i (Qs.

Al Furqaan l25l: 441

Mereka itulah orang-orang yang hanya menyempitkan

tempat, dan meninggikan harga, karena kepentingannya hanya

penrt dan kemaluan saja. Kalaupun keinginannya meningkat -di
samping ifu- maka itu hanya berupa pakaian dan perhiasannya.
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[Dan bila keinginannya meningkat lagi di atas ihr, maka terkait

dengan rumahnya, kebunnya dan kendaraannya. Bila keinginannya

meningkat lagi di atas ifu, maka itu terkait dengan kepemimpinan

dan mendukung kecenderungan anjing, dan bila meningkat lagi

dari membantu kecenderungan anjing maka kepentingannya

adalah membantu kecenderungan binatang buas. Adapun

kecenderungan malaikat, tidak seorang pun dari mereka yang

mematuhinya, karena ketiga kecenderungan ini, yaifu anjing,

binatang buas dan malaikat.]219

Kecenderungan anjing adalah terhadap tulang, remahan,

bangkai dan kotoran, sementara kecendenrngan binatang buas

tidak puas dengan itu tapi dengan memangsa jiwa, keinginan

menguasaihnya baik secara haq maupun bathil. Sedangkan

kecenderungan malaikat, jauh melebihi itu dan mengarahkan

kepada tempat yang luhur, maka perhatiannya adalah ilmu, iman,

cinta Allah S, taubat kepada-Nya, serta mengutamakan kecintaan-

Nya dan keridhaan-Nya. Sedangkan yang diambil dari dunia hanya

apa yang diambilnya untuk bisa membanfunya sampai kepada

penciptanya, Rabbnya dan walinya, bukan untuk memutr.rskannya

dari-Ny3.220

219 Apa yang di antara dua tanda kurung siku adalah tambahan dari ceakan
lainnya Al Wabil Ash-Shaj,yibyang dvtahqiq oleh Muhammad Ath-Thalabi, terbitan
Dar Thibah, yaitu cetakan terbaru 1425 H, yang ditertitkan setelah
buku saya dan rujukan saja pada cetakan Dar Al Kutub Al 'Arabi.

220 N Wabil,4sh-Sha1ryib, 82-86.
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Elesarnya Perkataan Fatwa

Abdurrahman bin Abu Laila berkata; "Aku pemah

berjumpa dengan serahrs dua puluh orang kaum Anshar dari

kalangan sahabat Rasulullah S, ketika seseorang dari mereka

ditaryra tentang suatu masalah, ia mengarahkannya kepada yang

ini, dan yang ini mengarahkannya kepada yang ini, hingga kembali

lagi kepada orang pertama. Tidak ada seorang pun dari mereka

kecuali menginginkan agar saudaranya mencukupinya dalam

pernberian fatwa."

hnu Mas'ud r$ berkata, "Bamngsiapa memberi fatwa

kepada manusia pada setiap hal yang mereka mintakan fatwa

kepadanya, maka ia seorang yang gila." Diriwayatkan juga serupa

itu dari hnu Abbas rS.

Hushain Al Asadi berkata, "sesungguhnya seseorang dari

kalian benar-benar memberi fatwa mengenai suatu masalah yang

seandainya itu diajukan kepada Umar bin Khaththab, niscaya ia

mengumpulkan para peserta perang Badar untuk membahasnya."

Diriwayatkan juga seperti ihr dari Al Hasan dan Asy-Sya'bi.

Al Hakim berkata, "Aku mendengar Abu Abdullah Ash-

Shaffar berkata, 'Aku mendengar Abdullah hnu Ahmad berkata,

'Alor mendengar ayahku berkata, 'Aku mendengar Asy-Syafi'i

berkata, 'Aku mendengar Malik bin Anas berkata, 'Aku

mendengar Muhammad bin 'Ajlan berkata, 'Bila seorang alim

keliru: Alm tidak tahu, apakah perkataannya tepat'." Diriwayatkan

juga menyempai ini dari Ibnu Abbas r$,.
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Abu Umar menceritakan dari Al Qasim bin Muhammad,

bahwa seorang lelaki mendatanginya lalu menanyakan kepadanya

tentang sesuatu, maka Al Qasirn berkata, "Aku fidak mengerti

tentang hal itu." Lelaki itu berkata, "sesungguhnya aku diarahkan

kepadamu, aku tidak tahu selainmu." Al Qasim berkata,

"Janganlah engkau melihat paniangnlra jenggotku dan banyaknya

orang di sekitarku. Demi Allah, aku fidak mengerti tentang ifu-"

lalu seorang tua dari Quraisy yang tengah duduk di sebelahnya

berkata, "Wahai anak saudaraku, penuhilah itu. Demi Allah, aku

tidak pemah melihat di majlis aSnhmu yang seperti hari ini." Al

Qasim berkata, "Demi Allah, bila lisanku dipotong, maka ihr lebih

aku sukai daripada aku membicarakan apa yang tidak aku

ketahui."

Abu Umar menceritakan dari Ibnu Uyainah dan Sahnun:

"Manusia yang paling berani memberikan fatwa adalah yang paling

sedikit ilmun5a."

Malik bin Anas berkata, "Barangsiapa menjawab suafu

masalah, maka sebelum menjawabq;a hendaknya membayangkan

dirinya ke surga atau ke neraka, dan bagaimana keselamatannya di

akhirat." Ia ditanya tentang suafu masalah, lalu ia pun berkata,

"Aku udak tahu." Lalu dikatakan kepadanya, bahwa ihr masalah

yang sederhana, maka ia pun marah dan berkata, "Tidak ada

sesuatu pun yang sederhana di dalam ilrnu. Tidakkah engkau

dengar firman Allah @:

@{jsja{&$
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" saungguhn5n Kami akan mqturunkan kepadamu

perkaban t/ang fumt" (Qs. Al Muzzammil [73]' 5)

Jadi, selnua ilmu itu berat. Apalagi lrang kelak akan

ditanyakan pada hari kiamat-" Ia juga b€rkata, 'Para sahabat

Rasulullah $ memsa berat dengan berbagai pertanyaan, dan

seseorang dari mereka tidak menjawab stratur masalah hingga

mengambil pendapat sahabatnya yang lain. Padahal mereka telah

dianugerahi kelunrsan dan taufiq disertai kesucian. [-alu bagaimana

kita yang diliputi dengan berbagai kesalahan, sementara dosadosa

menyelimuti hati hta-"

AMurrahman bin Mahdi berkata, 'seomng lelaki datang

kepada Malik menanyakan tentang sestrahr selama berhari-hari

tanpa menjawabnya-" [-alu ia berkata, 'Wahai Abu AMurrahman,

sesungguhngra aln1 ingin keluar, dan sudah berkali-kali aku datang

kepadamu-' Ia menunduk orkup lama, kemudian mengangkat

kepalanla, lalu berkata, "Maa s5aa'allah unhai ini- Sesungguhnya

aku hanp berbicara mengenai apa yang aku hra ada kebaikan

padanya, dan aku fidak mengerti mengenai masalahmu ini-"

AsySlpfi'i ditanlra tentang suatu masalah, lalu ia pun diam,

maka dikabkan kepadanya, "Tidakkah engkau menjawab?

Semoga Allah merahmatimu." Ia berkata, 'Hingga aku

mengetahui kartamaan dalam diamku atau dalam jawaban-"

Adalah Sa'id bin Al Musa1ryib, ia hampir tidak pemah

memberi futwa dan tidak pemah mengatakan sesuatu kecuali ia

mengatakan, 'Ya Allah, sdamatkanlah aku, dan selamatkanlah

dariku."
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Sahnun berkata, "Manusia yang paling sengsara adalah

yang menjual akhiratnya dengan dunianya. Dan yang lebih

sengsara darinya adalah yang menjual akhirah'rya dengan dunia

orang lain." Lalu ia berkata, "Aku memikirkan hal ifu, lalu aku

mendapatinya pemberi fatwa: seorang lelaki yang telah melanggar

sumpah mengenai isterinya dan budaknya mendatanginya, lalu

berkata kepadanya, 'Tidak ada apa-apa atasmu.' Lalu orang yang

telah melanggar sumpah itu pergi, kemudian menggauli istrinya

dan budaknya. Maka orang ini (pemberi fatwa ini) telah menjual

agamanya dengan dunianya lakilaki ini."

Seorang lelaki datang kepada Sahnun menanyakan tentang

suatu masalah. Selama tiga hari ia bertolak-balik kepadanya, lalu

berkata, "Bagaimana masalahku? Semoga Allah memperbaiki

keadaanmu, hari ini adalah hari ketiga." Sahnun berkata, "Apa

yang harus aku lakukan terhadap masalahmu? Masalahmu mmit,

ada banyak pendapat mengenai ihr, dan aku bingung tentang itu."

Lelaki itu berkata, "Dan engkau, semoga Allah memperbaiki

keadaanmu, sangat ahli untuk setiap masalah yang pelik." Sahnun

berkata, "Tidak demikian, wahai anak saudaraku. Perkataanmu ini

tidak akan menghempaskan dagingku dan darahku ke neraka.

Betapa banyak hal yang tidak aku ketahui. Jika engkau bersabar,

aku harap masalahmu akan membaik. Dan jika engkau ingin pergi

menemui orang selainku, maka temuilah, niscaya masalahmu

langsung mendapat jawaban." Lelaki itu berkata, "Aku hanya

datang kepadamu dan tidak meminta fatwa kepada selainmu." Ia

berkata, "Kalau begitu bersabarlah." Kemudian setelah itu ia pun

menjawabnya.
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Dikatakan kepadanya, "sesungguhnyra engkau ditanya

tentang suahr masalah lnng seandainya salah seorang sahabatmu

ditanya mengenai ifu niscaya ia menjawabnya, nalnun engkau

malah berhenti padanya-" Ia berkata, "sesungguhnya fitnah

jawaban dengaan benar lebih berat daripada fihah harta."

Seorang ulama berkata, "Hanya sedikit orang yang gemar

memberi fatwa, bersegera kepadanya dan menekuninya, kecuali

yang minim taufiqnSra dan kacau perihalnya. Jika tidak menyukai

itu dan tidak memilihnln narnun tidak memiliki altematif lain dari

ifu, serta bisa mengalihkan perkara itu kepada yang lainnya, maka

pertolongan untuknp dari Allah adalah lebih banyak, dan

kebaikan di dalam iawabannya dan fatwa-fatwanya lebih

dominan."

Bislr Al Hafi b€rkata, "Barangsiapa lrang suka ditanya,

maka ia tidak pantas unfuk ditanla." Abu Umar menceritakan dari

Malik, "Seorang lelah mengabarkan kepadaku, bahwa ia masuk ke

tempat Rabi'ah, lalu ia mendapatinya tengah menangis, maka ia

berkata, 'Apa lnng membuatnu menangis? Apakah ada suahr

musibah yang menimpamu?' Dan ia pun merasa sedih karena

tangisannlp. [-alu ia menjawab, 'Tidak, akan tetapi orang yang

tidak merniliki ilrnu telah dimintai fatwa, dan tampak perkara besar

di dalam Islam'."

Rabi'ah berkata, "Sungguh sebagian orang yang memberi

fatwa di sini lebih lalpk dipenjara daripada para pencuri'"2zl

2r Bdai' Al Faw;aid, 3/2*2%.
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Pemberian Fatwa

Allah & berfirman,

u Dan (menghammkan) mengada-adalan terhadap Allah ap
Wng tidak kamu kebhui." Qs. Al A'raaf l7l: 33)

Ini mencakup mengada-ada perkataan terhadap Allah tanpa

berdasarkan ilmu mengenai nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya,

syari'at-Np dan agama-Nya.

Disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah yang mar{u':

" Barangsiapa dibqi ktwa wng frdak wlid, maka dosaryn

han5m a2,s orang tmng menfuinin 7u1*4?22

Az-hhri meriwayatkan dari Amr bin Sp'aib, dari ayahnya,

dari kakeknya, ia berkata, "Nabi $ mendengar sejumlah oftmg

berdebat mengenai Al Qur'an, maka beliau bersaMa,
z ) /, / u /

aq 6k {'r"e.t F,$'oti A'#Ct
tt oz )-9 z ! );b;. O:t*,_ itt

Elnsiftfoy cfr a lhnuf @ryyim

-.6.2 o. )z o.L;l-l cjea. Aea.
ll/

'o4ii{6nr$i}563

;tii U,* x:iL CLt # *,b, el ;

4Illqg'J7

222 Diriwayatkan oleh lbnu Majah di dalam muq3ddimah, 53; dan Ahmad,
2/321.
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lz o.l.brt \)

- r,JP it-; t* Xlr'.Jn;- c"t,t i i
"sesungguhnja b;* ontgonng tpng sebelun kalian

adalah karena hal ini. Mqeh mqtbantud<an Kibb Nlah satu

sama lain, pdahal fitt^nnln Kibb Allah saling

membqrarl<an sfu sma lain dan Mak aling mqtdusbkan safu

sarna lain. Maka aF 3ang kahn kehn dadnlp labkanlah, dan

apa tnng Mak l<alian kebhui darinSp ,mb sqahlankh kepada

Smng mengebhuin5a-"%

Beliau merrerintahkan orang yang fidak mengetahui

sesuafu dari Kitabullah agar merS;erahkannya kepada yang

mengetahuiryra, dan udak nrengadlada Perkataan berdasarkan

apa lrang tdak diketahuinya-

Malik bin Mghqral meriwalatkan dari Abu Htshain, dari

Mujahid, dari AiqBh 6,: Balun k€trka ttmrn alat yang

menyatakan kesuciannlp, Abu Baka'r merrcftrrn kepalarrya. Aisyah

menufurkan, "I-ahr aku be*ata 'Mengapa sebelumnya engkau

tidak mergnmpaikan kebebamnku keeada Nabi $?' Abu Bakar

berkata, 'l-angit rran r FnS akan menar-urgiku dan bumi mana

yang aton menampungftu bih alar mengaf,alcn apa lnng tidak aku

ketahui?''

AWub meriurayatlon dari Ibnu Abi Mulailoh, ia berkata,

"Abu Bakar AstFshiddiq Q, ditanya nreng€nai srafu a1at, maka ia

223 Dmwalpdmn oleh Ahnra4 2A85-

I

,l->71.
9zt . -/t

,-lJS,.ta .ax.

s10

to
dt;A



Ensifrfoy e f,ia l6nu{ @ryyim

berkata, 'Bumi mana yang akan menampungku, langit mana lrang

akan menaungiku, kemana aku akan pergr, dan apa yang harus

aku perbuat bila aku mengatakan tentang Kitab Allah tanpa

berdasarkan apa yang dikehendaki Allah dengann5ra?"'

Al Baihaqi menyebutkan dari hadits Muslim bin Abu Imran

Al Bathin, dari Azarah At-Tamimi, ia berkata, "Ali bin Abu Thalib

karmmallaahu onjhah berkata mengenai surga, 'Betapa sejuknya

pada hatiku!' tiga kali. Mereka berkata, 'Wahai Amirul Mukminin,

apa ifu?' Ia berkata, 'Seseorang ditan5n mengenai apa 5nng tidak

diketahuinya, lalu ia mengatakan, 'Allah yang lebih mengetahui'."

Diceritakan juga dari Ali,{&, ia berkata, "Lima hal yang

apabila seseorang bepergian ke Yaman maka kelima hal ifu itu
menjadi hasil dari berpergiannla: Seorang hamba tidak takut keculi

kepada Rabbnya, dan tidak takut kecuali dosangra, orang lnng
tidak mengetahui tidak malu untuk belajar, dan orang yang tidak

tahu bila ditanya mengetahui hal yang tidak diketahuinya maka

tidak malu unfuk mengatakan, 'Allah yang lebih mengetahui.' Dan

sabar terhadap agama setara dengan kepala pada hrbuh."

Az-Zuhn mengatakan dari lftalid bin Aslam, yaitu

saudaranyaZaid bin Aslam, "Kami berangkat bersama hnu Umar

dengan berjalan kaki, lalu seorang badui menemui kami, lalu

berkata, 'Engkaukah AMullah bin Umar?' Ia menjawab, 'Benar.'

Lelaki ifu berkata lagi, 'Aku menanyakanmu lalu aku ditunjukkan

kepadamu, maka beritahulah aku: apakah bibi (saudara kandung

ayah) mewarisi?' Ibnu Umar berkata, 'Aku tidak tahu.' Lelaki itu

berkata, 'Engkau tidak tahu?' Ibnu Umar menjawab, 'Ya, temuilah

para ulama di Madinah, dan tanyakan kepada mereka.' [-alu ketika
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ia hendak beranjak, ia menciumi kedua tangan Ibnu Umar dan

berkata, 'Benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman;

bila ia ditanya mengenai apa yang tidak diketahuinya maka ia akan

mengatakan, 'Aku tidak tahu'."

Ibnu Mas'ud & berkata, "Barangsiapa yang memiliki ilmu,

maka hendaklah mengatakannya, dan bamngsiapa yang tidak

memiliki ilmu maka hendaklah mengatakan, 'Allah yang lebih

mengetahui.' Karena Allah berfirman kepada Nabi-Nya,

'o,izuVdqiA){"tSC:63

"Katakanlah (hai Muhammad): 'Aku tidak meminta upah

sedikit pun kepadamu atas dakumhku; dan bukanlah aku termasuk

orang-onng yang mengada'adakani "(Qs. Shaad [38]r 86)

Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu

Abbas: "Bamngsiapa memberi fatwa kepada manusia mengetahui

segala hal yang mereka tanyakan kepadanya, maka ia seorang

yang gila."

Ibnu Syubrumah berkata, 'Aku mendengar Asy-Sya'bi

apabila ditanya mengenai suatu masalah yang pelik, ia berkata,

'Banyak pemilik bulu yang tidak dapat dituntun dan tidak dapat

digiringkan, seandain5a para sahabat ditanya mengenai itu, niscaya

akan menyrrlitkan mereka'. "

Abu Hushain Al Asadi berkata, "Sesungguhnya seseorang

mereka benar-benar memberi fatwa mengenai suatu masalah, yang

seandainya masalah itu diajukan kepada Umar, niscaya ia

mengumpulkan para peserta perang Badar unfuk mengulasnya."
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Ibnu Sirin berkata, "Sungguh matinya seseorang dalam

keadaan jahil adalah lebih baik baginya daripada ia mengatakan

apa yang tidak diketahuinya."

Al Qasim b€rkata, 'Di antara b€nfuk penghormatan

seseorang terhadap dirinya adalah tidak mengatakan keorali apa

yang benar-benar ia mengetahuinya-"

Ia juga ffiata, 'Wahai wa4la lrah demi Allah, lorni tdak
mengetahui bantnk hal 17ang lolian tanlrakan k€eada kami. Dan

sungguh, hidupnya seseoftng dalam keadaan ,amil kectrali

mengetahui apa-apa yang A[ah uniiblran atasrryra, adalah lebih

baik baginya daripada mengatakan terhadap Allah dan Rasul-Nya

apa-apa 1nng Udak dikehhuinya."

Malik berkata, 'Di antara mendalamryp pernahaman

seorang alim adalah mengatakan: 'Aku fidak tahu.' Karena boleh

jadi itu menjadi kebaikan bagrnlra."

Ia juga berkata, "Aku lbnu Hurmuz berkata,

'Hendaknya seoftrng alim marrariskan k€eada murid-muridnya

yang setelahnya: 'Aku tidak tahu.' Sehingga hal ifu menjadi dasar

pegangan mereka trntuk mertriuk kepadarqTa."

AsySya'bi berkata, "(Ungkapanl 'Aku Udak tahu' adalah

setengah ilmu."

AsySSafi'i berkata, "Aku Malik berkata, 'Aku

mendengar hnu 'Ajlan berkata, 'Bila seorang alim lengah, maka

aku tidak tahu apakah b€nar'.' Ibnu 'Ajlan

menyebutkan ini dari hnu Abbas ;ft,-
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Abdurrahrnan bin lt{ahd berlmta, 'seorang lelaki datang

kepada Malik merranlBtrmn terrtang sesuatu selama berhari-hari

tanpa merriaurabngra-' L-alu ia bedot4 'Wahai Abu AMurrahman,

sesungguhq;a al<rr ingin kehEr, dan sudah berloli-kali alu datang

kepadamu-' Ia mengangfut keealanla hlu berkata, " Maa

s5na'allahurahai ini. Sesrngguhn!,a alm hanya berbicara mengenai

apa yang alar l<ba ada kebaikan padarrya, dan aku tidak mengerti

mengenai masalahmu ini'-"

Ibnu Wahb berkafia, 'Aku mendengar Malik berkata,

'Tergesagesa dalam mernberi fatwa adahh srahr benfuk kejahilan

dan kebodohan.' Ia iqa nrengabkan, 'Perlahan-lahan adalah dari

Allah, sedanglon tergesagesa adalah dari s!retan'-" Perkataan ini

juga diriurayatkan AFI-aib bin Sa'd dari Yadd bin Abu Habib, dari

Sa'd bin Sinan, dari Anas, bahura Rasulullah $ bersabda,

6rb"::Jl'J, -d;$r! .if
"Perlahan-hlnn &lah dai Allah, aarybn tagmgaa

adalah dari sgebn-24 crrnsrrAryaiaWd-

Ibnu Al Mr-urkadir bedota, 'Orang afim itu di antara Allah

dan para mat<lulr-t\n, maka hendaklah ia mdihat bagaimana ia

masuk di terrgah mereka-"

Ibnu Wahb bert<aftq *Malik berlota keeadalar ketika ia

mengingkad banlBknya iamban rnengenai squrnlah masalah,

'Wahai Abdulhh, apa yang englnu k€tahui maka katakanlah, tapi

2a Drlwaftlon d€h Al Bailrai d dahn AygDDq bab' kepastian dalam

keputnsan, 2m57,,i0Ao44 dan Atu Yala d dahn MAtV,7n47 ' 42ffi-

'o;6i
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jangan sampai engkau mengahmgkan kah-mg Snng buruk kepada

manusia'."

Malik berkata, 'Rabi'ah menceritakan kepadaku, ia berkata,

'Abu Khaladah -seorang qadhi 3ang baik- berkata kepadaku,

'Wahai Rabi'ah, alu melihafonu mernberi fatwa kepada orang-

orang. Maka bila datang seseorang kepadamu unfuk bertanya

kepadamu, maka jangan sampai ambisimu unfuk berlepas dari apa

yang ia tanyakan kepadamu'."

Adalah hnu Al Mtrsal6ab, hampir tidak pemah memberi

fatwa kecuali ia mengatakan, 'Ya Allah, selamatkanlah aku, dan

selamatkanlah dariku. "

Malik berkata, "Aku tidak meniaurab tentang fatwa hingga

aku bertanya kepada orang yang lebih mengetahui daripada aku:

'Apakah menuruhnu alil layak unhrk ihr?' Aku pemah bertanya

kepada Rabi'ah dan bertanya kepada Yahya bin Sa'id, lalu

keduanp memerintahkan hal ifu kepadaku'." Lalu dikatakan

kepadanya, "Wahai Abu Abdullah, bagaimana bila mereka

melarangmu?" Ia menjaurab, 'Maka alo.r berhenti-"

hnu Abbas .ft, ber*ata kepada 'lkrimah, maulanya,

"Pergilah engkau, dan berilah fatwa kepada oraryforang, karena

aku akan membanfumu. Barangsiapa yang bertanlla kepadamu

mengenai hal yang dipentingkannlp, maka berilah ia fatwa, dan

barangsiapa yang bertanya mengenai hal yang tidak

dipentingkannya maka janganlah engkau memberinya fatwa.

Karena sesungguhnya engkau dua pertiga beban

manusia dari dirimu."
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AdalahAyyub,apabilaadaseseorangyangbertanya
kepadanp, ia berkata, 'Tolong diulangi." Jika ia mengulangi

pertanpa4nSA sebagaimana yang ia tanyakan pertama kali, maka

ia merrjarrrabnya, dan iika tdak maka ia tidak menjawabnya- Dan

ini termasuk kedalaman pernahaman dan kecerdasannya, semoga

Allah merahmatinYa-

Di dalam hal ini terkandung seiumlah faidah:

Di antaraqn: Bahwa masalah semakin jelas dan terang

dengan memahami Pertarryaan-

Di antararyn juga: Bahwa ada kernungkinan penanya

mengesampingkan zuahr hal yang karenanln hukumnya menjadi

berteda, maka bila ia mengulanginya bisa jadi menjadi jelas

baEnya.

Di antaranlp juga: Bahura yang ditanSn adakalanp tidak

be.gifu folnrs kepada pertanyaan pada mulanp, kemudian setelah

itu barulah terfokus.

Di arrtaranlp iuga Bahwa bisa iadi jelas baginlp kebandelan

penanlra, dan bahwa ia mengarang-ngarang masalah sehingga ia

merubah pertanlpan dengan menambah atau mengurangi, maka

bisa jadi malah tampak ielas bahwa masalahnya tdak ada

hakikatgp, dan bahrra ihr hanplah rekaan atau tidak riil sehingga

tidak hanrs dijarlnb, karena fawaban berdasarkan dugaan hanp

dibolehkan saat danrmt. Bila ada masalah demikian, maka

keadaannya menjadi danrrat, sehingga pefuniuk kepada kebenaran

lebih dekat. Wattahu ,'1rr-DS

u rkmelM,ilryii42n*18-

516



E LrifrtoJtcrta l6nu{ Qryyim

Mengada-Ada Terhadap Allah Tanpa Berdasarkan
Ilmu

Allah @ mengharamkan mengadaada terhadapN3n tanpa

berdasarkan ilmu dalam pemberian fatura dan kepufusan, serta

menjadikannya termasuk keharaman yang paling bar, bahkan

menjadikannya di urutan tertinggi dalam hal ihr, !,ang mana

Allah S berfirman,

i t:i'uq 6 $ 
"11, 

6 J;;ii c; ;? c4,i

ijfi;Y,^rfi" .*is_i(,;$tgr3 6t di #,i;c'6

@'o{A{(,;i1f
" Katalanlah: 'Tuhan:ku lnnSa manghanml<an petbuabn

yang keji, baik 5nng nampk abu p,n Wry tasenbunyi, dan

perbuatan dosa, melanggar hak manusia bnp absan gng benar,

(mengharamkan) mempercelatfii<an NIah dangan sauafu yang

Allah tidak menurunkan ht4iah mfitk itu dan

mengada-adakan terhadap Allah ap truU frdak l<amu ketahui'.o

(Qs. Al A'raaf [7]: 33)

Allah mengurutkan keharaman merrjadi empat urutan, dan

memulai penyebutannya dengan yang paling ringan, yaifu

perbuatan-perbuatan keji, kemudian b€ralih kepada png lebih

besar keharamannya daripada ihr' yaifu perbuatan dosa dan

kezhaliman. Kemudian yang lebih besar lagi pengharamannya dari

kedua hal itu, yaitu memperselnrhrkan Allah @, kemudian yang
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keempat adalah png lebih haram lagi dari semua itu, yaitu

mengada-ada terhadapNya tanpa berdasarkan ilmu, dan hal ini

mencakr"rp mengadaada terhadap Allah $ tanpa berdasarkan ilmu

mengenai nalna-nalna-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-

Nya, serta mengenai agama-Nya dan syari'at-Nya-

Allah S berfirman,

31: 6 i.{s ;e;*!tJ; r;-t}}; SS

i'y3+{S ;it Jt Vi''+?l:\:i{)
'o;,9,-{a(Jl

"Dan janganlah karnu mengabkan terhadap apa yang

disebut-sebut oleh lidahmu sffira dusb: 'Ini halal dan ini haram,'

untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah-

Saungguhn5a oftnsyorzng tnng mengada-adakan kebohongan

terhadap Alhh fradahh beilntung. (Itu adalah) kesenangan yang

sdikit; dan bagi mqela adzab Wng pedih." (Qs. An-Nahl [16]:

116-117)

Terlebih dahulu Allah & mengancam mereka atas

kedustaan terhadapNya mengenai hukum-hukum-Nya dan

perkataan mereka mengenai apa-apa yang tidak diharamkan-Nya

sebagai hal yang harurm, dan apa-apa yang tidak di halalkan-Nya

sebagai hal ylang halal. Ini penjelasan dari Allah $, bahwa seorang

hamba tidak boleh mengatakan: 'lni halal, dan ini haram,' kecuali

pps;-{,uu
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mengharamkannya.
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Ahh e menghalalkannlp dan

Seorang salaf mengatakan, 'Herrdaklah seseoftmg kalian

merasa takut unfuk mengatakan, 'Allah menghalalkan anu, dan

mengharamkan anu,' lalu Allah mengatakan kepadanya, 'Engkau

dusta. Aku tidak menghalalkan anu, dan tidak mengharamkan

anu.' Maka tidak selalnknlp ia mengatakan apa !/ang tdak

diketahuinya adanSn wahyr png menjelaslon penghalalannya dan

pengharamann5n, bahun Allah menghalalkannya dan Allah

mengharamkannya, karena mengekor atau talnpil." Disebutkan di

dalam hadits shahih, bahwa Nabi $ melarang komandan

pasukannya, Buraidah, unhrk merrberi kepufusan terhadap

musuhnya apabila mengepung mereka atas hularm Allah.

Dan beliau bersaMa,

.Y it g,yt '& iafi ,s)l6i'a;V
,r.{;bl &,,'ar* ;, i ft'"{t,

"Karena sesunggwhn5a engl<au Mak bhu, apkah engkau

tepat memufuskan NIah pada mere,ka abukah frdak?

Akan tetapi, pufuskan abs merel<a Mmrlan u dan

kepufusan para saha$ugnif .226

Silakan cermati, bagaimana beliau membedakan antara

hukum Allah dan hukum komandan 1nng beriitihad, dan beliau

226 Diriwayatkan oleh Muslim menyempai ini pada tentang jihad

dan perjalanan jihad, bab: imam menuniuk pam kornandan,l73l.
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melarang penyebutan kepufusan para mujtahid sebagai keputusan

Allah.

Karena ifu, ketka seorang juru tulis sedang mencatat suatu

keputusan di hadapan Amirul Mukminin, Umar bin Khaththab rg,
yang diputuskannya, yang mana ia menuliskan, "lni adalah apa

yang Allah perlihatkan kepada Amirul Mukminin, [Jmar," maka

Umar berkata, "Jangan kau catat begihr, akan tetapi catatlah: Ini

adalah apa yang dipandang oleh Amirul Mukminin, Umar bin

Khaththab."

Ibnu Wahb berkata, "Aku mendengar Malik berkata, 'Tidak

pernah menjadi perkara manusia, tidak pula para pendahulu kami,

dan aku tidak pemah mengetahui seorang pun yang diikuti yang

mengatakan tentang sesuatu, 'lni halal dan ini haram,' dan mereka

tidak berani melakukan ihr, akan tetapi mereka hanya

mengatakan, 'Kami tidak menyukai demikian,' 'menurut kami ini

baik sehingga semestinla hi,' 'kami tidak memandang ini'."
Diriwayatkan juga darinya oleh Auq bin Ya'qub, dan

menambahkan: "Dan mereka tidak mengatakan, 'lni halal dan ini
haram. Tidakkah engkau dengar firman Allah &,

"Katakanlah: 'Terangl<anlah kepadaku tentang rqeki yang

diturunkan Allah kepdarnu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram

dan halal.' I{atakanlah: Apakah Allah telah
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memberikan izin kepadamu (tentang ini) abu l<amu mengada-

adakan saja terhadap Allah?'lQs. Yuunus [10]: 59)

Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya,

dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dan Rasul-

NYa'."227

Tergelincirnya Orang Alim

Para pengarang As-Sunnah memadukan rusaknln taklid

dan pembatalannya, serta penjelasan tergelincimya orang alim,

untuk menjelaskan rusaknya taklid, dan bahwa seorang alim

terkadang tergelincir dan ifu pasti, karena bukan seorang yang

ma'shum (terpelihara dari kesalahan), maka tidak boleh menerima

setiap yang dikatakannya, dan tdak boleh memposisikan

perkataannya seperti perkataan orang Wng ma'shum.

Yang dicela dan diharamkan oleh setiap orang alim di

muka bumi serta dicela oleh para ahlinya adalah asal petaka dan

fihah para pengekor. Karena mereka mengekor otang alim pada

apa yang ia tergelincir padanya dan pada apa lrang ia tidak

tergelincir padanya, dan mereka tidak dapat membedakan ifu,

sehingga mereka mengambil agama dengan kesalahan gnng pasti.

Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan

apa yang dihalalkan Allah, dan mensyari'atkan apa-apa yang tidak

disyari'atkan, dan mereka pasti melakukan ifu, karena tidak ada

keterpeliharaan pada orang yang mereka tiru, padahal kesalahan

pasti ada padanya.

227 lt2p Al Muwaqqi'in,1/3941.

521



J ;' Lyj G;i JL i)'#t r,'nf Lt

'€axfek$\ qTiu;,-4tiX JVl ,t'g

Ensifrfoy efr a l6nuf @ryyim

Al Baihaqi dan png lainnya menyebutkan dari hadits Katsir

ini, dari ayahnyra, dari kakeknya, secara mar{u':

f$ \'Fr:d,GJ' {:t#r.
"Jauhihh ketagelincinn ; afim ;, nantikanlah

kembalinSrd'.2%

Ia juga menyebutkan dari hadits Mas'ud bin Sa'd, dari Yazid

bin Abu Zir,rd., dari Mujahid, dari hnu Umar, ia berkata,
"Rasulullah $ bersabda,

'Saunguhnla tnng ph7 aku khawatirkan terhadap

unatku da tiga: Keteryelincinn onng alim, berdebatkan munafik
dengan Al Q.r'an, dan dunia 5nng metnenggal lnlin pu1iur."229

Sebagaimana diketahui, bahvva yang dikhawatirkan dari

ketergelinciran orrng alim adalah meninrnya dalam

ketergelinciranngp, karena bila bukan karena takdir maka

kaergelinciran oftrng alim tdak dikhauratirkan terhadap yang

lainnla.

u Diritrnptkan c,l€h Al Baihaqi di dalam Sunarnrsa, bab: apa yang
dibolehkan dari kesaksftm para penurut hawa nafsu, 1/271,20706.

22e Diriwaya*an d€h Affr-Thabamni di dalam Al t{abir 20/138,282, dan di
&latn Al Austh menlrerupainla, 8/307, 7 815-
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Maka bila ia mengetahui bahwa itu ketergelincimn, tidak

boleh baginya mengikutinya, demikian kesepakatan kaum

muslimin. Karena itu berarti mengikuti kesalahan dengan sengaja.

Sedangkan yang tidak mengetahui bahwa ifu ketergelinciran, maka

ia dimaafkan. Dan keduanya melewati batas daripada apa yang

diperintahkan.

Asy-Sya'bi berkata, "lJmar berkata, 'Zaman dirusak oleh

tiga hal: para pemimpin yang menyesatkan; perdebatan orang

munafik dengan Al Qur'an -padahal Al Qur'an itu haq-; dan

ketergelinciran orang alim'." Telah dikemukakan, bahwa Mu'adz

tidak pemah duduk di suatu majlis dzikir kecuali ia mengucapkan

ketika duduk, "Allah menentu keadilan. Binasalah orctng-orang

yang meragukan ..." al hadits.

Di dalamnya disebutkan: Dan aku peringatkan kalian

tentang penyimpangan yang bijaksana, karena terkadang syetan

mengatakan kesesatan melalui lisan orang yang bijaksana, dan

terkadang seorang munafik mengatakan kalimat Snng haq. Aku

katakan kepada Mu'adz, "Bagaimana aku bisa tahu, semoga Allah

merahmatimu, bahwa orang yang bijaksana terkadang mengatakan

kalimat sesat, dan bahwa orang munafik terkadang mengatakan

kalimat yang haq?" Ia berkata kepadaku, "Jauhilah hal-hal yang

samar dari perkataan orang yang bijaksana, yang dikatakan: apa

ini? dan itu tidak memalingkan Anda darinya, karena boleh jadi ia

meralatnya. Dan berpeganglah pada kebenaran bila engkau

mendengamya, karena ada cahaya di atas kebenaran."

Al Baihaqi menyebutkan dari hadits Hammad bin Zaid, dari

Al Mutsanna bin Sa'id, dari Abu Al Aliyah, ia berkata, "lbnu
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Abbas rg berkata, 'Kecelakaanlah bagi orang-orang yang

mengikuti karena ketergelinciran-ketergelinciran orang alim.'
Dikatakan kepadanya, 'Bagaimana ifu, wahai Abu Abbas?' Ia

berkata, 'Yaitu seorang alim berkata menunrt pandangannya
sendiri, kemudian ia mendengar hadits dari Nabi r$, namun ia
membiarkan apa yang telah dikemukakannya'."

Di dalam lafazh lainnya disebutkan: "Lalu ia berjumpa
dengan orcmg yang lebih mengetahui tentang Rasulullah $
daripadanya, lalu omng itu memberitahunya, lalu ia merujuk
(menarik kembali), narnun para pengikutrya menetapkan

berdasarkan apa yang telah ditetapkannya."

Tamim Ad-Dari berkata, "Wadpadailah ketergelinciran
orang alim." Maka Umar bertanya kepadanya, "Apa ifu
ketergelinciran orang alim?" Tamim berkata, "la tergelincir
bersama manusia, lalu ia difuntut, sehingga bisa jadi orang alim ifu
bertaubat, sedangkan orang-orang lainnya tetap berpegang dengan
ucapannSla."

Syr'bah mengatakan dari Amr bin Murrah, dari Abdullah
bin Salamah, ia berkata, "Mu'adz bin Jabal berkata, ,Wahai

sekalian orang fuab, apa yang akan kalian lakukan terhadap tiga
hal: dunia yang memenggal leher kalian, ketergelinciran orang
alim, dan pendebatan orang munafik dengan Al Qur'an?' Mereka
terdiam, lalu Mu'adz berkata, 'Adapun orang alim, bila ia
mendapat petunjuk maka janganlah kalian menirunya pada agama
kalian, dan bila ia terfitnah maka janganlah kalian memuhrs ada

kalian darinya. Karena seorang mukmin bisa terfitnah kemudian
bertaubat. Adapun Al Qur'an, ia memiliki menara seperti menara
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jalanan, sehingga tidak samar bagi seorang pun. Maka apa yang

kalian ketahui darinya maka janganlah kalian menanyakannya, dan

apa yang kalian merasa ragu maka serahkanlah kepada yang

mengetahuinya. Adapun dunia, barangsiapa yang Allah jadikan

kekayaan di dalam hatinya maka sungguh ia telah beruntung, dan

barangsiapa yang tidak, maka dunianya tidaklah berguna

baginya'."

Abr-r Umar menyebutkan dari hadits Husain Al Ju'fi, dari

Zaidah, dari Atha' Ibnu As-Saib, dari Abu Al Bukhturi, "Salman

berkata, 'Bagaimana kalian terhadap tiga hal: ketergelinciran orang

alim, pendebatan orang munafik dengan Al Qur'an, dan dunia

yang memenggal leher kalian? Adapun ketergelinciran orang alim,

maka bila ia mendapat petunjuk, janganlah kalian menirukannya

pada agama kalian.

Adapun pendebatan orang munafik dengan Al Qur'an,
maka sesungguhnya Al Qur'an memiliki menara seperti menara

jalanan sehingga tidak samar bagi seorang pun, maka apa yang

kalian ketahui darinya ambillah, dan apa yang tidak kalian ketahui

maka serahkanlah kepada Allah. Adapun dunia yang memenggal

leher kalian, maka lihat kepada orang yang lebih rendah daripada

kalian dan janganlah kalian melihat kepada yang lebih tinggi

daripada kalian'." Abu Umar berkata, "Ketergelinciran orang alim

diserupakan dengan pecahnya perahu. Karena bila ia tenggelam

maka banyak orang yang tenggelam bersamanya."

Abu Umar berkata, "Jika shahih dan valid bahwa seorang

alim bisa tergelincir dan keliru, maka tidak boleh seorang pun
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memberi fatwa dan mengikuti pendapat yang ia tidak mengetahui

arahnya."

