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Kata Pengantar 

Segala puji bagi Allah Yang Maha Mengampuni segala dosa, Maha 
Menerima taubat hamba-Nya, Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat 
dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah penghulu para Nabi, 
Muhammad Saw, yang diutus untuk semesta alam. Amma ba’du... 

Sesungguhnya Allah telah Menciptakan manusia dari satu jiwa, 
kemudian Dia Menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 
mereka saling mengenal. Dan Allah melebihkan sebagian mereka di atas 
sebagian yang lain atas dasar takwa, sebagaimana termaktub dalam 
firman-Nya,  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4© s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅ Í←!$ t7s% uρ 

(#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 ¨β Î) ©!$# îΛ⎧ Î= tã ×Î7yz ∩⊇⊂∪     

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.” (Al-Hujurat 
[49]:13)  

Allah telah Menciptakan manusia dalam fitrah yang lurus, kemudian 
Dia Mengutus para Rasul dan Nabi sebagai pemberi peringatan dan 
pembawa berita gembira serta untuk menerangkan kepada manusia jalan 
menuju keselamatan dari kesesatan dan kehancuran. 

Namun, manusia tetaplah makhluk yang lemah. Dia mudah tergoda 
hawa nafsu dan terseret oleh ketamakan sehingga dia mengikuti jejak setan 
yang mengajarkan kepadanya segala bentuk kejahatan dan kemaksiatan 
sampai akhirnya manusia tenggelam dalam lembah dosa tanpa cahaya 
hidayah. 

Anda mungkin menemukan beberapa orang yang hatinya sakit dan 
nuraninya telah mati, mereka yang silau oleh gemerlap kehidupan dunia 
dan berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya dengan berbagai cara, 
bahkan dengan cara haram sekalipun. Seperti dengan menggunakan 
undian, penipuan, dusta, dan perdukunan, untuk mengeksploitasi sebagian 
orang yang kurang pengetahuan agamanya atau dangkal keimanannya 
terhadap Allah Swt. Sebagaimana sering kita jumpai beberapa orang yang 
jiwanya lemah sangat menyukai segala hal buruk yang datang dari barat, 
seperti model pakaian yang terbuka atau lagu-lagu vulgar. Mereka 
mengikuti itu semua dengan membuta-tulikan diri mereka. 
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Sebenarnya banyak faktor yang mendorong timbulnya beragam 
kemaksiatan ini, diantaranya adalah pengaruh lingkungan. Karena ada 
sebagian masyarakat muslim yang mentolerir ikhtilath laki-laki dengan 
perempuan dan memperbolehkan jabat tangan antara mereka yang bukan 
mahram. Sebagaimana banyak pula kita temukan masyarakat muslim yang 
membolehkan para wanitanya untuk bersolek secara berlebihan, 
melegalisasi penjualan minuman keras di tempat umum, memberi ijin 
operasi gedung-gedung bioskop yang memutar film-film mesum, serta 
memberi ijin pendirian diskotek. Hal itu masih diperparah lagi dengan 
kebodohan sebagian besar anggota masyarakat terhadap ajaran agama 
yang benar serta lemahnya usaha untuk mendorong ke arah itu. 
Kebobrokan dan hal-hal terlarang memang akan mudah tersebar jika 
aturan syariah yang dapat mencegah kerusakan sebuah masyarakat tidak 
ditegakkan. 

Dengan segala faktor penyebab yang mendukung terjadinya kerusakan 
itu, akhirnya banyak orang yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, 
mereka mengerjakan kemungkaran dan hal-hal terlarang. Mereka terus 
hidup dalam kesesatan sampai mereka tertimpa bencana besar yang 
menyadarkan dari kesesatan atau terbentur masalah pelik yang menuntun 
mereka ke arah hidayah, sehingga mereka bertaubat kepada Allah dan 
memohon ampunan-Nya. 

Di antara limpahan karunia Allah bagi para hamba-Nya adalah dengan 
membukakan pintu taubat siang dan malam, Dia juga berjanji akan 
menerima taubat hamba-hamba-Nya dan mengampuni segala kesalahan 
mereka. Allah berfirman,  

uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# ã≅ t7ø)tƒ sπ t/öθ −G9$# ô⎯tã ⎯Íν ÏŠ$ t7Ïã (#θ à÷è tƒ uρ Ç⎯tã ÏN$ t↔ Íh‹¡¡9$# ãΝn= ÷è tƒ uρ $ tΒ 

šχθ è= yèøs? ∩⊄∈∪     

“Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan 
memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (Asy-Syura [42]:25) 

Maka patutlah bagi siapa saja yang berdosa atau berbuat maksiat untuk 
bertaubat kepada Allah sebelum terlambat. Karena pintu taubat akan 
ditutup ketika ajal tiba, dan manusia tidak mengetahui kapan ia mati. 

Berikut kami ketengahkan di dalam buku yang sedang berada di tangan 
pembaca ini, beberapa kisah tentang orang-orang yang bertaubat serta 
lika-liku bagaimana Allah memberi mereka hidayah menuju jalan yang 
lurus setelah mereka tenggelam dalam lembah kesesatan. Di dalam buku ini 
juga terdapat kisah tentang pengorbanan dan peran penting beberapa 
perempuan serta beberapa contoh perempuan yang menjadi jalan turunnya 
hidayah bagi beberapa orang laki-laki. Anda juga dapat menemukan kisah 
beberapa orang istri yang menjadi jalan bagi para suami mereka untuk 
meninggalkan kebiasaan merokok dan minum minuman keras. 
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Kami ketengahkan kisah-kisah tersebut dengan maksud agar dapat 
menjadi contoh dan peringatan bagi siapa saja yang mau membuka mata 
dan telinganya. Allah berfirman,  

¨β Î) ’Îû y7Ï9≡sŒ 3“ tò2 Ï% s! ⎯yϑ Ï9 tβ% x. …çµ s9 ë=ù= s% ÷ρ r& ’ s+ø9r& yìôϑ ¡¡9$# uθ èδ uρ Ó‰‹Îγ x© ∩⊂∠∪     

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang 
menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.” (Qaaf 
[50]:37) 

Cukup sekian petatah-petitih dari kami, semoga Allah Swt menjadikan 
kita semua sebagai orang-orang yang mau mendengar nasehat dan 
mengikuti yang terbaik darinya. Karena Allah-lah Yang Maha Memberi 
petunjuk ke arah jalan yang lurus. 

 

     ‘Abd Al-Muthallib Hamd ‘Utsman 
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Taubatnya Seorang Perempuan 
Sudan dari Kebiasaan Mendatangi 

Tukang Sihir dan Dukun 

Aku sering mendatangi penyihir dan dukun serta mempercayai mereka. 
Menurutku mereka adalah orang-orang yang saleh, oleh sebab itu mereka 
dianugerahi Allah dengan kelebihan-kelebihan, dan mereka juga dapat 
mengetahui yang tidak diketahui orang lain. Aku sangat memuliakan 
mereka dan selalu berhubungan dengan mereka. 

Suamiku adalah seorang lelaki saleh yang tak pernah tahu bahwa aku 
sering mendatangi dukun. Dia selalu memenuhi semua permintaanku dan 
memperlakukanku dengan baik. Sampai suatu saat, suamiku berubah 
menjadi orang yang keras dan tak mau mendengar ucapanku. Suamiku 
juga mulai sering tidur di luar rumah. 

Melihat perubahan tingkah laku suamiku, akupun berpikir bahwa pasti 
suamiku tertimpa sesuatu yang buruk, jadi kuputuskan untuk mengadukan 
masalah ini kepada seorang syekh yang terkenal sebagai dukun di 
kampung seberang. 

Aku pergi ke rumah syekh tersebut dan  aku ceritakan tingkah laku 
suamiku dan kebiasannya untuk tidur di luar rumah. 

“Aku ingin agar suamiku menjadi seperti kerbau dicucuk hidung.” 
Kataku. 

“Baik, akan tetapi untuk membuatnya seperti itu membutuhkan biaya 
besar.” Katanya. Si syekh kemudian memintaku untuk menyediakan 
sejumlah uang. 

“Aku tidak punya uang, akan tetapi aku rela memberikan seluruh 
perhiasan emas yang kumiliki asalkan bapak dapat membuat suamiku 
menjadi seperti kerbau dicucuk hidung.” Kataku. 

“Besok datanglah kemari dengan membawa sehelai rambutnya berikut 
potongan kain pakaiannya, dan jangan lupa membawa perhiasan emas 
yang kau miliki.” Katanya. 

Keesokan harinya aku datang kepadanya lagi dengan membawa semua 
permintaannya. 

“Siapa nama suamimu?” Kata syekh itu padaku. 