Selain Abu Umar mengatakan, "Sebagaimana bahwa

hakim ada tiga macam; yaih-r dua hakim di neraka dan satu di

surga, maka para pemberi fatwa juga ada tiga macam, dan tidak

ada perbedaan antara keduanya kecuali bahwa hakim mewajibkan

apa yang difatwakannya, sedangkan pemberi fatwa tidak

mengharuskannya."

Abu Umar menuturkan dari Abu Al Bukhfuri, dari Ali, ia
berkata, "Janganlah kalian menirukan orang-orang; karena

seseorang itu melakuan perbuatan ahli surga, kemudian

berdasarkan ilmu Allah padanya ia berubah sehingga melakukan

perbuatan ahli neraka, lalu mati dalam keadaan termasuk golongan

ahli neraka. Dan seseorang itu melakukan perbuatan ahli neraka,

lalu berdasarkan ilmu Allah padanya ia berubah sehingga

melakukan pertuatan ahli surga, lalu ia mati dalam keadaan

termasuk golongan ahli surga. Jika kalian memang harus

melakukannya, maka mencontoh mereka yang telah meninggal,

bukan yang masih hidup."

Ibnu Mas'ud berkata, "Janganlah seseorang kalian

mengikutkan agamanya pada orang lain, bila orang lain itu
beriman maka ia beriman, dan bila orang lain itu kafir maka ia pun

kafir; Karena tidak boleh mencontoh dalam keburukan."

Abu Umar berkata, "Telah diriwayatkan secara valid dari

Nabi $, bahwa beliau bersabda,
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\W 6rZ u6t'^*'; ,)c:::r J"$
o rl":-:r t ;*5, * f,. t'1i5, o -frx"

uPara ulama akan sima, kemudian manusia mengangkat

para pemimpin yang jahil, mereka ditanya lalu mereka pun

membei fatwa tanpa berdasarkan ilmu, sehingga mereka sesat

dan menyesaflrrr."23o

Abu Umar berkata, "Semua ini menafikan taklid dan

membatalkannya bagi yang memahaminya, serta menunjukkan

kepada yang lurus." Kemudian ia menyebutkan riwayat dari jalur

Yunus bin 'Abdul A'la, "Sufuan bin Uyainah menceritakan kepada

kami, ia berkata, 'Rabi'ah berbaring sambil menutupi kepalanya

dan menangis, maka ditanyakan kepadanya, 'Apa yang

membuatmu menangis?' Ia berkata, 'Riya yang nyata, dan syahwat

yang tersembunyi, sementara bagi para ulama mereka bagaikan

anak-anak pada imam mereka. Apa yang mereka larangkan pada

mereka maka mereka berhenti, dan apa yang mereka perintahkan

kepada mereka maka mereka melaksanakannya'."

Abdullah bin Al Mu'tamir berkata, "Tidak ada perbedaan

antara binatang yang ditunfun dan manusia yang men-tokli6."231

230 Diriwayatkan serupa itu oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang ilmu,

bab: bagaimana dicabutnya ilmu, 100; dan Muslim pada pembahasan tentang

ilmu,2673.
23L 17u* Al Muwaqqi'in,2/\73'L77.
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Orang Alim yang Buruk

Setiap ahli ilmu yang mengutamakan dunia dan

mencintainya, maka pasti mengatakan terhadap Allah secara tidak

haq di dalam fatwa-fatwa dan hukumnya, baik di dalam khabarnya

maupun pengharusannya. Karena hukum-hukum Rabb S banyak

yang menyelisihi tujuan manusia, terutama para pengincar

kekuasaan dan mereka yang memperfurutkan syahwat. Karena

tujuan mereka tidak sempuma kecuali dengan menyelisihi

kebenaran dan banyak menolaknya. Maka bila seorang alim atau

hakim mencintai kekuasaan, dan memperturutkan syahwat, maka

itu tidak akan sempuma bagi mereka kecuali dengan menolak

kebenaran yang menyelisihinya, terutama bila ada syubhat

padanya, sehingga berpaduan syubhat, syahwat dan

kecenderungan hawa nafsu, maka kebenaran pun disamarkan, dan

inti kebenaran pun dikaburkan. Bila kebenaran tampak jelas tanpa

ada kesamaran dan syubhat padanya, maka ia berani

menyelisihinya, dan mengatakan, "Aku punya jalan keluar dengan

taubat." Berkenaan dengan mereka dan yang sempa mereka,

Allah S berfirman,

uMaka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang klek)
yang menyia-nyiakan shalat dan memperfurutkan hawa nafsunya."

(Qs. Maryam [19]' 59)

Dan Allah juga berfirman mengenai mereka,

'o, 53i W:5ij3\ V6t &' l* bJs *
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tK,"i; i"ffi 6sr\ \3; 3L ;+ -;;'.ts,;;

# tili\x, :t+';; d o$ 6 j;i, r3;a6f*i

36tG \nu, W1'i;fi $ fi lF 1};rS 6 +-Sil 3*
'o j#5612fr-,Oll:f ';+$i

uMaka datanglah sesudah mereka generasi &nn7iahat) Png
mewartsi Taurat yang mengambil harta benda dunia yang rendah

ini, dan berkata, 'Kami akan dibei ampun.' Dan kelak jika datang

kepada mereka harta benda dunia sebanyak ifu (puk), niscaSm

mereka akan mengambilnya fiu7a). Bukankah perianiian Tatmt

sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka frdak akan

mengatakan terhadap Attah kecuali Wng benar, padahal mqel<a

telah mempelajari apa wng tetsebut di dalamnya? Dan l<ampung

akhirat itu tebih baik bagi mereka Wng bertalrun. Maka aplah
kamu sekalian tidak mengerti?"(Qs'Al A'raaf 17lt 169)

Allah & mengabarkan bahwa mereka mengambil ha*a

benda yang rendah dari ilmu mereka dengan mengharamkannln

atas mereka, dan mereka berkata, "Kami akan diberi ampunan,"

Dan bila mereka menemukan harta lainnya maka mereka pun

mengambilnya, maka mereka tems menerus demikian, dan ifulah

yang mendorong mereka mengatakan kepada Allah secara tidak

huq, yaifu mereka mengatakan, "lni hukum-Nya, syari'at-N5n,

agama-Nya," padahal mereka tahu bahwa agama-Nya, s5rari'at-

Nya dan hukum-Nya menyelisihi itu. Tidakkah mereka mengetahui
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bahura ihr adalah agama-Nya, syari'at-Nya dan hukum-Nya? Maka

ted<adang mereka mengatakan kepada Allah apa-apa yang tidak

mereka ketahui, dan terkadang mereka mengatakan apa yang

merel<a ketahui kebathilannya.

Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka mengetahui

bahwa negeri akhirat lebih baik daripada dunia, sehingga cinta

kelnrasaan dan syahwat tidak mendorong mereka mengutamakan

dunia atas akhirat. Jalan itu adalah berpegang teguh dengan Al
Kitab dan As-Sunnah, meminta tolong dengan sabar dan shalat,

mernikirkan dunia beserta kepergian dan kefanaannya, dan

memikirkan akhirat beserta kedatangan dan kelanggengannya.

Mereka yang tadi itu pasti mengada-ada dalam un$an

agama diserta kelaliman dalam perbuatan, sehingga berhimpunlah

dua hal pada mereka; memperfurutkan hawa nafsu yang

mernhrbkan mata hati sehingga tidak dapat membedakan antara

sunnah dan bid'ah, atau membalikkannya sehingga memandang

bid'ah sebagai sunnah dan sunnah sebagai 6i6'u1',.232

82 AlFauaid,149-150.
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DAKWAH

Keutamaan Menyeru Ke Jalan Allah

Derajat para shiddiq, kaum rabbani, para pewaris kenabian

dan khalifah kerasulan adalah derajat umat yang paling tinggr,

bahkan walaupun dari keutamaan dan kemuliaan hanyalah bahura

setiap yang mengetahui pengajaran dan bimbingan mereka, atau

mengajarkan sesuatu dari itu kepada orang lain, maka bagrqn

pahalanya selama ifu dijalankan di tengah umat ini sepanjang

masa. Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi $, bahua

beliau bersabda kepada Ali bin Abu Thalib rS,

U;t+ti:,G-rU \t ox b'u. ir,
,;,. o ) o

odJl 
'* Lt1..
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'Dqrri Allah, sungguh Allah memberi pefunjuk kepada satu

oftng dangdn perantananmu adalah lebih baik bagimu daipada

anglau ma niliki unta merat'.233

Diriurayatkan juga secara shahih dari beliau $, bahwa

beliau bersabda,

)tct -z ', .1 lr. , ltn,

oJr{ l,.64.}1,.ri *c* Zb,

. ,i, t t ,
€tr\ g2 ',"e;f-..g e,

lY-')i e,Y a'F',;;l'J4 li ok
,t*

"hnngsiapa mencontohl<an contoh tnng baik di dalam

Ishm, lafu lal ifu diamalkan setelah ketiadaannSn, maka baginW

palnla sryti orang yang menganalkannya tanpa mengumngi

sdikitp.n dari pahala mereka''.2*

Diriurayatkan juga secara shahih dari beliau $, bahwa

beliau bersabda,

x Mttbks Uarft Diriwayatkan oleh Al Bukhari di beberapa tempat, di
antararrya pada pembahasan tentang kisah-kisah teladan, 3701; dan Muslim pada

terrbng keutamaan-keutamaan para sahabat, 2406.
zra Dnruaptkan oleh Muslim menyerupainya pada pembahasan tentang ilmu,

bab: orarg lnng mencontohkan contoh yang baik, 1017.
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,*)3 "d Vr ;k 'PL
jo z ../ 7. o{ J'.o)

ca'\.' )lp JJ c cl (4 *;bJ - l. t J J ..- 
-

o9 ,. lo9t t .to.

rdr)l G +yih- l-r;

-/ o t
Lnr=--

"Bila seorang hamba meninggal, maka terpufuslah analnya

kecuali dari tiga: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat

atau anak shalih yang mendoakannya".23S

Diriwayatkan juga secara shahih dari beliau $$, bahwa

beliau bersabda,

-O.i-ilt |->tt rir.r.

* 
"ti cd)G Y:r-?

t;

"Barangsiapa yang Allah menginginkan kebaikan pdanp,
maka Atlah memahamkannya dalam perkara agamJt.236

Disebutkan di dalam As-Sunan, dari beliau $, bahwa

beliau bersabda,

1. )oz
1 oJJl )l ,-r

/o.

cf;G

e fi ?(At G';)i'rlUl,ulr Lt

^tat

t.o

,r\<tr

235 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang wasiat, tnb: patnla
yang diperoleh seseorang setelah wafatnya, 1631.

236 14r6r1un 'alafu Diiwayatl<an oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang
ilmu, 71; dan Muslim pada pembahasan tentang zakat, 1037.
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"Saungguhnya orang alim ifu dimohonkan ampunan

baginSn oleh mereka yang ada di langit dan mereka yang ada di
bumi, sanpai-sampai oleh semut di dalam lubangnya''.237

Diriwayatkan juga dari beliau S, bahwa beliau bersabda,

d6l
"tL

'blA ;SsXt ?ur

e

oL

"Saungguhrym Nlah dan para malaikat-Nya bershalawat

unfuk omng t/ang mengajarkan kebaikan kepada 
^*uti/t.238

Diriwayatkan juga dari beliau S, bahwa beliau bersabda,

2s7 pi66561ftan menyerupai ini oleh Abu Daud pada pembahasan tentang
ilmu, 3641; dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang ilmu, 2682, dan di

dalamnya disebutkan, :4r/* 
'J,bc;,atr1(dan 

ikan-ikan di dalam air) sebagai

pengganti kalirnat: 6*,t"ii3,r (semut di datam lubangnyal. Adapun lafazh i iUr

(semut) disebutkan pada hadits setelahnya, sebagaimana yang dijelaskan pada
catatan kaki berikutnya.

238 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang ilmu, bab:

keutamaan ilmu atas ibadah, 2685. Di dalamnya disebutkan: S;'li,3rta1?rriy
'l;,tr 

crir P,j, oiu! ,o;ir &3,t|'i+ ,i"Mt ,? ;o*t\it 9G3t (sesunssuhnya

Allah, pn malaikat-Nya, serta para penghuni langit dan bumi, bahkan semut di
dan bahkan ikan, benar-benar berchalawat untuk orang yang

mengajarl<an kebaikan kepada manusial. Dan ia mengatakan, " Hasan gharib."
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'bl;*1 "r;t,&i

L;.
"Sesungguhnya para ulama adalah pewaris pn nabi, dan

sesungguhnya para nabi tidak mewaiskan dinar dan tidak pfu
dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka bnngsiap
yang mengambihya berarti ia telah mengarnbil bagian tang angat
banSnll'.239

Diriwayatkan juga dari beliau $,

Ensik foy efra l6nuf Qryyim

'q\i 
i;rictl'rtLy

I GTd, ,6r:r:tirQ:
,

96--i

lt'P

P \r ,i\i (q J6i
9oLzz|.

ftt:^J
loz
-l*,

e,

{6, iy_
"Orang alim dan orang yang belapr ilmu adalah dn selrunt

dalam pahala, dan tidak ada lagi kebaikan di sernua mantsia

setelah ihJ'.240

Diriwayatkan juga dari beliau $, bahwa beliau bersabda,

239 fti kelanjutan hadits yang sebelumnya lagi.
240 Diriwayatkan oleh hnu Majah di dalam mr.rqaddimah, bab: keutarnaan para

ulama,228.
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IK G$LaG_* jtn ?G;r ?rt j;

"funoga Allah mengelokkan orang yang mendengar

uapnlru lafu memeliharan5n dan menunaikannya

wng didagamydt.24l p* masih banyak lagi hadits-hadits lainnya

mengenai ini.

Kami telah menyebutkan dua mtus dalil mengenai

keutamaan ilmu dan ahli ilmu di dalam kitab tersendiri. Betapa

tinggin!,a derajat ifu, betapa mulianya dan betapa luhumya bila

seseorang di masa hidupnya disibukkan dengan sebagian

kesihrkkan, atau di dalam kubumya telah hancur menjadi tulang

belulang lpng berserakan, sementara lembaran{embaran

terus bertambah kebaikan di setiap waktu, dan amal-

amal kebaikan terus dihadiahkan kepadanya tanpa ia sangka-

sangka.

Derni Allah, itu adalah kemuliaan dan kemenangan, maka

mengenai ifu hendaklah manusia saling berlomba-lomba, dan

saling iri dalam kebaikan itu. Itu adalah karunia Allah yang Allah

berikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Memiliki

karunia Srang besar. Sungguh, untuk derajat yang seperti ini adalah

sangat lalrak untuk dikejar oleh setiap helaan nafas, diperebutkan

oleh setiap Srang bersaing, disediakan waktu yang banyak untuk

itu, dan difokuskan konsentrasi kepadanya. Semoga Allah, yang di

z4t 7r1*1r1itrr* telah dikemukakan.
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tangan-Nya kunci-kunci segala kebaikan, membukakan bagi hta
perbendaharaan-perbendaharaan rahmat-Nya, dan menjadikan kita

termasuk para pemilik sifat ini karena anugerah dan kemurahan-

Nya. Para pemilik derajat ini disebut sebagai kalangan agr.rng di

kerajaan langit, sebagaimana dikatakan oleh seorang salaf,

"Barangsiapa berilmu, mengamalkan dan mengajarkan, maka ia

disebut agung di kerajaan langit."

Mereka itu adalah orang-orang adil yang sebernmln

berdasarkan pemyataan Rasulullah $ bagi mereka, yang mana

berdasarkan riwayat dari beliau dari sejumlah jalur yang saling

menguatkan, bahwa beliau bersabda kepada mereka,

zl ..9to/ ,. t t ,/ , , o t , .. ./ . o /ort ce)y,.o /,*'F "u pJr aA J;.-

242 gins6yv&an oleh Ath-Thabarani di dalam Musnad AsyS5ami141i4lm,
599; dan Al Baihaqi di dalam Sunarnya,1^0/209,2O7O0.

/9
, 2r2

,hsv s ,:;A#tjqt) ,g.ylr 'J.i; ib
uo

';7,-l-Jl

" Ilmu ini membawa kadilann5n dai setiap pqgwti
mereka menafilan dartnya penyimpangan orans1oftng Wlg
berlebihan, penyimpangan orzng-orang tnng bafrlil, &n
penakwilan orang-orang Stang jahil .242

Betapa indahnya apa yang di katakan oleh Imam Ahmad

mengenai mereka di dalam pengantar kitabnya Ar-Radd 'ala Al
Jahmijryah, "Alhamdulillah. segala puji bagi Allah, 17ang telah
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menjadikan di setiap masa fabah tiada ada rasul, sisa-sisa dari
kalangan ahli ilmu, yang mengajak orang-orang sesat kepada
petunjuk, sabar terhadap tindak aniaya mereka, dan memberi
pengetahuan dengan cahaya Allah kepada mereka yang buta.

Maka berapa banyak korban iblis yang telah mereka sadarkan, dan

berapa banyak orang sesat lagi jahil yang telah mereka tunjuki.
Betapa baiknya jejak mereka pada manusia, namun betapa

buruknya penilaian manusia terhadap mereka. Mereka menafikan

dari Kitabullan takrpilan orang-orang jahil, penyimpangan orang-

orang yang berlebihan dan penyimpangan orang-orang bathil."
hnu Wadhdhah menyebutkan ucapan ini dari Umar bin
Khaththab d&.243

Hakikat Dalnpah Para Rasul

Semua rasul -semoga shalawat dan salam Allah
dilimpahkan kepada mereka semua- dari awal mereka sampai
penufup mereka, diutus unfuk berdakwah mengajak manusia

kepada Allah, menjelaskan jalan yang mengantarkan kepada-Nya,

dan menjelaskan perihal mereka yang didakwahi setelah

sampainya mereka kepada-Nya. Ketiga kaidah pasti ada di setiap

agama melalui lisan setiap rasul.

Maka mereka mengenalkan Rabb yang mereka seru

manusia kepada-Nya, mengenai nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya

dan perbuatan-perbuatan-Nya dengan pengenalan yang rinci,
sampai-sampai seolah-olah para hamba dapat menyaksikan

243 7a6, 41 Hijratain, 353-354.

538



Ensifr.foy e f,ia thnuf @ryyim

Allah & dan melihat kepada-Nya di atas langit-Nya, di atas 'Arsy-

Nya, berbicara kepada para malaikat-Nya, mengafur urusan

kerajaan-Nya, mendengar suara-suara para makhluk-Nya, melihat

perbuatan-perbuatan dan gerakan-gerakan mereka, menyaksikan

hal-hal batin mereka sebagaimana menyaksikan hal-hal lahir

mereka, memerintah dan melarang, ridha dan murka, mencintai

dan membenci, tertawa karena keputus-asaan mereka dan

kedekatan kepada selain-Nya, mengabulkan permohonan yang

terdesak kebutuhan, menolong yang sedang kesulitan, membanhr

yang sedang membutuhkan, mencukupkan yang kekurangan,

mematikan dan menghidupkan, mencegah dan memberi, memberi

hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya, Penguasa segala

kerajaan, memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-

Nya, mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki-Nya,

memuliakan siapa yang dikehendaki-Nya, menghinakan siapa yang

dikehendaki-Nya, di tangan-Nya segala kebaikan, dan Dia Maha

Kuasa atas segala sesuatu.

Setiap hari Dia di dalam kesibukan; mengampuni dosa,

menghilangkan kesulitan, membantu kesusahan, menolong yang

dizhalimi, menghukum yang zhalim, mengasihi yang miskin,

menolong yang kesulitan, menggiring takdir kepada tempat-

tempatrya, memberlakukannya sesuai dengan sistemnyra,

mendahulukan siapa yang Dia kehendaki untuk didahulukan, dan

membelakangkan siapa yang Dia kehendaki unhrk dibelakangkan.

Maka krisis segala urusan di tangan-Nya, rotasi pengaturan segala

kekuasaan di tangan-Nya, dan inilah maksud dan inti dal{wah itu.
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Kaidah kedua, Mengenalkan kepada mereka jalan yang

mengantarkan kepada-Nya, yaitu jalan yang lurus, yang

dipancangkan unfuk para rasul-Nya dan para pengikut mereka;

yaifu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya,

serta mengimami janji dan ancaman-Nya-

I<aidah ketiga, Mengenalkan keadaan setelah sampainya,

yaihr apa yang dicakup oleh hari akhir yang berupa surga dan

nemka, termasuk yang sebelum itu yang berupa hisab, telaga,

timbangan amal dan titian jemb atan34

Tanda-Tanda Para Rasul dan Metode Mereka dalam

Berdalspah

Di antara tanda para Rasul yang paling tersembunyi adalah

tanda Huud 8$, sampai-sampai kaumnya mengatakan kepadanya,

#)enfr
"Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suafu

bukti Sang n5nta." (Qs. Huud [11]: 53)

Namun demikian, bukti yang dibawakannya merupakan

bukt gnng paling nyata, dan itu ditunjukkan oleh ucapannya,

zu tt tdati as-Salikin, 3 /292-293.
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c, @ ;#g?cy.,t1ii#ienS 0y

,{fi&*5iL pi,BS'*t:6 o'$ i*i
# +5, l9 $Lr,{*LbY-;, J Yxf ; nc'Kri

"funguhnya alat idl@ Anah sd@i slsiku dan

saksikanlah olelzmu selalian bhva aku buleps
din dad ap tang l<amu pqselilful@a &ri selain-Ntn, sebb ifu
jalankanhh tipu daSmmu semanla tahdaplu dan janganlah

kamu menbqi bnggh kepdalu fuxgrhntn aku berburakal

kepada Allah fuhanlil dan fulnnnu Tfuk a& satu binabng

melab pun melainl<an Dn-lah Wrg manqprryl ubun-ubunn17a.

Sesungguhngn Tuhanfu di abs ftlan Fr{I fi,ozts-'(Qs. Huud [11]:

5+561

Ini termasuk tanda terbesar, dimana seorang lelaki

berbicara kepada suahr umat yang besar dengan ucapan ini tanpa

ada rasa khauratir maupun rasa talfl.rt, dan tanpa ada kelemahan,

bahkan ia mantap dan penuh dengan itu. Terlebih

dahulu ia mempersal$ikan AIhh tentang keterlepasannln dari

agama mereka dan dari apa !/arg mereka perbuat sebagai

kesaksian yang yang menjadi sandarannln,

sekaligus mengajarkan kepada urnatnya, bahura Dialah wali-Nya

dan penolong-I\ra, dan bahura Dia flCak akan menguasakan

mereka atas dirinya.
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Kemudian ia mernpersaksikan kepada mereka -dengan

kesaksian Snng merryelisihi mereka-, bahwa ia berlepas diri dari

agama mereka dan hrhan-fuhan mereka, )rang mereka agungkan

dan mereka bela, dan mereka pertaruhkan jiwa dan harta mereka

unfuk membelan5la.

Kemudian ia tegaskan itu kepada mereka sebagai

penghinaan dan penistaan bagi mereka, dan bahwa seandainya

mereka semua bersafu padu unfuk memperdayainya dan

menuntaskan kemarahan kepadanya, kemudian mereka langsung

melaksanakannp tanpa menundanya lagi, yang mana mereka

dalam hal adalah sangat lemah dari melakukan itu, dan bahwa

seandainSra lolian merrginginkan ihr, niscaya dengan kemarahan

kaliair ih-r kalian akan dibalikkan dalam keadaan hina dina.

Kemudian ia menptakan dakwahnla dengan sebaik-

baikn5n, serta menjelaskan bahwa Rabbn3n Ta'ala dan Rabb

mereka, lrang mana uhrn+rbun mereka berada di tangan-Nya,

adalah walinln dan penolongnSp, lrang pasti menolongnya dan

meneguhkannlra, dan bahun Dia di atas ialan yang lurus. Maka

fidak akan hina orang png bertawakkal dan beriman kepada-Nya,

dan tidak akan mernbuat genrbira musuh-musuhnln, serta Dia

tidak akan bsama mereka unfuk mencelakainya. Karena jalan

png lunrs 1nng diternpuhnF -dalam ucapan dan pefruatannya-

mencegah dan menolak ifu.

Di balik ini: Bahwa Dzat Sang jalan-Nya lunts,

akan menghukum or.rng lpng keluar darinya dan berbuat

menyelisihinya serta mernrnmkan adzabNn. Karena jalan yang

lurus adalah keadilan yang diberlal$kan Rabb Ta'ala. Karena itulah
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diturunkanryn hularman-\n kepada para pelaku syirik dan
keharaman, serta ditunrnkannya pertolongan-Nya kepada para
wali-Nya dan para rasul-Nya dalam menghadapi musuh-musuh

mereka. Dan bahwa Dia membinasakan mereka dan mengganti

mereka dengan kaum lainnya. Dan hal ifu tidak menimbulkan
madharat apa pun terhadapNya. Dan bahwa Allah @ adalah yang

memelihara, merfaga dan mengafur segala sesuafu.

Maka tanda, bukti dan dalil mana yang lebih baik daripada
tanda-tanda, buktitukti dan dalildalil para nabi? Yaitu kesaksian
dari Allah & baE mereka !/ang dijelaskan-Nya kepada para

hamba-Nya dengan sangat jelas, dan ditampak kepada mereka
dengan sangat jelas dengan firman dan perbuatan-Nya. Disebutkan
di dalam hadits shahih dari beliau $, bahwa beliau bersabda,

yqjl
" Tidak ada seomng nabi pun kecuali telah di beri tanda-

tanda, Wng mana manusia akan beiman dengan yang seperti ifu.
Adapun tnng diberikan kepdaku adalah wahyt yang Atlah

irr,si 'nG,rf U; vr "#1i 
'u ,;',r, v

.,/o z !! | 

t 
' / - z

vs'q;t q;it ok 4:,'$t,t ;rG\ 6

{; L1ll "i,;ft o-{i'of ;,rA ,Cy?r, t;"r't
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wahrykan k&Aru. Mab alru bahamp meniadi yang paling

bnwk wgihrtTtz pda lnri kiama17"1u1p4sn.245

Tingkatan-Tingkatan Dal$/ah

Allah $ berfirman,

')A1E;J$ trK41 ,r;j,b
"g'-rdd\iS,

"fuutlah (marusia) k@a ialan Tbhanmu dengan hikrnah

dan pkjann gng bik dan bantahlah mereka dengan cara yang

baik." (Qs. An-Nabl [15]: 125).

AIhh lt menyebutkan tingkatan-tingkatan dalnvah, dan

menjadilranrrya tiga bagian sesuai dengan keadaan yang didakwahi;

karena lrang dldakurahi bisa berupa seorang yang mencari

kebenaran, menginginlonnSra, mencintainya, dan

mengutamakannla atas yang hinnya bila ia mengetahuinya. Maka

oftmg lnng dernikian keadaannya didal$rahi (diseru) dengan

hikmah, dan tidak mernerh.rkan pelajaran dan tidak pula bantahan.

Bisa itrga benrpa s@rang yang berpaling lagi sibuk dengan

kebalikan dari kebenaran, tapi seandainp ia mengetahuinya, maka

ia akan mengetahuinya dan mengutamakannya serta

24s Mubfu ?ahih Diriwalptkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang

kartamaan-ker.darrnan Al Qrn'an, 4981; dan Mgslim pada pembahasan tentang

keinnrnn, 152-
2& Uilarij *-*ltktq 3/4OAAO4 -

Jtd

L

w
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mengikutinyn. Maka oftIng yang demikian perlu

dengan hikmah, memotivasinya dengan janji dan ancaman. Dan

bisa juga berupa orang yang keras kepala lagi berpaling. Maka

yang demikian keadaannln perlu dengan pendebatan yang baik.

Bila ia kembali kepada kebenaran maka itulah png diharapkan,

dan bila tdak maka b€ralih kepada pendebatan bila

memungkinkan. Karena mendebat orang png bathil mengandung

dua faidah,

Pqhma Mencegah dad kebathilannya dan mengembalikan

kepada kebenaran.

Kdua Tertukanp keburukannln dan permusuhannya,

serta menjadi jelas bagi manusia bahura apa lnng bersamanya

adalah bathil.

Semua ini tdak mungkin diperoleh dengan cara y'ang lebih

baik daripada huijah-hujjah Al Qur'an dan pendebatannya

terhadap berbagai kalangan; karena Al Qur'an menjamin ifu

dengan sangat sempuma bag lnng mencermatinya dan

menghayatinya serta dianugerahi pemahaman padanln beserta

hujah-hujjahnya, di samping itu sebagai huiiah tertinggi, dan itu

adalah metode lain yang berteda dengan metode para ahli kalam

dan para ahli debat dan logika. Karena ini lebih bisa diterima, lebih

jelas, lebih kuat buktinya, dan lebih jauh dari keraguan dan

kesangsian.24T

2qI Ash-shavn tq Al Mnslah 4/L276.
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Da'i Yang $kses
Orang b6ak tdak akan memerinbhkan manusia

meningga[Gn keduriaan, karena mqe)<a fidak akan bisa

meninggalkannlfa. AI(an tetapi memerintahkan mereka unhrk

meninggalkan dca-dca dengan tehp merrelmni dunia mereka.

jadi meninggalkan dunia adalah ketrtamaan, sedangkan

rneninggalkan dosa adalah kauajiban. Bagaimana mungkin orang

yang Udak melaksanakan kewaiiban diperintarrkan meninggalkan

hal 37ang tdak diutamalmn-

Jika m€rda kesulitan meninggalkan dosa, maka

berusahalah mencintakan mereka keeada Allah dengan menyebut

nilsnat-nilsnat-N/a dan k@ silat+ifat

kesernpurnaarl\p serta tandatanda keagungarrl$a; I(arena hati

manusia difikahlon ulfift mencintai-I$7a. Bila hat telah terpaut

merrcinbtsltTa" rnato akan mudah meninggalkan dosadosa dan

mdepaskan dfoi darfolp-

Yahp bfoi ltfrr'a& b€d6ta, 'Orang berakal y'ang mencari

dr:nia adahh l€bih baik daripada onng iahil lpng
meninggalkanrrya'

Orang bliak nreqpru rnanusia kepada Allah dari dunia

mereka, sehinsga alian 1111dah merefta menerimarryla, sedangkan

omng afiud rnensarak mereka kepada Allah dengan

meninggalkan dunia s€hfotgga sJit bagi mereka menerimanln.

Karena menyafh dari t€tek dimana manusia tdak dapat

memahami dirirya k@Iah d€rBan menetelg adalah sangat sulit.

Akan tetapi pilitrlah paa perretek yang paling b€rsih dan paling

utarn \ karerra susrr merriliki telhadap tabi'at lnng



disu$.d, dan penlpsran oleh
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uranita dr.nrgu bisa menyebabkan

kebodohan- si arnh sedarqglon peqrusuan 1nng paling bermanfaat

adalah yang mengerrgTang[ran- Jika rnemang kuat menahan derita

pen3npihan maka ihr yang diharapkan, tapiiika tdak maka silakan

menetek , karena di antara dampak kekenlBngan ada

5rang bisa meqrebabkan kernatian-2$

S5prat-S5;arat lrtengambil Manfaat dari'Izhah
Al Harawi a berkat4 "Bermanfuatr5Ta 'izhah (weiangan;

pelaiaran) s€telah adanya tiga haL Sangat merrhrhrhkannp, fidak

mengetahui cda pernberi 'izlnh, dan mengingat ianii dan

an@rnart-'

Sangat mernhrhrtrkannya seorang hamba kepada weiangan

-yaifu motivasi dan ancaman- adalah manakala melernahnya

kesadaran dan dalclornya (pengmUitan pdaiaran), iika fidak,

maka ketrka mengtratqp kesadaran dart AdaAhr*W. maka tidak

begitu krnt kehrtuhanrala keeada pengaiaran serta ianji dan

an@rran lAt-Targhib, dan dn\, tapi 3ang sangat dihruhlonnya

adalah mengetahui p€rintah dan larangan-

'Idtah frryefrmgan) adalah dua ha[ perintah dan

larangan 3ang diserfai dengan ianii dan ancefitan, serta ianji dan

ancarnn itu sendiri- Maka orang yang sadar dan mau mengambil

pelajaran sangat mesnhrhrhkan perintah dan larangan, sedangkan

orang yang berpaling lagi lalai sangat mernbututrkan janji dan

zB AlFatm424*2$-
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ancarnan, adapun orang yang menentang lagi sombong, sangat

membutuhkan pendebatan.

Maka ketiga cara lnng terkait dengan ketiga golongan itu

disebutkan di dalam firman-Nya:

')A ,E*:;SG iK+i,a;J W
"iAed\iS"

"Seruhh (manusia) kepda iakn Tuhanmu dengan hiknah

dan pelajann tpng baik dan bantahlah mereka dengan @n tnng
baik.u (Qs. An-Naht I15l: 125) dengan memutlakkan hikmah tanpa

membatasingra dengan sifat baik, karena semuanya baik, dan

penyandangan sifat baiknya adalah dzattf.

Adapun -rl+r$t (nasihat; pelajaran), ini dibatasi dengan sifat

baik, karena tidak semtra weiangan baik.

Begitu iusu ilr.rll (debat), sehingga harus dilakulon dengan

cara lrang baik, sebab adakalanp dilakukan tidak dengan cam

yang baik. Ini artinya, pendebatan ihr kembali kepada keadaan

Srang didebat, lpihr keras dan lembutrp, kasar dan santtrnnln,

maka diperintahkan mendebat mereka dengan keadaan Snng lebih

baik. Bisa juga sebagai sifat unhrk hal yang diperdebatkan, yaihr

hujjah-hujjah, bukfi-bukti dan kalimalkalimat yang lebih baik dan

lebih jelas, lebih menunjukkan kepada yang dimaksud, dan lebih

mengantarkan kepada yang drhrju. Intinya, bahwa alnt ini

mencakup keduanp.

Jtd
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Adapun apa lrang disehrtftan oleh sebagian muta'akhkhir,

bahun ini mengisyaratkan qilnsan, maka z-:.3.it

(hikmah) adalah cara pernbuktian, sedangkan "l-:;& "r-Utt;,lt
(pengajaran yang baik) adalah cara perqlampaian, dan glu.iiSt;r:it
't*i*, (debat dengan cara !,ang baik) adalah cara berdebat.

Y*g pertama dengan menyebtrtkan

pendahuluan pembuktian bag l7ang tdak ridha ke<rrali dengan

bul{fi, dan tidak tunduk keoali tefiadap ihr, yaitu golongan

manusia. Yang kedtra dengan menyebutkan

pendahuluan-pendahuluan penyampaian lrang memancing

harapan dan rasa takut bagi lpng merasa puas dengan

penyampaian, yaihr golongan kebanyakan. Yang ketiga dengan

menyebutkan pendahuhran-pendahuhnn debat bagr yang

menentang yang bisa diatasi dengan debat, 3aifu mereka yang

menyelisihi. Maka diturunkanryra Al Qur'an sesuai dengan kaidah-

kaidah ahli mantiq Wnani dan istrlah mereka, dan itu jelas bathil

dilihat dari barryak segi, rurmun hkan di sini tempat
pengulasannya.

Adapun penyehrtan ini haqn unhrk menyinggung tentang

nasihat, dan bahwa oremg lrang sadar lagi siap menerima
pelajaran, tidak begifu membtrhrhkan ifu seperti halnSn orang yang

lalai lagi berpaling, karena ia sangat mernbutrfikan nasihat unhrk

mengingatkan apa yang terlupakannf, sehingga bisa mengambil

manfaat dengan pengambilan pelajaran.

Adapun orang yang trdak melihat cela pernberi nasihat, bila

ia disibukkan dengannSra maka tidak dapat mengambil manfaat

549



Ensifr[oy efia l6nuf Qryyim

dari nasihahlra, karena jiwa terdorong unfuk tidak mengambil

manfaat dari perkataan orcng yang tidak mengamalkan ilmunya

dan tidak memanfaatkannya- Ini seperti dokter yang memberikan

resep untuk penyakit yang dideritanya sendiri, lrang mana dokter

itu sendiri tidak menggunakan resep tersebut, bahkan bagi mereka,

dokter tersebut masih lebih baik keadaannlra daripada pemberi

nasihat yang menyelisihi nasihatrya sendiri- I(arena terkadang ada

obat lain padanya yang bisa menggantikan obat tersebut, bahkan

terkadang ia memandang mampu unhrk tklak berobat, bahkan

terkadang bisa sembuh secam alami dan sebagainya, berbeda

halnya dengan pemberi nasihat, karena apa ]rang dinasihatkan itu

jalan yang membanhr unfuk keselamatan, !,ang Udak dapat

digantikan oleh Sang lainnya, dan itu harus dilaksanalon. Karena

udak adan5n penerimaan inilah Syu'aib t* b€rkata kepada

kaumnla,

'"2 
",?.*it U J\'&fr,6 $U:

nDan aku frdak bqkeherilak marypbhi l<amu (dengan

mangerjakan) ap tnng alil lanng." (Qs. Hurd [1U' 88)

Seorang salaf mengabkan, "Bila engkau ingin diterima

perintah dan larangan darimu, maka bila engfuu memerintahkan

sesuatu, jadilah engkau orrng pertama prg melalnrkannlp, oftlng

pertama melaksanakan perintah itu, dan bila engkau melarang

sesuahr, maka jadilah engkau orang pertarna png menjauhinya."

Ada yang mengatakan,

ti=!3r ti ;:rt 'a;1.>,; * ;?'&, Y'St 6,;-
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- - -ms;trErc&at0nnfQrylJirn- -
. "1- cl .4.:jr: ,F d*St'ui# ;fA n ,u;\t ,il.itt3Jt'-b*J

e
et -i" 6 eA; )G #'^4',ic,t * *'4x'!

'# U:ti ^-'eilr 6$ # q?"* Wn U..;i?xr

pllr'|dit'L );ru.# cr*rirfi c'Sii'aa

"Wahai omng trang nqryajari orantg lain,

mangap pgafizmn itu Mak balalru fia dirimu sqdhi?

I{au rwvlan &t bgi trurg saldtbrqra kelqralnn,

pdahal lau sqilai mendqib kelamlm dan angl<au sakit

Janswrlah lau melanng atatu pilalru dangkan kau sendii
melaloiamSa

dahh cela yang bmr bgimu bik l<au me.bldrann5n.

Muhilah dengan dirimu, maka hidadah penyimpngwnya,

laraa bih lau manjauhinla maka aglau bijaksana.

Di saat ifuhh akan ditqima ap 5nng l<au ucapl<an dan akan

diiln fr

ucaryn darimu, serb akan funnnfaat pengajann darimu-"

Maka tidak melihat cela pernberi nasihat termasuk syarat

sempurnanla nasihatnln.
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Adlaprn nrengtEaflian janii dan ancarnan, rrnka ini bisa

melahirkan rasa takut dan keuaspadaannp, namun nasihat ifu

tdatdah b€rgtrta kecuali bagi !,ang menrpercapinya, *u ToY
talut dan bertnrap- Alhh & berfirman, Jti'*..-a ii[i ,i o!

,::1i ,+i:S (*ngutryra pda Smzg dqnikian itu benar-benar

tedapt Wbiamn bgi omng-onng tang Akut kepada adzab

akhint(Qs. Hr-rrd tl{: 103). Allah iuga Mirman , ,"U-U i*
(Gang png btilt (kqda Allah) akan malapt pekiann (Qs'

Al A'laa t8Z, 101- Alhh iu'a berfirrnan" t1-3.i;'-'t* Ut VJ1.

(I{amu harylah pnfui WrlrApAn bgi siap trang akut

kdarry ftai Mangldt). (Qs. An-hlaad'at {791: 45)- L"ebih

jelas lag dari itu adalah fitman Allah &, #s JU- i gfiu- f S

(Mata fui pfuaAnbh fuAPn Al Qn'in omng tang akut

k& an@nDnfiu (Os- Oaaf [5O] 45)- tt{alo mempercapi janji

dan ancarnan serta nrengingatr-lp adahh ryarat bermanfaatnya

nasitnttaStrat, 4;at-ayat dan pelaiararr@iaran, yalrg mustahil

tercapai tanPa ia'249

Marrusia yans Pafing Minim Agamanya Addah lpng
Merringga[ian Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar

Orarg 5Bng merniliki tentarg apa-apa yang

Allah alxkan mdahn Basul-It a Ai, dan ap&apa lnng

dilaksanakan olehrrlp dan para sahabaqq akan melihat bahun

mayoritas onng yang dihr$ft oleh agarna adahh manr.sia yang

zs t I&g As_ffiiq t/434436 -
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paling minim agprnanln. HanF Allah-lah gang kuasa memberi

pertolongan-

Agama apa dan kebaikan apa pada orang yang melihat

larangarrlarangan Allah dilanggar, batas-batas-Nya disia-siakan,

agama-Dl1n ditinggalkan, sunnah Razulullah $ dibenci, sedangkan

ia tenang-tenang saja diam seribu bahasa, ia adalah syetan yang

membisu. Sebagaimana orang yang membicarakan kebathilan

adalah syetan y'ang berbicara. Elencana agama adalah dari orang-

orang 3png apabila makan dan kelruasaan mereka aman, maka

fidak lagi mernperdulikan apa lrang melanda agama. Dan sebaik-

baik mereka adalah yang berduka lagi kesal karena hal ihr,

unlaupun pada sebagian ifu ia harus mengorbankan

kepentingannp pada kehormatanqn dan hartanya, niscaya ia

akan mengeratrkannya, berjuang dan bersungguh-sungguh, serta

menggunakan ketiga b€nfuk ifu sesuai

kemampuannya-

Sedangkan mereka yang tadi (yang tidak peduli), di samping

mereka jatuh di mata Allah, dan kemurkaan Allah atas mereka,

mereka iuga ditimpa petalo di dunia dengan petaka yang sangat

besar natnun merel<a tidak magadarinla, pifu matinya hati.

Karena semakin sempuma hidupnSn hati, maka kemarahannya

karena Allah dan Raml-Np semakin lmat, dan pembelaannya

terhadap agfama senrakin sempurna-

Imam Ahmad dan 37ang lainnp menyebutkan suatu atsar:

"sesungguhnya Allah I mewahwkan kepada seorang malaikat:

'Benamkanlah desa anu dan anu.' Malaikat ifu berkata, 'Wahai

Rabb, ihr, karena di tengah mereka terdapat fulan sang
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ahli ibadah?' Allah berfirman, 'Mulailah dengannya. Karena ia

tidak pemah mercEa kesal karena-Ku sehari pun'."

Abu Umar merryebutkan di dalam kitab At-Tamhid
"Bahwa Allah & meurahyukan kepada seorang nabi-Nya:

'Katakanlah kepada si fi.rlan png zuhud itu: Adapun zuhudmu

terhadap dunia, maka ifu telah memberikan ketenteraman,

sedangkan kefokusanmu kepada-Ku, maka itu telah melahirkan

kemuliaan. Akan tetapi, apa yang telah engkau lakukan pada hak-

Ku terhadapmu?' Ia menjawab, 'Wahai Rabb, apa hak Engkau

atasku?' Allah berftrman, 'Apakah engkau pemah membela

seorang unli karena-Ku, atau memusuhi seorang musuh karena

6L12'"25o

Berbicara dengan Perkataan Yang Lembut

Banpk manusia yang meminta dari sahabdtnya, setelah ia

menduduki kekuasaan, unfuk tetap memperlakukannya

sebagaimana biasa seperti halryn ketika sebelum memegang

kekuasaan, narnun itu tdak terjadi, sehingga rusaklah kasih sayang

di antara Ini mempakan kebodohan sahabat yang

meminta kebiasaan ifu, ia seperti haltf seseorang yang meminta

sahabatrln !,ang sedang mabuk urnhrk tetap berlaku seperti halnya

orcrng png sehat (17ang fidak mabuk). Ini salah, karena kekuasaan

adalah kemabukan seeerti kernabukan khamer atau lebih.

Seandairyn kelarasaan bukan kemabukan, tentulah

sahabatnln tdak akan memilihnln daripada akhirat yang kekal

2-5o 17rn 41 Muuryi in, 2/L55-llS.
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abadi. Jadi kemabukanrrgn jauh di atas kemabukkan lainnya. Dan

adalah mustahil akan tampak pada oftIng mabuk perilaku orang

yang sehat dan normal. Karena ifu Allah S memerintahkan

makhluk termulia-Np unhrk be6icara kepada pemimpin Qibth

dengan perkataan yang lembut. Karena berticara kepada para

pemimpin dengan perkataan yang lembut adalah perkara png
difuntut secara slrar'i, logika dan tradisi. Karena ihr Anda dapati

manusia seperti difitrahkan dernikian.

Demikian pula lnng dilalrukan oleh Nabi $ ketika

berbicara kepada para pemimpin suku dan kabilah. Silakan

cermati pelaksanaan lnng dilalokan oleh Musa ketika ia
diperintahkan, bagaimana ia berticara kepada Fir'aun,

@ K;S$L--fr;-

"Adakah kehginan bsimu mfuk menbercihl<an din Had
kesesatan". (Qs. An-Naazi'aat [79]: 18]

Ia mengemukakan ungkapan dalam benhrk pertanyaan dan

penawaran, bukan benhrk perintah. Ia mengatakan, jl'ot ;\
(untuk membercihkan dirli, dantidak mengatakan, |:$3tbt ;\
(untuk aku membersihkanmu), dengan menisbatkan perbuatan itu

kepadanya, serta dengan menyebutkan lafazh ,S p, (penyucian)

tanpa yang lainnya karena mengandung berkah, kebaikan dan

pengembangan. Kemudian berkata, '':l-it 
"Jld6lh?2 

lOan kamu

akan kupimpin ke jalan Tuhanmu. (Qs. An-Naazi'aat l79l: L9),

yaitu aku menjadi penuntut di depanmu untuk memudahkan
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perjalanan di hadapanmu. Ia mengatakan, 
"lr:; rly t*" ialan

Tuhanmd sebagai seruan unfuk beriman kepada Rabbnya yang

telah menciptakannyra, memberinya rezeki dan

mensejahterakannya dengan nikmat-nikmatnya dari sejak kecil

hingga denruasa.

Begitu juga perkataan hrahim Al Khalil kepada ayahnya,

,&\; 1;_{; &{ (,'#,'n ;y"- *x iu s1-

ulngatlah ketil<a ia berl<ab kepda bapaknya, 'Wahai

bapl*u, mengary l<amu menyembah squafu Wng frdak

mendengar, ddak melihat dan tidak dapt menolong kamu sdikit
pun?'. "(Qs. Maryam l19l:421

Ia memulai dengan menyebutkan kata

"bapak" (ayah) yang menunjukkan penghormatannya, dan tidak

menyebutrya dengan namanln. Kemudian mengemukakan

turgkapan dalam benfuk pertanSaan, lraitu mengatakan, I 6 #'t,
b Uo *- li 'r4- li 'gJ,i- (mengap kamu menyembah sesuatu

tnng tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong

katnu sdikit punfl, dan tidak mengatakan, iii ! (;anganlah

engkau menyembah).

Kemudian ia berkata,

q1.;E
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"Walni bapaldq stWttryp t&h dabng kepdaku

sebqhn ihnu pgefunn trug fuk datug kdanu-" (Qs'

Mar5ram [19], 43]

Dan frdak mengatakan, 'sesungguhnla engkau iahil, tdak

ada ilmu padamu." Tapi menggunakan unglopan Spng lebih

lembut lang menr.rriukkan k€eada rnakna ihr 1aitu dengan

mengatakan,1Jji;j r; Pr'u drEl;6 (telah dabry kepdaku

sebgian ilmu ptgehwn trurg fiek daans kepdamd.

Kemudian berkata, t; $rrr-r 3*jf ,# (Mata ikutilah aku,

nisa5a aku ahn menmjukl<an k@anu klan yang Ins. (Qs.

Maryarn t19]: 43). Ini iuga s€e€rti perkataan Musa $ kepada

Fir'anm, |!-$ oitl*;?t (Dan tamu alan kupimpin ke ialan

Tuhanmu. (Qs. ArFNaad'aat [79]: 19). Kenrudian lbrahirn berkata,

r-1; o.L; tt tti:s *?t e}ttdl!:;i-if urrf &# $- {wahai

adab dari Tuhan Yang Maha Pernunh, maka kamu meniadi

kawan bagi syebn. (Qs. Maryarn [1911 45]. Ia menisbatkan rasa

takut ifu kepada dirinla, bukan kepada ayahnya, seperti yang

dilakukan oleh orang yang sangat menyayangi yang

mengkhawatirkan orang yang disa!,angin!,a-

Dan ia berkata, 'dt;-@ifrnd-Ia menyebulkan lafazh |ir
(sentuhan) yang lebih lerrbut dadpada ungkapan lainnya,

kemudian menyebgd<an adab, kernudian menyebutkan Tuhan

,fufrdC;n;nAq.Li;;y-,48
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Yang Maha Pemurah, dan tidak menggunakan lafazh "Yang Maha

Perkasa" dan tidak pula 'Yang Maha Penguasa". Ungkapan apa

yang lebih lembut daripada ini.

Ini sempa dengan ungkapan sahabat Yaasiin kepada

kaumnya, lnng mana ia berkata,

afts$;ri"
-)t,i9

,ry iS Kt oyr;i.36i_fit^iLM6

z )/.1o*J
" Hai l<aumku, iltufrlah ufuan-utttsrt ifu, ikufrkh onng yang

tiada minb bal*an kepdamu; dan mqel<a adalah onng-orzng

tnng mendapt Ftuntuk. Mengpp aku frdak man5runbh (Tuhan)

tnng telah mana'pblanku dan 5ang haryp kepda-IVnJah kamu

(semua) akan dikqnblil<afi' (Qs. Yaasiin 1361.2G221.

Juga sempa dengan ucapan Ntnrh kepada kaumnya,

'J:44 6t-{;;; K;}i "rK '#r-@ eN)3

"Nuh Wab, 'Hai l<aurnku, aku adalah

pemberi paingpbn tlang mani,elaslan kepda kamu, (yaifu)

sembahlah olehmu Alhh, fukwlah kda-N|p dan taatlah

kepadaku, niscaSa Alhh akan mangampni s&gian dosa4osmu
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dan menangguhkan kamu sampai kepada wakfu yang ditenhian'.o
(Qs. Nuuh lTll 2-41'

Begitu juga ungkapan para nabi kepada umat mereka

sebagaimana yang dituturkan di dalam Al Qur'an. Bila Anda

mencermatinya, maka Anda dapati ungkapan yang sangat lernbut,

bahkan ungkapan Allah kepada para hamba-Nya lebih lernhrt lagi,

seperti firman Allah &,

uHai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang tehh

menciptakanmu dan orang-orang yang sebelurrunu.' (Qs. Al

Baqarah 12].: 2L)

Firman-Nya:

45i61,\*""e?ps;*J$iq*r-
h'*,*r1r66,'$1i;iitp,J'.eaii

u Hai manusia, telah dibuat perumpamaern, nnka
dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. SesungguhnSa qala
yang kamu sent selain Allah sekali-kali tidak dapat mancipbl<an

seekor lalat pun, walaupun mereka betafu unfuk

menciptakann5m." (Qs. Al Hajj 1221:73l,

Dan firman-Nya:

'srti'Fr\t3Fi,i,61q15-
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^{; V 1\ it t\ ;lg;, {r:y $ -'t y A6i W.

"Hai manusia, janji Allah adalah benar, maka

sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan

sel<ali-kali janganlah syetan yang pandai menipu, memperdayakan

karnu tentang Allah." (Qs. Faathir [35]: 5)

Cermati pula apa yang terdapat di dalam firman Allah &:

'c of ;4i'i t-i;i;l tfl-bffi1({rt-ti i5

u .45 #:; X,Agt :;1 t :; 3:,:i i;i
'tr'i'rlri,,- a t r'& €t J;,

3'Atfit#;-

uDan (ingatlah) ketika lGmi berftrman kepada para

malail<at, 'Sujudlah kamu kepada Adam,' maka sujudlah mereka

kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai

peintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-

furunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka

adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah)

bagi orang-orang yang lalim." (Qs. Al Kahfi [18]: 50), ini

kelembutan yang menyenfuh akal.

Firman-Nya:
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W,%8ri,;t :-1)r\(3J;A
-/ . nl,

iatl1.-.t

uMak apakah Kami akan berhenti menurunlan Al Qur'an
kepadamu, karena kamu adalah kaum yang melarnpui babil"
(Qs. Az-Zukhruf [43]: 5), menurut salah satu dari dua penalnuilan:

yakni, Kami membiarkanmu sehingga tidak menyertaimu, dan

tidak menyerumu, dan Kami berpaling darimu bila kamu berpaling

dan melampaui batas.

Cermati juga kehalusan para ufusan jin kepada kaum

mereka,

K.;'i d rA,y- +bt ; ql's)" l6lCis-

6 Av,ai;{y;
"Hai kaum kami, teimalah (seruan) orang WnS menyeru

kepada Allah dan berimanlah kepada-Njm, nisa5a Allah akan

mengampuni dosadosa kamu dan melepaskan katnu dari adab
yang pedih." (Qs. Al Ahqaaf 146l:31)?51

Memperhatikan Lafazh-L af.azh

Ar-Rasyid melihat seikat rotan di sebuah nrmah, maka ia

berkata kepada menterinya, Al Fadhl bin Ar-Rabi', "Apa ini?" Ia

251 6u4ui' 41 Fawaid, 3/717 -178.
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berkata, 'Tangkai tombak, wahai Amirul Mukminin." Ia tidak

mengatakan 'otj;+St (rotan), karena kesamaannya dengan nama

ibunya.

Contoh lainnya: Bahwa seorang khalifah bertanya kepada

anaknya lnng tengah memegang siwak-, "Apa yang

dikumpulkan oleh itu?" Ia menjawab, "Kebalikan dan kebaikan-

kebaikanmu, wahai Amirul Mukminin." Ini termasuk firasat dalam

membaguskan lafazh, dan ini merupakan topik yang sangat besar

manfaatrla, lnng diperhatikan oleh para pembesar dan ulama.

Banyak contoh-contoh lainnya di dalam As-Sunnah, dan ini

termasuk kekhususan dan kecerdasan akal.

Dirirraptkan kepada kami dari Umar ig, bahwa pada

suatu malam ia keluar memantau Madinah di malam hari, lalu ia
melihat apa lrang menSala di sebuah tenda, maka ia berhenti dan

berkata, "Wahai pemilik sinar." Ia enggan mengatakan: "pemilik

api."

Umar bertanya kepada seorang lelaki, "Apakah itu terjadi?"

Ia menjawab, "Tidak, semoga Allah memanjangkan

kelangsunganmu." Umar berkata, "Kalian telah mengetahui

narnun fidak belajar. Mengapa tidak engkau katakan: Tidak, dan

semoga Allah memanjangkan kelangsunganmu."

Al Abbas rg ditanya, "Apakah engkau yang lebih tuah
ataukah Rasulullah S?" Ia menjawab, "Beliau lebih tua dariku,

tapi aku lahir sebelum beliau."
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Ia ditanya mengenai Qubats bin Asyyam, ia ptrr berkah,
"Rasulullah $ lebih tua dariku, tapi aku lebih benrmur daripada

beliau."

Seorang qadhi mempunyai teman duduk 5ang buta, maka

bila ia hendak bangkit, ia berkata, "Wahai budak, p€rgilah bersama

Abu Muhammad." Dan ia tidak mengatakan, 'Tunfunlah

tangannya." Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak pemah terganggu

sekali pun."

Betapa lembutrya apa yang dikisahkan mengenai ifu:

Bahwa seorang khalifah bertanya kepada seorang lelah terrtang

namanya, lalu lelaki itu pun berkata, "Sa'd (bahagia), unhai Amirul

Mukminin." Khalifah berkata, "f'.:-if ;jiJt ipf fl."Uutugiu-t "p.
engkau)?" Ia menjawab, "Kebahagiaan yang sangat bagimu, urahai

Amirul Mukminin, sebahagiaan bagi penyembelih musuh-

musuhmu, kebahagiaan bersantap di taplak hidanganmu, dan

kebahagiaan menufupi rahasiamu." Maka ia pun kagtlrn akan ifu.

Contoh lainnya: Bahwa Ma'n bin Zaidah masuk ke tempat

Al Manshur, lalu ia mendekatkan langkahnya, maka Al Manshr,u

berkata kepadanya, "(Jmurmu sudah tud, \ rahai Ma'n." Ia

menjawab, "Dalam menaatimu, wahai Amirul Mulmfnin." Al

Manshur berkata, "Engkau sungguh keras." Ia menjararab,

"Terhadap musuh-musuhmu." Al Manshur berkata, 'Dan srngguh

masih ada sisa padamu." Ia menjawab, "Dan ihr unhrlmtu."

Dasar ulasan ini adalah firman-Nya,

WAi'"LSiXt-iga,r\'$i,
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uDan katakanlah kepada harnba-hamba-Ku:,HendaWah
mereka mengucapkan perkataan yang tebih baik henar).,
sesunggwhnjn syetan ifu menimbulkan perselisihan di antara
mereka." (Qs. ru Israa' [17]: 53)

Bila mereka saling berbicara antara sesama mereka dengan
selain perkataan yang lebih baik, maka bisa menimbulkan
peperangan karena ditimbulkan oleh percikan-percikan perkataan
yang buruk.

Disebutkan di dalam Ash-shahihain dari hadits sahl bin
Hunaif, ia berkata, "Rasulullah db bersabda,

:'jt,tr,9 t, rJ "*? 
: €Lf ;k *

41
"Janganlah seseorang kalian mengatakan: ,Jiwaku buruk,,

akan tebpi hendaklah mengatakan: 'Jiutaku kn ur'."252

I-afazh.i?, Li dan c,ii maknanya berdekatan, namun

Rasulullah # tidak menwkai penggunaan lafazh t-+jr karena

kejelekannya, dan beliau menganjurkan unfuk mengganti dengan
lafazh yang lebih baik dari itu -walaupun masih semakna-, ini
sebagai pengajaran etika dalam berbicara, dan birnbingan untuk
menggunakan yang lebih baik dan meninggalkan perkataan-

2s2 741161* 'alaih. Diiwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang
adab, 6179; dan Mtrslim pada pembahasan tentang lafazh-lafazh dari adab dan
lainnya,225O.
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perkataan yang buruk, sebagaimana juga beliau membffifurg

mereka kepada yang lebih baik dalam akhlak dan perbuatan-ffi

Urgensi Redaksi dan Ungkapan

Berapa banyak kebathilan yang dilontarkan sesryar{I

dengan lafazh yang bagus dan diungkapkan serta dikerrnrkakan

dalam bentuk yang haq, dan berapa banyak kebenaran !Er{I
dilontarkan dalam bentuk ungkapan yang bathil- Orang lpng
minim kecerdasan dan pengalaman pun tidak akan samar dsl hal

ifu, bahkan mayoritas keadaan manusia memang demiktrU dan

karena sangat masyhumya maka tidak memerlukan cqmolF

contohnya. Bahkan orang yang mencermati ungkapanr.rngfopur

bathil dan bid'ah-bid'ah semuanya, akan menda@irya

dikemukakan oleh para pelakunya di dalam bingkai-birgkaA lg1g
indah, dibalut dengan lafazh-lafazh yang membalikan p€mahmtan

orang yang tidak mengetahui hakikatnya. Sungguh totda[t

ungkapan seorang penyair,

i$t ?g ti :i\^z; ol: # ilrx S:Jt it* t:;itr
*#;; *-fr "t'*tti# uG.) -re 63 ,eitg:r;
,. /

"I{au katakan ini adalah intisai lebah gng l<au pfi,

padahal jila kau mau bisa mengabkan: itu adalah mutdwt
bwon.

%3 Ath-Thuruq N Huknwnh ft As-Sitnwnh Asyswr\a,nh424-

855



- hrfrtoycfra l6w{@ggim -

hfian dan elaan, dan engkau tidak menyebutkan sifat kduanya.

K&emmn temodai oleh buruknSn ungkapan."

Seorang raja bermimpi seakan-akan sebagian giginya

tansal, lalu dita'birkan oleh seorang penakr,vil mimpi bahwa ifu
b€rarfi kematian keluarganya dan kerabatrya, maka ia pun

meniar.rhkan dan mengusir sang penakv.ril itu. Lalu memanggil

!/ang lainnlra, lalu oftrng itu berkata. "Bukan keburukan

terhadapmu, kau lebih berumur panjang daripada keluargamu."
Mal<a sang raja pun memberinya hadiah, memuliakannya dan

mendel<atkannya kepada dirinya. Ia memenuhi maknanya dan

menrbah ungkapannya, serta mengemukakan makna di dalam
binghi yang indah.2s

Bertopang Pada Realita dan Lafazh-Lafazh, serta
Menyebut Berbagai Hal dengan Selain Sebutannya

Perumpamaan orang yang bertopang pada realita dan
lafazh-lafazh namun tidak memperdulikan maksud-maksud dan

tidak lain hanyalah seperti seseorang yang

dikatakan kepadanya: "Janganlah engkau memberi salam kepada
pelalu bid'ah," natnun ia malah mencium tangannya dan kaki
kendati tdak memberi salam kepadanya. Atau dikatakan

kepadanya: 'Pergilah, dan penuhilah guci ini," lalu ia pun pergi
dan mernenuhinya, kemudian meninggalkannya di kolam air, dan
berkah, "Tadi engkau tidak mengatakan: bawakan kepadaku."
Dan seperti orang yang mengatakan kepada wakilnya, "Juallah

e I'bm Al Muumsqi'in, 4/29L-292.
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barang ini." [-alu wakilnya itu menjualnya seharga satu dirham,

padahal barang itu senilai seratus dirham. Maka hendaknya oftmg

yang bertopang pada realita unfuk meluruskan penjualan ini dan

menetapkannya kepada sang wakil, walaupun ia melihat maksud-

maksud yang kontradiktif karena ditempatkan bukan pada

tempatnya. Dan sebagaimana seseorang yang diberi pakaian oleh

orang lain lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan

mengenakannya, karena ia suka menyebut-nyebut pemberian-"

L-alu ia menjualnya dan memberikan hasil penjualannya, lalu ia

menerimanya. Juga seperti orang yang berkata, "Demi Allah, aku

tidak akan meminum minuman ini." lalu ia membuahrya merriadi

jus atau bubur dicampur roti, lalu ia memakannya- Orang yang

bertopang pada realita dan lafazh{afazh, hendaknya tdak

membatasi orang yang melakukan itu dengan khamer.

Nabi $ telah mengisyaratkan bahwa di antara umat ini ada

yang mengambil hal-hal yang haram dan menyebubrln dengan

selain sebutannya, beliau bersabda,

o. ./ / i, , ,o , l,
*. t1gr-f*r- -r^rtJl',9tfi$ 

r')AL.
e;}r

tH' d̂lll
o )c

G;f 'a dtl U:;'^l
o Jt

ff)*t
,?:t\i

).zol .t o .Op. c\."-,,1

tc.
tyQr-rzl

c

J-)A\

;"
o

ff

"Kelak akan ada orang-orang dai umatku tnng minum

khamer dan menyebuatya dengan selain sebutann5a, semqtbn di

wl
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hadapn mereka alat-alat musik
pen5nnyi. Allah akan membenamkan mereka ke

dan para

bumi, dan
meniadil<an dari mereka ken-kera dan babi-ba6y.2ss Diriwayatkan
oleh Ahmad dan Abu Daud.

Disebutkan di dalam Musnad Ahmad secara marfu':

c. t.! i. ! zo z c1, Al o g ./ ! zo .
-P. Wy- J^ill G;,.1 L-f, U"U qJ;4_

"qumhh oftng dari umatku akan minum l<hamer dan
menyebubla dengan selain sebubnnylt .256

Disebutkan juga di dalam Musnad Ahmad dari 'ubadah bin
Ash-Shamit, dari Nabi $,

14)r

q:k fu,
,t tl I zc. z
grt-r qJA-,6t,?f 'u

t4
"&jumlah oftng dari umatku akan minum rrhamer dengan

suafu sebubn yang mereka kepadanyu--,.257

* Driwayatkan secara lengkap ot"n mn,
fit'h-fit'h, 4020; Diriwayatkan juga secara nngkas oten euu Daud padl
pembahasan tentang minuman, 8688, 3689.

2s6 Diriwartkan oleh Ahmad menyerupai iai,4/237,5/g42.
%7 Di dalam naskah Al Musnad-yani ada pada kami tidak terdapat hadits

dengan makna ini dari 'Ubadah bin Ash-shamit, tapi yang terdapat di dalamnya
adalah apa yang disebutkan pada catatan kaki seberumnya, sarah sahrnya, 4/2i7,
dari seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya dari kalangan sahabat Nabi $,
dan yang kedrn, 5/U2, dari Abu Malik Al Asy'ari.
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Disebutkan di dalam Sunan lbnu Maiah dari hadits Abu

Umamah yang meriwayatkannya secara marfu':

iz / - - -1 c g - e ,

rytb alx & ?fib ccjt i;"is v
t4r*,t;"1614 Al

"Tidak akan berlalu malam-malam dan hari-lpri hingga

segolongan dari umatku minum khamer dan menyebuhia dengan

selain sebutannyd' .258

Guru kami rga berkata, "Ada hadits lainnya gnng sesuai

dengan ini, yang diriwayatkan secara matfu' dan matquf dat'.

hadits lbnu Abbas rS,:

alo
,?l rl

ort

At oW- 
^;1i

,
Z*,

E,I
p.,-W- oG) /8t "b €J;

t.a. .// 8, t
c oL-l ISrJ .*r-

,7Ku.fitt
fu..

,*1)u,
',bjts ,iNu. . o it..,

r:>.-..J1_2

iu r?Jr,(-...JJ

"Kelak akan dabng kepada manusia suafu ani,n dimana

lima hal dihalall<an pada4mt Mereka menghalalkan l<hamq

dengan sebubn yang mereka sandangkan kepadarya, suap

(sogokan) dengan sebutan hadiah, pembunuhan dangan sebubn

258 piri1x2p1!1an oleh hnu Majah pada pembahasan tentang minunran, 33&1-
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teror, zina dengan sebutan nikah, dan riba dengan sebutan jual-

6n1y.25e

Ini nyata, karena penghalalan riba dengan sebutan jual-beli

adalah nyata sebagai muslihat riba yang digambarkan dalam

benhrk jual-beli, padahal hakikahya adalah benar-benar riba.

Sebagaimana diketahui bahwa riba di haramkan karena hakikatnya

dan kerusakannya, bukan karena bentuknya dan sebutannya.

Anggaplah, bahwa pelaku riba tidak menyebutnya dengan riba tapi

menyebuhrya dengan jual-beli, maka sesungguhnya itu tidak keluar

dari hakikatnya...

Adapun penghalalan sogokan (suap) dengan sebutan hadiah

-dan ini lebih jelas daripada yang disebutkan- adalah seperti

menyogok hakim, pejabat dan sebagainya. Karena penerima suap

dan yang men!ruap sama-sama terlaknat, karena mengandung

kerusakan- Dan sebagaimana diketahui secara pasti, bahwa

keduanln fidak keluar dari hakikat dan hakikat suap hanya karena

sebutan hadiah. Kita telah mengetahui, dan Allah serta para

malaikat-Nya juga telah mengetahui, dan setiap orang yang

mengerti reka perdaya, telah mengetahui bahwa ifu adalah suap

(sogokan).

Adapun penghalalan pembunuhan dengan sebutan teror,

5nng disandangkan oleh para pelaku kejahatan sebagai politik

intimidasi dan kode, serta penghormatan kekuasaan, adalah lebih

jelas daripada yang disebutkan...

zs9 Saya tidak menemukannp.

s70



Ensi k[oy e f,i a thnuf @yyim

Seandainya penggantian sebutan-sebutan dan b€nfuk-

bentuk mengharuskan berubahnya hukum-hukum dan hakikat-

hakikat, niscaya rusaklah semua aturan, bergantilah semua syari'at,

dan Islam pun menjadi kabur.

Apa yang berguna bagi kaum musyrikin ketika mereka

menyebut berhala-berhala mereka dengan sebutan fuhan-fuhan,

padahal sama sekali tidak terdapat sifat-sifat kefuhanan dan

hakikat ketuhanan padanya? Manfaat apa bagi mereka penyebutan

mempersekutukan Allah dengan sebutan mendekatkan diri kepada

Allah?

Manfaat apa bagi para pengingkar hakikat nama-nama dan

sifat-sifat Allah dengan menyebut itu untuk menafikannln?

Manfaat apa bagi manusia yang bersikap berlebihan dan

menjadikan para thaghut yang mereka sembah selain Allah derrgan

menyebut itu sebagai pengagungan dan penghormatan?

Manfaat apa bagi mereka yang mengingkari alrdir yang

mengeluarkan hal-hal paling mulia dari kerajaan Rabb Ta'alayarry

berupa ketaatan para nabi-Nya, para rasul-Nya, para malaikat-Nya

dan para hamba-Nya dari kekuasaan-Nya dengan menyebut itu

sebagai keadilan?

Manfaat apa bagi mereka yang menaftkan sifat-sif;at

kesempumaan-Nya dengan menyebut ihr sebagai tauhid?

Manfaat apa bagi musuh-musuh para rasul dari kalangan

para filosof yang mengatakan bahwa Allah tidak merrciptakan

Iangit dan bumi dalam enam masa, tidak menghidupkan mereka

yang telah mati, tidak membangkitkan mereka yang di dalam
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kubur, tidak mengetahui hal-hal di alam wujud, tidak mengutus

para rasul kepada manusia yang memerintahkan mereka untuk

menaati-Nya, dan menyebut ifu sebagai hikmah?

Manfaat apa bagi kaum munafikin yang menyebut

kemunafikan mereka sebagai logika dan kehidupan, serta ceiaan

mereka terhadap akal orang yang tidak munafik seperti mereka

dan berpura-pura dalam menjalankan agama Allah?

Manfaat apa bagi pungutan-pungutan yang mereka ambil

secaftr zhalim, dibalut permusuhan dan alasan hak-hak kekuasaan,

dan menyebut pajak-pajak liar lagi zhalim yang menodai syari'at-

syari'at Allah dan agama-Nya sebagai afuran tata negara?

Manfaat apa bagi para ahli bid'ah dan kesesatan yang

menyebut sgrbhat-syubhat mereka terhadap Rabb mereka, dan

para ahli ilmu, agama dan keimanan dengan sebutan intelekfualitas

dan pernbuktian, dan penyebutan khayalan-khayalan rusak dan

imajinasi-imajinasi menyimpang oleh kebanyak ahli tasawwuf

sebagai hakikat?

Adalah selayaknya dibacakan kepada mereka semua:

t1 &qi ;f 6.:a:J-it*,| \Le tt
//

gtd*'",r e\t'S;i
'lfu b'dak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-

bapk kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suafu
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keterangan pun unfuk (menyembah)nya." (Qs. An-Najm [53]:
231.zao

Ramah dan Masamnya Wajah

Di antara bentuk tipu daya dan reka perdaya iblis adalah

mengajak hamba dengan kebaikan akhlaknya dan keramahan

wajahnya kepada berbagai perbuatan dosa dan kelaliman, lalu ia

berjumpa dengan orang yang tidak menyr.rkai keburukannlp

dengan wajah muram dan berpaling darinya, namun sang muruh

mendoktrinnya untuk menghadapinya dengan keramahan dan

keceriaan wajah serta keindahan perkataan, sehingga ia atr<an

terkesan olehnya, lalu ketika ia hendak menghindarinp menldi
tidak kuasa, maka sang musuh pun terus mengupaS;akan antara

keduanya hingga mencapai maksudnya. Maka sang musrh bisa

masuk kepada sang hamba dengan reka perdayanlra dari pintl
baiknya akhlak dan keramahan wajah. Karena itu, wasiat para

tabib hati adalah berpaling dari para ahli bid'ah dan tidak mernberi

salam kepada mereka, tidak memperlihatkan wajah keeada

mereka, dan tidak menjumpai mereka kecuali dengan wafifi
murah dan berpaling.

Begifu juga yang mereka nasihatkan ketika berluunpa

dengan orang yang dikhawatirkan fitaahnya saat beriurnpa

dengannya, yaifu kaum wanita dan para remaja tampan. M6eka

mengatakan, "Manakala engkau menampakkan sen!,unan

putihnya gigi-gigimu kepada wanita atau remaja, maka mereka

260 1'1u- Al Muwaqqi'in, L/750-154.
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menyingkapkan kepadamu apa yang di balik ifu. Dan manakala

engkau berjumpa dengan mereka dengan wajah muram, maka

engkau terlindungi dari keburukan mereka."

Di antara reka perdayanya juga, bahwa ia memerintahkan
Anda unfuk menjumpai orang-orang miskin dan orang-orang yang

berkebufuhan dengan wajah muram serta tidak menampakkan

keramahan dan keceriaan, sehingga mereka tidak menyukai Anda
dan berani terhadap Anda, lalu gugurlah wibawa Anda dari hati
mereka, sehingga Anda tidak mendapatkan baiknya doa mereka,

kecenderungan hati mereka kepada Anda, dan kecintaan mereka

kepada Anda. Jadi iblis menyuruh Anda bersikap buruk dan
melarang Anda berwajah ramah terhadap mereka, serta men5ruruh

Anda berr,rnjah ramah terhadap para ahli bid'ah dan kesesatan,

agar iblis bisa membukakan pintu keburukan bagi Anda dan
menufupkan pintu kebaikan bagi And6.251

Membanggakan dan Merendahkan Diri
Di antara reka perdaya iblis adalah menyuruh Anda

membanggakan diri Anda dan menjaganya, karena keridhaan

Rabb Ta'ala terletak pada merendahan dan menghinakan diri;
seperti berjihad melawan orang-orang kafir dan kaum munafikin,
memerintahkan kaum jahat dan lalim untuk melakukan kebajikan

dan mencegah mereka dari kemungkaran. Lalu iblis

membayangkan kepada Anda, bahwa itu berarti menghempaskan

diri Anda kepada tempat kehinaan, dan menguasakan musuh

26r lghaaat Al-I^ahfan, 129.
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untuk menikam Anda, maka lunfurlah wibawa Anda, sehingga

setelah itu Anda tidak lagi diterima dan didengar.

hlis juga memerintahkan Anda untuk merendahkan dan

menghinakan diri, padahal kemaslahatan terletak pada

pemuliaannya dan penjagaannya, sebagaimana ia menyuruh Anda

untuk merendahkan diri di hadapan para penguasa, dan

menghinakan diri di hadapan mereka. Iblis membayangkan kepada

Anda, bahwa Anda memuliakan diri Anda dengan mereka dan

meninggikan derajat diri Anda dengan menghinakan diri di
hadapan mereka. Seorang penyair mengingatkan Anda:

q4 y *;ir fiir ?k'$ # *,w)\,* i *t
" Aku hinakan dirtku kepda mereka unfuk meningikannya

dengan mereka,

namun tidaHah akan mulia jiua yang fidak engkau hinakan."

Kesalahan penyair ini, bahwa hal itu tidak pantas kecuali

unfuk Allah semata, karena semakin seorang hamba menghinakan

dirinya kepada-Nya, maka semakin Allah memuliakannya. Beda

halnya dengan makhluk, karena semakin Anda merendahkan diri
Anda kepadanya, maka Anda semakin rendah di hadapan Allah

dan para wali-Nya.262

252 lghatsat Al-I-ahfan, 129.
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Menghinakan Orang [-ain

Di antara tipu daya iblis adalah men5nrruh orang untuk

fokus di masjid, atau tempat penjagaan, atau di suatu sudut, atau

di suafu lokasi, dan menahannya di sana, serta melarangnya

keluar, dan mengatakan kepadanya, "Bia engkau keluar nraka

engkau menghinakan diri kepada manusia, dan jafuhlah

martabatnu dari pandangan mereka, dan hilanglah wibawamu dari

hati mereka, bahkan bisa jadi engkau akan melihat pengingkaran

di jalananmu."

Sang musuh memiliki fujuan-tujuan tersembunyi yang

diinginkannya darinya, di antaranya: kesombotrgil, menghinakan

orang lain, menjaga afuran, dan menegakkan kepemimpinan,

sedangkan bergaul dengan manusia akan menghilangkan ifu. Ia
ingin dikunjungi dan tidak mau mengunjungi, ingin drtuju manusia

dan tidak mau menuju mereka, gembira dengan kedatangan para

pejabat kepadanya, berkumpulnya orang kepadanya, diciuminya

tangannp, sehingga ia meninggalkan bertagai ka,vajiban, hal-hal

57ang dianiurkan dan berbagai hal yang dapat mendekatkan diri
kepada Allah, dan itu diganti dengan hal-hal yang mendekatkannya

kepada manusia.

Rasulullah $ sendiri biasa pergi ke pasar. Seorang hafizh

berkata, "Beliau biasa membeli kebufuhannya dan membawanya

sendiri." Demikian yang di sebutkan oleh Abu Al Faraj Ibnu Al
Jauzi dan png lainnya.

Abu Bakar rS juga biasa pergi ke pasar dan membawa

pakaian, lalu ia menjualdan membeli.
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Abdullah bin Salam $ larat sambil memanggul ikatan

kayu bakar d atas kepalanp, lalu dikabkan kepadanya, "Apa yang

mendorongmu melals.rkan ini, padahal Allah & telah

menorlnrpimu?' Ia berkata, 'Dengan ini aku ingin menghalau

kesombongan, karena alarr mendengar Rastlullah $ bersaMa,

;r1t j"4
$s

" Tidak atan rruilk snga hamba Fng di dakn hatinya

tadapt kmmbongan wratau han5a dar biii sawi-"263

Abu Hurainh *, biasa mernbawa kayr bakar dan

kebuhrharrkebuhrtran lainnla, padahal ia gubemqr Madinah, dan

ia Hata, 'Berilahialan bagi amir kalian ... berilah jalan bagi amir

kalian.'

Pada srahr hari Umar bin Khaththab keluar dengan

Malan l6ld untuk strahr keperluannf, padahal ia seorang

khalifah, lalu ia kelelahan, kernrdian ia melihat seorang budak

menunggangi keledainp, maka ia berkata, "Wahai budak, tolong

bawalah alu, karena aku kelelatEn." Maka budak ifu furun dari

hgrggangannya dan berkata, 'Naildah, qnhai Amirul Mukrninin."

Umar berkata, 'Titlak' tap'i naitdah engkau, dan aku di

63 Salla frlak menernrlnn hadiDs dengan riu,alEt ini dari 'Abdullah bin Salam

BA tap asal hadibrrya terrdapat d datam $ahib Muslim, pada penrbahasan

terilang keinnnan, bab: ]raranurf sornbong, 91-

+ a*r,,*r Fu Y
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belakangmu.' Lalu Umar naik di belakang budak itu (dibonceng),

hingga ia masrrk Madinah dan orang-orang melihatrya.2a

Buruknya Membuat Para Makhtuk Allah Membenci
Allah

Jahil terhadap Allah, neilna-narna-I$a dan siht-sifat-Nya

adalah mereka yang menafikan hakikat-hakikahlp. Mereka

membencikan Allah kepada para makhluk-I\a, memutuskan bagi

mereka jalan unfuk mencintai-Itfia dengan menaati-Nya tanpa

mereka sadari. Akan kami kernukakan di sini beberapa contohnya:

Di antaranya: Mereka mengratakan di hati oftmg-orang
lemah, bahun tdaklah berguna ketaatan bagi Alah S, unlupun

sangat lama unkfunlra dan seserius apa pun 1lang dilakukan

seorang hamba 1rang melakukannya se@ra lahir dan batin. Bahun
bahwa seoremg hamba tidak dijamin aman dari makar Allah,
bahkan Allah & berhak menghukum yang taat lagi bertal$ra dari

mihrabnya ke penjara, dari tauhid dan ternpat shalatrla kepada

kesyirikan dan musik, membalikan hatinf dari iman 5nng fulus

kepada kekufiran.