Ketika kusebutkan nama suamiku, tiba-tiba wajahnya berubah. Entah 
apa yang dipikirkannya. 
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“Bawalah lemon ini dan sajikan dalam bentuk jus untuk suamimu 
sepulangnya dari kantor. Aku jamin setelah meminum jus buah ini, ia akan 
berkata kepadamu ‘enak benar jus ini’ setelah itu ia akan menjadi seperti 
kerbau yang dicucuk hidungnya dan akan menurut kemanapun kau 
tuntun, suamimu akan menjadi bocah penurut.” Katanya. Akupun segera 
pulang untuk menunggu suamiku pulang kantor. 

Setelah lama menunggu, akhirnya suamiku pulang. Kusajikan jus 
lemon dari syekh tadi dalam keadaan dingin. Suamiku langsung 
meminumnya lalu berkata, “Enak benar jus ini.” Aku terkesiap, dalam 
hatiku terbersit, “Persis! Impianku akhirnya terwujud.” Sejak saat itu 
suamiku selalu menuruti kemauanku, dia tak lagi pergi keluar rumah 
terlalu lama. 

Pada suatu malam, suamiku berkata, “Di mana perhiasanmu? Mengapa 
kau tidak mengenakannya?” 

“Kutitipkan pada adikku,” aku menjawab sekenanya. 

Selang beberapa hari kemudian suamiku memanggilku. “Istriku, 
kemarilah.” 

Aku menghampirinya. Aneh. Suamiku tengah menggenggam perhiasan 
emas milikku! Aku hampir tak percaya pada apa yang kulihat. 

“Ya Tuhan, di mana suamiku menemukan perhiasanku itu? Bagaimana 
bisa sampai ketangannya? Apakah ia menemui dukun lain yang memberi 
tahu kelakuanku?” Seribu tanda tanya berputar di kepalaku. Kami berdua 
hanya terdiam. 

Tiba-tiba suamiku tersenyum dan berkata, “Kaget ya? Bukankah ini 
perhiasanmu?” 

“Ya, itu memang perhiasanku, tapi dari mana kau mendapatkannya?” 
Kataku. 

“Apakah kau benar-benar ingin tahu bagaimana aku 
mendapatkannya?” Tanyanya. 

Aku diam seribu bahasa. 

“Baik, akan kuceritakan.” Kata suamiku, “Engkau pergi ke dukun di 
seberang desa dan memintanya untuk membuatku menjadi bagai kerbau 
dicucuk hidung, dan sebagai kompensasinya kau memberikan seluruh 
perhiasanmu untuknya. Dia memberimu lemon untuk kau berikan padaku 
dalam bentuk jus dan setelah itu aku akan menjadi seperti kerbau yang 
dicucuk hidungnya.” Suamiki bercerita persis seperti yang terjadi. 

“Dari mana kau tahu semua itu?” Tanyaku. 

“Tenang, jangan terburu-buru. Aku pasti akan ceritakan lanjutan 
kisahku,” katanya, lalu dia melanjutkan, “Ketika si syekh itu bertanya 
kepadamu tentang namaku, dia menyadari bahwa dia mengenalku, karena 
aku adalah temannya waktu sekolah dulu. Dia merasa tidak enak untuk 
mengambil perhiasan milikmu, maka dia memanggilku untuk 
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menceritakan semua yang terjadi. Setelah aku bertemu dengannya diapun 
menyarankan aku untuk menuntaskan perkara ini sebab dia mengira 
bahwa kau bisa saja pergi menemui dukun lain sehingga aku akan benar-
benar kehilangan perhiasan.  Sekarang aku telah menuntaskan masalah ini 
dengan caraku sendiri.” Kata suamiku. 

“Aku melakukan itu karena aku sangat mencintaimu” Kataku. 

“Tapi bagaimanapun mereka tetaplah dukun dan agama telah melarang 
kita untuk mempercayai atau mengunjungi mereka. Bertaubatlah istriku, 
kembalilah kepada Allah, karena para dukun itu suka memakan harta 
manusia dengan cara yang batil dan mereka adalah pendusta. Tidakkah 
kau tahu hadits Rasulullah Saw,  

“Ada tiga orang yang tidak akan masuk surga: pemabuk, pemutus 
silatirrahim, dan orang yang percaya pada sihir.” (HR Ahmad dan 
Ibnu Hibban)  

beliau juga bersabda,  

“Barang siapa mendatangi dukun dan percaya apa yang 
dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan 
kepada Muhammad Saw.” dan beliau bersabda, “Barangsiapa 
mendatangi peramal untuk bertanya sesuatu lalu dia mempercayai 
ucapannya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari.” (HR 
Muslim) 

Mendengar itu semua, aku menangis sejadi-jadinya. Aku mohon maaf 
kepada suamiku dan memintanya untuk menyisihkan waktu satu jam setiap 
hari untuk mengajariku tentang Islam, karena aku tahu bahwa 
kebodohanlah yang telah memerosokkan diriku selama ini. Aku berharap 
semoga Allah memberiku petunjuk ke arah jalan yang benar. 

Aku berpesan kepada saudari-saudariku untuk jangan sekali-kali 
mendatangi orang-orang seperti yang kusebut di atas agar kalian tidak 
kehilangan keimanan maupun harta. Sungguh kalau saja suamiku tidak 
memperlakukan aku dengan lemah lembut, pasti aku akan kehilangan 
keimanan dan kehilangan suami. 
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Wanita Pencemburu 

Ketika suamiku memutuskan untuk menikah lagi dengan seseorang 
setelah beberapa tahun aku mengarungi bahtera rumah tangga dengan 
kebahagiaan bersamanya dan beberapa buah hati kami, aku berusaha 
membujuknya untuk mengurungkan niatnya, namun rupanya suamiku 
tetap teguh pada pendiriannya dengan alasan bahwa dirinya sanggup 
berpoligami dan agama membolehkan seorang suami untuk berpoligami 
dengan empat orang istri. 

Ketika aku kehabisan cara untuk mencegah suamiku berpoligami, salah 
seorang saudariku menganjurkan padaku untuk mendatangi orang pintar 
untuk menyelesaikan masalah ini. 

Aku menuruti anjuran tersebut dan mendatangi si orang pintar. Di sana 
kuceritakan masalah yang kuhadapi. 

“Itu perkara mudah. Aku akan menjadikan suamimu tunduk kepadamu 
dan melupakan istri mudanya.” kata dukun itu. 

“Bagaimana caranya?” Tanyaku. 

“Tunggu, datanglah kepadaku dua hari lagi.” Katanya. 

Setelah dua hari aku mendatanginya lagi. sesampainya di sana, dukun 
itu memberiku sebuah jimat seraya berkata, “Simpan benda ini di tempat 
tersembunyi yang jauh dari air, karena khasiatnya terletak pada tulisannya, 
jika tulisannya terhapus, maka khasiatnya akan hilang.” 

Aku meletakkan pemberian dukun itu di tempat tersembunyi. Setelah 
itu aku terus menunggu hasil yang dijanjikan. Kalau saja aku tak pernah 
mendatangi dukun itu, pasti aku tidak menunggu-nunggu seperti ini. Aku 
hampir tidak bisa berbuat apa-apa disebabkan perbuatanku ini! 

Selang beberapa hari, suamiku pulang. Keadaannya berubah, ia 
menjadi seperti orang linglung yang tak tahu harus berbuat apa. Dia 
menghabiskan malamnya bersamaku. Esok harinya dia pergi menemui istri 
mudanya. 

Setelah dua hari berlalu, suamiku kembali. Setelah kami masuk ke 
peraduan, tiba-tiba dia berdiri dan mengambil pisau. Dengan tangan 
menggenggam pisau dia berkata padaku, “Jika kau tidak berterus terang 
kepadaku, maka aku akan membunuhmu.” 

“Tenang. Ada apa ini?” Tanyaku. 

“Aku cuma ingin tahu alasan kau melakukan itu?” Katanya. 

“Alasan? Alasan apa?” Tanyaku. 
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“Mengapa jika aku bersamamu, aku dapat berbuat apa saja sesukaku. 
Namun ketika aku bersama istri mudaku, aku tak dapat menyetubuhinya?” 
Tanyanya. 

“Masya Allah! Apa salahku?” Tanyaku. 

“Aku tahu pasti ada apa-apa, tampaknya ada perempuan yang berbuat 
jahat. Katakan padaku apa yang kau lakukan. Lebih baik kau berterus 
terang kepadaku.” Suamiku mendesakku. Dia berdiri dan meletakkan pisau 
di leherku. Aku menangis dan berteriak, namun dia tak bergeming. 

“Baiklah, tapi kau harus berjanji untuk tidak membeberkannya kepada 
orang lain, karena api cemburu telah membutakanku.” Kataku. 

“Baik” katanya. 

Aku kemudian mengambil jimat dari si dukun lalu kukatakan kepada 
suamiku, “Cucilah jimat ini, kemudian pergilah ke istri mudamu.” 

Suamiku pergi selama dua hari. Sekembalinya dia berkata kepadaku, 
“Kau harus memberitahuku orang yang berbuat seperti ini.” 