Berkenaan dengan ihr mereka meriuragptkan atsar-atsar

yang shahih 5ang tidak mereka fahami dan atsar-atsar bathil png
tidak pemah diucapkan oleh beliau yang ma'shum S. Dan

mereka menyatakan bahwa ini hakikat tauhid, dan untuk ihr

mereka membacakan firman Allah $,

2s lghaaat,4Llahkn, lfi .
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fiir6ri$
"Dn ilak dianlp tanbng aF 5ang diphat-N5n-" (Qs' Al

AnbB/aa' IZLlr 23l

Fnrnarrl$a:

?;;fi {l;r'H. 'H,lils
'tiev,S

"Mab aplah nae metari, irlrart dad dab Allah (yanq

tidak tqdwadga)? Tfu*lah WU merzrsi, irrrla n dan adzab Allah

k@hti orugonrg 5pg ma ugi." (Qs. Al A'raaf Vl:991

Dan firrnarFNp

4i{r,.;It<;.34'rfr €rirfi ;r).>

anbn nnnsia dan hatfiryn" (Qs. Al Anfaal [8]: 24)-

Iblis menopang h$Eh bagi mereka atas perrgetahuan ini,

pitu bahnra seolarg pernuka malaikat, tdak meleuratkan satu

ternpat p.m di tangit mauF6 di h.nni, kecuah ada bekas sujud atau

nrlcgnya" namun taldfo b€rlaku padanlBs dan ketetapan berlaku

padanya, sehhgga mernbalildran rnahn5n yang baik dan

menldikanrqp setnmrktunrk segala s€suafu sampai-sampai

s€bagian orang Siak merefta b€*at4 'Hendakrya engkau takut

Allah seUagaforErra endr n talut sfotga Frg hatdak menerkammu

!&<ir'i;fr
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tanpa kesalahan darimu dan bukan karena dosa yang engkau

lakukan terhadapngra. "

Mereka b€rdalih dengan saMa Nabi $,

r &i;lrJif ,p J;47*i oy

,tlJt #L e;*,L, ri rL W'-; L k
,ilrt^?J6r $f ,[+.J&

"%unguhn5p %eorzng kalian benar-benar melakukan

Whnbn ahli surgd sampi-sampi tidak ada jarak dengann5n

kanali sehasb, lafu ia didahufui oleh bkdir, lalu melakukan

ahli nmla, lalu ia memasukingef .265

Mereka juga meriwalratkan dari sebagian salaf, "Dosa yang

paling besar adalah mer?E r arnan dari makar Allah dan berputus

asa dari rahmat Allah."

Imam Ahmad bin Hanbal meriwaptkan dari 'Aun bin

Abdullah atau lainnya: Bahtm ia mendengar seorcmg lelaki

berkata, 'Ya Allah, janganlah engftau membuatku merasa aman

dari makarmu." Md€ ia mengingkari ifu, dan berkata,

"Katakanlah: Ya Allah, tsnganlah engkau iadikan aku termasuk

mereka !,ang merasa arnan dari makar{rlu-"

ffi Mnbfq '&ih D.r;lrapfran d€h Al Bulfiari di beberapa ternpat, di
antarar.gB pada p€rxrbahasan t€ntang takfrr,6%L; dan Mtrslim pada pernbahasan
t€ntarg tak&, 2643-
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Mereka melandasi ini dengan landasan mereka yang bathil,

yaitu rnengingkari hilsnah, alasan dan sebab, dan bahwa Allah

tidak bertuat karena suafu hilsnah maupun sebab, tapi berbuat

sesuai dengan keherrdak png terlepas dari hikmah, alasan dan

sebab, sehingga AIIah tdak berbuat untuk sesuatu dan tidak pula

karena se$ratu, dan bahwa Allah berhak mengadzab pelaku

ketaatan dengan adzab png sangat berat, dan memberi nikmat

kepada para musrlr-I$7a dan orirnsfomng png maksiat terhadap

Np derrgan berbagai pahala, dan bahura kedua hal ini adalah

sarna saja bagi-Nya-

Pengertian ini tdak dapat di.ugah kenali dengan khabar

dari yang juiur, bahura Allah tidak berbuat dernikian, sehingga saat

itu diketahuilah kefidak karena adanya khabar

bahwa itu fidak akan terjadi. Bukan karena pada diri-lt[n ada

kebathilan dan kezhaliman, karena kezhaliman adalah mustahil

bagi-It[n, karena hal ifu tidak mungkin, bahkan itu bagaikan satu

tubuh di dua tempat pada unktu !,ang bersamaan, dan

memadukan siang dan malam safu unkhr yang hsamaan, serta

menjadikan sesuafu png ada dan ynng tidak ada di waktu yang

bersamaan- Inilah hakikat kezhaliman menurut mereka-

Jika orang 3nng beramal itu menelisik kepada dirin5n: Dzat

1nng tidak pasti perkara-Nya, dan tidak aman makar-Nya, maka

bagaimana bisa mendekatkan diri kepadaNp? Bagaimana bisa

menaati-I\p dan mengikuti perintah-perintah-lt[n padahal kita

tidak memiliki kecuali yang sangat pendek ini? Bila

kita meninggalkan kelezatan-kelezatan ini, meninggalkan q;ahwat-

syahunt ini, dan berlnrtat dengan beratrSra ibadah-ibadah,
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MereJ<a melandasi ini dangan landasan mereka yang bathil,

yaitu rnengingkari hilsnah, alasan dan sebab, dan bahwa Allah

tidak bertuat karena suafu hil$nah maupun sebab, tapi berbuat

sesuai dengan keherrdak png terlepas dari hikmah, alasan dan

sebab, sehingga AIIah fidak berbuat untuk sesuatu dan tidak pula

karena se$rafu, dan bahwa Allah berhak mengadzab pelaku

ketaatan dengan adzab yang sangat berat, dan memberi nikmat

kepada para musrtrl$7a dan oransforcng png maksiat terhadap

Np derrgan berbagai pahala, dan bahura kedua hal ini adalah

sarna saja bagi-Nya.

Pengertian ini fidak dapat di"ugah kecuali dengan khabar

dari yang juiur, bahura Allah tidak berbuat dernikian, sehingga saat

itu diketahuilah kefidak karena adanya khabar

bahwa itu tdak akan terjadi. Bukan karena pada diri-It[n ada

kebathilan dan kezhaliman, karena kezhaliman adalah mustahil

bagi-Np, karena hal ifu tidak mungkin, bahkan itu bagaikan satu

tubuh di dua tempat pada unkfu !,ang bersamaan, dan

memadukan siang dan malam safu unkhr lrdng bsamaan, serta

menjadikan sesuafu yang ada dan Fng tidak ada di waktu 1nng
bersamaan- Inilah hakikat kezhaliman menurut mereka-

Jika orang 1nng beramal itu menelisik kepada dirinya: Dzat

1nng tidak pasti perkara-Nya, dan tidak aman makar-Nya, maka

bagaimana bisa mendekatkan diri kepada-Np? Bagaimana bisa

menaati-I\p dan mengikuti perintah-perintah-lt[n padahal kita

tidak memiliki kecuali 57ang sangat perrdek ini? Bila

kita meninggalkan kelezatan-keluatan ini, meninggalkan qphwat-

syahunt ini, dan berlnrtat dengan beratrSra ibadah-ibadah,
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sementara hta tdak ada iaminan dari-Nf untuk tidak membalikan

iman kita meniadi kelrufuan dan tauhid menjadi kesyirikan,

ketaatan menjadi kemaksiatan, kebaikan merriadi kejahatan, serta

melanggerrgkan siksaan kepada kita, maka tenfulah kita

merupakan orang-omng yang rugi di dunia dan akhirat.

Bila kg/akinan ini menyelimuti hati mereka dan menufupi

jiwa mereka, maka bila mereka diperintahkan melakukan ketaatan

dan meninggalkan kelezatan, maka akan seperti seseorang yang

mengatakan kepada anaknyra, 'Gurumu ini, bila engkau mencatat,

bersikap baik, sanfun dan tidak mendurhakainyra, sangat mungkin

ia memberikan huljah kepadamu dan menghukummu. Dan bila

engkau bermalas-malasan, tidak pedulian dan tidak menunaikan

perintahnlp, sangat mungkin ia mendekatkanmu dan

memuliakanmu." Maka ucapan ini akan merasukkan ke dalam hati

si anak sesratu yang tdak lagi dipercalainlp, baik berupa

ancaman gum karena kebunrkan sikapnga, maupun janji baiknya

karena kebaikannya. Bila si anak telah deunsa dan sudah mampu

berinteraksi, a1nhn12a berkata, 'lni sultan negeri hta- Ia mengambil

pencuri dari penjara, lalu mengangkatnya sebagai menteri dan

amir. Dan ia menangkap orang 3png baik lalu menahannya di

penjam, serta mernbunuhnya dan merryBlibnp."

Bila ia mengatakan itr.r, maka ia akan takut kepada sultan

itu, dan meniadikannya tdak percalra terhadap janii dan

ancamannla, merrghilangkan kecintaannya dari

hatinln, dan meniadikannlp merasa tal$t kepadanSn dengan rasa

takut akan kezlnliman yang bisa menghukum orang baik dan

orang 1nng tidak bersalah derrgan siksaan. Maka oftmg miskin ini

s82



Ensifi{oyrta lhnuf @yyim

tdak lagi mengehhui amal-arnal !/ang bermanfaat maupun

bertahaya, sehingga ia fidak tertarik melakukan kebaikan, dan

tidak takut melakukan keburukan. Betapa banyakq;a hal yang bisa

menjauhkan para hamba Allah dari Allah. Jika para pengingkar

berusaha menimbulkan k€bendan tefiadap agama dan

menjauhkan para hamba dari Allat\ tentulah mereka fidak akan

lebih bangak dari ini.

Orang png menganut faham ini mengira, bahura ia telah

mengakui huhid dan takdir, s€rh para ahli bid'ah

dan membela agFrrur. Padahal, derni Allah, musuh yang berakal

lebih sediht bahayanlp daripada teman yang iahil. Serrua kitab

Allah SnnS diturunkan dan para rasul-Nya telah menrbuktikan

kebalikan ifu, apalagi Al Qur'an. Jika para da'i menernpuh cara

yang diserukan oleh Allah dan Ranrl-I\p kepada manusia, niscalp
alam akan menjadi baik dan fidak sertai kenrsakan.

Allah & taafr mmgabarkan -dan Dia Maha Benar lagi

Memenuhi janji-, bahwa Allah memperlakukan dan membalas

manusia sesuai dengan mereka. Omng png bertuat
baik tidak perlu mengkhawatirkan perlakuan tidak adil maupLrn

pengurangan haknya, tidak perlu takut akan penambahan dosa

dan kesalahan. Selamanya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang

yang bertuat baik, dan fidak akan menyia-nyiakan amal hamba

walau hanya seberat b{i sd, serta tidak tdak akan

menzhaliminya. ri;|i t7i'di ot yfi WU-'z:; U'oy5 lOun i*u
ada kebajikan sebmr dannh, nisa5n Allah akan melipat
gandakann5n dan memberikan dari sisi-N3m pahala tnng baar.
(Qs. An-Nisaa' [4]: 40). Walaupun hanya sebesar bi;i sawi, Allah
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akan mernbalasnln dan tidak menyia-nyiakannya- Dan bahwa

Allah mernbalas keburukan dengan yang serupa, serta bisa

menggugurkannya dengan taubat, penyesalan, taubat, kebaikan,

dan musibah, membalas kebaikan dengan sepuluh kali lipakrya dan

melipat gandakanryn hingga tujuh ratus kali lipat hingga berlipat-

lipat yang sangat barynk. Dialah yang memperbaiki mereka yang

berlaku nrsak, menghadapi hati mereka yang berpuli.g, menerima

taubat mereka yang berdosa, menunjuki mereka yang sesat,

menyelamatkan mereka 1nng binasa, mengajari mereka yang jahil,

membimbing mereka yang bimbang, mengingatkan mereka yang

lengah, m€nampung mereka Snng linglung- Bila Allah menurunkan

hukuman, maka Allah menumnkannya setelah terjadinya

pembangkangan yang keras, setelah diserunya lagi sang hamba

unfuk kernbali kepada-Nya, mengakui rububiyah-Nya dan hak-Nya,

hingga bila sudah tidak lagi bisa diharapkan penerimaannya,

pengakuan akan rububiyah-Nya dan hak-Nya, Allah

menghukumnln karena membenci kekufurannya dan

pembangkangannya, sehingga sang hamba pun mengerti dirinya,

dan mengakui bahwa Allah & udak menzhaliminya, dan bahwa

dirinyalah yang telah menzhalimi diri sendiri, sebagaimana yang

Allah & firrnankan mengenai para ahli neraka,

airsJt6*i+Visa
"Merel<a mengakui doa merel<a. Maka kebinasaanlah bagi

penghuni-pnghuni nenl<a tnng maSnla-nyala-" (Qs- Al Mulk

[57]: 11)
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Allah jugi Mirman mengenai mereka 1nng dibinasakan di

dunia, bahwa ketika mereka melihat apt-a1nt-Np dan merasakan

adzab-Nya,

-$;3rft.jib6G}'4iy
/ / .// ./ .r./?.// /t/
U_++tta-Fe-.t+CF

KGyr,,a-:jl

" Mereka bq*ab, Aduhai, celal<a kami, kami

adalah orang-oftng t/ang lalim.' Maka tebplah demikian keluhan

merel<a, sehingga Kami jadilen mqeka sebagai bnaman yang

telah dituai, tnng tidak dapt hidup A9r:" (Qs. Al Anbiyaa' [21]:

14-15).

Allah juga berfirman mengenai para pemilik kebun yang

merusakkan kebun ifu atas mereka ketika mereka melihatnya,

" Mere manguaplan, 'Maha Suci Tuhan kami,

kani adalah oftng-oftng tnng lalim'." (Qs. Al

Qalam t681:291.

Al Hasan berkata, "Sungguh mereka masuk neraka

walaupun mereka memuji-Nya di dalam hati mereka, mereka tidak

menemukan hujjah rnelupun ialan keluar- Karena itu
Allah @ berftrman,

<"r\bK€,9;:*06,

is;ii ;j ;"3:i:6fu r-$( r;fi 1;&
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uMaka oftng-orzng trang lafrm ifu dimsnhlan ampi ke

fuala pii bgi Allah, Tuhan sn6b ahm." (Qs. Al
An'aam [6]:45)

Redaksi ini berkenaan dengan keadaan, t al{ni mereka itu

dimusnahkan sampai ke akar-akaqla dalam keadaan Allah terpuji

karena hal itu. jadi dimusnahkannya mereka sampai ke akar-

akamya adalah karena keterpujian-I$a, !,aifu pernbinasaan dan

penghancuran lnng Rabb Ta'ah terptrji, karena

kesempumaan hikmah-Nya dan keadilarl$a, serta penempatan

hukuman pada tempat,ya Snng tidak la!,ak di ternpatkan di

selainnln."

Maka penempatannla ifu di ternpat png dikatakan oleh

yang mengetahui keadaan, "Tidak latak hukuman itu kecuali di
tempat ini, dan fidak layak keorali hukuman.' Karena

ihr, setelah memberitahukan akan kebiiaksanaanqn terhadap para

hamba-Np, serta keadaan mereka yang bahagia ke surga dan

mereka lrang sengsam ke neral<a, Allah berftrrnan,

{':[ifr U fr 3tt sa; ;fi tr ai,;
uDan diben Nusan di anbm harnblnmh Allah dengan

adil dan diucaplan, 'fuah puji bgi Allah, Tuhan snab alam'.'
(Qs. Az-Zumar [39]: 75]

Allah membuang fa'il dari ucapan ihr sebagai pemyataan

umurn, dan bahun seluruh ciptaan mengucapkan, 'Segala puji

bagi A[ah, Tuhan semesta alam" karena mereka menpksikan
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hikmah-Nya yang Maha Haq beserA keadihrrNya dan ketrtamaan-

Nya-

Karena ifu Allah berftrman mengenai para ahli neraka,

'-ii;otfir;ti'E
" Dikatakan (kepda muel<a): 'Maskilah pintu-pintu nemka

Jahanam itu'. " (Qs. Az-Zumar 1391, 721

Seakan-akan selumh cipban mengatakan ifu, bahkan

termasuk anggota tubuh mereka, ruh mereka, serta bumi dan

langit mereka.

Allah & mengabarkan, bahwa bila Dia membinasakan

musuh-musuh-Nya berarti menyelamatkan para wali-Nya, dan

tidak mencakupi mereka dengan pernbinasaan lnng mumi karena

kehendak.

Ketika Nuh memohon kepada-Nya agar menyelamatkan

anaknya, Allah memberitahunln, bahwa Allah akan

menenggelamkannya karena keburukan amalnya dan

kekufurannya. Allah tidak mengatakan, "sesungguhnp Aku akan

menenggelamkannyra dengan keinginan-Ku dan kehendak-Ku,

tanpa sebab dan tanpa dosa."

Allah & telah menjamin bertambahnya hidayah bagi

mereka yang berjihad di jalan-Nya, dan Allah fidak mengabarkan

bahwa Allah akan menyesatkan mereka dan menggugurkan usaha

mereka.
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Allah juga meniamin bertambahnya hida3nh bagi mereka

yang b€rtakua ]rang mengupayakan keridhaan-Nya, dan

memberitahukan bahwa Dia tdak akan menyesatkan kecuali

mereka yang fasik, lrang menrsak janjinya setelah diteguhkannya.

Dan bahwa Dia hanya menyesatkan oremg yang mengutamakan

kesesatan dan memilihnSra daripada petunjuk. Maka saat itulah

Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan bahwa Dia

membalikkan hati lang fidak ridha dengan petunjuk-Nya ketika

pehmiuk itu datang , lnifu tidak mengimaninya dan

menolaknya, maka Allah membalikkan hatinya dan pandangannya

sebagai hukuman baginya atas penolakannya setelah itu nyata

bagrqn dan telah ia ketahui. Dan bahwa seandainya Allah &
mengetahui kebaikan di dalam keadaan png dinyatakan sesat dan

sengsara ihr, niscaSn Allah dan menunjukinya,

akan tetapi itu fidak layak unttrk nikmat-Nya, dan tidak pantas

unfuk kemuliaarrNSn.

Allah & telah mengesampingkan alasan-alasan,

menegakkan hujjah-huijah, dan menetapkan sebab-sebab hidayah,

bahwa Dia tidak kecuali mereka yang fasik dan

mereka Snng zhalim, serta tidak mengunci mati hati kecuali hati

mereka yang melampaui bahs, dan tidak membenamkan ke dalam

fitrah kecrrali orirng-orang munafik karena perbuatan mereka. Dan

bahun hrh.rpan 5nng menutupi hati orang-orang kafir adalah akibat

perbuatan mereka, sebagaimana yang difirmankan-Nya,

@a&6fttrfi1p'r6|,k
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'Sel<ali-lrali tidak (dernikianl ap tnng selalu

mqda unhakan ifu menutup hafi mqel<a.' (Qs. Al Muthaffifiin

[8f]] 14)

Dan Allah berfirman mengenai musuh-musuh-Nya dari
kalangan kar.un phudi,

'Dan ucrpn maela, 'Hati lanni Mdup.' Bahkan,

kda{nnn5a.' (Qs. Ar.Nisaa' l4l: 155).

Allah juga mengabarkan, bahura Allah Udak akan

menyesatkan orang 1tang ditunlukin!,a hingga jelas baginya apa

Fng ditakuti, lalu karena kesengsaraanngra dan buruknya tabe'at ia
menrilih kesesatan daripada pefunjuk, dan penyimpangan dari
pada kehrrusan, setrta menuruti nafsunlra, ryetannya dan musuh

Rabbryra-

Mapun makar yang disematkan Allah kepada diri-Nya
adalah kiasan tentang orang-oftmg lnng berbuat makar terhadap
para wali-It[p dan para rasul-Nya, yaitu menimpali makar buruk
mereka derrgan makar-l\n ynng baik. Jadi makar dari mereka

lebih sesuahr gnng paling buruk, sedangkan makar dari-Np adalah

sesuafu 1ang paling baik, karena ihr adalah keadilan dan balasan.

Begitu iuga reka perdaya dari-Np adalah balasan atas reka

perdalp terhadap para rasul-Np dan para wali-N1n, maka tidak
ada yang lebih baik dari reka perdap dan makar itu-

a ,q$$rt&stfrs$4-jt
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Adapun seseomng melakukan ahli surga hingga

jaraknla ke surga hanp sehasta saja, lalu didahului oleh ketetapan

(takdir), maka sesungguhny'a ini adalah perbuatan ahli surga di

mata manusia. Karena seandainya itu memang amal shalih yang

diterima unfuk surga, tenfu Allah mencintainya dan meridhainya

serta tidak menggugurkannln. Adapun ucapan beliau: "tidak ada

jarak dengannSra kecuali s€hasta," memang menjadi rancu dengan

taksilan ini, maka dilt',atakanr Karena perbuatan ifu tergantung

akhirannta dan panutupn5n, sementara orang yang beramal ini

tdak bersabar pada perbuatannya hingga menuntaskannya,

bahkan ada godaan tersernbunyi dan noda yang menghinakannya

di akhir usianlra. [-alu godaan itu memperdayainya di saat

dibufuhkan, sehingga ia memilih melakukannya, yang seandainya

tidak ada godaan dan reka perdaya itu maka Allah tidak akan

membalik kelmanannya, karena ia telah melakukannSn disertai

dengan keiuiuran dan keikhlasan tanpa sebab darinya yang

menyebabkan rusakn!,a, dan Allah mengetahui dari seluruh

hamba-lt[n apa yang tidak diketahui oleh sebagian mereka.

Adapr.tn peritnl iblis, maka Allah & berfirman kepada para

malaikat,

"fu.n7guhn1a Alnt mangebhui aF Jnng tidak kamu

kebhui." (Qs. Al Baqarah [2]: 30)

'o;"iii u Fey

Rabb Ta'ala mengetahui kekufuran, kesombongan dan

kedengkian yang ada di dalam hati iblis, yang tidak diketahui oleh
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para malaikat. Lalu kedka mereka diperintahkan bersujud,

tampaklah ketaatarl kedntaan, rasa taktrt dan ketundukan di hati

mereka, sehingga mereka s€geltr melaksanakannln, dan tampak
pula kesombongan, ke,palsuan dan kedengkian di hati musuh-Nya

iblis, sehingga ia engan dan merrylombongkan diri, dan termasuk

golongan mereka yang kafir.

Adapun takumya pam trnli-It[n akan makar-Nya adalah

benar, karena mereka talut Allah menghinakan mereka karena

dosadosa dan kesalahan-kesalahan mereka sehingga mereka

manjadi sengsara. Jadi mereka ditakut oleh dosadosa mereka,

dan mereka mengharapkan rahmat-N1ra. Firman-I$a,

ii,:.1ij,iS1t
"Maka apl<ah mqeJ<a naftrsz, amirn dari dzab Allah." (Qs.

AI A'raaf lTlr Wl

Ini berkenaan derrgan mereka yang lalim dan mereka gnng

kafir. Makna ayat ini: maka tidak ada yang berbuat maksiat dan
merasa aman terhadap pernbalasan Allah dengan melakukan

makar buruk terhadap makar-i,fip kecuali orang-orcng yang

men-rgi. Adapun yang ditakutkan oleh orang-orang gnng mengenal

Allah dari makar-l,lf adalah Allah menangguhnya adzab

perbuatan mereka sehingga mereka terpedalp, maka mereka

merasa aman dengan dosadosa ifu, lalu tiba-tiba saja a&ab datang

menimpa mereka-

Perkara lainSra: mereka melalaikan-I\,ra dan lupa

mengingat-Ngra, sehingga Allah mernbiarkan mereka karena
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mereka hlai dari mengingat-I\p dan menaati-N5n, lalu Allah

menlregerakan fitnah dan pehka keeada mere[<a, sehingga makar-

I$a terhdap merelo dibiarlon-Nf menimpa mereka.

Ped<ara lainnya: Allah mengetahui dari dosadosa dan cela-

cela mereka 1lang tdak mereka ketahLd pada diri mereka, lalu

makar mendatangi mereka tanpa mereka sadari-

Perkara lainnya: Jika Allah menguii mereka dengan sesuafu

yang mereka tdak b€rsabar terhadapnya, maka mereka terfihrah,

dan ifulah rr:rll<al,26

Segr Kesamaan Antara Orang Beriman dan Pohon
Kurma

Perhatikanlah pohon kurma ini png merupakan salah sahr

tandatanda kelnrasaan Allah, maka Anda al{an mendapati

padanSn tanda.tanda dan keajaibarkeajaiban grang membuat Anda

kagum; IGrena kefilo Allah adanya betina padanf
png menrhrhrhkan , dan ditetapkan juga adanya

jantan padanla sepati hakryn iantan dan betinanp binatang.

Karena ifu sangat mirip antara senrua pepohonan

dengan manusia, tenrtama orang yang b€riman -sebagaimana
png diumpamakan oleh Nabi 8F, dan itu dari banlnk segi:

Perbna Teguhnla pokoknya di tanah dan

kekokohanqn padanla, tidak s€perti pohon !ang,

M NFauaid,*%l-
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tfia:611 "ifieic,a*i
"Telah dicahn dagan al<ar-alaryn dari pmlmn tami;

tidak dapt tebp (tqplr) sdildt ptrt" (Qs- Ibraahiim l14l: 261-

Kdua Baik dan rnanftqra hnhnya serta keumuman

manfaatrya. Begifu orang yang b€rirnan, baik psloban dan baik

, setrta bernranfuat bagi dfoiqra dan orang lain-

Ketiga l-anggengn!,a paloianrryn dan perhiasannya,

sehingga tidak rontokdariryTabaikdi musim pan6 rrunryrn musim

dingin. B€gitu juga orang berimar\ tdak tanggal darinlp pakaian

tak\A,a dan perhiasann5;a hirgga Rabbnf mernbalasnya.

Keempt- Mudahnya menianglrau hnhnya. Yang

pendekn5n sangat mudah diiangkau sehforgga tdak p€du dipanjat,

sedangkan 1ang agak tinggi maka merraniafuila sangat mudah

dibanding memanjat pohon lainnya yang tinggi- Sehingga Anda

melihatnya seakarakan sudah disediakan tangsa bagi lpng
hendak memanjatrya. Begib iuga orang beriman, kebaikannya

mudah lagi dekat bagi lpng ingin mendapatkannln, tdak perlu

dengan reka pendap nraupun caralnng h.ur.rlr

Kelima. Brnhryra menrpakan hnh !,ang paling

berrnanfaat di antara hnhJrnhan alam- I(arerra bakal buah

mudanln bisa dimakan s€bagai hrah dan manis, dan buah

keringnSn bisa sebagai makanan, lauk dan hrah, s€rta bisa dibuat

alka, sari buah dan manisan, bahkan bisa dicampur derrgan obat-

obatan dan bertagai minurnan- Keunurnan manhatnya dan juga

anggur di atas buahbuahan lainnya ---.
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Keenant Pohon lnrrma adalah pohon yang paling tahan

terhadap angin dan cuaca dibanding pohorrpohon besar lainnya

lnng terkadang dicurdongkan arEin, dihernpaskan dan

dirontokkan cabang:cabangryao dan fidak banlpk pohon yang

tahan terhadap kekeringan dibandinglon pohon kurma. Begitu
juga orang beriman gnng sabar yang terhadap bencana, tidak

digoncangkan oleh hernhrsannln-

Ketujuh, Selunrh bagran pohon lnrrna bermanfaat, fidak

ada sesuatu pun dari yang terbuang bqifu saia. Buahnya

bermanfaat, batangnga mengandung ban!,ak manfaat untuk

bangunan, atap dan s€bagain!,a. Pelepahnla untuk atap rumah

pengganti menufupi aelah dan lobang, daunnya digunakan untuk

dibuat tas, rrradah, bfuai pertalcs rumah, tikar dan sebagainya,

sabutrya juga m€ngandmg berbagai manfaat 1png sdah diketahui

marnrsia.

Sebagian rnanusia mernbanding rnanfuat-manfuat ini

dengan sifatrsifat seonng muslim, dan rneniadEkan setiap manfaat

darinya sebagai slfat pada seonng muslirn- I-alu ketika

menyinggung tentang drri 3Bng terdapat pada pohon kurna,
maka sebagai bandinganrya pda seorang muslim adalah sifat

terhadap pala musuh Alhh dan para pelaku

kqahatan. Jadi merelo ihr bersikap keras dan tegas seperti halnya

drxi. Orang-orang yang beriman dan bertalspa s€eerti halnya

kurma muda, manis dan lernhrt-

?;4{6-,€K,Sd:6
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"Kens terhadap orang-orang kafrr, tetapi berkasih sapng
s*arna mereka." (Qs. Al Fath [48]: 29).

Kedelapan: Bahwa semakin pohon kurma bemmur

panjang semakin bertambah kebaikannya dan semakin baik

buahnya. Begitu juga seorang mukmin bila panjang umumya maka

bertambah kebaikannya dan semakin baik amalnya.

Kesembilan: Bahwa hatinya merupakan hati yang paling

baik dan manis. Ini khusus pada pohon kurma, tidak terdapat pada

pohon-pohon lainnya. begihr juga hati orang beriman merupakan

hati yang paling baik.

Kesepuluh: Bahwa manfaatrya tidak pemah berhenti

keseluruhannya selamanya. Bahkan bila ada sahr bagian manfaat

yang terhenti padanSn, maka masih banyak manfaat-manfaat lain

padanya. Bahkan bila ia tidak berbuah dalam setahun, maka

manusia masih memilih berbagai manfaat pada pelepahnya,

daunnya dan sabutr5n. Begitu juga orang beriman, tidak lepas

sarna sekali dari sifat-sifat kebaikan, bahkan bila ada satu sisi

kebaikan yang luput darinln, maka sisi lainnya mendatangkan

banfrak kebaikan, sehingga ia tetap dalam kebaikan, dan aman dari

Disebutkan di dalam riwayat AtsTirmi&i secara mar{u'
hingga Nabi $:

li. ) zo t 1.2 ))oz , c I !, c /of ,yg_ )3 o_r*- ,gJ ) Ur

o)8r.. l0r. !zclt !!cz zolo, ollo,

f rs L)-i ,Y?-s tt? tgi rY t' F
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"Sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya

dan dinsa zilnan dari keburukannya. Dan seburuk-buruk kalian

adalah tnng frdak diharapkan kebaikannya, dan tidak dirasa aman

dari keburukanny*61 n .268

Muslim dan Pohon Anggur

Diriwayatkan dari Abu Hurairah rg, dari Rasulullah $,
beliau bersabda,

,>,)t ?:i,it'o\, ft.j1 ,!i;l Ug*
,o

../riili 6,t-o ,t;-i ""{tt,d*ir
"Janganlah'"*no*nn katian mengabkan: al karm (yans

bail<), karena al karm adalah orang muslim, akan tetapi katakanlah:

kebun-kebun angguf .269

Orang Arab biasa menyebut pohon kurma dengan sebutan

karm karena kemuliaannya. Al Karm artinya banyak kebaikan,

manfaat dan faidah, karena kemudahan memperolehnya, yaitu

berasal dari kata F--$, (yang baik). Contohnya firman Allah &,

267 Dtuiu,ayatl€n oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang fitnah-fifrah, bab:
larangan mencela angin, 2263; dan Ahmad, 2/368, 37 8.

2& Mifah Dar As-Sa'adah, 2/116-L20.
269 gg. Abu Daud dengan lafazh ini pada pembahasan tentang adab, 4974.

Asalnya terdapat di dalam Ash-Shahihain Al Bukhari pada pembahasan tentang
adab, 6183; dan Muslim pada pembahasan tentang lafazh{afazh adab,2247.
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tumbuhan yang baik.u (Qs. Luqmaan [3U: 10)

Disebutkan di dalam ayat lainnya:

Ensikby ef,ia IAnu[ Qryyim

rfe,:Pq.W-ff]$

w68n
"Segala macam tanaman tnng indah dipandang mab." (Qs.

Qaaf [50]: 7)

Jadi itu adalah pohon yang diberitakan baik, indah

dipandang mata. Pohon anggur menghimpun banyak hal.

Di antaranya: Rendahnya buahnya bagi yang memetiknya.

Di antaranya juga: Bahwa di bawahnya tidak ada duri yang

bisa menyakiti pemetiknya.

Di antaranya juga: Bahwa tidak ada rintangan bagi yang

menginginkannya kendati batangnya tinggi dan tidak ada kesulitan

padanya seperti yang lainnya.

Di antaranya juga: Bahwa satu saja pohon darinya -kendati
lemah dan kecil batangnya- mampu berlipat-lipat beban daripada

grang lainnya.

Di antaranya juga: Bahwa satu pohon dariqn bila dipotong

bagian atasnya, maka muncullah dari sisi-sisinSn dan cabang-

cabangnya. Sedangkan pohon lnrrrma bila dipotong atasn5n maka

akan mati dan mengering.
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Di antaranya juga: Bahwa buahnya bisa dimakan sebelum

matang, setelah matang dan setelah kering.

Di antaranya juga: Bahwa bisa dibuat darinya berbagai

macarn minuman manis dan masam -seperti sirup dan cuka- yang

tidak dapat dibuat dari yang lainnya. kemudian dari minumannya

dapat dibuat berbagai manisan, makanan dan makanan pokok
yang tidak dapat dibuat dari yang lainnya. minumannya yang halal

sebagai makanan, makanan pokok, manfaat dan kekuatan.

Di antaranya juga: Bahwa buahnya bisa disimpan dalam

keadaan kering sebagai makanan pokok, makanan dan lauk.

Di antaranya juga: Bahwa buahnya menghimpun puncak

kestabilan buah yang diharapkan, sehingga tidak memerlukan

dingin seperti halnya semangka dan serupilgd, dan tidak juga

panas seperti halnya kurma, bahkan ia sangat stabil. Dan faidah-

faidah lainnya.

Karena ifulah mereka menyebutnya karm (yang baik), maka
Nabi $ memberitahu mereka, bahwa faidah-faidah, buah-buah

dan manfaat-manfaat yang Allah sematkan di dalam hati hamba-

N5n lrang beriman -yang berupa kebajikan dan banyaknya

kebaikan- adalah lebih besar daripada faidah{aidah baiknya

anggur. Maka orang yang beriman lebih layak dengan sebutan ini.

Jadi makna hadits ini sebagai larang membatasi sebutan a/
karm pada pohon anggur, tapi orang Islam lebih berhak
menlnndang sebutan ini.

Ini senada dengan sabda beliau 6s:
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bJX" ,s;Jt',Ft ,y"-b\ L-{t',..e

,-,a$t'J:+*
" Orang yang kuat bukanlah karena bergulat, akan tetapi

orang yang dapat menguasai nafsunya ketika -utu1y.27o

Yakni orang yang menguasai nafsunya lebih layak disebut

kuat daripada yang kuat karena bergulat.

Juga seperti sabda beliau:

'^*t:t;\j ,S$ r't:pt tr,$4 i6.L4tj;
ifu i q$'+'*, ,1tN\irif.\i, ,g--il,rj

ilL b:^:"15 ti fr vi ;Or
" Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling tnng ditolak

safu dan dua suapan, dan safu dan dua makanan, akan tebpi tang
tidak meminb-minta kepada oftng lain, dan udak terfinah oleh itu
sehingga lalnk diberi shadaqall' .271

27o 7,4u11u1* i/arh Diriwayatkan serupa itu oleh Al Bukhari pada pernbahasan

tentang adab, 6114; dan Muslim pada pembahasan tentang kebajikan dan

silahrahim, 2609.
271 Muftafaq Uarih Diriwayatkan serupa itu oleh Al Bukhari pada pembatnsan

tentang zakat,1479t dan Muslim pada pembahasan tentang zakat, 1039.
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Yakni lebih layak disebut miskin daripada orang yang

berkeliling ke rumah-rumah orang untuk meminta, yang biasa

kalian sebut miskin.

Senada juga mengenai orang yang bangkrut, pengintai dan

sebagainya.

Senada juga dengan sabda beliau:

,S JJt',bt ;t "rtt,,ettl;'pt ;t'A

"Omng tnng menymmbung hubungan silafurahim bukanlah

omng tnng membalas (kebaikan kerabatnya), akan tetapi ia adalah

ia adalah orang yang apabila kerabahya memufuskannya maka ia
man5nmbungngm'',272 walaupun ini lebih lembut daripada yang

sebelumnSa.

Ada yang mengatakan, bahwa tentang makna larangan ini
ada pengertian lain, yaitu: maksud Nabi $ mencabut sebutan

png disukai jiwa ini, yang enak didengar ini dari pohon yang bisa

dibuatkan darinya induk segala keburukan (khamer), lalu beliau

mencabut sebutan yang menarik jiwa kepadanya ini, terlebih

karena orang Arab menyebutnya karm, kar,zna khamer yang

dibuat darinya mendorong kepada kebaikan dan pengeluaran

harta. L-alu ketika pembuat syari'at mengharamkannya maka

beliau juga menafikan sebutan pujian itu dari asalnya, yaifu al

272 p;ri*,u*1Lr, oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang adab, 5991.

q:q+:ru,bstiy
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karm, sebagaimana menafikan sebutan pujian darinya, 1aifu obat,

yang mana beliau bersabda,

"sesungguhnya itu adalah penyakit, dan bukanryn &17?73

Orang yang mengetahui ketidak sukaan dan kecendenrngan

dari rahasia dampak nama-nama pada dzat yang dinamainp tenhr
mengetahui ini. Maka Nabi,S mencabut sebutan yang baik ini,

dan memberikannya kepada yang lebih layak, yaitu hati orang

yang berimdr.274

Khutbah-Khutbah Nabi g
Khutbah beliau # adalah berupa penetapan pokok-pokok

keimanan, yaifu iman kepada Allah, para malaikat-Ny+ htab-
kitab-Nya, para rasul-Nya, perjumpaan dengan-Nya, penyebutan

surga dan neraka, serta apa-apa yang Allah sediakan bagi para

wali-Nya dan mereka yang menaati-Nya, dan apa-apa Allah
sediakan bagi para musuh-Nya dan mereka yang mendurhakai-

Nya. Maka khutbah beliau itu mengisi keimanan dan tauhid serta

pengetahuan tentang Allah dan hari-hari-Nya ke dalam hafi, tdak
seperti khutbah selainnya yang hanya menyampaikan perkara-

perkara yang beredar di antara sesama manusia; yaitu meratapi

kehidupan dan menakuti kematian, karena perkara ini fidak

273 Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/317; Mtrslim juga meriwayatkan senrpa itu
pada pembahasan tentang minuman, 1984.

274 74u1t1i1ut6* Sunan Abu Daud,7/268-27t.

zS*i A,ir;61,/.
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merasukkan keimanan kepada Allah dan pengesaan-Nya ke dalam

hati, tidak pula mengingatkan akan hari-hari-Nya, dan tidak pula

membangkitkan jiwa untuk mencintai-Nya dan merindukan
perjumpaan dengan-Nya. Sehingga ketika para pendengamya

keluar tidak mengambil faidah apa pun, kecuali mereka mati, lalu

harta peninggalan mereka dibagikan, lalu tanah menghancurkan

fubuh mereka. Duhai kiranya itu dapat kembali, iman apa yang

dihasilkan oleh ini? Tauhid, ma'rifah dan ilmu bermanfaat apa

yang dihasilkan oleh ini?

Orang yang mencermati khutbah-khutbah Nabi S$ dan

khutbah-khutbah para sahabatnya rg6 akan mendapatinya meliputi
penjelasan pefunjuk dan tauhid, penyebutan sifat-sifat Rabb @,
pokok-pokok keimanan secara menyeluruh, seruan kepada Allah,
mengingatkan nikmat-nikmat Allah & yang membuat para

makhluk-Nya mencintai-Nya, hari-hari-nya yang menakuti mereka

akan siksa-Nya, perintah untuk mengingat-Nya dan bersyukur

kepada-Nya yang mencintakan mereka kepada-Nya. Sehingga

mereka ingat akan keagungan Allah, sifat-sifat-Nya, dan nama-

nama-Nya yang membuat-Nya dicintai oleh para makhluk-Nya.

memerintahkan unfuk menaati-Nya, berslrukur kepada-Nya dan

berdzikir kepada-Nya sehingga mencintakan mereka kepada-Nya.

Maka setelah para pendengar keluar dari mendengarkan khutbah
itu mereka mencintai-Nya dan Allah pun mencintai mereka.

Kemudian masa berselang, cahaya kenabian mulai pudar, syari'at-

syari'at dan perintah-perintah mulai menjadi simbol yang

ditegakkan tanpa memperhatikan hakikat-hakikat dan maksud-

maksudnya, sehingga mereka hanya memberikan bentuknya saja,

dan menghiasinya dengan halhal yang bisa menghiasinya, lalu
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mereka menjadikan simbol-simbol dan bentuk-benfuk sebagai

tradisi yang tidak layak dilewatkan, mengesarnpingkan maksud-

maksud yang tidak boleh dikesampingkan, maka mereka pun

mengukir khutbah-khutbah dengan sajak dan puisi serta ungkapan-

ungkapan indah, sehingga hati pun menjadi kurang bahkan hampa

dari mendapatkan nilainya, dan maksud pun terluputkan.2Ts

Penyembuhan dengan Mengobati Hati Orang lnng
Sakit

hnu Majah meriwayatkan di dalam Sunarnya dari hadits

Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

1h\i G xi | #3 */t ;' "j*;''r!

* l=U:r,Gb',i,t nii
"Jika kalian menjenguk orang sakit, maka hilangl<anlah

kesedihannya terkait dengan ajalnya, karena umlaupun ifu frdak

mencegah dpd pw, namun ifu menenteramkan jirrrnn5n."z75

Di dalam hadits ini terkandung suafu bentuk penyernbuhan

yang sangat mulia, yaitu mengarahkan kepada hal yang

menenteramkan jiwa orang yang sedang sakit dengan ucapan lnng
menguatkan naluri, membangkitkan kekuatan, dan menggairahkan

275 zuu4 41 114u,ad, l/423424.
276 Diriwayatkan serupa itu oleh lbnu Majah pada pembalrasan tentang

jenazah, bab: menjenguk yang sakit, 1438; dan At-Tirmidzi pada
tentang pengobatan, bab: pengobatan dengan abu, 2087, dan ia mengatakan,
"Hadits ghaib
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motiuasi hidup, sehingga dapat membantu menghalau penyakit

atau meringankannya yang merupakan puncak dampak

pengobatan.

Melegakan jiwa orang yang sedang sakit, mengobati

hatinSn, dan memasukkan hal yang menggembirakannya memiiiki

pengaruh menakjubkan dalam proses penyembuhan dan

peringanan penyakitnya. Karena ruh dan kekuatan menjadi

dengan ifu, sehingga nalurinya membantu menghalau penyakit.

Manusia telah banyak menyaksikan orang-orang sakit yang

kekuatannp bangkit karena dijenguk oleh orang-orang yang

mencintainya dan menyemangatinya, serta karena orang-orang

yang sakit ifu melihat mereka, melihat kelembutan para penjenguk

itu kepada mereka, dan berbicaranya para penjenguk itu kepada

mereka. Ini salah satu faidah menjenguk orang sakit yang terkait

dengan mereka, karena penjengukan ini mengandung empat

macarn faidah: safu kembali kepada yang sakit, satu kembali

kepada yang menjenguk, satu kembali kepada keluarga orang yang

sakit, dan safu lagi kembali kepada umum.

Telah dikemukakan di dalam pehrnjuk Nabi $, bahwa

beliau menanyakan kepada yang sedang sakit tentang apa yang

dirasakannya dan menanyakan tentang apa yang diinginkannya,

seraya beliau meletakkan tangannya pada dahinya, dan terkadang

meletakkannya di dadanya sambil mendoakannya, serta

menyampaikan kepadanya apa yang bermanfaat baginya terkait

dengan sakitnya itu, bahkan terkadang beliau berurudhu dan

menyiramkan air bekas wudhunya kepadanya, dan terkadang juga

mengatakan kepada yang sakit,
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hr "ti
"Tidak apa'apa, baik insya 411u1y.277

Ini merupakan kesempumaan kelembutan, serta baiknya

pengobatan dan pengafuran.278

Orang-Orang yang Penuh Kasih Sayang

Bila cahaya iman dan keyakinan akan apa yang dijanjikan

telah membahana di dalam hati, serta telah dipenuhi dengan

kecintaan kepada Allah dan pengagungan-Nya, maka hati akan

menjadi lembut serta mengandung kasih sayang. Maka Anda

melihatnya penuh kasih sayang, hatinya lembut kepada setiap

kerabat dan seorang muslim, mengasihi semut di lubangnya dan

burung di sarangnya, apalagi sebangsanya sendiri. Ini adalah hati

yang paling dekat kepada Allah. Anas berkata, "Rasulullah $
adalah r-nanusia yang paling sayang kepada keluarga."

Adalah Allah S, apabila hendak mengasihi seorang hamba,

maka Allah menempatkan rasa belas kasihan dan kasih sayang di

dalam hatinya, dan bila hendak mengadzabnya, maka Allah

mencabut rasa belas kasihan dan kasih sayang dari hatiny,a, serta

menggantikannya dengan kekerasan dan kekasaran-

Disebutkan di dalam hadits yang valid:

277 Diriwayatkan oleh Al Bukhari di beberapa tempat, di antaraqla pada

pembahasan tentang orang-orang yrang sakit, 5656.
278 Taad N Mabd,4/776-L77.

"oL|-#J:6 1
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'e'u \L?;'St L:X't
"TidaHah kasih sayi,ng dicabut kecuali dari orang yang

utgxyv".279

Diriurayatkan juga:

?';\ ?';r a
"Siap t/ang frdak men5n5nngi maka frdak akan

&gangf.m

Diriuayatkan juga:

15t
'*5nngilah merel<a Wng di bumi, nisa5n kalian disayang

ol& Sang dilangif.z9t

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Hakim. Diriwayatkan

luga:

u9 Diriun5ratkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang kebajikan dan
sihtrrahim, bab: kasih sayang kepada sesama manusia, 1923, dan ia mengatakan,
'I{ant"; Abu Daud pada pembahasan tentang adab, bab: kasih sayang, 4942;
dan Ahrrad, 2/3OL, M2,461,539.m Muftafaq 'alaih Diriwayatkan oteh Al Bukhari pada pembahasan tentang
*hb,5997; dan Muslim pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan, 2318.ar Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang kebajikan dan
silrhrahim, bab: kasih sayang kepada sesama manusia, 7924, dania mengatakan,
'tl6ar, $ahih."

A {Z} e'r\i G U t#1
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,ii:r;i* )U-' )!:{*i rUr $f
,;-*r;j,e|F jjr E:ti*; bt32 ,.

JVr"kw)
I

uPara penghuni surga ada tiga macan: Pemegang

kekuasaan yang adil lagi suka bershadaqah, orang Wng pengasih

lagi lembut hatinya terhadap setiap kerabat dan muslim, berbudi

luhur lagi menjaga kehormatan diri dan berkeluargd'.28z

Diriwayatkan oleh Ahmad.

Adalah Ash-Shiddiq &, ia melebihi umat ini karena kasih

sayangnya yang menyeluruh di dalam hatinya di samping

pembenarannya- Karena itu tampak dampaknya di semua

sikapnya, bahkan terhadap para tawanan dalam perang Badar, lalu

perkaranya pun menjadi sebagaimana yang disarankannya, dan

Nabi $ mengumpamakannya dengan 'lsa dan hrahim. Allah &
adalah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan manusia

yang paling dekat kepada-Nya adalah yang paling besar kasih

sayangnya, sebagaimana yang paling jauh dari-Nya adalah yang

menyandang sifat-sifat kebalikan itu. Ini perkara yang tdak

diarungi kecuali oleh sedikit manusia di dunia.283

282 Bagian dari hadits panjang png diriwayatkan oleh Mr-rslim pada

pembahasan tentang surga dan sifat kenikmatanngn, 2865; dan Ahmad, 4/162.
283 4r.-gr1r,3gg.
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Merendahkan Mereka yang Lalai

Di antara tanda-tanda taubat adalah tidak merendahkan

mereka png lalai dan mengkhawatirkan mereka, disertai dengan

membukakan pintu harapan bagi diri Anda sendiri; sehingga Anda

mengharapkan rahmat untuk diri Anda sendiri, dan

mengkhawatirkan petaka terhadap mereka yang lalai, akan tetapi

harapkanlah rahmat bagi mereka dan khawatirkanlah petaka

terhadap diri Anda. Jika Anda memang harus merendahkan

mereka karena benci kepada mereka akibat terbukanya perihal

mereka oleh Anda, dan karena Anda melihat apa yang mereka

perbuat, maka hendaknya Anda lebih membenci untuk diri Anda

daripada kebencian Anda terhadap mereka, dan hendaknya lebih

mengharapkan rahmat Allah bagi mereka daripada untuk diri

Anda.

Seorang salaf mengatakan, "Engkau tidak akan benar-benar

mengerti hingga engkau membenci manusia karena dzat Allah,

kemudian engkau mengevaluasi diri Anda, lalu engkau lebih

membenci diri Anda."

Ungkapan ini hanya difahami oleh mereka yang mendalam

pemahamannya tentang agama Allah; karena orang yang

menyaksikan hakikat ciptaan beserta ketidak berdayaan,

kelemahan dan keterbatasan mereka -btrhkan sikap

meremehkannya mereka, penyia-nyiaan mereka terhadap hak

Allah, perhatian mereka kepada selain-Nya, penjualan nasib

mereka kepada Allah dengan harga yang sangat murah daripada

dunia gnng fana ini- maka tidak ada jalan untuk tidak membenci

mereka, dan tidak memungkinkannya selain itu. Akan tetapi bila ia
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kembali kepada dirinya, keadaan dan keterbatasannSra, dan ia
benar-benar mengetahui itu, maka ia lebih memberrci dan

merendahkan dirinya. Inilah orang yang mendalam

pemahamannya.

Adapun pengujian dalam melihat cela-cela kebailrarq yaihr

mengecek apa yang menodainya dari bagian jiq,a, dan

membedakan hak Rabb darinya daripada bagian jiun. Dan boleh

jadi kebanyakannya -atau keseluruhannya- adalah mequpakan

bagian untr.rk diri Anda sendiri sedangkan Arda tdak
menyadarinya.

Maka tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, berapa

banyak cela, rintangan dan bagian di dalam jiwa yang menghalangi

amal-amal yang semestinya mumi untuk Allah dan bisa

mengantarkan kepada-Nya. Dan sesungguhnya, seorirng hamba

benar-benar melakukan perbuatan yang tidak dilihat oleh orang

lain, namun ia tidak ikhlas untuk Allah, dan melakukan perhntan
yang disaksikan oleh banyak mata yang bisa meliputiqp dari

segala arah, namun ia ikhlas untuk mendapat keridhaan Allah- Hal

ini tidak dapat dibedakan kecuali oleh mereka yang rnernihki

pemikiran dan para dokter hati yang mengetahui p€ntaldt-

penyakit'rp dan cela-celanya.

Jadi ada jarak yang membedakan antara amal dan hau, dan

dalam jarak itu terdapat para pencoleng yang

sampainya amal ke dalam hati, sehingga ada orang 1nng bat4lak

beramal namun dari ifu tidak mengantarkan kecintaan ke dalam

hatinya, tidak pula kekhawatiran dan harapan, tidak ptrh arhud

terhadap dunia dan keinginan terhadap akhirat, serta Udgk pula

qq?
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caha5ra yang dapat membedakan antara para wali Allah dan para

musuh-N1n, antara yang haq dan yang bathil, dan tidak pula

kekuatan pada perihalnya. Seandainya dampak amal-amal itu

sampai ke dalam hatinya, niscaya akan bersinarlah hatinya, dan ia

dapat melihat kebenaran dan kebathilan, dapat membedakan

antara para wali Allah dan para musuh-Nya, serta memastikan

penambahan pada perihalnya.

Kemudian antara hati dan Rabb ada jarak, dan di atasnya

terdapat rintangan-rintangan yang menghalangi sampainya amal

kepada-Np, lraifu berupa kesombongan, 'ujub, riya dengan amal,

melupakan anugerah, dan cacat-cacat tersembunyi yang

seandainp dicermati lebih jauh tentu akan melihat 'ujub, dan

karena rahmat Allah &, Allah menutupinya atas kebanyakan

mereka yang beramal. Sebab bila mereka melihahrya dan

menyaksikannyn, niscaya mereka akan mengalami hal yang lebih

dari ihr, yaihr kepufus asaan, penyesalan, meninggalkan amal dan

lemahnya semangat. Karena itu, ketika tampak perhatian Abu

Abdullah Al Harits bin Asad Al Muhasibi, dan para hamba

disibukkan dengannya, sebagian dari mereka memfakumkan

masjid-masjid yang tadinya mereka makmurkan dengan ibadah.

Seorang tabib yang cerdas tentu mengetahui bagaimana

mengobati jiwa, sehingga tidak memakmurkan sebuah istana

dengan menghancurkan sebuah kota.2&

M l&rti As.*likn, L/428429.
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Mengasihi Mereka yang Durhaka

Sesungguhnya seorang hamba itu apabila ada orang lnng
terjafuh ke dalam dosa, maka keluarlah dari hatinya kekasaran,

kekerasan dan kemarahan yang ada pada dirinya itu terhadap

orang yang melakukan dosa, sampai-sampai seandainya bisa tenfu

ia akan membinasakannya, bahkan mungkin ia memohon kepada

Allah agar membinasakannya dan menghukumnya, karena ia

marah terhadapnya karena Allah, dan ia ingin agar Allah tdak
didurhakai. Sehingga ia tidak menemukan kasih sayang kepada

orang-orang yang berdosa lagi bersalah, dan tidak memandang

mereka kecuali dengan pandangan hina dan merendahkan, dan

tidak menyebut mereka kecuali dengan lisan celaan, hinaan dan

kecaman terhadap mereka.

lalu ketika beberapa ketatapan Allah berlaku padanga, dan
ia dibiarkan dengan dirinya, ia memohon pertolongan kepada

Allah, kembali kepada-Nya, gelisah di hadapan-Nya seperti
gelisahnya yang sakit, dan berdoa kepadanya seperti doanya orang
yang sedang terdesak, maka kekasaran terhadap mereka yang

berdosa pun berubah menjadi kelembutan, dan kekerasan

terhadap mereka yang bersalah pun berubah menjadi kasih salnng

dan kehalusan, di samping tetap menegakkan batasan-batasan

Allah. Doa buruk atas mereka berubah menjadi doa kebaikan

unfuk mereka, dan menjadikan pekerjaan tersendiri bagi mereka

dari sisa umumya, memohon kepada Allah unfuk mengampuni

mereka.
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Betapa bermanfaatrYa realitas

betapa besar pengaruhnya terhadapnya'

yang disaksikannya, dan

Wallahu a'1am.285

Celaan

ucapannya -yakni Al Harawi &-, "Dan setiap kemaksiatan

yang engkau celalGn kepada saudaramu adalah mengarah

kepadamu."

Kenlrngkinan maksudnya: Bahwa ihr akan meniadi

kepadamu dan engkau pasti melakukannya. Ini diambil dari hadits

lrang diriwaptkan oleh At-Tirmi&i di dalam JamiLnya, dari

Nabi $,
17. oz 6z o l t o I o'' lr' ( '6' o /'rJ;- & -c;- 

l7n.o\='l -f A
"Ehnngsiapa mencek saudaranya karena suafu dosa, maka

ia tidak akan mati hingga ia melakukannya'' '286

Dalam menafsirkan hadits ini Imam Ahmad mengatakan,

"lni mengenai dosa yang ia telah bertaubat darinya'"

t ain dari itu, di balik celaan terkandung pukulan

tersembunyi yang berupa kesenangan karena penderitaan orang

Snng dicela. Disebutkan juga di dalam riwayat At-Tirmidzi secara

mar{u':

N luhdarti As-&likn, l/417 .

e Olri*l,a*u" oleh AtTirmidzi pada pembahasan tentang kiamat, 2505,

dan ia merrghu}nrminya terputr.rs sanadnya, dan begitu juga Al Atbani men'dln iF

r.u*,1,a di dalam Dtm'if AtTirmldzi, no. 4d,9, dan Dln'if N Jami" no. S',lto
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'a)fr) i,r il; ;,aaifu ttfut,6Ef Y

'Janganlah aulau nruwnpl\an ;;*" aras

pendqian anfunnnu, sdhrffi Allah merahmatiryn dan

mengujimt-N

Kemungftinan lga mdrsdnt a: Bahwa celaan Anda

terhadap saudara Anda karena dosanp adalah lebih besar

dosanya dari$a dma tersehfr, dan l€bih besar kernaksiatannya.

Karena hal ini mengandung s€rangan tefiadap ketaatan,

penyrcian diri, pensyulruranq,ar penentangan terhadapnya

dengan menrbebaskan diri dari dosa, dan bahura saudara Anda

telah tertimpa olehrryf+ dan mungkin Anda telah meremukkannya

dengan dosarrya, serta menimpakan kehinaan dan kenistaan

terhadapnya, olok-oldran terhadap dirinla, berlepas diri dari

peqrakit sornbcrg dan 'uiub, padahal berdirinva di

hadapan Allah dengan m€m.tndul&an kepala, penuh kekhusytran

dan hati Snng rernuk adalah lebih bermanfaat baginF, lebih baik

daripada men!,erang k€taatan Anda, lebih baik daripada

kebanggaan dan anggppan Anda dengan ketaatan, serta

menyebut-rryph-fr kebaikan terhadap Alhh dan para makhluk-Nya

dengan ifu.

Betapa d€[<at[Ia orang png malsiat ini dari mhmat Allah,

dan betapa del<atUn omrg lrang menghinanln ini dari kernurkaan

ry Dnrmaptkan detr At-Tirmilzi pada pesnbahasan tentarg kiarnat, 2506,

dan ia meryatakan,'kf ha(h lwn gtnib-" Di-dln'ifuan oleh Al Albani di

dalalm Dtn'ilgnrur At-ffi4 no. 450-
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Allah. Karena dosa yang merendahkanryp di hadapan-Nya lebih

dicintai-Nya daripada ketaatan yarE dibanggakan di hadapan-Nya.

Anda mderpati rnalam dengan tidur dan memasuki pagi

dalam keadaan merryesal adalah lebih baik daripada Anda

meler,rnti malam dengan shalat dan memazuki pagi dalam keadaan

'ujub. Karena orang yang 'ufub amalnya tdak akan naik. Anda

tertawa dan Anda mengal$i kesalahan adalah lebih baik daripada

Anda menangis sambil mernbanggakan- Rintihan orang-orang

yang berdosa lebih Allah sukai daripada ungkapan para pentasbih

yang membanggakan. Boleh jadi karena dosa ini Allah

memberinlra obat lrang dengannga mengeluarkan penyakit

mematikan, lrang marul perryakit ifu ada pada diri Anda sedangkan

Anda tidak menyadari-

Allah menryrrnlni rahashrahasia pada mereka yang

menaati-Nya dan mereka yang maksiat terhadapltlp, yang hanya

diketahui oleh-I$a, dan tdak dapat diFngkau oleh kaum

berpengetahuan sekali pun. Sehingga mseka hanya dapat

mengetahui sekadar apa !,ang bisa dijangkau oleh pengetahuan

manusia, dan di balik itr rnasih ada hal-hal yang bahkan tidak

diketahui oleh para malaikat png mulia pencatat amal pertuatan
manusia. Nabi $ b€rsabdq

Y,rJit q)L'& ,€*l a;i|i; ritt
o9"
*-s 3. J-
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"Bila budak perempnn s*eorang l<alian bazina, maka

hendaklah dilalrsanakan hukuman dan iangan
mencerca-t.288

Yakni ';t-lfangan mencela), dari ucapan Yr.rsuf S kepada

saudara-saudaranya,

uPada hai ini tak ada cer@an terhadap lrarnu." (Qs. Yuusuf

1l2l:921

Karena neraca di tangan Allah, dan hukum milik Allah,

maka cambuk yang dipukulkan kepada pelaku maksiat ini berada

di tangan Dzat yang membolak-balikkan hati, dan maksudnya

adalah penegakkan hukuman, bukan cer@an dan celaan. Tidak

ada yang merasa aman dari putaran takdir dan pengaruhnya

kecr.rali mereka yang jahil tentang Allah. Allah & berfirman kepada

manusia yang paling mengetahui-Nya dan paling dekat wasilahnya

kepada-Nya,

1+q" 4Lili'L"*n 6(# n-{i3

28 Muftafaq 'rElarh Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pernbahasan tentang
jual-beli, bab: menjual btrdak yang berzina, 2152; dan Muslim pada pembahasan

tentang hudud, bab: merajam lrahudi atrli dzimrnah karma zlna, 1703.

Ui#ai,s
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oDan labu lhmi fuk manpkuat (hati)mu, niscaya kamu

hampa$ampir ffing sdiht k@a merel<a" (Qs. Al Israa'

1171.741

Yusr.d Asthshndiq berkah,

't-WU'56-Lit-##'S&;**Y;
"Dan frla fuk Engbu hilarbn dari pdaku fipu daya

merel<a, tatu alflr abn dqng unfuk (memenuhi keinginan

mereka) dan tatubh aku tmmsk orur{Folzng tang bodoh." (Qs.

Yuusuf [12]: 33]

Mayoritas sumpah Rasrlullah $:

TJiJt'.a;j't
"Stnryuh, dqri Dat tprfl membolak-balil*an 6u6t.289

Beliau juga bersabda

. 1 o ou.a - z cz t ! z

gt4t tt ex\,x -fs
ir"'o{s ,ii,61 L$- oi irz

t

Y! 'U 11-i;
I
a

'rYiI,
o

0
/ttz 2 o 6r.

P J^>)l
Lt;i;t-i';ti

oTidak & stu Inti ptt k@nfr bmda di antan dua jan

dari jari-jari Dat Yang Maln Pqnmh 8; Jika be*ehendak untuk

N N Btrldrai pada p€rrfrahffin t€rilaqg karranan" bab, basaimana sumpah

Basrlullah *,66,17,6U1-
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menegakl<ann5n mal<a Dia menqaklannla, dan bila berkehendak

unfuk menyimpngl<ann5n mal<a Dia manyinpngkannya'' .

Kemudian beliau bersaMa,

'O.-: 
"f"6** 1Ft'&'"$i

" Ya Allah, Dat 5nng membolak&likkan hati, teguhkanlah

hati kami di abs agarna-Mtl'.m

jGrEu?."r6t'J:k1 ,$i

i!*tb
" Ya Allah, Dat gng mqgatalrkan hati, amhkanlah hati

kepada kebabn kepda-MPtt .292

Memaaflon Ketergelinciran

Sabda beliau $:

"Maall<anhh keteryelincimn-ketagelincimn mereka yang

menonjol kecuali pda hudtd.Ds

290 lbnu Majah di dalam muqaddimah, 199; dan Ahrnad, 4/L82. Dishahihkan
oleh Al Albani di dalam Sunan lbni Majah, no. 165.

291 y*6r, pada pembahasan tentang takdir, bab: Allah Ta'ala mengamhkan
hati sesuai kehendak-M/a, 26il.

2e2 Madarij As-&likn, \/L8?-L8r'^.

"r-jr r\'&t*) ?ql
ztl

€s> t-Nl
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Ibnu Aqil berkata, 'Yang dimaksud dengan mereka adalah

orang-oftrng yang selalu taat dan adil, lahr terkadang kaki mereka

tergelincir karena suahr kesulitan-"

Menurut sya: Apa png disebutkannya tidak cukup jelas,

karena Nabi $ tdak mengungkapkan orang-orang yang takvua

dan para ahli ibadah sebagai omng-orang yang menonjol, dan

tidak sinyal ungkapan ini di dalam perkataan Allah dan Rasul-Nya

untuk orcng-orcng png taat lagi bertal$a. Yang tampak, bahwa

mereka adalah orrrg-orang terpandang di tengah manusia karena

wibawa, kemuliaan dan martabat. Karena

Allah @ mengkhususkan mereka dengan suafu bentuk

penghormatan dan penguhmaan atas manusia lainnya-

Maka siapa di antara mereka png dikenal dengan kebaikan

hingga terkenal kedermawanannya, terkenal kesabaranryra,

tampak terlauhkan qTetannSn, maka janganlah Anda tergesagesa

menyalahkan dan menghukumryn, tapi memaafkan

ketergelinciranngra selama itu bukan berupa hadd dari hadd-hadd

Allah. Karena bila itu berupa hadd maka harus ditegakkan

terhadap yang terpandangan sebagaimana harus diterapkan

terhadap png rendahan. IGrena Nabi $ bersaMa,

t^*A,ncr? #*+6L1 ";

D3 Diriwaptkan ol€h Abu Daud pada psnbatEsan tenhng hudud, bab:

tentang hadd 1png diberi pernMaan,4375i dan Ahrnad, 6/18l'-
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"SandainSa Fathimah binti Minmnnd mananri, nisca5n

aku potong bngannyd -N
Dan Miau bersabda,

U; t;y r ritr'# $;\ t ;. irt^ CL

l-'^r, '"dt'F,'6?lsrr r;-?; &/t #
'""it 

if,.rlvlr
"Sesungguhn5n Bani Ismil ilalah l<arena mqeka

ifu, bila omng di lalangan mqela mananri, maka

mereka membiarl<ann5a, dan bila orug lanah di l<abngan merel<a

mencuri, mal<a mqel<a tmpl<an hadd tahdapnyd.295

Ini pinhr besar di antara pintrrpintu kebailonnlp slari'at
yang sempuma ini, kamive,rsalanrSn terhadap selLrruh alam, dan

keterafuranryn bagi kernaslahatarkerraslahatan para hamba di

dalam kehidupan ini dan tnri berbangkilzr

nd Muttafae ialarlt Diritlayatkan deh Al Brkhari di beberapa ternpat, di
antaranya pada pernbatrasan tentang peperar{fan, 43M; dan Mr.rslim pada
pernbahasan tentang hudud, 1688.

295 6i adalah bagian dari hadits sebelrmnrlp, di dalamrua disebudran: &$ eltif
'i;ti; (Onng:omrrg trurg sMum lafran tdah dibhnsl<ad sebagai pengganti

kalimat:,)$;l.t j;. (Bani Isnil.
ze6 nudui' 41 Fataid, 3/L22-
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Ketenangan, Hakikat dan Macam-Macamnya

Karena sangat dibuhrhkannf ketenangan beserta hakikat,

rincian dan macarrrmacamnlra, maka kami iryratkan ifu sesuai

dengan ilmu kami png terbatas, pemikiran kami yang kaku dan

ungkapan kami yang t€rbatas, akan tetapi kami adalah para pelaku

masa kini, dan manr,rsia lebih mirip dengan nenek moyang mereka

di masa mereka, dan setiap masa ada negeri dan para pelakunya

tersendiri.

i6::s, adalah b€ntuk 'r4 dari ij3r (tenang), yaitu

ketenangan dan ketenteraman hati. asalnya di dalam hati, dan

dampaknya tampak pada anggota fubuh, dan ifu bersifat umum

dan khusus.

Ketenangan para nabi shahwafullah wa salamu 'alaihim

lebih khusus rrnrtabarrp dan lebih tinggl macaln-macarmya,

seperti ketenangan yang diperoleh hrahim Al Khalil ketika ia

ditempatkan di atas nan$aniq (pelontar besar) unh.rk dilemparkan

ke dalam api lang telah di siapkan untuknya oleh para musuh

Allah. Beliau memilih ketenangan ihr 5nng bersemayam di dalam

hatinya ketika hal itu.

Begitu juga ketenangan Snng dialami oleh Musa ketika

dikepung oleh Fir'aun dan balatentaranya di belakangnya,

sementara laut di depan mereka. Saat itu Bani Israil meminta

tolong, "Wahai Musa, kemana lagi engkau akan membawa kami?

[-aut di depan kita, semerrtara Ftr'aun di belakang kita." Begitu

juga ketenangan dialaminln kefika Allah berbicara kepadanya

dengan senran, pangsihn dan yang benar-benar
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didengamya oleh telinganya. Bqilu flrga ketenangan dialaminya

ketika melihat tongkatnla b€Nubah menjadi ular 5nng nSrata- Dan

begitu juga ketenangan png trrun kepadanp kefika melihat tali-

tali dan tongkat-tongkat kaumnln seakan-akan ular yang bergerak

lalu menimbulkan rasa takut fi dalam dirin5ra-

Begitu iuga ketenangan 1nng dialami oleh Nabi kita #
ketika musuhnya telah menghampirinya bes€rta sahabatrSp $bu
Bakar), ketika keduan5n berada d dalam goa, lang seandainya ada

salah seorang dari mereka yang melihat ke bawah lokinln, niscaya

akan melihat keduanln.

Begihr juga ketenangan png tunm kepadanya di berbagai

peristiwa besar ketika para mustrh Allah telah mengepungnya,

seperti pada saat perang Badar, perang Hunain, perang l(handaq

dan sebagainya. Ketenangan ini adalah perkara png di luar

jangkauan akal manusia, dan ini temrasuk mukiizat terbesar bagi

mereka yang memiliki fihran. Karena para pendusta -apalaE

mereka yang mendustakan Allah- akan benar$enar diguncang

oleh itu, benar-benar ketakutan dan sangat galau dalam kondisi-

kondisi serupa ifu. Seandainya para rasll shakwafullah un slamu

'alaihim hanya memilih tanda-tanda ini, niscaln ifu sudah cukup

menunjukkan mereka.

Adapun yang khustrs adahh yang dimiliki oleh pengikut-

pengikut para rasul sesuai dengan kadar pensililtan mereka, yaitu

ketenteraman iman.

Yaitu ketenangan yang menerrteramkan hati dari keraguan

dan kesangsian- Karena ihr Allah menurunkannln kepada orang-
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orang beriman di saat-saat

membufuhkannlra-

genting ketrka mereka sangat

*Dia-lah 
tnng telah menurunl<an ke dalam hati

orzng-orang muhnin suq n keimanan mereka berbmbah di
samping keimanan merela (WnS tekh ada). Dan kepun5man Allah-

lah tenbn langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Bijakana.' (Qs. Al Fath [48]: 4)

Allah menyebutkan nikmat-N3n kepada mereka yang

berupa balatentara png kehnr dari mereka dan balatentara yang

masuk kepada mereka, Fitu ketenangan ketika gelisah dan

gundah yang tidak dapat diemban oleh orang seperti Umar bin
Khaththab rg, yaitu pada saat perang Hudaibiyah. Allah &
menyebutkan nikmat-It[n kepada mereka dengan menunmkan

apa yang sangat mereka butuhkan,

GlG"SiyGA*{dt16.r1 *
t# "#U'r*'^$a('ifi bli i.u g'GAi

@$;
"SaungguhnSn Allah tehh ridha tuhadap orang-orang

muknin ketil<a merel<a @aryi setia krydanu di bavwh pohon,
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mal<a Allah mangebhui aF Sang ada dalam hafi merel<a lalu

mqurunbn ketqpnsw abs mqel<a dengan memberi balasan

kepda mqeka dengan kananangan tnng dekat (qnkanw)." (Qt.

Al Fath flSl: 18)

I(arena Allah $ mengetahui kegelisan dan kegundahan di

dalam hati mereka kefika kaum lofir Quraisy mencegah mereka

masrk ke Baifullah, dan mereka menahan heunn kurtan di tempat

tertahannp, serta menqpratkan kepada mereka syara-slnrat yang

lalim ifu, sehingga hati mereka gundah dan berguncang serta tidak

kuasa bemsabar menghadapi ihr, maka Allah $ mengetahui itu, lalu

Allah meneguhkannln dengan rasa tenang sebagai rahmah, kasih

salnng dan kelembutan dari-Nya, dan Dialah Yang Maha Lembut

lagi Maha Mengetahui.

Apt ini iuga mengandung makna lainnya, yaitu bahwa

Allah S mengetahui apa lnng di dalam hati mereka yang berupa

keimanan, kebaikan, kecinban kepada-N5n dan kecintaan kepada

Rasul-N/a, maka Allah dengan rasa tenang ketika

gelisah dan gundah. Grkup jelas, bahwa ayat ini mencakup

keduangp, 5nifu bahura Allah mengetahui apa yang terdapat di

dalam hati mereka, lEihr sesuahr yang mereka buhrhkan, yakni

mereka membufuhkan dihrrunkannva ketenangan, dan juga

mengetahui kebaikan di dalam hati merek yutg menjadi sebab

diturrunkannl1a ketenangan dan ketenteraman itu. Kemudian

setelah itu Allah berfirman,
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"Kefil<a onn(prartg l<afir mqanamlan dalan hati mereka

kaombongan 6pitu) kaombngan iahiliah hfu Allah menurunkan

ketenangan kepda RailLIW, dan kepada orzng'oftng mukmin

dan Altah mevnjiblan kWda mqela kalimat Alwa dan adalah

merela bqhak dengan kalhnt blwn itu dan Ftut memilikinya.

Dan datah Attah Maln Magebhui s@h sa.ntu-" (Qs. Al Fath

l48l:261

Karena kesombongan rahili,I,ah melahirkan ucapan-ucapan

dan perbuatan-perlcgabn 37ang ses.rai derrgan ifu, maka Allah

menjadikan ketenangan di dalarn hati pam unli-Nya untuk

menghadapi kesombongan Fhib,ah, sementam di lisan mereka

ada kalimat tal(tr,a untrfi menghadapi kesombongan jahiliyah yang

melontarkan kalimat kelaliman. Maka baEan orang-orang yang

beriman adalah ketenangan di dalam hati mereka dan kalimat

tal$ra di lisan mereka, sernerrtara bagian mtrsrrh-muush mereka

adalah kesombongan jahiliyah di hati mereka, dan kalimat lalim

dan permusuhan di lisan mereka. Jadi ketenangan dan kalimat ini

merupakan bala tentara di anbm bala tentara Allah, yang

dengannp Allah merreguhkan Rasul-rya dan orang-orang

W;},rt
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beriman dalam menglradapi bala tentara st etan yang bercokol dan

lisan para u,ali-N/a. Buah dari ketenangan fori adalah ketenteraman

terhadap khabar itu sebagai b€ntuk p€rnknran dan keimanan,

dan terhadap perinbh ihr dengan perruh dan

kepasrahan. Sehinsga tidak mernbiartan $,rfuhat merongrong

khabar ih.r dan tdak ada pula keirginan menyelisihi perintah itu.

Maka rintangan-rintangan kehrnrkan tdak meleunti hati kecuali

hanya melintas seeerti melintasr5;a bisikan qretan png dengannya

seorang hamba dir{i trnfuk merrguadran imannya, dan

meninggikan kadamlp di sisi Allah dengan menghalaunya,

melawannya dan tidak mengikutinp. It{aka seorang mukmin tidak

akan mengira bahwa ihr r"rrtuk menguraql derajatrr5ra di sisi Allah.

Di antarar4;a iuga adalah ketenangan ketika melaksanakan

berbagai fugas ubudilah, lraitu lrang melahirkan ketundukan,

kekhusyuan, konsentrasi dan kehiatan hati kepada Allah &,
sehingga ia menunaikan ubudiyahnya dengan hati dan hrbuhnya.

Kekhusyuan menrpakan dampak dan hnh dari ketenangan ini,

dan kekhusyuan anggota hlbuh menrpakan dampak dari

kekhusyuan hati. Srahr kefika Nabi $ melihat seorang lelaki

memainkan ienggotrya keffka s€dang shalat, maka beliau

bersabda,

,, ' 
o' /L.,t?l:,%f ffi'+'g>';

'furrd; Inti orug ini l<hus1ru, niscaya akan khusyu

pula anggob tubuhngd' -nz

297 Dtiwar*an d€h Al Baihaqi di dahm Sulrnnrllw secam nnuquf pda
Sa'id bin Al Mr:sagpab,2,/2135,3365; DirnrqBdranirga deh Ibnu Abi Slnibah di
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Seandafory,a Anda mengatakan: Anda telah menyebutkan

macarrbmacamnya, dampaknp, buahnya dan tanda-tandanya, lalu

apa sebab*ebab lrang meUnUranntnZ

MalG mya katakan, Sebabnp adalah fokusnya perhatian

hamba keeada Rabbnla fr sehingga sealon-akan ia melihat-Nya.

S€rnatdn lnrat perasaan ini mal<a serrakin melahirkan rasa malu,

tenang, cinh, tunduk, }ihuslnr, talut dan harap 1nng tidak dapat

diraih tanpa ifu. Mal<a kefoktrsan itu merupakan dasar segala

p€rtuabn hafi dan tiang 1ang menlpngganla. Nabi $ telah

menghimp.m pokok-pokok p€rlruatan hati dan semua cabangnya

di dalam satr kalima! Varfu ilBan engkau menyembah Allah

seakarakan engkau melihat-I$a-

Silakan cerrnati setiap posisi dari posisi-posisi agama, dan

setiap hati, Uagaimana Anda mendapati asal dan

surnbernlp?m

Kapan Anda Membufuhkan Ketenangan

Seorang hatnba mernbuhrhkan ketenangan ketika terjadi

godaan yang mq1png1r pokok keimanan unfuk meneguhkan

hatinya dan agar fidak melenceng, dan kefika terjadinya godaan

dan bisilan$isikan lrang merrodai peduatan perbuatan keimanan,

agar hal ifu Mak menguat dan merrjadi kegundahan, kedukaan

dan keingingar*einginan lang mengunangi keimanannya. Dan

dalrrlm lrfidwrnfrv.2/t!6, ff18; dan 'Abdurrazzaq di dalam Mushannafnya,
2/26,38108, 3309, dan irrsa k€duan!,a m€qr€hnkanrlB s@ara mauquf pada

IbnuAlmsonnU.
N nanelMutqifu4n*2@-
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juga ketika terjadinp sebab-sebab menakutkan dengan beragam

macamnya unfuk meneguhkan hatinp dan menenteramkan

perasaannya, serta ketika teriadinp sebab-sebab kegembiraan agar

menjadi rakus terhadapnya sehingga melampaui batas 1nng tidak

boleh dileruati sehingga akan b€rubah menjadi kedukaan dan

kesedihan. Berapa batyok orang yang dianugerahi Allah hal-hal

yang menggembirakanry;a lalu ia ralos terhadap funggangan

kegembiraan itu dan melampaui batasnp sehingga berubah

menjadi kedukaan dan kesedihan. Seandainlp ia ditolong dengan

ketenangan yang mengimbangi kqenrbiraannSn, niscaya ia

menginginkan kebaikan, dan hanp AllatFlah png kuasa memberi

petunjuk. Juga ketika terjadiqn s€rangarrc€rarylan berbagai sebab

yang menyakitkan dengan beltagai macamnya bagi yang lahir

maupun yang batin, maka behpa ia sangat membufuhkan

ketenangan saat itu, dan betapa kmanfaatnya itu baginya, betapa

bergunanya itu baginya, dan betapa baik htabnya.

Ketenangan di dalam kondistskordisi ini adalah tanda

kemenangan, tercapainp apa yang disukai dan tertolaknya apa

yang tidak disukai, sedangkan ketiadaanrgp adalah tanda kebalikan

dari itu, tidak akan keliru baik yang ini maupun png ihr. hanya

Allah-lah yang kuasa memberi pertolorEan.D

Keasingan dan Para Pengarnrtrya

Nabi S bersaMa,

2e IIam Al Muumqqi'i4 4/2@.
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,?tJ. tK ri-p 
"#3 

lQi

,'tt;. c? Qr'r#:)

iyr,fi 'r+
o tz

-zzl,,l;:;r\;P
"Iskm bqrnuh datam kedaan asing, a* u*", kembali

menjadi asing segdirrnm b fumula. Maka berunfunghh orz,ng-

omng lang asing ifiI.