“Mengapa?” Tanyaku. 

“Dia tidak boleh tinggal di tengah masyarakat, karena dia adalah 
seorang penyihir. Dan kau harus segera bertaubat dan kembali kepada 
Allah Swt, karena kau telah mendatangi seorang penyihir.” Katanya. 

“Tapi kaulah penyebabnya.” Kataku. 

“Lantas mengapa kau menikahiku, padahal kau tahu aku orang yang 
lemah.” Katanya. 

Aku berusaha mengalihkan pembicaraan, namun sulit. Suamiku terus 
menasehatiku. Setelah pertengkaran kami reda, aku memberitahu padanya 
nama dukun yang pernah kutemui. Suamiku langsung pergi untuk 
mendatangi dukun itu. 

Selang beberapa saat, suamiku kembali. “Dukun itu langsung kabur 
begitu melihatku. Namun aku telah berkata kepada para penduduk dan 
menerangkan kepada mereka bahwa orang tua itu adalah seorang penyihir 
kafir yang harus dipenggal lehernya, begitu pula bagi siapa saja yang 
mendatangi dan mempercayainya hendaklah segera bertaubat karena ia 
juga telah kafir.” 
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Menggugat Cerai Suami yang 
Menjadi Dukun 

Sebagai seorang yang sedang tumbuh dewasa aku berpikir untuk 
melengkapi setengah keislamanku. Sesuai usiaku aku banyak berfikir untuk 
menikah. Dalam hati aku sering bertanya mengapa aku tidak 
menggenapkan keislamanku dan menjaga diriku. 

Namun rupanya perhitunganku salah, karena aku telah memilih salah 
seorang anak tetanggaku yang tidak memiliki sifat seorang suami yang 
saleh dan sekaligus seorang pengangguran. 

Umurku sekitar 15 tahun. Sebuah periode yang rawan bagi setiap gadis. 
Aku telah sepakat untuk menikah dengan seorang anak tetanggaku, namun 
orangtuaku tidak menyetujui pernikahanku, alasannya karena suamiku 
belum memiliki perkerjaan tetap. 

Didorong pikiran masa puber, dan tanpa persetujuan dari pihak orang 
tua ataupun keluarga, kami mendatangi kantor pengadilan di wilayah lain 
untuk melaksanakan akad nikah. Selanjutnya kami menetap di wilayah itu. 
Suamiku bekerja serabutan. 

Setelah kami semakin sulit menjalani kehidupan, kami kembali ke 
kampung halaman kami, suamiku menjadi petani. Allah menganugerahkan 
kami seorang putri yang cantik. 

Setelah beberapa bulan berlalu, kami kembali berhubungan baik 
dengan orang tua kami. Kami hidup bahagia meskipun kami kekurangan 
dari segi materi. Aku mulai menyadari kesalahanku dan bertaubat kepada 
Allah. Aku mulai mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat. Aku kini 
banyak beramal dan menjadi lebih penyabar. 

Tiba-tiba suamiku berubah. Dia mulai suka mengobati orang dengan 
cara yang sesat dengan menggunakan teknik perdukunan dan sihir. 
Tampaknya dia ingin mencari nafkah dengan cara haram. Aku nasehati ia 
agar meninggalkan perbuatannya dan kuingatkan pula bahwa apa yang 
diperbuatnya adalah sebuah bentuk kekufuran kepada Allah Swt. Namun 
suamiku tak memedulikanku. 

Aku kemudian mengadu kepada imam masjid dan kuceritakan kepada 
beliau kisah hidupku. Dengan harapan semoga dia bisa membantu agar 
suamiku dapat kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan segala dusta 
ini, namun suamiku tetap menolak. Aku bahkan sempat mengancam akan 
meninggalkan dirinya. Akan tetapi hasilnya nihil, suamiku tak bergeming. 

Setelah aku kehabisan cara untuk membuat suamiku berubah, akhirnya 
aku meminta cerai darinya untuk menyelamatkan diriku darinya, karena 
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aku tentu tidak dapat hidup bersama dengan orang kafir. Aku pulang 
kerumah orang-tuaku dan menolak untuk kembali kepada suamimu. 

Pada akhirnya aku benar-benar bercerai dengan suamiku. Aku mulai 
menyadari bahwa yang terjadi pada diriku semuanya disebabkan 
kedurhakaanku kepada orang tuaku, sungguh aku menyesali perbuatanku 
dan yakin bahwa Allah pasti akan memberiku kebaikan selama aku 
bertaubat kepada-Nya. 

Imam masjid yang menyelesaikan masalahku kemudian menemuiku, ia 
setuju untuk menikahiku. Kamipun menikah, dan aku tinggal di rumahnya. 
Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pengganti yang baik sehingga 
aku dapat hidup bahagia. Aku dapat mempelajari Al-Qur’an dan 
menghafalkannya. Aku sungguh menyesali semua yang pernah kualami, 
aku berharap semoga Allah membimbingku untuk taat pada-Nya sepanjang 
sisa umurku. 

Ketika aku masih bersama suamiku yang dukun dulu aku banyak 
memperhatikan bahwa yang paling sering datang kepadanya kebanyakan 
dari kalangan perempuan yang percaya atas apa yang dikatakannya. Hal 
tersebut jelas mengindikasikan kebodohan yang banyak terjadi khususnya 
di kalangan perempuan. Maka kusarankan kepada para pemudi untuk 
belajar ilmu yang bermanfaat agar tidak menjadi mangsa para dukun. 
Semoga Allah melimpahkan hidayah dan taufiknya. 
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Umm Abrar Berhenti Menari 

Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang suka menari dan 
mendengarkan lagu-lagu yang merusak akhlak sejak dia masih kecil dan 
terus berlanjut sampai dia lulus sekolah dan menikah. Begini kisahnya: 

Sejak aku masih bau kencur, aku sudah menyukai tarian dan 
mendengarkan lagu-lagu, bahkan aku banyak mengkoleksi dan menghafal 
lagu-lagu dari para penyanyi. Disebabkan kegemaranku terhadap tari-
tarian, akupun belajar banyak gaya tarian dan terus mencari tempat-
tempat pesta untuk mengembangkan kegemaranku. Pakaian yang 
kukenakan adalah pakaian ketat model terbaru. Soal shalat, aku 
melakukannya dengan setengah hati. 

Setelah menikah, aku ikut suamiku yang bekerja di kawasan Baridah di 
Arab Saudi. Setibanya di Baridah, hal pertama yang kuperhatikan adalah 
pakaian perempuan di sana dan kebiasaan mereka menutup muka jika 
keluar rumah. 

Aku membawa beberapa kaset lagu dan selalu menari ketika suamiku 
berangkat ke kantornya. Itu yang aku lakukan selama beberapa waktu. 
Suamiku memang membawakan untukku kaset-kaset Islami, namun aku 
tidak pernah mendengar satupun kaset yang dia bawa. Bagaimana 
mungkin aku mendengar kaset agama sementara aku tenggelam dalam 
kegemaranku mendengarkan lagu-lagu. Terkadang aku berpikir dan 
bertanya kepada diriku sendiri, sampai kapan aku akan begini terus? 

Suatu saat aku mengambil salah satu kaset Islami dengan harapan 
semoga Allah memberiku hidayah. Sampai pada akhirnya aku mendengar 
semua kaset yang diberikan oleh suamiku, karena setiap kali aku dan 
suamiku keluar rumah, dia selalu membawa sebuah kaset Islami untuk 
diperdengarkan di tengah perjalanan. Aku mulai meninggalkan 
kebiasaanku mendengarkan lagu-lagu dan menari.  

Alhamdulillah, sekarang aku telah meninggalkan semua kebiasaan 
burukku itu dan bertaubat kepada Allah dengan mengharap semoga Dia 
mengampuni dosa-dosaku yang dulu, dan semoga Dia menjagaku 
sepanjang sisa umurku.  

Aku kini telah mengenakan hijab lengkap dengan penutup muka. 
Sungguh sebenarnya di negeri yang baik ini kondisinya sangat mendukung 
untuk beribadah. Betapa tidak?, ini adalah negeri dua tanah suci yang 
mulia. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari kehancuran 
dan memberiku hidayah ke jalan yang lurus, di saat aku dalam bahaya. 

Apa jadinya diriku jika aku mati dalam keadaanku yang dulu? Sungguh 
aku sangat berterima kasih kepada suamiku yang dengan perkenan Allah 
tentunya, dialah yang menarikku ke jalan yang benar dan mempergauliku 
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dengan sangat baik sehingga aku dapat bertaubat kepada Allah. Aku 
berharap semoga Allah menerima taubatku.  

Aku berpesan kepada saudari-saudariku untuk menghindarkan diri 
dari kebiasaan mendengar lagu-lagu dan memperturutkan hawa nafsu, 
hendaknya mereka juga tidak berjabat tangan dengan lelaki yang bukan 
mahram atau berkumpul dalam satu tempat dengan mereka. 