Dikatakan, 'Siapa oransforang lnng asing ihr, wahai

Rasulullah?" Miau b€rsabda,

o6t'tLi tiy ;:ri-lv,- ur$
"Onng-onng yatg ffiL,at U* ** manusia berbuat

kerusal*arf .w
Disebrnkan di dahm hadits Al A'masy dari Abu Ishaq, dari

Abu Al Ahurash, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah 8r bersaMa,

,tif 7^; !l-,,/i tl
,6:ll,;tb"

"Saunguhrya ldam bmia dakn keadaan asing, dan

akan kemhli manjlili ashg ia bermula. Maka

berunfunghh orzngorzilrg jang aing ihl'.

3m Dlriwayatftan ot€h Musfim pada pernbafasan tentang iman, trab: penjelasan

bahwa Islam bermula dalam leadaan a*rg dan akan kernbali asing, 145, 145.
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Dikatakan, "Siapa orelryforang lrang asing ifu, wahai

Rasulullah?" Beliau bersaMa,

,vtilt i* ? f\rU, . (Jz lJ

u Pa n penyelisihi ka bilah -labitalf ."fir

Disebutkan di dalam hadits Abdullah bin Amr, ia berkata,
"Pada suafu hari ketika kami di hadapan Nabi $, beliau bersabda,

,{A),;i
" Berunfunglah oftng-oftng tnng asinC!.

Dikatakan, "Siapa orang-orang lrang asing ihr, wahai
Rasulullah?" Beliau bersaMa,

o-ilG
o tt . I o d

@"-,y

'@X-; rn, u,t1,2,,

t t!
t-1Lt

,.

c,w

" Omng-orang shalih gng sdikit junlahnga di tengah

banyak orang. Omng yang mendurhalai mqeka lebih banyak

daripada Wng taat kepada msreka.'So2

301 Diriwayatkan oleh lbnu Majah pada pembalramn tentang fttnah-fitnah, bab:
Islam bermula dalam keadaan asing, 3988; Diriwayatkan juga oleh Ahmad di
dalam Al Musnad, L/398. Dishahihkan deh Al Albani di dahm Slnhih Sunan lbni
Majah, no.3223.

302 Diriwaptkan oleh Ahmad, 2/177.
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Ahmad berkata, "Al Haitsam bin Jamil menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami,

'Utsman bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman

bin Hurmuz, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi $, beliau bersaMa,

iq$tl' .,il ;A'"*;i bt

"satnguhn5a Wg ph7 dicintai Allah adahh oftng-

onng Snng asinCi

Dikahkan, 'Siapa oran[foftIng ]Eng asing ifu?' Beliau

bersaMa,

o:.t r;* Jt,oi13,;- re*;t:fitfit
ygrt;; ?>ilt r)b i:;

" Onngora ng tnng lan ambil membawa agamant/a.

Mereka ber*unryl fursnn 'Is bin Maryam & pda han

kiamat"fi3

Disebutkan di dalam hadib lainqla:

,'t't-;. Ls tii !#:, ,ti-i 1>t,,yi fa

,*.trt,
lz;P

303 p6*"*6,ar, ot€h Ahrnad di dahm Az-Zhd, h. 124; dan Abu Nu'aim di
dalan N Hiltnh L/25. Di dahm sanadqn terdapat St4En bin Waki', ia dh aif.
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"Islam bermula dalam keadaan asing, dan akan kembali

menjadi asing sebagaimana ia bermula. Mal<a berunfunglah orang-

orang yang asing ittl'.

Dikatakan, "Siapa orang-orang lnng asing ifu, u/ahai

Rasulullah?" Beliau bersabda,

d6te&:r,# o;;ur$
" Orang-orang yang menghidupl<an sunnahku, dan

m engajarkannya kepada m an usia'' .3o4

Nafi' menuturkan dari Malik, "(Jmar bin Khaththab 4&

masuk ke masjid, lalu ia mendapati Mu'adz bin Jabal r$ sedang

duduk menghadap ke arah rumah Nabi S sambil menangis, maka

Umar bertanya kepadanya, 'Apa yang membuatnu menangis,

wahai Abu Abdurrahman? Apakah saudaramu meninggal?' Ia

menjawab, 'Tidak, akan tetapi ada satu hadits yang diceritakan

kekasihku $ ketika aku sedang di masjid ini.' Umar bertanya lagi,

'Apa itu?' Ia menjawab,

;,;" ;\i iqi\i it+\i i*\i ;. }i, r lr

,t;:ri, I \'p, ti{: ,tji;iZ- I G9 tti urtt

3M Diriwalratkan oleh Al Baihaqi di dalam Az-Z)hd, 2O7; N l$athib Al
Baghdadi di dalam Sjanf ,Ashhab Al Hadib, h. 23; dan Musnad AsJr-Syihab,

2/138,1052, 1053.
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'. ) lo /
O3a t>-t-

o

albl,/

" Saungguh4m Allah menytkai onng-oring yang suka

santbutyisa nbunyt, miskin, bertakwa dan berbuat kebajikan. Bila

mere.lra Mak ada, maka orang-orang tidak mensa

mere.l<a, dan bila mereka hadir, maka mereka tidak dikenali. Hati
mqel<a adalah lenten4entera pefunjuk. Mereka keluar dari segala

cofuan Spng buh dan gelapi."3os

Mereka ihr adalah orang-orang asing yang dipuji lagi diiri,

karena mereka sangat sedikit di tengah manusia, sehingga mereka

disebut 'orang-orang asing", karena kebanyakan manusia tidak

men3nndang sifat-sifat ini. Maka para pemeluk Islam adalah orang-

orang yang asing di tengah manusia, orang-orang beriman adalah

orang-orang Srang asing di tengah para pemeluk Islam, para ahli

ilnnu adalah orang-orang yang asing di tengah orang-orang

biman, para ahli sunnah -yang membedakannya dari hawa nafsu

dan bid'ah-bid'ah- adalah orang-orang asing, dan orang-orang

yang mengajak kepada As-Sunnah, yang bersabar terhadap orang-

orrng yang menyelisihinya adalah lebih asing lagi. Akan tetapi,

mereka adalah keluarga Allah yang sebenarnya, sehingga tidak ada

keasingan pada mereka, tapi keasingan mereka hanyalah di antara

305 piriru*6."r'r oleh hnu Majah pada pembahasan tentang fitnah-fitnah, bab:
orang yarg diharapkan keselamatannya dari fitnah-fitnah, 3989. Dvdha i'fkan oleh
Al Albani di dalam DhaTf Sunan lbni Majah, no. 863.
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mereka,

En s i frfoy e f,i a l6rut Qygrtm

difirmankan Ailah A mcrgenai

"fi ,W e i:t-i*,r*r e i18'#lg
u Dan iika kamu menuntti kebanSnkan orang-ofttrg 9g d

muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesail<arurut M hbt
Allah.'(Qs. Al An'aam [6]: 116)

Jadi mereka adalah orang-orang asing dari Allah RafJ[ts
dan agama-Nya, dan keasingan mereka adalah kea*rgm lgg
diasingkan, walaupun mereka ifu adalah orang-orang lrilg dienal
sebagaimana ungkapan:

',*rr'e'i'v ,r ist # i)t-: -rtt u t i'r.{,
" Orang asing itu bukanlah oftng tmng tempat tinggfrryF+

akan tetapi orang Wng engkauiauhkan adalah orangaig"

Ketika Musa & melarikan diri dari kaum Fir'ar.nr, h trpai
ke Madyan dalam keadaan sebagaimana yang diceritalan AIah ir
dalam keadaan sendiri, asing, takut dan lapar, latr tr bedm,
"Wahai Rabbku, aku dalam keadaan sendirian, saldt dan dtg--
lalu dikatakan kepadanya, "Wahai Musa, yang sendirianfuadalah

yang tidak memiliki pendamping seperti Aku, png salft art latr

yang tidak memiliki tabib seperti Aku, dan yang asing adaHr lgrg
tidak memiliki mu'amalah antara Aku dan dirinyu."306

306 Madarii As-Salihn, S/149-lSl.
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Macam-Macam Keasingan

Keasingan ada tiga macam: Pertama: Keasingan mereka

yang mengikuti Allah dan Sunnah Rasul-Nya di tengah manusia,

yaitu keasingan yang pelakunya dipuji oleh Rasulullah S, dan

yang beliau khabarkan tentang agama, bahwa agama ini datang

dalam keadaan asing, dan bahwa ia akan kembali asing

sebagaimana ia bermula, dan bahwa para pemeluknya menjadi

orang-orang yang asing.

Keasingan ini bisa terjadi di suatu tempat tanpa tempat

lainnya, di suatu waktu tanpa waktu lainnya, di antara tengah

suatu kaum tanpa kaum lainnya. Namun para penganut keasingan

ini adalah benar-benar keluarga Allah, karena mereka tidak

berlindung kepada selain Allah, tidak bemisbat kepada selain

Rasulullah $, dan tidak menyeru kepada selain apa-apa yang

beliau bawakan. Mereka ifu orang-orang yang memisahkan diri

dari manusia lain ketika mereka sangat membutuhkan pegangan,

yaitu ketika pada hari kiamat nanti manusia bertolak bersama

sesembahan-sesembahan mereka, orang-orang ini tetap di tempat

mereka, lalu dikatakan kepada mereka, "Mengapa kalian tidak

bertolak sebagaimana manusia lain bertolak?" Mereka pun

menjawab, "Kami berpisah dengan manusia, dan hari ini kami

sangat membufuhkan pegangan, maka kami menunggu Rabb kami

yang dulu kami menyembah-Nya."

Jadi keasingan ini bukanlah kesendirian bagi penganutnya,

tapi ketenteraman ketika gelisahnya manusia lain, dan semakin

tenteram ketika manusia semakin gelisah. Jadi walinya adalah
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6t1."dr) ,*tl\; ,;f;*
"SesungguhnSn pam uali-Ku Wng plin1 bahagia di sisi'Ku

adalah seorang mukmin lnng sedikit wibawanln, tnng merniliki

bagian dari shalahya, membaguskan ibadahnya kepda Rabbnya,

dan ruekinya cukup. Dan di samping ifu ia tidak populer di

tengah manusia, tidak dituniuk oleh iari-iari, dan ia bercabar atas

hal itu hingga dengan Allah, kemrdian frbalah

kematianya, sedikit dan sdikti tnng
menangisinyd'.307

En s i fr{oy e di a I 6nu [ @ryyim

Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, walaupun ia

dimusuhi oleh kebanyakan manusia dan dikucilkan-

Disebutkan di dalam hadits Al Qasim dari Abu Umamah,

dari Nabi $, beliau bersabda -dari Allah &-,

307 pi6qv6y6fl<an oleh At-Tirmidzi menyerupai ini pada tentang

zuhud, bab: riwayat-riwa5at tentang kecukupan dan kesabaran atasn1p., 2!17;Ibnu
Majah pada pembahasan tentang zuhud, bab' orang yans tidak diperdulikan; dan

Ahmad, 5/522. Di-dha'ifl<an oleh Al Albani di ddam Dha'if sunn lbni Majah,

897.
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Di antara orang-orang asing ifu adalah yang disebutkan

Anas di dalam haditsnya dari Nabi $,

";,'; i;:i \ u"b qi ?f|*('"o',
;:i:: ytJ.'Al

"Elebp banyak orang Wng kusut kgi berdebu,

menganalan dua helai pakaian lusuh yang tidak diperdulikan

ofiEng lain, namun bila ia bersumpah abs nama Allah, niscaya

Atlah menga bulkan n5n'' .3o8

Disebutkan di dalam hadits Abu Idris Al Khaulani, dari

Mu'a& bin Jabal, dari Nabi $, beliau bersabda,

t{;t $i )*'* €?f i,f
uMaukah aku berttahukan kepda kalian tentang para raia

ahli sugd.

Mereka menjawab, "Tenfu, wahai Rasulullah." Beliau

bersaMa,

3o8 Dmurayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang kisah-kisah
teladan, tnb: kisah teladan Al Bara' bin Malik RA, dari hadits Anas -sebagaimana

1nng disehtkan oleh Ibnul Qayyrm-, 3854; Driwayatkan juga serupa itu oleh
Muslim dari hadits Abu Hurairah RA, pada pembahasan tentang kebajikan dan
silahrahim, 2622.
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;:;! yl

"setiap Wng lemah lag berdebu, menganakan dua helai

pakaian tnng tidak diperdulikan orang lain, yang bila ia

atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkannyd'.w

Al Hasan berkata, "Orang beriman ifu di dunia bagaikan

orang asing, yang kehinaannya tidak diperdulikan, dan

kemuliaannya tidak disaingi. Manusia lain dalam suatu keadaan,

dan ia dalam keadaan lainnya. Manusia lain tidak merasa terusik

olehnya, sementara ia merasa lelah pada dirinya-"

Di antara sifat-sifat mereka yang asing ifu -yang

digambarkan oleh Nabi # itu- adalah berpegang teguh dengan

As-Sunnah ketika manusia lain tidak menygkainSn, meninggalkan

apa-apa yang mereka ada-adakan walaupun ifu yang dikenal di

kalangan mereka, memumikan tauhid walaupun hal ifu diingkari

oleh kebanyakan manusia, tidak bemisbat kepada seorang pun

selain Allah dan Rasul-Nya; tidak kepada seorang syaikh, tidak

kepada suatu tarikat, tidak kepada suatu ma&hab, dan tidak

kepada suatu golongan. Tapi orang-orang asing itu bemisbat

kepada Allah dengan ubudiyah kepada-Nya semata, dan kepada

Rasul-Nya dengan mengikuti apa-apa yang beliau bavrnkan.

Mereka itu orang-orang yang benar-benar memegang bara api,

309 p6ranpffu3n oleh lbnu Majah sempa itu pada pembahasan tentang zuhud,

bab: orang yang tidak diperdulikan, 4715. Di-dha'ifkan oleh Al Albani di dalam

Dha'if Sunan lbni Maiah,896.
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sementara kebanyakan manusia -bahkan semuanya- mencela

mereka. Karena keasingan mereka di tengah manusia, maka

manusia menganggap mereka adalah para penyimpang dan ahli

bid'ah, serta meninggalkan golongan 5ang tertesar.

Makna sabda Nabi $,

S#r'al?t p;

"Mer adalah para penyelisihi kabilah-kabilall', bahwa

Allah S mengutus Rasul-Nya ketika penduduk bumi menganut

bertagai agama. Jadi mereka di antara para penyembah berhala

dan api, para penyembah gambar dan salib, yahudi, shabi'ah dan

kaum filosof. Sementara Islam di permulaan kemunculannya terasa

6ing, dan orang yang memeluk Islam dari mereka, memenuhi

seruan Allah dan Rasul-Nya, dipandang asing di tempat tinggalnya,

kabilahnya dan keluarganya.

Jadi orang-orang yang menerima seruan Islam adalah para

penyelisih dari kabilah-kabilah, bahkan perorang dari mereka

dianggap asing oleh kabilah dan keluarga mereka karena masuk ke

dalam Islam, maka mereka ifu adalah orang-orang yang benar-

benar asing hingga munculnya Islam, dah,vahnya tersiar, dan

manusia pun masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong.

[-alu hilangkan keasingan itu dari mereka, kemudian mulai terasa

asing lagi, hingga kembali asing sebagaimana ia bermula. Bahkan

Islam yang benar -yang dianut oleh Rasulullah $ dan para

sahabahrya-, sekarang ini lebih asing daripada di permulaan

kemunculannya, walaupun simbol-simbolnya jelas, masyhur lagi
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dikenal. Jadi Islam yang sebenamya adalah sangat asirE, dan para

pemeluknya adalah orang-orang yang sangat asing d tengah

manusia lainnya.

Bagaimana satu golongan yang sangat sedikit fidak asforg di
antara tujuh puluh dua golongan yang memiliki banyak p€ngil{ut

dan kepemimpinan, kedudukan-kedudukan dan wilayalrrruila3nh,

karena tidak ada satu pasar pun dari ifu kecuali dengan martdisihi
apa-apa yang dibawakan oleh Rasul? Karena inti dari apa !,ang
beliau bawakan bertentangan dengan hawa nafsu dan kesenangan

mereka, serta syubhat-syubhat dan bid'ah-bid'ah yang rnerrpakan

puncak keutamaan dan perbuatan mereka, sementara stplu,at-
syahwat merupakan tujuan dan keinginan mereka?

Bagaimana seorang mukmin yang bergerak merrufrr albh di
atas jalan mutaba'ah tidak menjadi asing di tengah merdra Snng

mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan kekikiran merdo, dan

masing-masing kagum dengan pandangannla sendiri?

Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi S,

- z ./ol
clt :,

.6 ) ort.t---i, f+l-l
It

)< +Gp

GD

2, ?.(ylJ €lt
,/l

u$\

tiy ,-L ,{iir ,f b.{r: >":ln;U t;;
-/tc ,COJ? . zo)zt-i: r-J
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6zoi r:,*Xrr:'t'Jl$':I &r.*: L) ,|t**?'d1;3 (4t)

At ;" j-.;lr- "e r.Ut k (,(: €,t t t
'Peintahkanlah kebajikan dan cegahlah kemungkann,

hingga bita kalian melihat kekikiran yang dipatuhi, hawa nafsu

tang diikuti, dunia Wng diubmakan, dan masing-masing kagum

dengan pendapabz5n sendiri, dan engkau melihat urusan yang

fidak ada s€1rang pun penolong bagimu, maka hendaklah engkau

mengikuti dirimu sendii secara l<husus, dan tinggalkanlah mereka

seczrrz, urnutn, karena saungguhng di belakang kalian ada hai-

hari dimana orang-orang Wng sabar seperti orang yang sdang

menggenggam bara apf .3lo

Karena itu beliau menetapkan bagi seorang muslim yang

iujur di u/aktu ini -bila ia berpegang teguh dengan agamanya-

pahala lima puluh orang sahabat. Disebutkan di dalam Sunan Abu

Daud dan sunan At-Tirmidzi dart hadits Abu Tsa'labah Al

Khusyani, ia berkata, "Aku menanyakan kepada Rasulullah &t

tentang aSrat ini:

-).// )a

-.i-\:^l

3ro DtuiwayauGn serupa itu oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi sebagaimana pada

hadits 1BnS berikukrya.

6Ll* J {#-s 
"'&fr i# Gi(tlti W-

G
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uHai orang-orang tnng ben'man, iagalah dirimu; tiadalah

oft,ng yang sesat ifu akan memberi mudhamt kepdamu apabila

kamu telah mendapat petunjuk." (Qs. Al Maaidah [5]: 105)

Maka beliau pun bersabda,

,;:At * f$6) *:Hu r:'#r .I'
t4\l-11il 6 t yGt$ t'C't, r;t e
1*t-"',il1t 1rlJ ,SY)q),,F'q#Li'q(;b r;1'$

//l

,t lz

*:) ,-*.trr;L\b ,?trlt |!i. L, g*
,|'--1i.Jrn, r;ejt ;" *:i "b'""-4'pit 

t-bl
'& i ri:A )*.)'e^3 ?f'"d,

" Bahkan hendabah kalian saling ^"-Jonr** O"*r,*
dan saling mencegah kemungkaran, hingga bila englau melihat

kekikiran yang dipafuhi, hawa nafsu Wng diikuti, dunia tnng
diutamakan, dan masing-masing kagum dengan pandaphg
sendiri, maka hendaHah engkau mengikuti diimu sendiri s&aftt

khusus, dan tinggalkanlah mereka se@ra umum, karqta

di belakang kalian ada hari-hart kaabann, dimana

kesabaran padanya menggenggam ban api. Bagi

orang yang beramal saat ifu pahala lima puluh oftng trang

m en ga m a lk a n s ep e rti a m a lnya'' .

ffL
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Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, pahala lima puluh orang

dari rnereka?' Beliau bersaMa,

'e'e^3?i
'Pahala lima puluh oftng auri l*ti*.'s7
Pahala yang besar ini adalah karena keasingannya di

tengah manusia, dan berpegang teguh dengan As-Sunnah di
tengah kegelapan hawa nafsu dan pandangan mereka.

Maka bila seorang mukmin yang telah Allah anugerahi

pengetahuan tentang agamanya, pemahaman tentang sunnah

Rasul-Nya, pemahaman tentang kitab-Nya, dan Allah perlihatkan

kepadanya hawa nafsu, bid'ah dan kesesatan yang difuruti manusia

beserta berpalingnya mereka dari jalan yang lurus yang ditempuh
oleh Rasululluh # dan para sahabaturya, bila ia hendak menempuh
jalan ini, maka hendaknya ia meneguhkan dirinya terhadap

@rcaan omng-orang jahil dan para ahli bid'ah dalam hal itu,

celaan mereka terhadapnya, pengucilan mereka terhadapnya,

peni,auhan manusia darinya, dan ks,,traspadaan mereka darin5ra.

Sebagaimana para pendahulu mereka dari golongan orang-orang

kafir yang telah melakukan itu terhadap ikutannya dan
imamnya $. Adapun bila ia menyeru mereka kepada hal itu, dan

mengecam apa yang mereka lakukan, maka disitulah terjadinya

kiamat mereka, karena mereka memancangkan berbagai rintangan

311 Driwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang bencana-bencana,
bab: perintah dan larangan, 4341; dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang
tafsir Al Qur'an, bab: dan dari surah Al Maaidah, 3058, dan ia mengatakan,
"Hasan glnrih"
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unfuknya, memasang berbagai perangkap unfuknya, s€rta

mendatangkan kepadanya tekanan pembesar dan cengkrarrlannla-

Maka ia asing di dalam agamanya karena rusakq,a qama

mereka, asing di dalam berpegang teguh dengan As-S.mnah

karena mereka berpegang teguh dengan bid'ah-bid'ah, asing

dalam akidahnya karena rusaknya akidah mereka, asing dalam

shalatnya karena buruknya shalat mereka, asing di jalannlp karena

kesesatan dan kerusakan jalan mereka, asing dalam penisbatannya

karena penyelisihan penisbatan mereka, dan asing di dalam

pergaulannya dengan mereka karena ia mempergauli mereka

dengan cara yang tidak disukai oleh jiwa mereka.

Secara umum, ia asing di dalam perkara-perkara dunianln

dan akhiratnya. Ia tidak menemukan orang yang membantun5a

dan menolongnya. Ia seorang yang alim di antara mereka 37ang

jahil, pelaksana As-Sunnah di antara para ahli bid'ah, penyeru

kepada Allah dan Rasul-Nya di antara para penyeru kepada hawa

nafsu dan bid'ah-bid'ah, yang memerintahkan kebajikan dan

mencegah kemungkaran di antara orang-orang yang dikenal

dengan kemungkaran, dan kemungkaran mereka sangat rehs-

Macam kedua dari keasingan adalah keasingan yang

tercela. Yaitu keasingan para ahli kebathilan dan para pelal$

kelaliman di antara para pelaku kebenaran. Yaifu keasingan di

antara golongan Allah yang berunhrng, walauptrr pam

penganutnya banyak, namun mereka adalah orang-orang asing

kendati banyak kawan dan kelompok mereka, mereka adalah

kaum asing walaupun banyak komunitasnya. Mereka dikenal di
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kalangan penghuni bumi namun tidak dikenal di kalangan para
penghuni langit.

Macatn ketiga dari keasingan adalah keasingan

, Udak terpuji dan tidak tercela. Yaitu keasingan karena

meninggalkan negeri. Karena semua manusia adalah asing di dunia

ini, karena dunia tidak diciptakan sebagai tempat abadi bagi
mereka, dan mereka tidak diciptakan unfuk dunia ini. Nabi $
b€rsabda kepada Abdullah bin Umar r4g,

,y,-)G'rl\r'afk 6fur
,r/.

t
.o/,ec

"Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang

asirg ahu pengembaml' .312

Demikian pula perkaranya, karena ia diperintahkan untuk
mernperhatikan ifu dengan hatinya, dan mengetahuinya dengan

s€benarnlra...

Bagaimana seorang hamba tidak asing di dunia ini karena

ia terrgah menempuh perjalanan, yang mana ia tidak bisa

berlstirahat dari funggangannya kecuali di antara para penghuni

kubur? Jadi ia adalah seorang musafir dalam benfuk pemukim.3lS

3u Dlrtunptkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang kelembutan hati,
bab: sabda Nabi $' "Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang
6ing .--", &16-

3r3 ltMarij As-&likin, 3 / 751-156.
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Kengerian Menyendiri

Karena pencari jalan yang lurus adalah pencari perkara

dimana kebanyakan manusia berpaling darinya, menginginkan

menempuh suatu jalan dimana teman seperjalanannya sangat

sedikit, sementara jiwa manusia difitrahkan merasa ngeri akan

kesendirian dan merindukan adanya teman, maka Allah &
mengingatkan akan adanya teman di jalan ini, dan bahwa mereka

adalah orang-orang yang rr;i'tJtj ig-t3ti'g;j,t',y'#rthr ;Uf

Jni1l ri',#i'd,Uti (dian ugerah i n ikm a t oleh Allah, tai tu'

Nabi-Nabi, para shiddiigiin, orang-orang yang mati s5Tahid dan

orang-orar2g shalih. Dan mereka ifulah teman yang sebaik-bailqn-

(Qs. An-Nisaa' [4]: 69).

Allah mengaitkan jalan itu kepada teman-teman lnng
menempuhnya, yaifu orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh

Allah, untuk hilang dari sang pencari hidayah dan penempuh lalan

kengerian menyendiri dari orang-orcmg di masanya dan kaumngra,

dan agar ia mengetahui bahwa teman-temannya di jalan ini adalah

orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, sehingga tidak

terguncang oleh penyelisihan orang-orang yang berpaling darinya.

Karena mereka ihr lebih kecil kadamya walaupun jumlah mereka

lebih banyak, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang salaf,

"Hendaklah engkau menempuh jalan kebenaran, dan jangan

khawatir karena sedikitnya penempuhnya. Dan hendaknp engkau

menjauhi jalan orang yang bathil, dan janganlah engkau tertipu

oleh banyaknya mereka yang binasa."
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Setiap kali Anda merasa ngeri dalam kesendirian Anda,

maka lihatlah teman-teman yang telah berlalu, berambisilah untuk

beriumpa dengan mereka, dan palingkan pandangan dari selain

mereka, karena mereka tidak dapat menolak siksa Allah sedikit

pun dari Anda, dan jika mereka berteriak kepada Anda di

perjalanan Anda, maka janganlah engkau menoleh kepada

mereka, karena manakala engkau menoleh kepada mereka, maka

mereka akan menangkapmu dan merintangimu.

Akan sa3n kemukakan dua perumpamaan unfuk itu, silakan

cermati ini:

Petumpamaan pertama: Seseorang keluar dari

rumahnp menuju shalat, tidak memaksudkan yang lainnya, lalu di

perialanan seorang syetan dari syetan-syetan manusia muncul

kepadanp, lalu menyampaikan perkataan yang menyakitinya, lalu

ia berhenti dan membalasnya. L-alu keduanya berduel, maka bisa

jadi syetan manusia itu lebih kuat darinya sehingga bisa

mengalahkannp dan mencegahnya dari sampai ke masjid

sehingga ia tertinggal shalat, dan bisa jadi orang ini lebih kuat

daripada syetan manusia ifu, akan tetapi karena kesibukan itu ia
terluputkan dari shaff pertama dan kesempumaan mendapatkan

shalat jama'ah. Bila ia menoleh kepadanya, maka ia

memancingnya kepada dirinya, dan bisa jadi tekadnya malah

meredup- Dan bila ia memiliki pengetahuan dan ilmu,

bertambahlah upaya dan geloranya sekadar dengan penolehannya

atau lebih. Tapi bila ia berpaling darinya dan tetap fokus kepada

yang tengah ditujunya, serta takut ketinggalan shalat atau
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wakfunya, maka musuhnya tidak mencapai apa pun dari png
diinginkannya.

Perumpamaan kedua: Rusa lebih cepat larinya daripada

anjing, akan tetapi bila ia menoleh kepadanya maka akan lemah

Iarinya, sehingga anjing bisa mengejarnya dan menangkapnya.

Maksudnya, bahwa penyebutan teman-teman ini bisa

menghilangkan kengerian menyendiri, dan mendorongnya unfuk

terus berjalan dan semangat untuk berjumpa dengan mereka.

Ini salah satu faidah yang terkandung di dalam doa qunut:

U:ril;*I.g;-ir F+i (Ya Allah, berilah aku petunjuk di anbn
mereka yang hgkau ben pefunjut).314 yakni masukkanlah aku ke

dalam golongan ini, dan jadikanlah aku teman mereka dan

bersama mereka.

Faidah kedua: Bahwa ia bertawassul kepada Allah dengan

nikmat-nikmat-Nya dan kebajikan-Nya kepada mereka yang

dianugerahi hidayah. Yakni Engkau telah menganugerahkan

nikmat hidayah kepada mereka yang Engkau tunjuki, dan ihr

adalah nikmat dari-Mu, maka jadikanlah untukku bagian dari
nikmat ini, dan jadikanlah aku salah satu dari mereka yang Engkau

anugerahi itu. Ini tawassul kepada Allah dengan kebaikan-Ir$a.

Faidah ketiga: Sebagaimana yang dikatakan oleh pengemis

kepada dermawan, "Bershadaqahlah kepadaku di antara mereka

yang engkau bershadaqah kepada mereka. Ajarilah aku di antara

3r4 pi.i*'u*tkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang shalat, bab: qunut
di dalam wiltr, 1425; dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang shalat, bab:
riwayat-riwayat tentang qunut di dalam witir, 464, dan ia mengatakan, "lni hadits
hasn."
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mereka lang engkau ajari, dan berbuat baiHah kepadaku di antara

mereka yang diliputi oleh kebaikanmu."3ls

Apakah Dosa-Dosa Kaum Muslimin Sebagai Hujjah
Bagi Orang-Orang Kafir?

Seseorang penanya berkata, "Kami lihat di dalam agama

Anda, kebanlnkan perbuatan keji dilakukan oleh orang yang lebih

berilmu dan lebih mengerti tentang agama Anda, seperti zina,

homoso<, khianat, dengki, kikir, penipuan, pengecut, sombong,

angkuh, minim keshalihan dan keyakinan, minim kasih sayang,

kesantunan dan fanatisme, serta banyak gamang, tamak terhadap

keduniaan, dan malas melakukan kebaikan. Dan kondisi ini

mendustakan ungkapan kata."

Jawabanya dari beberaPa segi:

Pertama: Apa yang ditanggung oleh para rasulyang mulia

dari kemaksiatan umat dan para pengikut mereka? Apakah itu

menodai kenabian mereka, atau menyebabkan perubahan pada

kerasulan mereka? Apakah tidak ada yang selamat dari dosa-dosa

dengan beragam bentuk dan macamnya selain para rasul dan para

nabi 'alaihimus shalatu was salaari? Apakah boleh menyangkal

kemsulan mereka dan mendustakan mereka karena kemaksiatan

sebagian pengikut mereka? Ini tidak lain hanyalah sifat keras

kepala yang sangat buruk. Yaitu seperti seseorang yang sakit, yang

dianjurkan oleh seorang tabib yang memberinya nasihat untuk

melakukan sebab-sebab yang bisa menyembuhkannya, namun ia

3rs Madaij As-salikin, l/37 -39.
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malah berkata, "Seandainya engkau memang benar seorang tabib,

maka si fulan dan si fulan tidak akan sakit." Apakah para rasul

diharuskan menyembuhkan semua yang sakit sehingga tidak ada

seorang pun yang sakit di dunia ini? Apakah sedemikian kerasnya

pembangkangan seseorang terhadap para rasul dengan sifat keras

kepala seperti ini?

Kedua, Bahwa dosadosa dan kemaksiatan-kemaksiatan

adalah perkara yang umum terjadi di kalangan umat-umat. Di

dunia ini akan senantiasa ada tingkatan-tingkatan manusia:

kalangan alim, jahil, zuhud terhadap dunia, rakus terhadap dunia,

pemimpin dan yang dipimpin. Dan ini bukan perkara yang

dikhususkan bagi umat ini saja sehingga perihal itu menodai

nabinya.

Ketiga: Bahwa dosadosa dan kemaksiatan-kemaksiatan

tidak menafikan keimanan terhadap para rasul. Karena pada diri

hamba bisa berpadu Islam dan iman, dosa dan maksiat, sehingga

terkadang ia berada dalam kondisi yang ini dan terkadang pada

kondisi yang itu. Jadi kemaksiatan-kemaksiatan itu tidak menafikan

keimanan terhadap para rasul walaupun itu menodai

kesempumaan imannya.

Keempak Bahwa dosa-dosa dapat diampuni dengan

taubat nasuha. Walaupun dosa hamba mencapai puncak-puncak

langit, dan mencapai sebanyak bilangan pasir dan kerikil,

kemudian ia bertaubat dari itu, maka Allah menerima taubatTya.

Allah S berfirman,
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fi ot br'5 1 frafr ',,& 
;i6 bit G ;W-,5

Y; &1i3,-61:q";tl
"Kahkanlah: 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas

terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berpufus asa dai
rahmat Allah. Saungguhnya Allah mengampuni dosadosa

semuanyal "(Qs. Az-Zumar [39]: 53)

Ini berkaitan dengan orang yang bertaubat, dan bahwa

taubat menghapuskan kesalahan yang sebelumnya. Dan orang

yang bertaubat bagaikan orang yang tidak memiliki dosa, dan

tauhid juga menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana disebutkan di

dalam hadits shahih:

a!r ,6-$r, r\i 7tr. ,#")i:'I ,.t (
'i ;; Wt? :!r!lb c. ! rt \ rq)///

"Wahai anak Adam, engkau menjumpaiku

dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi, kemudian

engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak mempersekufukan-Ku

dengan sesuafu pun, maka Aku menjuampaimu dengan ampunan

sepenuh ihl'.316

316 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang doa-doa, dari
hadits Anas, bab: keutamaan taubat dan istighfar, 3540, dan ia mengatakan,
"Hasan ghanb."; Diriwayatkan juga senrpa itu dari hadits Abu Dzar yang
diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang dzikir dan dcr.,2687.
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Jadi orang-orang Islam itu, dosadosa mereka adalah dosa-

dosanya muwahhid, bila tauhidnya kuat untuk menghapus

dampak-dampaknya seluruhnya, maka hilanglah dosa-dosa itu, dan

jika tidak, maka tauhid yang mereka anut akan mengeluarkan

mereka dari neraka bila mereka telah diadzab karena dosadosa

mereka.

Adapun orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, maka

kesyirikan dan kekufuran mereka menghapuskan kebaikan-

kebaikan mereka, dan mereka menjumpai Rabb mereka tanpa

membawa suatu kebaikan pun yang dengannya mereka dapat

mengharapkan keselamatan, dan tidak melahirkan ampunan

sedikit pun bagi dosa-dosa mereka. Allah S berfirman,

,Ay'oiffr .*n;4.6i+x-1:KrLy

"sesunggwh4n Allah tidak akan mengampuni dosa syiik,

dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirild itu, bagi

siapa yang dikehendaki-Nyn " (Qs. An-Nisaa' [4]: 48)

Allah S berfirman mengenai orang-orang kafir dan orang-

orang musyrik,

t;ri{41 ;ii;3 +3 ir' };6 JfF t"i
uDan Kami hadapi segala amal Smng mereka keriakan, lalu

Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu Snng berterbangan " (Qs. Al

Furqaan 1251:23)

Rasulullah $ bersabda,

ir+
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'tb 
)F"u'Mtf hr ;)

"Atlah enggan *"rir-u anal dari orang musyrikt.slT

Jadi dosa-dosa itu dampak-dampaknya hilang karena taubat

nasuha, tauhid yang mumi, kebaikan-kebaikan yang

menghapuskannya, musibah-musibah yang menghapuskan

kesalahan-kesalahan, syafa'atnya para pemberi syafa'at bagi para

muwahhid, dan yang terakhir dari itu adalah bila telah disiksa

karena dosa yang masih tersisa padanya, maka tauhidnya

mengeluarkannya dari neraka. Adapun sylrik, mempersekutukan

Allah, dan kufur terhadap para rasul, maka hal itu menggugurkan

semua kebaikan, sehingga tidak ada satu kebaikan pun yang

tersisa bersamanya.

Kelima, Perlu dikatakan kepada yang melontarkan

pertanyaan ini, jika ia termasuk umat yang dimurkai, saudara-

saudaranya para kera: Tidakkah merasa malu mengemukakan

pertanyaan ini, orang yang nenek moyangnya dan para

pendahulunya sendiri adalah orang-orang yang telah menyaksikan

setiap hari dari hari-hari yang tidak dilihat oleh umat-umat lainnya,

yaitu ketika Allah membelahkan laut lalu menyelamatkan dari

musuh mereka, namun belum juga kering kaki mereka hingga

mereka berkata kepada Musa,

317 Saya tidak menemukannya dengan lafazh ini, tapi yang terpetihara dari
Nabi $: ,e:r;.Lu- r? -)rr?b ,F 4if lf ir ,l WtAn enggan meneima amal pelaku

bid'ah hingga ia meninggalkan bid'ahn5al. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam
muqaddimah, 50; dan lbnu Abi 'Ashim di dalam As-Sunnah,h.22.
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Kqi;6s1*r
uBuatlah unfuk kami sebuah fuhan (berhala) sebagaimana

mereka mempun5ni beberapa fuhan herhala).'Musa menjawab,

'sesungguhnSn kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui

(sifat-sifat Tuhan)'."(Qs. Al A'raaf [7]: 138).

Ketika Musa pergi untuk menemui Rabbnya, mereka tidak

menunggunya hingga setelah kepergiannya mereka menyembah

pafung anak sapi yang dapat mengeluarkan suara, lalu Harun,

saudara Musa, berusaha mencegah mereka namun tidak mampu

mengingkari mereka. Kendati mereka telah menyaksikan bertagai

keajaiban, namun mereka malah ingin merajam Musa dan

saudaranya, Harun, dalam berbagai kesempatan, padahal wahyu

ada di tengah mereka. Dan ketika Musa mengajak mereka

berjihad, mereka malah berkata,

"Karena ifu pergihh kamu bercama Tuhanmu, dan

berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami haryn duduk

menanti di sini saja.u (Qs. AlMaaidah l5l 24).

Mereka juga menyakiti Musa dengan berbagai

penganiayaan. Mereka juga membunuh para nabi tanpa alasan

yang benar, sampai-sampai mereka pemah membunuh tujuh

puluh orang nabi dalam satu hari di suatu siang, dan di akhir

harinya mereka mendirikan pasar -seakan-akan mereka

menyembelih kambing-, ini adalah perkara yang cukup dikenal.

'rli"?e$:t-Ju"'ig;"p

5:#ei6cr5#$;6,5il6
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Mereka juga membunuh Yahya bin Zakariya, mereka
menggergajinya dengan gergaji.

Mereka tems menerus melakukan dosa-dosa besar, dan
bersepakat merubah banyak hal dari hukum-hukum Taurat
Tidakkah malu para penyembah domba dan sapi unfuk mencela
para muwahhid karena dosa-dosa mereka? Tidakkah merasa malu
kefurunan para pembunuh nabi-nabi untuk mencela para mujahid
yang melawan musuh-musuh Allah? Dimana posisi keturunan
orang-orang yang pedang nenek moyang mereka meneteskan

darah para nabi dibanding orang-orang yang pedang mereka
meneteskan darah orang-orang kafir lagi musyrik? Tidakkah malu
orang yang mengatakan di dalam shalatnya untuk Rabbnya:
"Awas, jangan sampai kau tidur, bangunlah dari tidurmu." Dengan
maksud melindungi diri dari celaan orang yang mengatakan di
dalam shalatnya:

@ riJ r;:l@ <4ri.ali 4;'-i;=ji
3't 1\\, 34,iq@ >:r=.ri ;|-qy-:

"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha
Pemurah lagi Maha Pen5nyang, Yang mengwasai hari pembalasan.