Demikian kisah Umm Abrar. Aku mendengar dari seseorang yang 
terpercaya bahwa Umm Abrar telah meninggalkan kebiasaan untuk 
berjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahram serta mengenakan hijab 
yang sesuai dengan syariat lengkap dengan penutup muka. Dia banyak 
berdakwah kepada perempuan di sekitarnya dengan mengutamakan para 
kerabatnya baik yang lelaki maupun perempuan. Semoga Allah 
melimpahkan kebaikan kepadanya. 
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Kisah Saleha yang Meninggalkan 
Kebiasaannya Mendengarkan Lagu 

Alkisah, tiga tahun yang lalu Saleha adalah seorang penyanyi, sampai 
akhirnya dia berubah dan mulai menyanyikan lagu-lagu nasyid. 
Bagaimana dia sampai berubah? Salehah mengatakan bahwa selama empat 
tahun dia selalu menyanyi dalam pesta pernikahan, namun tidak satu 
haripun dia merasa lega dengan apa yang dia lakukan. Terkadang dia 
pulang dari sebuah pementasan dengan perasaan sesak yang dia tidak tahu 
penyebabnya. Dia mengira hal itu disebabkan bunyi syair lagu yang dia 
nyanyikan dan perangkat musik yang mengiringinya bernyanyi, atau tarian 
yang dipertontonkan sebenarnya tidak dapat diterima. 

Pada suatu ketika dalam sebuah pesta pernikahan, ia diundang oleh 
seorang kerabatnya. Pada saat itulah, untuk pertama kalinya ia mendengar 
nasyid. Ajaib. Dia merasakan ketenteraman yang luar biasa dan lirik nasyid 
itu menyadarkan jiwanya. Dia juga menyaksikan dalam pertunjukan nasyid 
tidak ada yang menari secara berlebihan. 

Salehah mendekati penasyid dan duduk bersamanya untuk 
menyampaikan perasaannya. Penasyid itu menasehati dirinya agar 
meninggalkan kebiasaannya selama ini. Komunikasi antara keduanya terus 
berlanjut sampai akhirnya Salehah meninggalkan kelompoknya dan masuk 
kelompok nasyid. 

Berkenaan dengan perbedaan antara dua kelompok penghibur ini, 
Saleha berkata, bahwa perbedaannya jauh sekali, keduanya tak dapat 
dibandingkan karena meski secara materi penghasilannya kini berkurang 
sampai sekitar seperempat dari sebelumnya, namun hal itu tidaklah penting 
karena yang terpenting bagi Salehah adalah ketenangan batin dalam 
mengharap pahala dari Allah Swt. 
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Umm Mish'ab Masuk           
Kelompok Nasyid 

Umm Mish'ab adalah seorang mahasiswi yang menekuni dunia nasyid 
sejak empat tahun terakhir. Dia pernah berkata bahwa tujuannya 
melakukan hal itu adalah karena dia bercita-cita pada suatu saat kelak 
dapat melihat pesta pernikahan yang tidak lagi mementaskan nyanyian. Dia 
sendiri tidak tahu apakah kelak dia dapat menyaksikan cita-citanya 
terwujud atau tidak. Yang pasti dia ikut merasakan ketidaknyamanan yang 
dirasakan oleh para perempuan salehah ketika nyanyian dipentaskan 
dalam pesta pernikahan mereka. 

Dalam merealisasikan cita-citanya untuk membuat terobosan  dalam 
pesta pernikahan, Umm Mish'ab memutuskan untuk membuat kelompok 
nasyid. Berbekal latihan teratur, kelompok ini bersedia mengisi acara pesta 
pernikahan. Dia merasakan bahwa nasyid semakin hari semakin dapat 
diterima khalayak sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan 
menyukainya. Banyak tamu-tamu perempuan yang hadir menunjukkan 
suka cita mereka dalam pesta yang tidak menampilkan nyanyian namun 
cukup dengan mementaskan nasyid berikut iringan rebana. Sikap mereka 
itu tentu ikut menyebarkan kebaikan ke tengah masyarakat dan 
menghidarkan mereka dari perbuatan buruk. 

Umm Mish'ab mengekspresikan kegembiraannya dengan cara 
mengajak para penyanyi untuk masuk kelompok nasyid. Dia juga 
menganjurkan bagi mereka yang akan menikah untuk membangun 
keluarga di atas dasar yang benar dan hendaklah ketika mereka 
melangsungkan pesta pernikahan untuk menghindari hal-hal yang 
dilarang agama sehingga Allah Swt memberkahi rumah tangga mereka. 
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Rebana dan Pesta Pernikahan 
yang Sesuai Syar'i 

Pesta pernikahan adalah kesempatan bagi para keluarga, kerabat dan 
handai taulan untuk berkumpul memberi doa restu bagi kedua mempelai. 
Maka wajarlah jika di dalamnya terpancar kegembiraan. Namun yang 
patut diperhatikan, hendaklah pesta pernikahan dirayakan dengan hal-hal 
yang diperbolehkan syariat dan jangan sampai ia dimeriahkan dengan 
musik yang berlebihan. Syariat memang memperbolehkan penggunaan 
rebana dan nyanyian bagi perempuan, namun ada beberapa syarat yang 
harus diperhatikan.  

Syekh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin telah menjelaskan beberapa 
syarat tersebut dalam Jurnal "Ad-Dakwah" vol. 1585 ketika beliau 
menjawab pertanyaan "Adakah batasan hiburan rebana dalam pesta 
pernikahan?" 

Beliau menjawab, "Hiburan rebana dalam pesta pernikahan hukumnya 
boleh, atau bahkan sunnah jika dengan cara itu berita pernikahan menjadi 
lebih luas tersebar. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi: 

Syarat pertama: Hendaklah alat yang dipergunakan adalah rebana 
(daff) atau ada pula yang menyebutnya "Thaar" yaitu rebana satu sisi, 
karena jika kedua sisinya ditutup, maka dia disebut "Thabl" yang dilarang 
penggunaannya karena dia adalah salah satu alat pengiring nyanyian, 
padahal seluruh hal yang berkait dengan nyanyian adalah haram kecuali 
jika ada dalil yang menghalalkannya. Jadi yang boleh digunakan dalam 
pesta pernikahan adalah rebana. 

Syarat kedua: Nasyid tidak boleh menyerupai lagu picisan yang 
memperturutkan hawa nafsu yang nyata-nyata dilarang baik ia diiringi 
rebana ataupun tidak. 

Syarat ketiga: Tidak boleh menyebabkan fitnah. Seperti dengan 
memperdengarkan suara yang menggoda kaum pria. Jika ada nasyid yang 
mendatangkan fitnah, maka terlaranglah ia. 

Syarat keempat: Nasyid tidak boleh mengganggu orang lain. Jika 
dengan disenandungkannya nasyid telah mengganggu orang lain, maka 
terlaranglah ia. Seperti penggunaan pengeras suara yang berlebihan 
sampai mengganggu tetangga dan lainnya. Hal ini tentu akan 
mendatangkan fitnah. Rasulullah Saw telah melarang kita meninggikan 
suara satu sama lain ketika membaca Al-Qur'an, maka apalagi jika suara 
itu adalah suara rebana dan nyanyian. 
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Adapun tarian yang menampilkan para perempuan, jelas itu adalah hal 
yang buruk. Kami tidak akan membolehkannya apalagi telah banyak 
kejadian menimpa para perempuan disebabkan hal tersebut. 
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Tobatnya Seorang Perempuan 
Mesir yang Pernah Bercita-cita 

Menjadi Artis 

Aku sering mengunjungi negara-negara Arab bersama keluargaku. 
Terakhir aku mengunjungi Arab Saudi. Ayahku adalah seorang alumni Al-
Azhar yang baik agamanya, beliau adalah seorang dosen jurusan Dirasah 
Islamiyah. Sedangkan ibuku pengetahuan agamanya sangatlah kurang, 
oleh sebab itu beliau sering berselisih denganku seputar masalah-masalah  
agama dalam kehidupan. 

 Di tengah kunjunganku, aku perhatikan banyak perempuan Ar-Rif 
yang mengenakan pakaian panjang yang menutup tubuh mereka. Mereka 
juga tidak menampakkan aurat mereka di depan lelaki yang bukan 
mahram. Aku mengira bahwa mereka melakukan itu hanya sekedar 
mengikuti tradisi yang mereka jaga. Aku memang tidak tahu bahwa hal itu 
adalah tuntunan Islam, karena walaupun aku banyak bepergian, namun 
sepanjang hidupku aku tak pernah mengenal apa yang namanya “Hijab”, 
meskipun ibuku mengenakan pakaian yang panjang dan menutup 
rambutnya dengan “Isyarab.” 