Hanya kepada hgkaulah kami menyembah dan hanya kepada
hgkaulah kami mohon pertolongan " (Qs.Al Faatihah t1l: 2-5).

Seandainya dosa-dosa kaum muslimin mencapai sebanyak
bilangan kerikil, pasir, tanah dan helaan nafas, maka hal itu tidak
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mencapai besamya dosa membunuh seorang nabi, dan tidak

mencapai dosanya ucapan para saudara kera:

" saungguhn5m Allah miskin dan kami kaya." (Qs. Aali

Imran [3]' 181)

Dan ucapan mereka: b'i.t'j.b " [lzair ifu puta Allah-" lQs.

At-Taubah [9]: 3)

Serta ucapan mereka: i:i*t:,ilr luri( '$i'Kami ini adalah

anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." (Qs. Al Maaidah [5]:

18)

Dan juga ucapan mereka: "sesungguhnya Allah menangisi

taufan hingga kedua matanya bengkak karena tangisan, lalu para

malaikat menjenguk-Nya." Juga ucapan mereka: "Sesungguhnya

Allah menekankan ujung-ujung jari-Nya atas itu." Juga ucapan

mereka: "sesungguhnya Dia menyesali penciptaan manusia, serta

merasa kesal ketika melihat kemaksiatan-kemaksiatan dan

kezhaliman msreka. "318

Manfaat Kebenaran dan Manfaat Penciptaan

Tidak satu pun dari para makhluk yang bermaksud

memberi Anda manfaat dengan maksud pertama, bahkan ia

bermaksud mengambil manfaat baginya melalui Anda, dan dalam

'x$Esw^\iy

3tB Hidayatat N Hijrari, 4612458.
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hal itu terkadang Anda terancam marabahaya bila tidak dilindungi

oleh Dzat yang Maha mencintai lagi Maha Adil. Bila Anda

menyem makhluk itu, maka Anda telah menyeru sesuatu yang

madhratrnya lebih dekat daripada manfaatnya. Adapun Rabb &
menginginkan manfaat bagi Anda, bukan memanfaatkan Anda,

dan manfaat ifu murni unfuk Anda tanpa mengandung madharat.

Maka cermatilah kebenaran pengafuran ini dan

perhatikanlah dengan sebenar-benamya perhatian. Karena dengan

mengamatinya akan mencegah Anda dari mengharapkan makhluk

atau meminta manfaatrnya untuk Anda. Karena ia tidak

menginginkan itu sama sekali dengan maksud pertama, tapi ia
hanya ingin memanfaatkannya melalui Anda baik cepat maupun

lambat. Jadi ia menginginkan dirinya, dan tidak menginginkan

Anda, ia ingin memberi manfaat bagi dirinya melalui Anda, bukan

memberi manfaat kepada Anda melalui dirinya. Maka cermatilah

itu, karena dalam mencermati itu terkandung manfaat besar,

ketenteraman dan menghilangkan harapan manfaat dari para

makhluk, serta menufup pinfu ubudiyah kepada mereka, dan

membukakan pintu ubudiyah kepada Allah semata. Betapa besar

kzuntungan orang yang mengetahui masalah ini dan

memperhatikannya dengan seksama. Dan hendaknya hal ini tidak

mendorong Anda unfuk menjauhi manusia, meninggalkan

kebaikan kepada mereka, dan sabar terhadap gangguan mereka,

bahkan hendaknya Anda tetap berbuat baik kepada mereka

karena Allah, bukan karena mengharapkan mereka. Maka

sebagaimana Anda tidak takut kepada mereka, Anda pun tidak

mengharapkan mereka.
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Di antara hal yang menjelaskan itu, bahwa mayoritas

makhluk mengupayakan unfuk menggapai kebutuhan mereka

melalui Anda walaupun hal itu membayakan Anda, karena orang

yang memiliki kebutuhan tidak melihat kecuali pemenuhannya-

Jadi mereka tidak peduli kalaupun itu membahayakan Anda bila

mereka bisa mendapatkan kebutuhan mereka dari Anda. Bahkan

seandainya itu membinasakan dunia dan akhirat Anda, niscaya

mereka juga tidak memperdulikan itu. Ini bila dicermati oleh yang

berakal, niscaya ia tahu bahwa itu adalah permusuhan dalam

bentuk pertemanan, dan bahwa bagi orang yang berakal lagi

cerdas, tidak ada yang lebih memusuhi daripada permusuhan ini-

Jadi mereka itu ingin menjadikan Anda seperti selongsong,

yang mana perut Anda ditiup dan tulang-tulang rusuk Anda

diperas untuk mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi

mereka. bahkan seandainya dibolehkan memakan Anda, niscaya

mereka menyembelih Anda sebagaimana mereka menyembelih

domba. Berapa banyak mereka menyembelih Anda tanpa pisau

setiap waktu unhrk kemaslahatan mereka, berapa banyak mereka

menjadikan Anda jembatan dan lintasan bagi mereka menuju

target mereka tanpa Anda sadari, berapa banyak Anda menjual

akhirat Anda dengan dunia mereka tanpa Anda ketahui, atau

mungkin Anda ketahui, berapa banyak Anda menjual bagian Anda

dari Allah dengan bagian-bagian mereka dari Anda lalu Anda

berlalu dengan tangan hampa, berapa banyak mereka

menghampakan Anda dari kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan

akhirat serta memufuskan Anda dari itu, dan menghalangi Anda

dari itu, memufuskan jalan perjalanan Anda menuju tempat tinggal

utama Anda, dan negeri Anda yang Anda diseru kepadanya, dan
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mereka mengatakan, "Kami adalah para kekasih Anda, para

pelayan Anda, golongan Anda, para penolong Anda, dan orang-

orang yang berusaha mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan

bagi Anda."

Demi Allah, mereka telah berdusta, sesungguhnya mereka

adalah benar-benar para musuh dalam bentuk para penolong,

perang dalam bentuk damai, perampok jalanan dalam bentuk

teman seperjalanan. Mohonlah pertolongan, kemudian mintalah

pertolongan kepada Allah yang Maha Penolong dan tidak perlu

ditolong.

"e+|rf_, #;j i- gt-y;i\; <lliti:6-
'"f3it6"4$:;

"Hai orang-orang tnng beiman, saungguhnya di antara

isbi-isbimu dan anak-anal<nu ada yang menjadi musuh bagimu,

maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka." (Qs. At-Taghaabun

1641:74)

;" ?115 
-Si -{3i #, 5 W( tii t4r,

ti;Ai t leiA,ily3 W- r; 4t * ;
"Hai orang-orang tnng beriman, harta-hartamu

dan anak-anakmu melalaikan kamu dai mengingat Alkh.
Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka ifulah orang-

orang yang rugi.u (Qs. AlMunaafiquun [63]: 9)



Ensifrfoy ef,ia l6nuf Qryyim

Jadi orang yang bahagia lagi beruntung adalah yang

bermu'amalah dengan Allah melalui mereka, dan tidak

bermu'amalah dengan mereka melalui Allah, takut kepada Allah

terkait dengan mereka dan tidak takut kepada mereka karena di

jalan Allah, membuat Allah ridha dengan kemarahan mereka dan

tidak membuat mereka ridha dengan kemurkaan Allah,

memperhatikan Allah dalam bergaul dengan mereka dan tidak

memperhatikan mereka dalam berhubungan dengan Allah,

mengutamakan Allah atas mereka dan tidak mengutamakan

mereka atas Allah, mematikan takut, harap dan cinta kepada

mereka dan menghidupkan cinta, takut dan harap kepada Allah.

Inilah yang difuliskan atas mereka, dan semua mu'amalahnya

dengan mereka menjadi keuntungan, dengan syarat bersabar atas

rongrongan mereka dan menjadikannya keuntungan bukan

kerugian.

Di antara yang menjelaskan'perkara ini, bahwa tidak ada

seorang makhluk pun yang mampu mencegah madharat dari Anda

kecuali dengan seizin Allah, kehendak-Nya, qadha dan qadar-Nya.

Jadi pada hakikatnya, tidak ada yang dapat mendapatkan

kebaikan-kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang dapat

menghilangkan keburukan-keburukan kecuali Allah.

b/

->L:,'i i t-,{ .btL$u hfr dt :, : i3- 56
)

1\A.{5t6,/*,1;;
'Jika Allah menimpakan sesuafu kemudaratan kepadamu,

maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan
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jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada jnng
dapat menolak karunia-Nya.u (Qs. Yuunus [10]: 107)

Nabi S bersabda kepada Abdullah bin Abbas rg,,

/ t tt o,g "ritJ

6z/

ri iriri
';ti 

;G tri*->t ") ai)Al

;'|rl&t')),::)\t q ,&\L!-#" I
:* ?nt ;k :* \L t r!;i ;'t j!)i 

";:i

" Dan ketahuilah, bahwa seandainya para makhluk betsafu

padu unfuk membei manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak

dapat memberimu manfaat kecuali sesuafu yang telah Alkh
tetapkan unfukmu. Dan sandainya mereka bersafu padu unfuk

memberi madharat kepadamu niscaya mereka tidak dapat

membeimu madharat kecuali sauatu yang telah Allah tetapkan

u7u"-r1'.319

Bila demikian keadaan para makhluk, maka mengaitkan

takut dan harap kepada mereka adalah madharat, tidak

bermanfaat . Wallahu a'lam.3?o

Firasat

Sebabnya: Cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati

hamba-Nya, yang dengannya ia dapat membedakan antara yang

319 Diriwayatkan serupa itu oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang sifat
kiamat, 2516; dan Ahmad, 1/293.

320 76urin n1 Hijratain, 62$4.
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haq dan yang bathil, yang berisi dan yang hampa, yang jujur dan

yang dusta.

Hakikatnya: Bahwa itu adalah lintasan fikiran yang

masuk ke dalam hati dengan menafikan apa yang merupakan

kebalikannya, ia melompat ke dalam hati seperti melompatnya

singa ketika menerkam mangsanya ti.J-,.-ltl. Tapi j-71I adalah

bentuk {*;i dnng* makna \lk 6Ayuk), sedangkan benhrk irVr
seperti bentuk kata ijijr, iir;1iaun L.t.

Firasat ini sesuai dengan kadar kekuatan iman; maka orang

yang lebih kuat imannya firasatnya lebih tajam ....

Abu Amr bin Nujaid berkata, "Syah Al Karmani adalah

seorang yang firasatrya tajam, tidak pemah meleset. Ia

mengatakan,'Barangsiapa menundukkan pandangannya dari hal-

hal yang haram, menahan dirinya dari syahwatrsyahwat,

memakmurkan batinnya dengan muraqabah dan lahimya dengan

mengikuti As-Sunnah, serta membiasakan memakan yang halal,

yang firasatnya tidak akan meleset."

Abu Ja'far Al Haddad berkata, "Firasat adalah gagasan

pertama tanpa ada penentangan, bila ada fikiran lain sejenisnya

yang menentangnya, maka ifu adalah lintasan fikiran dan bisikan

jiwa."

Abu Hafsh An-Naisaburi berkata, "Seseorang tidak boleh

mengaku-aku tentang firasat, akan tetapi ia harus takut firasat

orang lain. Karena Nabi $ telah bersabda,
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" Takutlah kalian terhadap firasat orang beriman, karena ia

memandang dengan cahaSn Allafi'.ezt

Beliau tidak mengatakan: ti$ (berlfrasatlah kalian), maka

bagaimana bisa dibenarkan klaim firasat seseorang yang dalam

posisi yang harus mewaspadai firasat?

Ahmad bin 'Ashim AI Anthaki berkata, "Bila kalian bergaul

dengan orang-orang jujur, maka pergauli mereka dengan jujur,

karena mereka adalah para mata-mata hati, mereka masuk ke

dalam hati kalian dan keluar tanpa kalian duga."

Pada suatu hari Al Junaid berbicara kepada orang-orang,

lalu seorang pemuda nashrani berdiri di hadapannya dengan sikap

yang tidak bersahabat, ia berkata, "Wahai syaikh, apa makna
sabda Nabi S:

u Takutlah kalian terhadap firasat orang beiman, karena ia

memandang dengan cahaya Alhn"

Al Junaid pun menundukkan kepalanya sejenak, kemudian

mengangkat kepala kepadanya, dan berkata, "Masuklah Islam,

karena sekarang sudah tiba saatnya keislamanmu." Lalu pemuda

itu pun memeluk Islam.

321 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang tafsir Al Qur'an,
bab: dari surah Al flijr,3127, dan ia mengatakan, " Ghaib."

lt :fli iy ,t'#r L*t-),t-r*t

lt : f'*f fu, y#r L*t -). t -#t

662



Ensiftfoy efia l6nuf Qryyim

Disebutkan di salah safu kitab lama: "Sesungguhnya orang

jujur itu tidak akan meleset firasatnya."

hnu Mas'ud ig berkata, "Manusia yang paling tajam

firasatnya ada tiga: Sang pembesar Mesir mengenai Yusuf, yang

mana ia mengatakan kepada isterinya,

firr:,w 5-6;JGriF6.H
"Berikanlah kepadanSm tempat (dan laSnnan) yang baik,

boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai

anak." (Qs. Yuusuf 1L2l 211.

Anak perempuan Syu'aib ketika berkata kepada ayahnya

mengenai Musa,

rufr
'Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita)." (Qs.

Al Qashashl2Sl:261

Dan Abu Bakar rg mengenai Umar rg, yang mana ia

menunjukkannya sebagai penggantinya." Di dalam riwayat lainnya

disebutkan: "Dan isterinya Fir'aun ketika ia mengatakan,

('IJ f:';, if1i;-6# rfii'{,aIJ j f !},
'(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu.

Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat
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kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak." (Qs. Al Qashash [28]:

e).

Abu Bakar Ash-Shiddiq rS adalah orang yang paling tajam

firasatnya di kalangan umat ini, berikutnya adalah Umar bin

Khaththab rg, sejumlah firasatnya cukup terkenal, karena tidaklah

ia mengatakan tentang sesuatu, "Aku kira demikian," kecuali itu

memang demikian adanya. Tentang firasatnya cukupnya yang

berupa kesesuaiannya dengan Rabbnya mengenai beberapa hal

yang telah diketahui.

Suafu ketika Sawad bin Qarib lanrat, sementara Umar

belum mengenalnya, ia pun berkata, "Sungguh dugaanku yang

keliru, atau orang ini seorang dukun, atau pemah mengerti

perdukunan di masa jahiliyah." Setelah ia duduk di hadapannya,

Umar mengatakan itu kepadanya, maka Sawad berkata,

" Subfiaanallaah, wahai Amirul Mukminin, aku tidak pemah

menghadapi seorang pun dari teman-temanmu yang seperti

engkau menghadapiku dengannya." Umar rg berkata kepadanya,

"Dulu kami di masa jahiliyah, tidak ada yang lebih besar dari ifu.

Tapi, beritahulah aku tentang apa yang aku tanyakan kepadamu."

Sawad pun berkata, "Engkau benar, wahai Amirul Mukminin, dulu

aku seorang dukun di masa jahiliyah." lalu ia menuturkan

kisahnya.

Begitu juga 'Utsman bin 'Affan iS, firasatrya benar. Anas

bin Malik rS berkata, "Aku masuk ke tempat 'Utsman bin
'Affan i&, dan sebelumnya aku telah melihat seorang wanita di

jalanan, dan aku memperhatikan keindahannya, lalu 'Utsman go

berkata, 'Telah masuk ke tempatku seseorang kalian dan tampak
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bekas zina yang nyata di kedua matanya.' Maka aku berkata,

'Apakah masih ada wahyu setelah ketiadaan Rasulullah S?'
'Utsman berkata, 'Tidak, akan tetapi ilmu, petunjuk dan firasat

yang benar'."

Firasat para sahabat & adalah firasat yang paling benar-

Asal benfuk firasat ini dari kehidupan dan cahaya yang

dianugerahkan Allah @ kepada para hamba-Nya yang

dikehendaki-Nya, maka dengan itu hatinya hidup dan bercahaya,

sehingga firasatrya tidak meleset. Allah berfirman,

J-* e (r;, 5 t3W) r{-;*C; i,(;tr
W ete J:{,"tJiri A lv 6 o6i

uDan apakah orang tnng sudah mati kemudian dia Kami

hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, Wng
dengan caha5n ifu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat

manusia, serupa dengan orEng yang keadaannya berada dalam

gelap gulita Wng sekali'kali tidak dapat keluar daripadanyil" (Qs.

Al An'aam l5l 122)

Yaitu yang telah mati karena kekufuran dan kejahilan, lalu

Allah menghidupkannya dengan keimanan dan ilmu, dan

menjadikan unhrknya Al Qur'an dan keimanan sebagai cahaya

yang dengannya ia bisa bersinar di tengah manusia untuk
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menempuh jalannya, dan dengannya ia dapat berjalan di

kegalapan . Wallahu u'rutrr.322

322 Madarii As-Salikin, 2/ 48.7483.
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CORAAN

Cobaan Adalah Jembatan Untuk Mencapai Kedudukan

Tertinggi

Bila Anda cermati hikmah Allah & di balik cobaan yang

ditimpakan kepada para hamba-Nya dan para hamba pilihan-Nya

yang dengannya Allah mengantarkan mereka ke puncak hrjuan

dan puncak kesempumaan, yang mana mereka tdak dapat

melintas ke sana kecuali di atas jembatan ujian dan cobaan, dan

jembatan itu -karena kesempumaannya- bagaikan jembatan yang

tidak ada jalan untuk mengantarkan mereka ke surga kecuali

dengan menempuhnya, sementara ujian dan cobaan itu

merupakan inti manhaj dan kemuliaan pada mereka, maka

bentuknya adalah bentuk ujian dan cobaan, namun di dalamnya

terkandung rahmat, nikmat dan anugerah. Berapa banyak nikmat

besar dan anugerah agung yang dapat dipetik dari ujian dan

cobaan... Perhatikanlah keadaan bapak kita yang ketiga,

hrahim S, imamnya para hanif, syaikhnya para nabi, tiangnya

alam, kesayangan Rabb semesta alam dari kalangan manusia, dan
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perhatikan pula ujian yang menimpanya beserta kesabarannya dan

pengorbanan dirinya untuk Allah.

Perhatikan pula bagaimana beliau mengorbankan dirinya

untuk Allah, dan bagaimana beliau membela agama-Nya hingga

Allah menjadikannya kesayangan untuk diri-Nya, dan Allah
memerintahkan Rasul-Nya dan kesayangan-Nya, Muhammad $,
untuk mengikuti millalrnya.

Saya ingatkan Anda kepada satu hal di antara hal-hal yang

karenanya Allah memuliakan beliau, yaitu ujiannya untuk
menyembelih anaknya. Karena Allah & mengganjarnya atas

penyerahan anaknya karena perintah Allah, bahwa Allah

memberkahi keturunan beliau dan memperbanyakannya hingga
memenuhi berbagai lembah dan pegunungan. Karena Allah &
tidak membutuhkan karunia siapa pun, karena Dia adalah pemberi

karunia yang paling mulia. Maka barangsiapa meninggalkan suatu

perkara atau melakukan suatu perbuatan untuk mendapatkan

keridhaan-Nya, maka Allah memberikan kepadanya balasan dan
ganjaran yang berlipat-lipat dari perkara itu. Ketika hrahim
diperintahkan unfuk menyembelih anaknya, beliau segera

melaksanakan perintah Allah itu, dan anaknya menyepakatinya

sebagai benfuk keridhaan dan kepasrahan dari keduanya, dan

Allah mengetahui kejujuran dan ketulusan keduanya, maka Allah
pun menebusnya dengan sembelihan yang besar, serta

memberikan kepada keduanya apa yang Allah berikan kepadanya

dari karunia-Nya.

Di antara sebagian anugerah-Nya adalah Allah memberkahi

kefurunan mereka hingga memenuhi bumi, karena yang dimaksud
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dan memperbanyak kefurunan,

WiqJ.6-;
u Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak)

yang termasuk orang-orang tmng shalih." (Qs. Ash-Shaaffaat [37]:

100)

Dan beliau juga berkata,

',r-i'v: ti$il')A t;
" Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orErng

Wng tetap mendirikan shalat (Qs. Ibraahiim [14]: 40)

Jadi puncak yang dikhawatirkan dan ditakutkan dari

penyembelihan anaknya adalah terputusnya kefurunannya, namun

ketika ia mengorbankan anaknya untuk Allah dan sang anak pun

memasrahkan dirinya, Allah pun melipat gandakan kefurunan

mereka dan memberkahinya serta membanyakannya hingga

mereka memenuhi dunia, dan Allah menjadikan kenabian dan Al

Kitab di kalangan keturunannya secara khusus, dan mengeluarkan

Muhammad ,S darinya.

Dikisahkan bahwa Daud & ingin mengetahui jumlah Bani

Israil, lalu beliau memerintahkan untuk menghadirkan mereka, dan

untuk ifu beliau mengutus para naqib dan para 'arif, serta

memerintahkan mereka unfuk melaporkan kepadanya mengenai

jumlah mereka. Setelah beberapa waktu mereka menetap, mereka
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tidak mampu melakukan itu, lalu Allah mewahyukan kepada Daud:

"Engkau sudah tahu bahwa Aku telah menjanjikan kepada

bapakmu, Ibrahim -ketika Aku memerintahkannya untuk

menyembelih anaknya, lalu ia segera menaati perintah-Ku-

bahwa Aku akan memberkahi kefurunannya hingga menjadi

sebanyak bilangan bintang-bintang, dan Aku menjadikan mereka

tidak terhitung jumlahnya. Dan engkau menginginkan untuk

menghitung jumlah yang telah Aku tetapkan bahwa itu tidak dapat

dihihrng."

Jadi Allah telah menjadikan dari keturunannya dua umat

besar ini, tidak ada yang dapat menghitung jumlahnya kecuali

Allah yang menciptakan dan memberi rezeki mereka. Mereka

adalah Bani Israil dan Bani Isma'il. Ini di samping hal yang

dengannya Allah memuliakannya dengan ditinggikannya sebutan

namanya dan pujian yang baik di seluruh lisan segala umat, dan di

seluruh langit di kalangan para malaikat.

Ini di antara buah mu'amalahnya, maka kecelakaanlah bagi

yang mengetahuinya tapi ia malah melakukan yang lainnya, dan

betapa ruginya serta betapa besar penyesalannya.

Kemudian perhatikan juga perihal Al Kalim Musa S
beserta berbagai cobaan dan ujian yang dialaminya dari sejak

kelahirannya hingga akhir hayatnya, hingga Allah berbicara

langsung kepadanya, menuliskan Taurat dengan Tangan-Nya,

mengangkatnya ke langit tertinggi, dan tetap bersabar terhadapnya

yang tidak dapat dilakukan oleh selain-Nya; yaitu ketika Musa

melemparkan lempengengan-lempengan berisi kalam Allah ke

tanah hingga pecah, menjambak jenggok Nabiyryullah, Harun, dan
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menariknya kepadanya, menampar wajah malaikat maut hingga

membutakannya, menyanggah Rabbnya pada malam Isra'

mengenai perihal Muhammad Rasulullah $, namun Rabbnya

tetap mencintainya walaupun dengan adanya semua itu dan tidak

gugur sesuatu pun dari pandangan-Nya, tidak jatuh kedudukannya

di sisi-Nya, bahkan beliau adalah seorang yang memiliki

kedudukan yang terhormat di sisi Allah lagi dekat.

Seandainya bukan karena hal-halyang telah dialaminya dan

ketabahannya dalam menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan

besar di jalan Allah, serta ketabahannya dalam menghadapi

perkara berat antara Fir'aun dan kaumnya -kemudian Bani Israil

beserta gangguan mereka terhadapnya dan kesabarannya terhadap

mereka karena Allah- tentu hal itu tidak terjadi.

Kemudian perhatikan juga perihal Al Masih S dan

kesabarannya terhadap kaumnya dan ketabahannya di jalan Allah

dalam menghadapi mereka, hingga Allah mengangkaturya kepada-

Nya dan mensucikannya dari orang-orang yang kafir, dan Allah

membalas musuh-musuhnya dan memporak porandakan mereka

di bumi, mencerai beraikan mereka, mengambil kekuasaan dan

kebangaan mereka hingga akhir masa.

Lalu ketika Anda mencermati kisah Nabi ,s, mengkaji

sirohnya bersama kaumnya dan kesabarannya di jalan Allah,

ketabahannya yang tidak pemah disandang oleh seorang nabi pun

sebelumnya, dan beragamnya keadaan yang dialami yang berupa

kedamaian dan rasa takut, kecukupan dan kekurilgil, rasa aman

dan bertempat tinggal di negerinya, pergi dari negerinya dan

meninggalkannya karena Allah, terbunuhnya orang-orang yang
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disayangnya dan para walinya di hadapannya, dan berbagai

gangguan orang-orang kafir dengan berbagai penganiaan yang

berupa ucapan dan perbuatan, sihir dan dusta, dan mengada-ada

kebohongan terhadapnya, namun beliau tetap bersabar karena

perintah Allah, mengajak ke jalan Allah, tidak ada seorang nabi

pun selain beliau yang pemah mengalami seperti itu, dan tidak

pemah ada seorang pun yang tabah seperti itu di jalan Allah

seperti beliau, tidak ada seorang nabi pun yang diberi seperti apa

yang diberikan kepada beliau, maka Allah pun meninggikan

penyebutan nama beliau, dan nama beliau dirangkaikan dengan

nama-Nya, menjadikannya sebagai penghulu seluruh manusia,

menjadikannya sebagai makhluk paling dekat kepada-Nya sebagai

perantara, paling besar kedudukannya di sisi-Nya, dan paling

didengar syafa'ahr1n di sisi-Nya.

Ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu adalah inti kemuliaan

beliau, dan itu termasuk dari hal-hal yang dengannya Allah

menambahkan kemuliaan dan keutamaannya, yang dengannya

mengantarkannya kepada kedudukan tertinggi. Begitu pula

keadaan para ahli warisnya setelah ketiadaan beliau (yaitu para

ulama), dimana yang paling mendekati keadaan beliau adalah yang

paling tinggi kedudukannya di antara mereka, masing-masing

mempunyai bagian dari cobaan, yang dengannya Allah

mengantarkannya kepada kesempumaannya sesuai dengan

muta ba'abnya kepada beliau.

Sedangkan orang yang tidak memiliki bagian dari itu, maka

bagiannya dari dunia adalah bagiannya orang yang ia diciptakan

unfuk dunia dan dunia diciptakan untuknya, yang jatahnya dan
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bagiannya diberikan di dunia, sehingga ia makan darinya dengan

penuh kesenangan, dan bersenang-senang di dunia hingga sampai

kematian yang telah ditetapkan untuknya. Ketika para wali Allah

diuji, sementara ia dalam keadaan tenteram dan lapang, para wali

dalam keadaan takut sementara ia merasa aman, para wali Allah

sedih sementara ia senang di tengah keluarganya. Ia memiliki

suatu keadaan sementara para wali Allah memiliki keadaan yang

berbeda, ia berada di suatu lembah sementara para wali Allah

berada di lembah lainnya. Ambisinya hanyalah apa yang dapat

menegakkan kedudukannya, menyelamatkan hartanya, dan agar

kata-katanya didengar, maka ia bergaul dengan orang yang mau

bergaul dengannya, rela dengan orang rela dengannya, dan benci

kepada orang yang benci kepadanya.

Sedangkan ambisi para wali Allah adalah menegakkan

agama Allah, meninggikan kalimat-Nya, memuliakan para wali-

Nya, dan menjadi seruan hanya untuk-Nya semata, sehingga

hanya Allah semata yang disembah, tidak ada selain-Nya, dan

hanya rasul-Nya yang ditaati, bukan yang lainnya.

Jadi, Allah S mempunyai hikmah-hikmah di balik ujian-

Nya kepada para nabi-Nya, para rasul-Nya dan para hamba-Nya

yang beriman, yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia-

Tidak ada orang yang mencapai kedudukan-kedudukan terpuji dan

puncak-puncak keutamaan kecuali melalui jembatan ujian dan

cobaan.

'u ;* J" dL'*v # 6 rf 'd) r;Y ;t;t tk
o /o,,

r-djl
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" Begifulah keluhuran-keluhuran ifu, jika kau ingin

mendapatkannya,

maka menyeberanglah ke sana melalui iembatan kepayahan."

Segala puji bagi Allah semata, semoga shalawat dan salam

yang sebanyak-banyak senantiasa dan selamanya dilimpahkan

kepada beliau dan para sahabatnya hingga hari berbangkit, dan

semoga Allah meridhai semua sahabat Rasulullah.3z3

Bersenang-Senangnya Mereka Yang Lalim, dan

Diujinya Mereka Yang Shalih

Terkadang seseorang mendengar dan melihat musibah-

musibah yang menimpa banyak orang-orang beriman di dunia,

dan juga melihat dan mendengar kekuasaan, harta dan sebagainya

yang diperoleh oleh banyak orang-orang kafir, orang-orang lalim,

dan orang-orang zhalim di dunia. Maka ia beranggapan bahwa

kenikmatan di dunia hanya bagi orang-orang kafir dan orang-orang

lalim, sedangkan kenikmatan di dunia bagi orang-orang beriman

hanya sedikit. Terkadang juga ia beranggapan bahwa kemuliaan

dan pertolongan di dunia ditetapkan bagi orang-orang kafir dan

golongan munafikin atas orang-orang beriman. Maka bila ia
mendengar firman Allah & di dalam Al Qur'an:

Gfi-''4.-i$ilii';

s23 14i1u6 Dar As-Sa bdah, 2/302-307 .
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"Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya

dan bagi orang-orang mukmin." (Qs. Al Munaafiquun [63]: 8)

'o#,,{$ilt
'Dan tentara Kami ifulah yang pasti

menangj (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 173)

-,*:iYi€;f;J^,.=ii+
'Allah telah menetapkan: Aku dan rasul-rasul-Ku pasti

menang;'(Qs. Al Mujaadilah [58]: 21)

@<i$ti4gr'
uDan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang

bertakwa." (Qs. Al A'raaf lTlt L28) dan ayat-ayat senrpa lainnya,

sementara ia termasuk yang membenarkan Al Qur'an, maka ia

memahami bahwa terjadinya itu hanya di negeri akhirat saja, dan

ia berkata, "Adapun di dunia, maka kami melihat orang-orang

kafir dan orang-orang munafik mendominasinya dan

menguasainya, dan mereka mendapatkan pertolongan dan

kemenangan." Sementara Al Qur'an tidak mengemukakan yang

kebalikan dari perasaan itu. lalu berdasarkan anggapan ini, ia
berpandangan, bahwa bila ia dikalahkan oleh golongan kafir dan

munafik, atau golongan lalim lagi zhalim, maka ia merasa bahwa

dirinya termasuk ahli iman dan takwa, sehingga ia berkata, "Aku di

atas kebenaran, dan aku dikalahkan. Karena pelaku kebenaran di
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dunia ini akan dikalahkan dan dikuasai, dan kekuasaan di dunia

adalah milik orang yang bathil."

Lalu ketika diingatkan akan apa yang dijanjikan

Allah & yuttg berupa akhiran yang baik bagi orang-orang yang

bertakwa dan orang-orang yang beriman, ia berkata, "lni di akhirat

saja."

Dan bila dikatakan, "Bagaimana bisa Allah S melakukan

ini terhadap para wali-Nya, para kekasih-Nya dan para pemeluk

kebenaran?"

Bila ia termasuk orang yang beralasan dengan perbuatan-

perbuatan Allah $ berdasarkan hikmah-hikmah dan

kemaslahatan-kemaslahatan, maka ia berkata, "Allah berhak

melakukan apa saja Snng dikehendaki-Nya, dan menetapkan apa

pLm yang diinginkan-Ilya.

@6!4;isi,6xi;*
'Dia tidak ditang tentang apa yang diperbuat-Nya, dan

mqekalah yang akan ditangni." (Qs. Al Anbiyaa' l2ll:231."

Dan bila ia termasuk yang beralasan dengan perbuatan-

perbuatan Allah, maka ia berkata, "Allah melakukan ini terhadap

mereka untuk menghadapkan mereka dengan kesabaran agar

memperoleh ganjaran akhirat dan ketinggian derajat, serta

kesempurnaan pahala tanpa hisab."

Masing-masing memiliki pandangan tersendiri terkait

dengan hal ini sehingga menjadi banyak bahasan, kajian dan
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kerumitan serta beragam jawaban sesuai dengan hasil dan
perolehannya dari mengenal Allah S beserta nama-nama-Nya,

sifat-sifat-nya dan hikmah-hikmah-Nya, dan sesuai dengan ketidak
tahuan akan hal itu. Jadi, hati bergolak dengan segala apa yang

ada di dalamnya, bagaikan periuk ketika telah menggelegak. Anda
menyaksikan banyak orang bila tertimpa suatu petaka

mengatakan, "Wahai Rabbku, dosa apa yang telah aku lakukan

sehingga Engkau melakukan ini terhadapku?" Lebih dari satu

orang pemah mengatakan kepada saya, "Bila aku bertaubat

kepada-Nya dan kembali kepada-Nya, serta aku melakukan

keshalihan, maka rezekiku sempit dan kehidupanku
menghimpitku, dan bila aku kembali bermaksiat terhadap-Nya, dan

aku memperturutkan hawa nafsuku, maka rezel<i dan pertolongan

mendatangiku. " Dan sempanya.

Maka saya katakan kepada sebagian mereka, "lni ujian dari-

Nya untuk melihat kejujuranmu dan kesabaranmu, apakah engkau
jujur dalam kedatangan-Mu kepada-Nya dan penghadapan-Mu

kepada-Nya, lalu engkau bersabar terhadap cobaan-Nya, sehingga

akibat baiknya unfukmu, ataukah engkau dusta sehingga engkau

kembali ke belakangmu?"

Ucapan-ucapan dan dugaan-dugaan dusta yang

menyimpang dari kebenaran ini dibangun di atas dua
pendahuluan:

Pertama: Baik sangkanya hamba kepada dirinya dan

agamanya, dan keyakinannya bahwa ia telah melaksanakan apa
yang diwajibkan atasnya dan meninggalkan apa yang dilarang

baginya, dan keyakinannya mengenai lawan dan musuhnya bahwa
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mereka kebalikan dari itu, dan ia meninggalkan apa yang

diperintahkan dan melakukan apa yang dilarang, dan dirinya lebih

berhak terhadap Allah, Rasul-Nya dan agama-Nya daripada

musuhnya ihr.

Kedua, Keyakinannya bahwa Allah & terkadang tidak

meneguhkan pemeluk agama yang haq dan tidak menolongnya,

dan terkadang tidak menjadikan akibat yang baik baginya di dunia

dalam bentuk apa pun, bahkan sepanjang hidupnya dalam

keadaan dzhalimi, dikuasai dan lemah, padahal ia melaksanakan

apa yang diperintahkan secara lahir dan bathin, dan menahan diri

dari apa yang dilarang secara lahir dan bathin. Maka menumt

sangkaannya, bahwa dirinya telah melaksanakan syari'at-syari'at

Islam dan hakikat-hakikat keimanan, dan ia berada di bawah

penguasaan para pelaku kezhaliman, kelaliman dan permusuhan-

Maka, tidak ada illah selarn Allah. Betapa rusaknya tipuan

ini terhadap hamba yang jahil, gil9 memeluk agama tanpa

pemahaman, yang bemisbat kepada ilmu namun tidak memiliki

pengetahuan tentang hakikat-hakikat agama.

Karena sebagaimana diketahui, bahwa seorang hamba itu,

bila ia beriman kepada akhirat, maka ia akan mengupayakan dunia

yang memang harus diupayakannya, yaitu berupa mendatangkan

manfaat dan menghalau madharat, berdasarkan keyakinnnya

bahwa itu dianjurkan atau wajib atau mubah (dibolehkan). Bila ia

meyakini bahwa agama yang haq, mengikuti kebenaran, istiqamah

(konsisten) di atas tauhid dan mengikuti As-Sunnah menafikan itu,

dan bahwa ia bertolak belakang dengan semua penghuni bumi,

berhadapan dengan petaka-petaka yang tidak mampu
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dihadapinya, dan berpotensi kehilangan bagian-bagiannya dan

manfaat-manfaat duniawinya, maka hal itu menyebabkannya

berpaling dari keinginan menggapai kesempumaan agamanya dan

berfokus untuk Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia memalingkan

hatinya dari keadaan orang-orang terdahulu yang mendekatkan diri

kepada Allah, bahkan terkadang berpaling dari orang-orang yang

sederhana, yaitu golongan kanan, terkadang masuk bersama

orang-orang zhalim, bahkan terkadang bersama orang-orang

munafik. Walaupun ini tidak terjadi pada pokok agama, namun

terjadi pada banyak cabang dan perbuatannya, sebagaimana yang

disabdakan oleh Nabi S,

,"t 9u;tru, t:):G.

i;s,$":
,;p,j,, ,&i{

I,llg -tz ? o I ),t tn,. t o )

Lst*l) Vy J-rl ry-
..ol ,. / /z lz ) z ? o I ! o .lz

u$l d fr'.*') u:'v3'f-j
"Bercegeralah kalian melakukan amal-amal, karena akan

banyak finah-fiaah bagaikan potongan-potongan malam, dimana

seseofiang memasuki pagi dalam keadaan beriman, lalu memasuki

sore dalam keadaan kafir, dan s*eorang memasuki sore dalam

keadaan kafir lalu memasuki pagi dalam keadaan beriman. Ia

menjual agamanya dengan harta 4u,i 4*ri4t.324

Demikian ifu, karena bila ia berkeyakinan bahwa agama

yang sempuma tidak dapat dicapai kecuali dengan rusaknya

324 HR. Muslim pada pembahasan tentang keimanan, bab: anjuran bersegera

melakukan amal-amal.
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dunianya, yaitu mengalami petaka yang tidak disanggupinya, dan

terluputkan manfaat yang sangat dibutuhkannya, maka ia tidak

akan tabah terhadap petaka itu, dan tidak pula terhadap luputnya

manfaat ifu.

Maka Maha Suci Allah, betapa fitnah ini menghalangi

banyak manusia, bahkan menghalangi kebanyakan mereka dari

menegakkan hakikat agama.

Asalnya muncul dari dua kejahilan besar, yaitu jahil tentang

hakikat agama, dan jahil tentang hakikat kenikmatan yang

merupakan fujuan jiwa dan kesempumaannya, dan dengannya ia

mendapatkan kesenangan dan kegembiraannya. Lalu dari kedua

kejahilan ini terlahirlah keberpalingan dari melaksanakan hakikat

agama, dan dari mencari hakikat kenikmatan.

Sebagaimana diketahui kesempumaan hamba adalah

hendaknya mengetahui kenikmatan yang dicarinya dan amal yang

mengantarkannya kepada ifu, dan di samping itu hendaknya

memiliki keinginan kuat terhadap amal itu dan kecintaan yang

benar terhadap kenikmatan ihr. Jika tidak, maka mengetahui hal

yang dicari dan jalannya tidak akan menghasilkannya bila tidak

disertai dengan amal itu, dan keinginan yang kuat tidak akan

melahirkan keberadaan hal yang diinginkan kecuali bila

menetapinya dengan kesabaran.

Maka kebahagiaan seorang hamba dan kesempumaan

kelezatan dan kenikmatannya bergantung kepada lima hal ini:

pengetahuannya akan kenikmatan yang dicari, kecintaannya

kepada kenikmatan itu, pengetahuannya tentang jalan yang
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mengantarkannya kepada kenikmatan itu, pengamalan yang

diketahuinya ifu, dan kesabarannya di atas itu.

Allah @ berfirman,

iii {r@ * 4'*i1 oy@ ,a6
Pi \;31;; e:rr;Ai \j# ti(

@
"Demi masa. SesungguhnSm manusia ifu benar-benar

berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal shalih dan nasihat menasihati supaya menaati

kebenaran dan nasihat menasihati supa5m menekpi kesabaran."

(Qs. Al'Ashr [103]: 1-3).