 Ketika kami pertama kali tinggal di Mesir dan aku masuk ke 
sekolah lanjutan tingkat atas, aku duduk bersebelahan dengan seorang 
siswi berjilbab. Pada hari pertama sekolah ia bertanya kepadaku, “Mengapa 
kau tidak mengenakan jilbab?” Pertanyaan itu tidak aku jawab, aku hanya 
memandanginya dengan perasaan aneh, lalu aku pergi. 

 Namun rupanya temanku itu tidak jera dengan tanggapanku. 
Sepanjang tahun pelajaran, ia terus mengajariku tentang agama Islam dan 
hal-hal yang dulu tak pernah kuanggap sebagai sesuatu yang terlarang. 
Terus terang aku suka pada nasehatnya karena aku memang menyukainya 
disebabkan akhlaknya yang luhur dan kesungguhannya dalam belajar. 

 Ketika tiba masa akhir tahun pelajaran. Aku gundah karena aku 
takut berpisah dengan sahabatku ini, dan aku juga khawatir kalau-kalau 
perhatianku terhadap masalah hijab ini juga akan berkurang sedikit demi 
sedikit. 

 Aku pandangi para pemudi yang mengenakan jilbab dan 
berkeinginan untuk mengikuti jejak mereka. Tapi pada saat yang sama aku 
juga memandangi para pemudi yang tidak mengenakan jilbab dan iri untuk 
dapat mengikuti mereka yang tampak begitu memperhatikan diri dan gaya 
mereka. Aku terus berada dalam kebimbangan ini sampai pada saat aku 
bepergian ke Arab Saudi yang sepanjang pengetahuanku adalah satu-
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satunya negara yang tidak memiliki sekolah dengan kelas bercampur 
antara siswa dengan siswi pada seluruh tingkatan pendidikan. Saat itu aku 
menginjak kelas 3 SMA.  

Di Arab Saudi aku masuk sekolah khusus perempuan. Di sekolah ini 
aku melihat bagaimana para siswi mendapatkan kebebasan penuh di dalam 
sekolah. Mereka begitu menikmati kebebasan itu, mereka bebas belajar, 
berteriak, dan bercanda tanpa takut diusik oleh siswa laki-laki. Dan jika 
waktu sekolah usai, mereka pulang dengan berjilbab dan menutup muka 
mereka. Sungguh sebuah pemandangan yang begitu meresap ke dalam 
hatiku. Akupun merasakan kebahagiaan luar biasa ketika pulang sekolah 
dengan menutup mukaku, aku merasa seolah menjadi bidadari dengan 
pakaian indah. 

Memasuki masa liburan musim panas, kami sekeluarga mengunjungi 
sebuah pasar untu berbelanja. Di pasar aku terkesima dengan apa yang 
kulihat. Mobil-mobil mewah, aksesoris, perhiasan emas, pakaian, dan 
segala kenikmatan duniawi yang semu. Mataku silau melihat itu. Diam-
diam dalam hatiku terbersit, “Aku harus berhasil menggapai impianku 
menjadi artis, baik dengan menjadi aktris, biduanita, pengarang lagu, atau 
menjadi pramugari. Seperti itulah nafsu yang mendorong ke arah 
keburukan terus berhembus dalam dadaku. Sampai ketika aku tiba di 
rumah aku berkhayal seolah diriku sudah menjadi orang kaya. Angan-
anganku yang kosong dan gemerlap duniawi begitu merasuki jiwaku. 

Setelah masa liburan selesai, kami kembali masuk sekolah. Aku harus 
mengulang di kelas tiga disebabkan kepindahanku dari Mesir. Di sekolah 
aku banyak melakukan kegiatan, diantaranya adalah kegiatan di mushalla 
sekolah untuk mendengarkan pelajaran dan ceramah dimana aku sering 
menangis ketika kegiatan ini selesai. Ada tekad yang kuat di dalam hatiku 
untuk menjadi orang yang salehah. Aku memang bukan orang yang 
membenci nasehat dan aku sangat menyukainya, apalagi jika yang 
menyampaikan adalah seorang ahli agama yang saleh dan sudah banyak 
makan asam garam dalam beragama. Nasehat dari mereka akan terus 
kuingat dan aku akan terus berusaha untuk mengamalkannya dengan 
kepatuhan dan keyakinan sesuai dengan kemampuan dan kesempatanku. 

Sebenarnya masa-masa sekolah ini tidaklah terlalu lama, hanya 
beberapa bulan, namun masa-msa itu membuatku terus berfikir dan 
membuatku lebih memahami masalah-masalah keagamaan, mana yang 
halal dan mana yang haram. Seperti misalnya, dulu ketika masih di Mesir 
aku memahami bahwa menutup wajah adalah sekedar anjuran dan bukan 
kewajiban agama. Namun sesampainya di sini, melalui kaset dakwah dan 
buu-buku yang kubaca aku mengetahui bahwa hal itu adalah sebuah 
kewajiban. Ketika pemahaman itu masuk ke dalam kepalaku dan meresap 
di dalam hatiku, aku mulai berpikir untuk mengenakan hijab ala Mesir 
(satu stel pakaian dengan bagian atas berupa kerudung yang menutup dari 
atas kepala sampai setengah badan, dan bagian bawahnya berupa rok 
lebar) Namun dari salah seorang syekh aku dengar bahwasannya hijab bagi 
perempuan haruslah berupa pakaian tersambung yang menutup dari ujung 
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kepala sampai ujung kaki. Akhirnya aku mengenakan Iba’ah, bukan 
dengan maksud agar aku menjadi seorang perempuan Saudi, namun 
dengan tujuan agar aku menjadi seorang muslimah yang taat kepada 
perintah Allah Swt. 

Akan tetapi setelah perubahan besar dalam hidupku ini, aku kembali 
bertanya kepada diriku, “Bagaimana mungkin dengan penutup muka dan 
Iba’ah seperti ini aku bisa menjadi artis atau pramugari?” dan aku juga 
berkata kepada diriku, “Aku ingin melaksanakan perintah agama, dan aku 
juga menginginkan seorang suami serta anak-anak yang saleh seperti kaum 
muslimin di masa awal. Jika aku menjadi artis, maka aku akan merusak 
mental anak-anak dan suamiku, dan bukan hanya itu, aku juga akan 
merusak semua saudara-saudaraku yang berada pada usia puber. Mereka 
semua akan bergaul dengan anak-anak nakal yang kerjanya hanya 
merusak dan melakukan hal-hal yang menyimpang. Begitu pula dengan 
saudari dan ibuku, mereka tentu akan ikut-ikut menanggalkan hijab 
mereka. 

Jika aku menjadi pramugari, maka siapa yang berani menjamin diriku 
agar terhindar dari kecelakaan pesawat yang akan membuatku merugi di 
dunia dan di akhirat? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di 
kepalaku sampai rasanya kepalaku hampir pecah. Beribu pertanyaan yang 
menguasai diriku bagai hantu yang mencekik leher. Bahkan ketika aku 
menyibukkan diri dengan membereskan rumah. Ku lempar barang yang 
sedang kupegang, lalu kuketuk-ketuk kepalaku sembari mengucap, 
“cukup...cukup...” tapi percuma, pertanyaan-pertanyaan itu tak juga mau 
pergi. 

Aku merasakan bahwa diriku terbelah dua. Yang pertama berkata 
padaku, “Jangan kau tinggalkan kesenian, itu adalah impianmu. Kau akan 
terkenal, dielu-elukan, kaya raya, dan bahagia!” Sedangkan yang kedua 
memintaku menjauhi kesenian dan berkata, “Jangan...jangan kau lakukan... 
kau pasti akan merugi, kau pasti akan menyesal.” 

Tarik-menarik antara dua sisi kepribadianku itu terus berlanjut sampai 
akhirnya aku mengambil keputusan yang  kuanggap lebih diridhai Allah 
dan lebih menenteramkan aku dan sesuai dengan pertimbangan akalku.  

Aku menolak menjadi artis tak bermoral atau menjadi boneka atas 
nama kesenian dan aku menolak untuk menjadi pelayan yang bernama 
“pramugari” Aku lebih memilih Allah. Aku berkata kepada diriku, “Betapa 
manisnya hidup bersama Allah dibawah naungan-Nya, menjauhi kefanaan 
dunia beserta segala kenikmatan dan gemerlapnya yang semu.”  
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“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 
Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 
dari apa yang telah mereka kerjakan.” (An-Nahl [16]:97) 

Setelah kuambil keputusan itu, aku merasa lebih tenang. Aku tidak 
takut mati dan tidak larut oleh dunia. Aku melihat dunia dengan kesadaran 
bahwa aku bakal mati besok atau sebentar lagi. Setiap kali aku melihat 
sesuatu yang bagus atau taman yang indah, aku berkata kepada diriku 
bahwa surga jauh lebih indah dan lebih abadi. Dan jika hawa nafsu 
mendorongku untuk melakukan sesuatu yang buruk atau dimurkai Allah, 
maka kau segera mengingat surga beserta kenikmatannya yang abadi dan 
kuingat pula pedihnya neraka, sehingga aku segera sadar. 

Itulah yang kulakukan untuk melatih diriku menuju ketakwaan kepada 
Allah dan betapa aku takut pada-Nya. Akupun mulai berkeinginan untuk 
menjadi seorang pendakwah. 

Segala puji bagi Allah karena aku telah menyingkirkan hal-hal yang 
dimurkai oleh Allah Swt. Seperti majalah, novel, dan cerpen yang tidak 
Islami. Adapun kaset lagu-lagu telah aku hapus dan kugunakan untuk 
merekam Al-Qur’an atau hadits. Semua itu kulakukan setelah aku 
melakukan ibadah haji yang kedua kalinya. Akupun telah melakukan dua 
kali umrah di bulan Ramadhan. Alhamdulillah. 

Saudariku! 

Tidakkah kau lihat bahwa Allah terus menyertaiku dan 
menyelamatkanku dari kesesatan dan membawaku ke tanah yang suci ini, 
akupun telah mengenakan hijab sesuai syariat. Aku telah berhenti 
memikirkan hal-hal yang merusak yang dulu selalu kulakukan. Dalam 
usiaku yang masih muda seperti saat ini aku adalah seorang Hajjah dan 
telah melakukan umrah. 

Sungguh. Hal itu adalah kenikmatan yang luar biasa dan aku merasa 
bahwa aku kurang mensyukuri atau memuji Allah Swt meskipun lidahku 
tak henti bersyukur pada-Nya. Aku berusaha untuk dapat melakukan 
perbuatan yang diridhoinya saja. 

Akhirnya... 

Nasehatku untuk para musllimah. 

Kenakanlah terus hijabmu, karena ia menjadi lambang keteguhan dan 
kemulianmu, dan ia juga menjadi lambang kehormatan dan kecantikan 
dirimu yang sebenarnya. Jangan sekali-kali kau melepaskannya meskipun 
kau ditekan atau lingkungan tak mendukungmu. Pegang teguhlah ia dan 
bersunguh-sungguhlah dalam menjaganya seperti kesungguhanmu 
menghadapi dunia. Kalian adalah perempuan yang akan mendapatkan 
bagian terbesar di dunia dan di akhirat, insya Allah, karena kalian menjadi 
perempuan yang paling menikmati anugerah kebebasan. Kebebasan dalam 
menjaga hukum-hukum Allah. Petunjuk akan hal itu adalah diriku, aku 
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adalah seorang perempuan Mesir yang biasa mengenakan Niqab/kerudung 
di negeriku, aku mengenakannya dalam pertemuan-pertemuan, aku 
merasa terpenjara selama dua jam karena aku berkumpul bersama kaum 
pria. Sedangkan kalian, masuk sekolah atau perguruan tinggi tanpa ada 
seorang lelakipun, sehingga jika kau menyingkapkan rambut atau 
wajahmu, maka kesucian dirimu tidak akan ternodai oleh pandangan lelaki 
yang melihatmu. 

Jangan kau berkata bahwa perempuan Mesir atau negeri lainnya 
merasakan kebebasan. Tidak! Kalianlah yang merasakan kebebasan dan 
kemuliaan yang lebih besar. Adapun kebebasan perempuan Mesir. 
Kebebasan untuk ikhtilath, berdandan, atau membuka aurat tidak dapat 
disebut kebebasan. Itu semua adalah penghambaan terhadap hawa nafsu 
dan setan, budak modernisme dalam bentuk yang baru dalam bentuk 
perempuan yang berubah menjadi manekin tanpa jiwa, tanpa nyawa. 
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Muna Abdul Ghani Meninggalkan 
Dunia Keartisan 

Seorang mantan artis, Muna Abdul Ghani, mengumumkan bahwa dia 
meninggalkan dunia keartisan dan memutuskan untuk bertaubat dan 
mengenakan hijab sesuai syariat. Dia juga meminta media massa untuk 
tidak menyiarkan gambar dirinya atau memperdengarkan lagu-lagunya. 
Dalam pernyataan taubatnya di menuturkan sebuah kisah sebagai berikut. 

Aku mulai berpikir akan apa yang aku lakukan jika maut 
menjemputku, sementara aku belum siap bertemu Tuhanku? Sebelum aku 
mengenakan jilbab, aku terus memikirkan jawaban atas pertayaan ini yang 
terus menghantuiku dan sering membuatku terbangun dari tidur karena 
menghitung diriku dengan hasil yang buruk. Hal ini tidaklah aneh 
mengingat aku memang dibesarkan dalam keluarga yang agamis. Seluruh 
saudari-saudariku mengenakan jilbab. Ketika datang ketetapan Allah, 
akupun mengenakan jilbab dan berhenti bernyanyi. 

Saudaraku, Hamdun, yang terus memohon padaku untuk mau 
mengenakan jilbab. Empat puluh hari sebelum wafat, ia memberiku 
beberapa kaset Islami yang berisi ceramah tentang kematian dan akhirat. 
Hatiku menikmati siraman rohani berupa hadits-hadits. Setelah itu 
almarhum pergi menunaikan ibadah haji lalu melanjutkan perjalanan ke 
Paris dan wafat di sana ketika sedang sujud! 

Peristiwa itulah yang kemudian menjadi sinar terang bagi hidup 
keartisanku yang gelap. Maka sebelum jenazah saudaraku itu dikuburkan, 
aku memutuskan untuk mengenakan jilbab dan berhenti berkesenian. 

Setelah kejadian itu, aku menyesali setiap menit yang berlalu tanpa 
mendekat kepada Allah Swt. Aku semakin intensif mempelajari Al-Quran 
sehingga setiap langkah hidupku adalah langkah untuk mendekatkan diri 
kepada Allah Swt. Kini kumulai hari dengan shalat fajar dilanjutkan 
dengan zikir pagi sebagai pengakuan akan karunia Allah Swt. Sesudah itu 
aku menghafalkan Al-Qur’an atau menghadiri halaqah kajian tafsir di Al-
Qur’an di Al-Azhar. Jika Allah mengijinkan, aku akan menghafalkan 
seluruh Al-Qur’an, karena ia akan menjadi penolong bagiku di akhirat. 

Dalam mengomentari lagu-lagunya yang lalu, Muna berkata. 

Aku tidak pernah mendengarkan apa-apa lagi dari kaset, selain bacaan 
Al-Qur’an. Aku juga memutuskan untuk tinggal saja di rumahku dan 
berhenti mengajar di lembaga musik Arab. Karena rumah lebih penting 
bagiku, anak-anakkupun mulai tumbuh dewasa dan membutuhkan 
pengarahan dariku agar dapat menempuh jalan Allah Swt karena akhirat 
jauh lebih baik dan lebih mulia. Atas dasar itu, aku memutuskan untuk 
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tidak lagi berkesenian meski hal itu mengasyikkan. Semoga Allah 
mengampuni perbuatanku yang lalu, karena satu ucapan tasbih yang 
diterima Allah dari seorang hamba-Nya yang beriman labih baik dari 
kerajaan yang dimiliki Sulaiman, sebagaimana ucapan hamdalah 
pahalanya akan memenuhi langit dan bumi. 

Sebagai penutup, aku berdoa kepada Allah, “Ya Tuhan kami jangan kau 
goyahkan hati kami setelah Kau beri kami hidayah, sesungguhnya Engkau 
Maha Pemberi.” 
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Istri-istri yang Berhasil 
Mempengaruhi Suami Mereka 
Untuk Meninggalkan Rokok 

Tidak diragukan lagi bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan, 
baik bagi si perokok maupun orang yang ada di sekitarnya, bahkan janin 
dalam kandunganpun akan menderita karena asap rokok. Kebiasaan 
merokok biasanya muncul dari teman yang buruk, lemah iman dan 
kemauan. Jika sudah kecanduan, perokok juga sulit mengendalikan diri. 

Berkaitan dengan hal itu, para istri sebenarnya memiliki peran penting 
dalam menghentikan kebiasaan merokok suami-suami mereka, dengan 
cara yang lembut melalui nasehat dan kesabaran. Berikut akan kami 
kisahkan beberapa orang istri yang berhasil membuat suami mereka 
berhenti merokok. 

Kisah Umm Nayef. 

Semenjak awal pernikahan, suamiku memang seorang perokok 
meskipun tidak banyak. Aku selalu menasehatinya agar berhenti merokok 
tapi percuma. 

Setelah Allah mengaruniai kami seorang anak, aku kembali meminta 
suamiku untuk berhenti merokok demi menjaga kesehatan anak kami. 
Kunasehati suamiku perlahan-lahan dengan cara yang bijaksana, hingga 
akhirnya suamiku berjanji akan berhenti merokok.  

Pada mulanya dia berhenti merokok hanya jika akan masuk rumah. 
Jadi, jika ingin merokok dia harus keluar rumah. Pada langkah selanjutnya, 
suamiku berhenti merokok di dalam mobil, karena akan membahayakan 
diriku dan anak kami. 