Maksudnya, bahwa kedua pendahuluan itu, yang

melahirkan fitnah ini, asalnya adalah kejahilan tentang perihal

Allah, agama-Nya, serta janji dan ancaman-Nya.

Karena bila seorang hamba meyakini bahwa ia

melaksanakan agama yang haq, maka ia meyakini bahwa ia telah

melakukan hal yang diperintahkan secara lahir dan bathin dan

meninggalkan larangan secara lahir dan bathin. Ini karena

kejahilannya mengenai agama yang haq, mengenai hak Allah

atasnya, serta mengenai apa yang dimaksud dari ifu. Jadi ia jahil

mengenai hak Allah atasnya, jahil mengenai agama yang dianutnya

baik kadar, bentuk maupun sifat.

:FiV6;
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Dan bila pelaku kebenaran ini meyakini bahwa

Allah & tidak akan menolongnya di dunia dan akhirat, bahkan

terkadang akibat baik di dunia bagi orang-orang kafir dan orang-

orang munafik serta orang-orang yang lalim lagi zhalim terhadap

orang-orang baik lagi betakv.ra, maka ini dari kejahilannya

mengenai janji dan ancaman Allah &.

Adapun keadaan yang pertama, maka sang hamba banyak

meninggalkan kanrajiban yang tidak diketahuin5ra dan tidak

mengetahui wajibn5ra, sehingga ia lalai dalam hal ilmu. Dan banyak

lang ditinggalkann5ra setelah mengetahuinya dan mengetahui

waiibnya, baik karena malas ataupun menyepelekan, ataupun

karena suatu bentuk talnuilan yang bathil, atau taqlid, atau karena

mengira bahwa disibukkan oleh sesuatu yang lebih wajib daripada

itu, atau karena hal lainnyra. Maka kewajiban-kewajiban hati lebih

besar urajibnya daripada kalajiban-ker,vajiban tubuh dan hbih

dominan. Dan menurut banyak manusia, seakan-akan itu tidak

termasuk kewajiban-kalajiban agama, tapi hanya berupa hal-hal

yang diutamakan dan hal-hal yang dianjurkan.

Maka Anda melihatrya gampang meninggalkan sesuatu

yang fardhu, atau meninggalkan suatu kalajiban dari kewajiban-

ker,vajiban tubuh, bahkan terkadang meninggalkan yang lebih

penting dari itu, yaitu yang termasuk kewajiban-kewajiban dan

kefardhuan hati, dan gampang melakukan keharaman-keharaman

ringan, bahkan terkadang melakukan keharaman-keharaman hati

yang lebih haram dan lebih besar dosanya.

Bahkan, betapa banyak orang yang beribadah kepada

Allah @ dengan meninggalkan apa-apa yang diwajibkan atasnya,
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sehingga ia mengesampingkan dan tidak memperdulikan amar

ma'ruf dan nahi munkar padahal mampu melakukannya, dan ia

mengaku bahwa dengan begitu ia mendekatkan diri kepada

Allah &, konsentrasi kepada Rabbnya, dan meninggalkan apa

yang tidak berguna baginya. Ini termasuk manusia yang paling

dimurkai dan dibenci oleh Allah $, sementara ia mengira bahwa

ia telah melaksanakan hakikat-hakikat keimanan dan syari'at-

syari'at Islam, dan bahwa ia termasuk golongan khusus-Nya, para

wali-Nya dan golongan-Nya.

Bahkan, betapa banyak orang yang beribadah kepada Allah

dengan sesuatu yang Allah haramkan baginya, sementara ia

meyakini bahwa itu adalah ketaatan dan pendekatan diri kepada-

Nya. Keadaannya dalam hal itu lebih buruk daripada keadaan

orang yang meyakini bahwa itu kemaksiatan dan dosa, seperti

mereka yang suka memperdengarkan sya'ir-sya'ir yang dengannya

mereka merasa mendekatkan diri kepada Allah &, dun mengira

bahwa mereka termasuk para wali Dzat Yang Maha Pemurah,

padahal sebenamya mereka adalah para wali syetan.

Betapa banyak orang yang meyakini bahwa ia dizhalimi lagi

dihinakan dari segala segi, padahal sebenamya tidak demikian, tapi

ia bersama suatu bentuk kebenaran dan suatu bentuk kebathilan

dan kezhaliman, sementara lawannya bersama suafu bentuk

kebenaran dan keadilan. Kecintaan Anda kepada sesuatu bisa

membutakan dan menulikan. Manusia difitrahkan mencintai

dirinya, maka ia tidak melihat kecuali kebaikan-kebaikannya, dan

membenci lawannya (musuhnya) sehingga tidak melihat kecuali

keburukan-keburukannya. Bahkan terkadang kecintaan sangat
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besar kepada dirinya hingga memandang keburukan-keburukannya

sebagai kebaikan, sebagaimana yang difirmankan Allah &,

cLl$4*?i:i$;fr
uMaka apkah orang yang dijadikan (syetan) menganggap

baik pekerjaannSn yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik,

(sama dengan oftng yang tidak ditipu oleh syetanf;" (Qs. Faathir

[35]:8)

Dan terkadang sangat besar kebenciannya kepada

lawannya sehingga memandang kebaikan-kebaikannya sebagai

keburukan, sebagaimana ungkapan,

t1 t#.:-\ ,vilt:p#q3rt c;jrt:,u- f:t:rb
trLi;L,t '

"Mereka memandang dengan pandangan permusuhan, t/ang
sandainSn ifu

pandangan niscaSn mereka menganggap baik apa tpng
mereka anggap buruk ifu."

Kejahilan ini biasa disertai hawa nafsu dan kezhaliman,

karena manusia itu sangat zhalim lagi jahil.

Kebanyakan agama manusia hanya berupa tradisi-hadisi

yang mereka ambil dari nenek moyang dan para pendahulu

mereka, serta menirukan mereka dalam penetapan dan penafian,

kecintaan dan kebencian, loyalitas dan permusuhan.
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untuk menolong agama-Nya,

golongan-Nya dan para wali-Nya yang meletakkan agama-Nya

dengan ilmu dan amal. Allah tidak menjamin untuk menolong yang

bathil walaupun pelakunya meyakni bahwa ia di atas kebenaran.

Begitu juga kemuliaan dan keluhuran, keduanya hanya milik para

ahli iman yang dengannya Allah mengutus para rasul-Nya,

dengannya Allah menurunkan kitab-kitab-Nya, dan ihr adalah ilmu,

amal dan keadaan. Allah S berfirman,

're.$ i& sy'r,$*i'j,,Uj{}, 7 5 lhi { 5

"Janganlah kamu bercikap lemah, dan janganlah (pula)

kamu bersedih hati, padahal kamulah orang.oreng yang pahs
tinggi (derajabzya), jika kamu orang-orzng tnng beriman." (Qs. Aali

Imran [3]: 139)

Maka seorang hamba akan mendapatkan pertolongan

sesuai dengan kadar iman yang dimilikinya. Allah & j,rgu

berfirman,

-[.;)iir{;1i'
@'riX{r{

uPadahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-N1n

dan bagi orang-omng mukmin, tetapi oftng-orang munafik itu

tiada mengetahral" (Qs. Al Munaafiquun [53]: 8)
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Maka ia akan memiliki kemuliaan sesuai dengan kadar

keimanan dan hakikat-hakikatnya yang dimilikinya. Bila ia
terluputkan bagian dari keluhuran dan kemuliaan, maka itu berarti

ia terluputkan dari hakikat-hakikat keimanan secara ilmu dan amal

baik lahir maupun bathin.

Begitu juga dibelanya hamba sesuai dengan kadar iman

yang dimilikinya. Allah S berfirman,

"r;rr.$i* 
e"ifioy

"saungguhnSa Allah membela orung-orcng yang telah

beiman;' (Qs. Al Hajj 1221: 38)

Bila pembelaan baginya lemah, itu berarti ada kekurangan

pada keimanannya.

Begitu juga perlindungan sesuai dengan kadar keimanan.

Allah S berfirman,

<4";5\'u 6fii $ Xi, 35 4i q:6-

uHai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindungl bagimu dan

bagi orang-orang mulonin yang mengikutimu." (Qs. Al Anfaal I8l:
64r.

Yakni, cukuplah bagimu dan bagi para pengikutmu. Yakni

cukuplah Allah sebagai pelindungmu dan pelindung mereka. Jadi

perlindangan-Nya bagi mereka sesuai dengan kadar pengikutan

mereka kepada Rasul-Nya, ketundukan mereka kepadanya dan
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ketaatan mereka kepadanya. Adapun yang kurang imannya maka

itu berakibat kurangnya semua itu.

Madzhab ahlus sunnah wal jama'ah beranggapan bahwa

keimanan bisa bertambah dan berkurang.

Begitu juga perlindungan Allah & bagi hamba-Nya sesuai

dengan kadar keimanannya. Allah S berfirman,

@'r-tgll$'tr(t
uDan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang

beiman." (Qs. Aali Imran [3]: 68)

Allah & jrsu berfirman,

uAllah Pelindung oning-orang yang bertman." (Qs- Al

Baqarah lzlt 257).

Begitu juga kebesaran-Nya yang khusus adalah bagi para

ahli iman, sebagaimana yang difirmankan Allah &,

'qA#l'{K"*,

tlJt;Oii\int

uDan sesunggwhnya Allah beserb orang-orang tnng
beiman." (Qs. Al Anfaal [8]: 19)

Karena ifu, bila imannya kurang dan lemah, maka bagian

hamba dari perlindungan dan kebersamaan Allah yang khusus

adalah sesuai dengan kadar keimanannya.
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Begitu juga pertolongan dan peneguhan yang sempuma,

itu hanya bagi para ahli iman yang sempuma. Allah S berfirman,

i;J qli ;ytr aw( OtrG cr33 *t ey

Lfif.fiii)
"Sesungguhn5m Kami menolong rasul-rasul Kami dan

orzng-orang yang beiman dalam dunia dan pada hart

berdiinjn saksi-saksi (hai kiamafl." (Qs. Ghaafir [40]: 51)

Dan Allah juga berfirman,

I @ e#i;4*,'{rL e tfr( t$i G$

"Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang

beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi

orang-orang yang menang." (Qs. Ash-Shaff [61]' 14).

Maka barangsiapa yang imannya kurang, maka kurang pula

bagiannya dari pertolongan dan peneguhan. Karena itu bila

seorang hamba tertimpa suatu musibah pada dirinya atau

hartanya, atau dikalahkan oleh musuhnya, maka itu hanyalah

karena dosa-dosanya, baik karena meninggalkan kewajiban atau

melakukan keharaman, dan itu merupakan pengurangan

keimanannya.

Dengan demikian hilanglah paradoks yang dikemukakan

oleh banyak orang mengenai firman Allah &,
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V'6'J"'it-irKX-x1'g.J't
uDan Allah sekali-kali tidak akan memberi ialan kepada

orang-orang kafir unfuk memusnahkan orang-orang yang

beriman." (Qs. An-Nisaa' [4]: 141)

Banyak dari mereka menjawabnya, bahwa Allah sekali-kali

tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk

memusnahkan orang-orang beriman di akhirat. Sementara yang

lainnya menjawab, bahwa Allah sekali-kali tidak akan memberi

jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang

beriman dalam hujjah.

Yang benar, bahwa itu adalah seperti ayat-ayat yang tadi,

yaitu bahwa tidak adanya jalan bagi mereka itu adalah terhadap

para pemilik keimanan yang sempuma. Maka bila iman lemah,

musuh mereka bisa menemukan jalan untuk mengalahkan mereka

sesuai dengan kadar kurangnya keimanan mereka. Jadi mereka

telah memberikan jalan kepada musuh, karena mereka

meninggalkan ketaatan kepada Allah S. Jadi seorang mukmin

adalah menang, kokoh, ditolong, diarkupi dan dilindungi di mana

pun walaupun ia diserang dari segala penjuru bila ia melaksanakan

hakikat keimanan dan kevvajiban-ka,trajibannya. Allah & berfirman

kepada orang-orang beriman,

'u# iKoyi'i:;'ii'et $9 7 t t4 S5
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"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (puta)

kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling
tinggi (derajabzya), jika kamu orang-orang yang beriman.,,(es. Aali
Imran [3]: 139)

Allah juga berfirman,

{'{11':'fr5'oitJi frlJ )1fi JyVi:Wfi

"Janganlah katnu lemah dan minta damai padahal kamulah

wng di atas dan Allah (pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali tidak
akan mengumngi (pahala) amal-analmu.,' (es. Mqhammad l47l:
35)

Jaminan ini karena keimanan dan amal-amal mereka yang
mempakan salah safu bala tentara Allah, yang dengan keduanya
Allah menjaga mereka, tidak memisahkannya dan tidak
memufuskannya dari mereka lalu menggugurkannya atas mereka
sebagaimana sia-sianya perbuatan-perbuatan golongan kafir dan
golongan munafik, karena itu perbuatan-perbuatan untuk selain-
Np dan tidak sesuai dengan perintah-Nya.32s

325 lghatsat Al-Lahfan, 546-553.
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Dasar-Dasar Umum Lagi Bermanfaat Mengenai
Ujian Orang-Orang Beriman dan Kesenangan
Selain Mereka

Kelengkapan ulasan mengenai perkara besar ini menjadi

jelas dengan dasar-dasar umum lagi bermanfaat:

Pertama: Bahwa keburukan-keburukan, cobaan-cobaan

dan penderitaan yang menimpa orang beriman jauh lebih kecil

daripada apa menimpa orang kafir, dan realita menunjukkan ihr,

begitu juga apa yang menimpa orang-orang baik di dunia ini jauh

lebih kecil daripada apa yang menimpa orang-orang lalim, orang:

orang fasik dan orang-orang zhalim.

Kedua, Bahwa apa yang menimpa orang-orang beriman di

jalan Allah disertai dengan keridhaan dan mengharapkan pahala,

maka bila terluputkan keridhaan maka penggantinya adalah

kesabaran dan mengharapkan pahala, dan ifu meringankan

beratnya cobaan. Karena setiap kali mereka menyalsikan

pengganti ifu akan terasa ringan oleh mereka beban derita dan

petaka. Sementara orang-oriang kafir, tidak ada keridhaan pada

mereka dan tidak pula pengharapan pahala, dan walaupun mereka

bersabar namun hanya seperti kesabaran binatang. Allah S telah

memperingatkan akan hal itu dengan firman-Nya,

;#y'o6:Gl|K ot'";;$ Xr$ Olfuit',
K6AUZ;;1 (^i'u'o;.iiz$U
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"Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka
(musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka
mereka pun menderita kesakitan (pula), kamu
mendeitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak
mereka harapkan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 104).

Jadi mereka sama-sama mengalami rasa sakit, namun
orang-orang beriman memiliki kelebihan berupa mengharapkan
pahala dan kedekatan dari Allah &.

Dasar ketiga: Bahwa seorang beriman ifu, bila ia disakiti

di jalan Allah, maka itu akan dihilangkan darinya sesuai dengan
kadar ketaatannya, keikhlasannya, dan keberadaan hakikat-hakikat
keimanan di dalam hatinya, hingga penderitaan itu hilang darinya
yang seandainya sedikit saja dari itu dialami oleh yang lainnya

tenhr tidak akan sanggup menanggungnya. Ini termasuk
perlindungan Allah bagi hamba-Nya yang beriman, karena Allah
menghalau darinya banyak petaka. Dan bila memang harus ada

sesuafu dari ifu yang menimpanya, maka Allah menghilangkan

darinya beban beratnya, kesulitannya dan kepayahannya.

Dasar keempak Bahwa kecintaan itu, semakin menguat

di dalam hati dan semakin merasuk ke dalamnya, maka derita
yang mencintai yang berada di dalam keridhaan yang dicintainya
menjadi hiburan tanpa ada kekesalan, dan orang-orang yang

mencintai membanggakan ifu di hadapan mereka yang dicinta,
sampai-sampai ada yang mengatakan,

ut)Ub J e?u#yu. e,lf G:u d
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" Walaupun ifu membuat buruk keadaanku karena kau timpakan

keburukan,

namun zungguh sangat membahagiakanku bahwa aku terbesit di
benakmu."

Maka apalagi kecintaan terhadap Dzat yang dicintai Yang

Maha Tinggi, yang cobaannya bagi kekasih-Nya adalah berupa

kasih sayang dari-Nya untuknya dan kebaikan-Nya kepadanya.

Dasar kelima, Bahwa kemuliaan, pertolongan dan

kemenangan yang dialami orang kafir, orang lalim dan orang

munafik adalah jauh lebih kecil dibanding apa yang diperoleh oleh

orang-orang beriman, bahkan di balik itu adalah kehinaan,

kehancuran dan kelemahan, walaupun lahimya kebalikan ifu.

Al Hasan *$ berkata, "Sesungguhnya mereka itu, walaupun

kuda-kuda pacu membuai mereka dan keledai menina bobokan

mereka, namun Allah enggan kecuali menghinakan orang yang

maksiat kepda-Nya."

Dasar keenam, Bahwa cobaan orang beriman bagaikan

obat baginya yang mengeluarkan berbagai penyakit darinya, yang

seandainya dibiarkan niscaya membinasakannya, atau mengurangl

pahalanya, dan menurunkan derajatnya. Jadi cobaan dan ujian itu

mengeluarkan penyakit-penyakit itu darinya, dan

mengantarkannya kepada kesempumaan ganjaran dan ketinggian

kedudukan. Sebagaimana diketahui, bahwa kebenaran ini adalah

lebih baik bagi orang beriman daripada ketiadaannya, sebagaimana

yang disabdakan Nabi $,
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i$,y'il.ht
)oz.z 4 o

a;'.Wl d!

'# it? iXGi';:yj,{ t|; oK'S:, it?
{t; oK

"Demi Dzat yang jiwnku berada di tangan-Nya, tidak Atlah
menetapkan suafu gadha' bagi seorang muknin kecuali ifu adalah
baik bagin5n, dan hal itu hanya bagi orang mukmin. Bih ia
mendapat ia bers5rukur sehingga menjadi kebaikan
baginya, dan bila ia tertimpa kemalangan ia bersabar sehingga
menjadi kebaikan baginyJr.326

Jadi ujian dan cobaan ini termasuk kesempumaan
kemenangannya, kemuliaannya dan kesejahteraannya. Karena itu,
manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian
omag-orang yang paling dekat dengan mereka, kemudian yang

dekat. seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Bila ada

keteguhan di dalam agamanya maka cobaannya berat, dan bila
tipis agamanya, maka cobaannya ringan. Cobaan akan selalu

menimpa orang beriman hingga ia berjalan di muka bumi tanpa
ada safu kesalahan pun padanya.327

325 Diriwayatkan sempa ifu oleh Muslim pada pembahasan tentang zuhud dan
kelembutan hati, bab: orang beriman itu seluruh perkaranya adalah bark,2999.

327 11l makna hadits yang diriwayatkan Ahmad, L/772,174; dan At-Tirrnidzi
pada pembahasan tentang zuhud, 2398.

dr\ ri{ 6,{t)

1yt"!,\t,^;'*y, ,{ t|; ir Vt
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Dasar ketujuh, Bahwa apa yang menimpa orang beriman

di dunia ini yang berupa kemenangan musuhnya atasnya dan

penguasaan musuhnya atasnya serta gangguannya terhadapnya

pada sebagian waktu, adalah perkara yang lumrah, wajar terjadi.

Itu hanyalah bagaikan panas yang sangat dan dingin yang sangat,

dan bagaikan penyakit, kesedihan dan kegundahan. Jadi ini adalah

perkara yang lumrah bagi tabi'ah manusia di dunia ini, bahkan

anak-anak dan binatang, sesuatu dengan tuntutan hikmah dari

Dzat Yang Maha Bijaksana. Seandainya kebaikan di alam ini tidak

disertai dengan keburukan, manfaat terlepas dari madharat,

kelezatan terjauh dari derita, tentulah itu adalah alam yang selain

alam ini, dan kehidupan yang selain kehidupan ini. Dan tentunya

hilanglah hikmah yang terkandung di balik perbauran antara

kebaikan dan keburukan, derita dan kele-zatan, manfaat dan

madharat. Adapun terlepasnya ini dari itu dan terjauhkannya ini

dari itu adalah di negeri lainnya yang selain negeri ini,

sebagaimana yang difirmankan Allah &,

r-6. $Ji'J:;. i 4i' :4\ {iti'iA.

? 6\4i k O {$;4 G,^.A1& j?. iy;

@a';rii
"supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari

tnng baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagian4n

di atas sebagian yang lain, lalu kaemuanya difumpukkan-N9n, dan
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dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahanam. Mereka ifulah orang-

orang yang merugi." (Qs. Al Anfaal [8]: 37).

Dasar kedelapan: Bahwa cobaan orang-orang yang

beriman yang berupa kemenangan dan penguasaan musuh atas

mereka, dan terkadang musuh menghancurkan mereka,

mengandung hikmah besar yang tidak diketahui detailnya kecuali
oleh Allah ffi.

Di antaranya: Mengeluarkan ubudiyah mereka dan
penghinaan diri mereka kepada Allah, ketundukan mereka kepada

Allah, rasa butuh mereka kepada Allah, dan permohonan kepada-

N5n agar mereka mereka menghadapi musuh-musuh mereka.

Seandainya mereka selalu menang, ditolong dan mengalahkan

musuh, niscaya mereka arogan dan sombong. Seandainya mereka

selalu menang, ditolong dan mengalahkan musuh mereka, niscaya

tidak ada penegakkan agama, dan kebenaran tidak akan memiliki
negara. Maka hikmah Dzat Yang Maha Bijaksana menuntut unfuk
membuat mereka terkadang menang dan terkadang kalah. Bila
mereka dikalahkan maka mereka memohon perlindungan kepada

Rabb mereka, kembali kepada-Nya, tunduk kepadanya,

menghinakan diri kepadanya, dan bertaubat kepada-Nya, dan bila

mereka menang maka mereka menegakkan agama-Nya dan syi'ar-

syi' ar-nya, memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran,

serta berjihad melawan musuh-musuh-Nya dan membela para wali-

Nya.

Di antaranya juga: Bahwa bila mereka selalu ditolong,
mengalahkan musuh dan menang, niscaya akan masuk kepada

mereka orang yang tidak memiliki tujuan agama dan mengikuti
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Rasul, karena ada orang yang hanya bergabung dengan pihak

yang menang dan memiliki kekuatan. Dan seandainya mereka

selalu dikalahkan musuh niscaya tidak akan seorang pun yang mau

bergabung dengan mereka. Maka hikmah ilahiyah menuntut agar

terkadang mereka mendapat kemenangan dan terkadang

menderita kekalahan. Maka dengan itu dapat dibedakan siapa

yang menginginkan Allah dan Rasul-Nya, dan siapa yang hanya

menginginkan dunia dan kesenangan.

Di antaranya juga: Bahwa Allah $ menyukai dari para

hamba-Nya penyempumaan ubudiyah mereka baik dalam

kelapangan maupun kesempitan, dalam keadaan sejahtera

maupun petaka, dan baik dalam keadaan menang maupun kalah.

Karena Allah S memiliki hak ubudiyah atas para hamba sesuai

dengan keadaan itu, yang tidak dapat digapai kecuali dengan itu,

dan hati tidak akan lurus tanpa itu, sebagaimana tubuh tidak akan

tegak kecuali dengan ada panas, dingin, lapar, haus, lelah, payah

dan kebalikan-kebalikannya. Jadi cobaan-cobaan dan ujian-ujian itu

adalah syarat tercapainya kesempumaan insani dan konsistensi

yang dituntut darinya, karena keberadaan yang diharuskan tanpa

adanya sebab adalah tidak mungkin.

Di antaranya juga, bahwa drujinya mereka dengan

kemenangan musuh atas mereka dapat membersihkan mereka dan

mensucikan mereka, sebagaimana yang difirmankan

Allah S mengenai hikmah kemenangan orang-orang kafir atas

kaum mukminin dalam perang Uhud,
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"Janganlah karnu bercikap lemah, dan janganlah (pula)

kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orzng yang paling

tinggi (derajahya), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika

kanu (pada perang Uhud) mendapt luka, maka saungguhnya

kaum (kafir) itu pun (pada perzng Badar) mendapat luka yang

serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) ifu, I{ani pergilirkan
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di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya

Allah membdakan orang-orang yang beriman (dengan orarlg'

orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur

sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menykai orang-orang Jnng
lalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang tnng beiman
(dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal

belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu,

dan belum nyata orang-orang tnng sabar. Sesungguhryn kamu

mengharapkan mati (sWhid) sebelum kamu menghadapinym;

(sekarang) sungguh kamu telah melihabya dan kamu

menyaksikannya. Muhammad ifu b'dak lain hanyalah seorang rasul,

sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah
jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?

Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat

mendatangkan mudharat kepada Allah sedikit pun; dan Alkh akan

memberi balasan kepada orang-orang yang bercytkur." (Qs. Aali

Imran [3]: 139-144).

Allah $ menyebutkan sejumlah hikmah yang karenanya

orang-orang kafir mengalahkan mereka, setelah Allah

meneguhkan dan menguatkan mereka, menyampaikan berita

gembira kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang

paling tinggi derajatrya karena keimanan yang dianugerahkan

kepada mereka, dan Allah menghibur mereka, bahwa mereka itu,

kalaupun mereka mendapat luka dalam rangka menaati-Nya dan

menaati Rasul-Nya, maka sesungguhnya musuh-musuh mereka

juga telah mendapat luka karena memusuhi-Nya dan memusuhi

Rasul-Nya.
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Kemudian Allah @ mengabarkan kepada mereka, bahwa

dengan hikmah-Nya Allah menjadikan hari-hari dipergilirkan di

antara manusia, sehingga masing-masing dari mereka mendapat

bagiannya dari ihr, seperti rezel<r dan ajal.

Kemudian Allah mengabarkan kepada mereka, bahwa

Allah melakukan itu untuk mengetahui orang-orang yang beriman

dari mereka, dan Allah S mengetahui segala sesuatu sebelum

kejadiannya dan setelah kejadiannya, akan tetapi Allah ingin

memberitahukan kepada mereka akan keberadaan mereka ifu dan

dapat disaksikan, sehingga dapat mengetahui keimanan mereka

se@ra nyata.

Kemudian Allah mengabarkan kepada mereka, bahwa

Allah suka menjadikan para syuhada dari mereka, karena

s5nhadah (mati syahid) adalah derajat yang tinggi di sisi-Nya,

kedudukan yang luhur yang tidak dapat dicapai kecuali dengan

terbunuh di jalan-Nya. Seandainya tidak ada kemenangan musuh,

maka derajat syahadah yang merupakan hal yang paling disukai-

Nya dan paling bermanfaat bagi hamba, tidak akan tercapai.

Kemudian Allah & mengabarkan, bahwa Allah hendak

membersihkan orang-orang beriman, yakni membersihkan mereka

dari dosa-dosa mereka dengan taubat, kembali kepada-Nya, dan

memohon ampun kepada-Nya dari dosa-dosa yang karenanya

musuh mengalahkan mereka. Dan bahwa di samping itu Allah

hendak membinasakan orang-orang kafir karena kelaliman mereka

dan permusuhan mereka dikala menang.

Kemudian Allah mengingkari dugaan mereka bahwa

mereka akan masuk surga tanpa jihad dan tanpa kesabaran, dan
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bahwa hikmah-Nya menolak itu, sehingga tidak ada yang

memasuki surga kecuali dengan jihad dan kesabaran. Seandainya

mereka selalu ditolong dan menang, maka tidak ada seorang pun

yang berjihad melawan musuh, dan tentu mereka tidak akan diuji

dengan kesabaran terhadap gangguan musuh.

Inilah sebagian hikmah-Nya dalam memenangkan musuh

mereka atas mereka, dan memenangkan mereka pada sebagian

waktu lainnya.

Dasar kesembilan: Bahwa Allah S menciptakan langit

dan bumi, menciptakan kematian dan kehidupan, dan menghiasai

bumi dengan segala apa yang ada padanya adalah untuk menguji

para hamba-Nya, agar mengetahui siapa yang menginginkan-Nya

dan menginginkan apa yang di sisi-Nya, dan siapa yang

menginginkan dunia beserta perhiasannya.

Allah @ berfirrnan,

{ i:t4(r};,Jrfid 3t1i J-;@ i'
G :; o;(t K(;:t:$W u i-f\ U J6;@'b;a.

4SJt1$4J
u Alif laam miim. Apakah manusia ifu mengira bahwa

mereka dibiarkan (saja) mengatakan, 'Kami telah beriman,'sdang
mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhrym Kami telah menguji

orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah
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mengetahui arang-orang yang benar dan Dia
mengetahui omng-orang yang dusta." (Qs. Al 'Ankabuut [29]r 1-3).

Jadi manusia itu, ketika diutusnya para rasul kepada

maeka, maka mereka akan berada di antara dua kemungkinan,

yaifu mengatakan, "Aku beriman," atau tidak beriman, tapi

melanjutkan keburukan dan kekufuran. Dan harus ada pengujian

yang ini dan yang ihr.

Adapun orang yang mengatakan, "Aku beriman," maka

Allah pasti mengujinya agar jelas apakah ia jujur dalam ucapannya:

"Aku beriman," ataukah dusta? Bila ia dusta, maka ia akan

kembali ke belakangnya dan lari dari ujian itu sebagaimana ia lari

dari adzab Allah. Dan bila ia jujur, maka ia akan diteguhkan pada

ucapannya itu, sementara ujian dan cobaan malah semakin

keimanan pada keimanannya yang sudah ada.

Allah S berfirman,

AU,:i $6ti (it, g6 a#*i 6rjfi (:,$3

@ eyrt 4y$ t"rK'6 v)"Aitr; r'i'6i:;;
uDan tatkala oftng-oftng mukmin melihat golongan-

golongan yang bersekufu ifu, mereka berkata, 'Inilah yang
dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita.' Dan benarlah Allah
dan Rasul-Nya. Dan yang demihan itu ddailah menambah kepada

mereka kecuali iman dan ketundukan " (Qs. Al Ahzab l33l:22).

Adapun yang tidak beriman, maka ia diuji dengan adzab di
akhirat, dan itu lebih besar ujiannya. Ini bila ia selamat dari ujian
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yang berupa adzab dunia, musibah-musibahnya dan akibat-

akibatnya yang Allah terapkan terhadap orang yang tidak

mengikuti para rasul-Nya dan mendurhakai mereka. Jadi, pasti ada

ujian bagi setiap orang di dunia ini, di alam barzah dan pada hari

kiamat, akan tetapi orang beriman lebih ringan ujiannya dan lebih

mudah cobaannya, karena Allah menghalaunya darinya karena

keimanannya, melindunglnya karenanya, serta menganugerahinya

kesabaran, keteguhan, keridhaan dan kepasrahan yang

meringankan ujian-Nya terhadapnya.

Adapun orang kafir, orang munafik dan orang lalim,

ujiannya sangat berat dan cobaannya berkesinambungan. Jadi

ujian orang beriman ringan dan segera berakhir, sedangkan ujian

orang kafir, orang munafik dan orang lalim sangat berat dan

berkesinambungan.

Jadi setiap jiwa pasti merasakan derita dan cobaan, baik

beriman maupun kafir, tapi orang beriman hanya mengalami

derita di dunia, kemudian mendapat akibat yang baik di dunia dan

akhirat. Sedangkan orang kaftr, orang munafik dan orang lalim, ia

mendapatkan kelezatan dan kenikmatan hanya di dunia, kemudian

menjadi penderitaan. Maka tidak seorang pun yang berambisi

terlepas dari cobaan dan penderitaan. Hal ini dijelaskan oleh:

Dasar kesepuluh: Bahwa manusia adalah makhluk

sosial, jadi seorang manusia pasti hidup bersama manusia lainnya,

sementara manusia memiliki berbagai keinginan, imajinasi dan

keyakinan, lalu manusia memintanya untuk menyepakati mereka

atas hal-hal itu, bila ia tidak menyepakati mereka maka mereka

menyakitinya dan menyiksanya, dan bila ia menyepakati mereka
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maka ia pun akan mendapatkan derita dan siksa dari sisi lainnya.

Jadi ia pasti bergaul dengan manusia, dan tidak terlepas dari

menyepakati mereka atau menyelisihi mereka. Dalam menyepakati

terkandung sakit dan siksa bila itu di atas kebathilan, dan di balik

menyelisihi mereka terkandung sakit dan siksa bila tidak

menyepakati hawa nafsu, keyakinan dan keinginan mereka. Tidak

diragukan lagi, bahwa sakihrya menyelisihi mereka dalam

kebathilan mereka adalah lebih mudah dan lebih ringan daripada

sakit yang terlahir akibat menyepakati mereka.

Ambillah pelajaran ini dari orang yang diminta mereka

unfuk menyepakati kezhaliman, atau kekejian, atau kesaksian

palsu, atau bantuan melakukan keharaman, bila ia tidak

menyepakati mereka maka mereka menyakitinya, menzhaliminya

dan memusuhinya, tapi ia akan memiliki akibat yang baik dan

pertolongan dalam menghadapi mereka bila ia tetap bersabar dan

bertals ra. Dan bila ia menyepakati mereka karena menghindari

derita menyelisihi mereka, maka akibatnya adalah derita yang lebih

besar daripada derita yang dihindarinya ifu. Dan biasanya mereka

akan menguasainya, lalu menimpakan penderitaan yang berlipat-

lipat daripada kelezatan yang pemah diperolehnya karena

menyepakati mereka.

Jadi mengetahui dan memperhatikan ini termasuk hal yang

paling bermanfaat bagi seorang hamba, karena derita sedikit

diganti dengan kelezatan besar yang abadi lebih layak ditanggung

daripada kelezatan sesaat yang berubah menjadi derita besar

berkesinambungan. Segala petunjuk hanya di tangan Allah.
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Dasar kesebelas Bahwa petaka yang menimpa seorang

hamba dalam menaati Allah, tidak lepas dari empat kemungkinan:

Bisa pada dirinya, atau pada hartanya, atau pada kehormatannya,

atau pada keluarganya dan orang-orang yang dicintainya.

Yang terjadi pada dirinya bisa berupa kebinasaannya, atau

derita sakitnya yang tidak sampai binasa. Ini adalah himpunan

cobaan yang mana seorang hamba diuji dalam menaati Allah.

Sebab terbesamya adalah musibah pada jiwa.

Sebagaimana diketahui bahwa semua makhluk pasti akan

mati, dan hrjuan orang beriman ini adalah syahid dalam menaati

Atlah, dan itu adalah kematian yang paling mulia dan paling

mudah. Karena seorang yang mati syahid tidak merasakan sakit

kecuali seperti sakitnya gigitan semut. Jadi di balik terbunuhnya

seorang syahid tidak ada musibah yang melebihi apa yang biasa

dialami manusia lain. Maka orang yang menganggap bahwa

kematian ini lebih besar daripada musibah kematian di atas tempat

tidur maka ia jahil, bahkan kematian seorang syahid adalah

kematian yang paling ringan, paling utama dan paling tinggi

derajatnya, akan tetapi orang yang melarikan diri mengira bahwa

larinya itu memanjangkan umumya, Ialu bersenang-senang dengan

kehidupan, padahal dugaan ini telah mendustakan Allah &, yung

mana Allah berfirman,

i*Jti,i;J
($,;{t j +A G,3i}439'#i"i
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"Katakanlah: 'lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu,

jika kamu melarikan din dari kematian atau pembunuhan, dan iika
(kamu terhindar dai kematian) kamu tidak iuga akan mengecap

kaenangan kecuali sebentar saja."(Qs. Al Ahzab [33]: 16).

Allah mengabarkan, bahwa melarikan diri dari kematian

syahadah itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, dan bahwa

kalau ifu ada manfaatnya maka manfaatnya sangat sedikit, karena

kematian itu pasti menjemputnya, sehingga yang sedikit itu

meluputkannya dari yang lebih baik dari itu dan lebih bermanfaat,

yaitu hidupnya orang yang mati syahid di sisi Rabbnya.

Kemudian Allah berfirman,

"61r,&"fi
i'L,fii1

/ra, t.|
.rjJl li cr,Jt

@ fi-;'{i$i ;fr ei 4 # l,rV,Su'^T, K,
"Katakanlah: 'siapakah yang dapat melindungi kamu dari

(takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau

menghendaki mhmat unfuk diimu?' Dan orang-omng munafik ifu

fidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain

Allah;'(Qs. Al Ahzab [33]: 17).

Allah S mengabarkan, bahwa seorang hamba itu, tidak ada

seorang pun yang melindunginya bila Allah menghendaki

keburukan padanya selain kematian yang ia melarikan diri darinya.

Karena bila ia melarikan diri dari kematian, maka tidak

menimpakan keburukan padanya. Karena itu Allah &
mengabarkan, bahwa bila Allah menghendaki keburukan selain ifu
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padanya, maka tidak ada seorang pun selain Allah yang dapat

melindunginya, dan bahwa bisa jadi ia melarikan diri dari

keburukan kematian di jalan Allah, namun ia masuk kepada

keburukan lainnya yang lebih besar dari itu.

Bila ini perihalnya pada musibah jiwa, maka begitu juga

perihalnya pada musibah harta, kehormatan dan tubuh. Karena

orang yang kikir dengan hartanya, yaitu tidak meninfakkannya di
jalan Allah & dan untuk meninggikan kalimat-Nya, maka Allah

mengambilnya darinya, atau mengingatnya pada penggtrnaan yang

tidak berguna baginya di dunia maupun akhirat, bahkan akan

berubah menjadi madharat baginya baik cepat maupun lambat (di

dunia maupun di akhirat). Bila ia menahannya dan menyimpannya,

maka ia mencegahnya dari menikmatinya, dan mengalihkannya

kepada orang lain, sehingga ia menanggung bebannya dan

penggantinya pun menanggung dosanya. Begihr juga orang yang

memakmurkan tubuhnya, kehormatannya dan mengutamakan

ketenteramannya daripada berpayah-payahan dalam rangka

menaati Allah dan di jalan Allah, maka Allah & akan

memayahkannya berkali-kali lipat dari itu di selain jalan-Nya dan

keridhaan-Nya. Ini perkara yang telah diketahui manusia

berdasarkan pengalaman.

Abu Hazim berkata, "Apa apa yang dialami oleh orang

yang tidak bertahpa kepada Allah yang berupa perlakuan makhluk

terhadapnya adalah lebih besar daripada apa yang dialami oleh

orang yang bertakwa kepada Allah yang berupa dampak

ketahuaan."
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Ambillah pelajaran itu dari perihal iblis, karena ia menolak

bersujud kepada Adam karena enggan funduk dan merendahkan

diri kepadanya serta mengupayakan pemuliaan dirinya, maka Allah

menjadikannya makhluk yang paling hina, dan menjadikannya

pelayan bagi para pelaku kefasikan dan kelaliman dari anak

keh.rrunannya, sehingga ia tidak rela bersujud kepadanya, namun

ia dan anak ketumnannya rela melayani anak keturunan Adam

yang fasik.

Begitu juga para penyembah berhala, mereka enggan

mengikuti Rasul dari kalangan manusia dan enggan menyembah

Safu lllah saja, yaihr Allah &, dan mereka rela menyembah banyak

tuhan yang berupa batu-bafuan.

Begifu juga setiap orang yang tidak mau merendahkan diri

kepada Allah, atau menggunakan hartanya untuk mendapatkan

keridhaan-Nya, atau melelahkan jiwanya atau tubuhnya di dalam

menaati-Nya, maka ia pasti merendahkan diri kepada yang tidak

layak, menggunakan hartanya unfuknya, memayahkan jiwanya dan

fubuhnya dalam menaatinya dan untuk mendapatkan

keridhaannya, sebagai balasan baginya, sebagaimana yang

dikatakan oleh seorang salaf, "Barangsiapa enggan berjalan

bersama saudaranya menempuh langkah{angkah untuk memenuhi

kebutuhannya, maka Allah S membuatnya berjalan lebih banyak

dari itu dalam hal selain ketaatan kepada-Nya."328

328 lghatsat N-l^ahfan, 558-555.
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