Usaha ini terus berlanjut sampai akhirnya suamiku berhasil 
menghilangkan kebiasannya merokok. Aku bersyukur kepada Allah karena 
suamiku memiliki tekad yang kuat untuk berhenti merokok. Sungguh, 
dalam menghadapi suatu masalah,  nasehat dan saran yang dilakukan 
secara lemah lembut akan mendatangkan hasil yang baik. Tentu selama 
usahaku itu, aku juga harus pandai-pandai menghadapi kegelisahan 
suamiku karena berhenti merokok. Berhenti merokok memang tidak 
semudah seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. 
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Suamiku Bertaubat di Mekkah 

Suamiku adalah seorang perokok berat. Aku baru mengetahui hal itu 
setelah kami menikah. Aku berusaha menasehatinya agar berhenti 
merokok. Namun dia enggan mendengar nasehatku karena aku tahu dia 
memang seorang perokok berat yang sudah merokok sejak lama. Bagi 
orang seperti dia berhenti merokok secara tiba-tiba tentu menjadi 
persoalan pelik seperti yang pernah dia katakan kepadaku. Aku akhirnya 
memutuskan untuk membantunya berhenti merokok secara sedikit demi 
sedikit. 

Tibalah Ramadhan. Di bulan puasa, suamiku biasanya merokok 
sebelum adzan subuh dan setelah itu dia berpuasa seperti biasa, sampai tiba 
saat berbuka. Sebuah rentang waktu yang sebenarnya cukup bagi mereka 
yang ingin berhenti merokok. 

Dalam pekan pertama, suamiku biasanya menghabiskan tiga batang 
rokok setiap sehabis magrib. Aku terus memintanya untuk mengurangi 
jumlah itu. Alhamdulillah dia menurutiku, karena dia memang bertekad 
untuk berhenti merokok. 

Pada pekan kedua, suamiku berusaha menyibukkan diri dengan shalat, 
beribadah, atau mengerjakan pekerjaan lainnya sehingga dia cukup 
menghisap dua batang rokok saja. 

Sampai di pekan ke tiga rokok yang dihisap suamiku sesudah magrib 
hanya tinggal satu batang saja, sisa waktunya dia gunakan untuk 
beribadah, mengerjakan pekerjaan lain, atau duduk-duduk bersama 
keluarga. 

Pada pekan terakhir Ramadhan, kami sekeluarga pergi ke Mekah untuk 
Umrah. Setelah kami melaksanakan manasik Umrah kami shalat magrib 
dan berbuka. Suamiku mengeluarkan sebatang rokok dan berniat untuk 
menghisapnya, aku berkata padanya, "Kalau ayah memiliki tekad bulat, 
maka mumpung kita sedang berada di Mekah, tempat paling suci di bumi. 
Dan aku tahu demi Allah, ayah adalah orang yang shalat dan ibadahnya 
baik, mengapa ayah tidak membuang saja semua rokok yang tersisa setelah 
ayah berusaha meninggalkannya sedikit demi sedikit? Dengan kemauan 
yang kuat insya Allah ayah akan dapat berhenti merokok sama sekali. 

Mendengar ucapanku suamiku hanya tersenyum, dia mengurungkan 
niatnya merokok. Sungguh, akhirnya kebahagianku sempurna, ketika 
suamiku tercinta dengan ijin dan pertolongan Allah Swt, dapat 
menghentikan kebiasaannya merokok dan bertaubat di tanah suci. 
Alhamdulillah! 
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Berhenti Merokok Demi                   
Si Buah Hati 

Kisah tentang Umm Sulthan. 

Aku selalu menasehati suamiku untuk berhenti merokok, namun dia 
tidak mau menuruti anjuranku. Walaupun, alhamdulillah, sebenarnya dia 
bukanlah seorang perokok berat. Suamiku tidak mau menyadari 
maksudku menasehatinya yaitu karena anak-anakku pasti akan mencontoh 
orang tua mereka. 

Sampai pada suatu hari, anakku yang baru berumur tiga tahun 
kedapatan sedang menghisap-hisap rokok. Suamiku langsung 
memukulnya. Itu adalah pertama kalinya suamiku memukul salah seorang 
anaknya, karena dia sangat menyayangi mereka. Suamiku memang tidak 
pernah tega untuk memukul, bahkan ketika salah satu anak kami 
melakukan kesalahan, suamiku akan lebih memilih untuk menasehatinya. 
Namun rupanya kejadian terakhir dianggap sebagai sesuatu yang gawat. 

Setelah kejadian itu, aku berkata kepada suamiku, “Anakmu telah 
menjadikan dirimu sebagai panutan dan contoh tauladan baginya, oleh 
sebab itu dia menirumu menghisap rokok.” 

Ketika mendengar perkataanku, suamiku menyadari kekeliruannya, 
maka sejak saat itu juga suamiku berhenti merokok. Pada saat itu tentu aku 
memang harus menghadapi kegelisahan suamiku, namun yang terpenting 
bagiku adalah dia sudah tidak merokok lagi. 
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Seorang Suami yang Bertaubat 
dari Miras Berkat Istrinya  

Minuman keras ... Induk segala keburukan. Allah telah memerintahkan 
kita untuk menjauhinya. Sangat banyak hadits Rasulullah yang berisi 
pengharaman minuman keras, bahkan baginda juga melaknat para 
peminum, penjual, dan pembuat miras. Agama kita yang hanif memang 
melarang kaum muslimin dari segala hal yang membahayakan jiwa, badan, 
keluarga, atau masyrakatnya. 

Allah Swt telah menciptakan manusia dan memberinya nikmat yang tak 
terhingga serta menjadikannya sebagai khalifah di bumi untuk 
memakmurkan dan membangunnya. Allah juga telah memberi manusia 
petunjuk jalan hidup yang mulia dan memberinya rejeki melalui jalan yang 
halal dengan menggunakan akal, hati, keimanan kepada Allah, dan segala 
apa yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw. 

Hanya hati yang matilah yang mentolerir minuman keras dan narkoba 
tanpa memedulikan bahaya yang dikandungnya. Orang-orang dengan hati 
yang mati tentu membutuhkan bimbingan dan uluran tangan kita untuk 
menghentikan kebiasaan mereka. 

Oleh sebab itu, maka pemerintah Kerajaan Arab Saudi memerangi para 
pecandu narkoba dan mendukung siapa saja yang berusaha berhenti 
menggunakan narkoba serta memberikan kesempatan seluas-luasnya 
dengan menanggung seluruh biaya pengobatan, sampai para pengguna 
narkoba dapat kembali menjadi orang baik-baik di tengah masyarakat 
dengan badan yang sehat dan menjadi orang yang bermanfaat untuk 
negara dan dirinya sekaligus taat kepada Allah Swt. Kerajaan juga 
menerapkan hukuman mati bagi para bandar dan penyelundup narkoba, 
disebabkan besarnya kerusakan yang mereka timbulkan. 

Seorang mantan pengguna narkoba mengisahkan. 

Aku lahir di sebuah negeri dimana minuman keras dijual bebas. Di sana 
juga banyak terdapat tempat penjualan minuman keras seperti bar, taman 
umum, dan cafe. Sampai kemudian mantan Presiden Ja’far An-Namiri 
menjelang akhir hayatnya menutup tempat-tempat penjualan miras dan 
memberlakukan hukuman cambuk bagi yang meminumnya. 

Aku mengenal miras sejak aku masih menjadi siswa bersama teman-
temanku, meski kami meminumnya dalam kesempatan yang terbatas. 
Setelah aku menyelesaikan studi, aku biasa meminum miras bersama 
teman-teman sekantorku. Tanpa kusadari, aku mulai menggunakan 
narkoba yang dicampurkan oleh temanku di dalam miras yang kuminum. 
Hampir saja aku ketagihan.Akan tetapi aku segera meninggalkan teman-
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temanku, karena walaupun aku ini pecandu miras, namun aku tidak mau 
menggunakan narkoba karena aku tahu ia sangat berbahaya sebagaimana 
aku juga tahu bahwa kebanyakan dari para pengguna narkoba berujung 
pada dua hal, menjadi gila atau mati! 

Aku masih meneruskan kebiasaan burukku sampai saat kumenikah. Di 
dalam pernikahan aku mengalami banyak masalah dengan istriku 
disebabkan miras dan seringnya aku dugem. Istriku memang penyabar, ia 
terus menasehatiku untuk meninggalkan minuman keras. 

Ramadhan tiba. Aku berpuasa sebulan penuh dan sampai bulan suci 
berlalu aku sama sekali tidak menyentuh miras, baru setelah Ramadhan 
lewat aku kembali meminum miras. 

Pada suatu hari aku keluar dari rumah karena mendengar suara orang 
ramai mengerumuni sesosok mayat lelaki yang tergeletak di depan 
rumahnya. Kudengar orang-orang berkata, “La haula wa la quwwata illa 
billah! Orang ini mati dalam keadaan mabuk” Aku mendatangi kerumunan 
itu untuk melihat siapa gerangan yang mati.  

Seusai melihat mayat itu, aku kembali ke rumahku dan kuceritakan 
kejadian itu kepada istriku. Istriku berkata, “Apakah abang merasa sedih? 
Apa jadinya kalau yang mati itu adalah abang? Bagaimana abang akan 
menghadap Tuhan dalam keadaan mabuk?” Kata-kata istriku itu kurasakan 
seperti sembilu yang menyayat hatiku sampai akhirnya kuputuskan untuk 
bertaubat kepada Allah, kusesali segala yang pernah kulakukan dan aku 
memohon kepada-Nya pahala dan mati dalam husnul khatimah. 
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Taubat Pada Malam Pertama 

Seorang pemuda mengisahkan. 

Bertahun-tahun aku biasa meminum minuman keras. Temanku sangat 
banyak. Setiap malam kami biasa berkumpul untuk minum-minum dan 
gobrol kesana-kemari karena kami mengganggap dengan melakukan itu 
kami akan dapat menghapuskan segala kesulitan dan mendapatkan 
kebaikan. Akan tetapi apa yang kami lakukan tak kunjung mendatangkan 
apa yang kami harapkan. Tidak dengan minum-minum, tidak pula dengan 
dugem, yang terjadi justru kesulitan kami semakin bertumpuk. 

Sampai akhirnya pada saat menjelang malam pertama, teman-temanku 
menganjurkan agar aku meminum miras karena menurut mereka, hal itu 
akan menjadikan aku lebih perkasa. Aku mengikuti anjuran mereka untuk 
meminum miras. 

Ketika tiba saatnya, aku masuk ke kamar bersama istriku. Ternyata 
istriku mengetahui bahwa aku sedang mabuk. Tiba-tiba istriku menjauhiku 
dan meminta aku untuk membuka pintu kamar seraya memberiku dua 
pilihan: menceraikannya atau bertaubat kepada Allah dengan 
meninggalkan kebiasaan meminum miras. Maka mulai malam itu juga aku 
tidak pernah meminum miras lagi. Segala puji bagi Allah yang telah 
memberiku petunjuk dan menyelamatkan diriku dari siksa-Nya. 
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Berhenti Meminum Miras di Tangan 
Seorang Perempuan 

Ini adalah kisah Abu Abdul Aziz, seorang ahli maksiat yang di akhir 
hayatnya bertaubat kepada Allah dan wafat dalam keadaan suci. Pada hari-
hari menjelang kematiannya, kulihat almarhum jika mendengar adzan 
langsung mencari masjid terdekat untuk melaksanakan shalat yang dulu 
sering ditinggalkannya. Beliau sangat gemar melakukan shalat wajib 
berjamaah. 

Berikut kisah taubat almarhum. 

Aku adalah orang yang sering meninggalkan shalat, jikalaupun aku 
melaksanakannya, maka aku hanya melakukannya ala kadarnya. Jika 
malam tiba, kegemaranku adalah berkumpul dengan teman-temanku 
untuk bernyanyi dan minum-minum. Rusak benar aku saat itu. Sampai 
akhirnya Allah menghendaki kebaikan bagiku ketika aku pergi 
mengunjungi salah seorang kerabatku bersama seorang teman. 

Setelah mengucapkan salam aku masuk ke rumah yang kukunjungi dan 
kugendong salah seorang anak kecil untuk kuajak main. Tiba-tiba bocah 
itu mengompol sehingga pakaianku basah. Akupun meminta ibunya untuk 
mengambil si bocah karena pakaianku telah basah terkena ompolnya.  

Ibu si bocah menjawab, “Kalau yang diompoli adalah engkau, maka tak 
ada masalah. Untung dia tidak mengompoli si Fulan.” Ibu itu menyebut 
nama rekanku.  

Karena heran dengan perkataannya aku kemudian bertanya, “Mengapa 
bisa begitu?” 

Si ibu berkata, “Karena kau tidak shalat seperti Fulan” 

Jawaban itu menghantam dadaku. Aku pulang. Aku mandi besar dan 
mulai saat itu aku berhenti meminum miras dan berkumpul bersama 
teman-temanku yang bejat, akupun mulai melakukan shalat. Bukan main 
gembiranya istriku yang sudah lama menganjurkan diriku untuk 
meninggalkan miras. Dia memang seorang istri yang memegang teguh 
ajaran Islam. Aku mengharap semoga Allah mengampuni segala dosa-
dosaku yang menggunung serta mengasihiku bersama seluruh kaum 
muslimin dan memanugerahi mereka husnul khatimah. 
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Istri Teladan 

Su’da masuk menemui suaminya, Thalhah bin Ubaidillah. Ia melihat 
ada sesuatu pada diri suaminya yang dia tidak tahu penyebabnya. Ia takut 
kalau-kalau ada kewajiban atau tanggung jawabnya yang tak terpenuhi, 
maka ia bertanya, “Ada apa gerangan suamiku? Adakah yang salah dengan 
diriku” “Tidak, istriku, engkau adalah seorang istri teladan, aku hanya 
sedang memikirkan akan kuapakan hartaku yang sedemikian banyak ini.” 

“Jangan kau risau suamiku, kumpulkan orang lalu bagikan hartamu.” 
Jawab Su’da. 

Thalhah lalu memerintahkan salah seorang pembatunya untuk 
mengumpulkan orang dan membagikan 400 ribu dari uangnya.1 

Syaikh Mazin Al-Farih menerangkan tentang hadits diatas dan 
menerangkan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh setiap pasangan 
dalam hubungan mereka. Beliau berkata, “Inilah contoh dari Su’da yang 
selalu mencari tahu bagaimana perasaan dan keadaan suaminya. Dia 
merasakan derita yang menimpa suaminya dan ikut merasakan kesedihan 
dan kesusahan suaminya. Dia gembira dikala suaminya suka, dan dia sedih 
dikala suaminya berduka. Bukan hanya itu, Su’da selalu merasa bahwa jika 
suaminya sedih, jangan-jangan dialah penyebab kesedihan itu. Dan dia 
selalu siap memperbaiki kesalahannya agar suaminya dapat kembali 
tersenyum gembira. 

Dari hadits itu juga tampak kezuhudan Su’da ketika ia menganjurkan 
suaminya untuk bersedekah. Inilah contoh seorang perempuan zahidah 
salehah yang mampu menaklukkan dirinya, dengan menafikan 
kebahagiaan untuk memiliki pakaian baru, perhiasan, atau bertamasya 
bersama suami tercinta, seperti yang saat ini dilakukan oleh para 
perempuan modern. 

Su’da lebih merisaukan kesedihan yang menimpa mereka yang 
perutnya kosong, kakinya telanjang, dan pakaiannya compang-camping. 
“Kumpulkan orang, sedekahkan hartamu untuk mereka.” begitu ujarnya. 

Kita tentu tidak dapat menafikan suami Su’da yang telah memuji 
istrinya, “Kau adalah seorang istri teladan.” Betapa menyejukkan kata-kata 
itu menyentuh hati seorang istri yang mendengarnya dari mulut suami 
pujaannya. 

Sebagaimana seorang suami juga tidak boleh meminggirkan peran istri, 
hendaklah suami menyampaikan keluh kesah atau emosi dalam jiwanya 
kepada istri. Karena suami tahu bahwa istri memang suka mendengar 

                                                      
1 Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad yang shahih 
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keluhan dari suaminya, sebab dengan demikian istri akan merasakan 
bahwa dirinya benar-benar bersemayam dalam lubuk hati suaminya 
tersayang. 

Rasulllah Saw diriwayatkan pernah memberitahu para sahabat bahwa 
ada seorang istri penjual kayu bakar yang masuk surga disebabkan 
kebaikan perlakuannya terhadap suaminya. Yang dilakukan perempuan itu 
adalah setiap suaminya mencari kayu bakar di gunung untuk dijual dan 
hasilnya digunakan untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari, si istri 
di rumah ikut merasakan jerih payah suaminya mencari nafkah, dia 
merasakan haus yang mencekik tenggorokan suaminya ketika berada di 
gunung, sehingga dia selalu menyiapkan air dingin sebelum suaminya 
kembali, dia juga merapikan rumah, memasak makanan dan menunggu 
kedatangan suaminya dengan baju yang terbaik. Ketika pintu terbuka, dia 
menyambut suaminya seperti seorang mempelai perempuan menyambut 
pasangannya, diserahkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya. Jika 
suaminya ingin beristirahat, maka dia segera menyiapkan segala 
sesuatunya, dan jika suaminya menginginkan dirinya, maka dia akan 
bersandar di bahu suaminya seperti seorang bocah yang merindukan 
ayahnya. Itulah hal-hal yang menyebabkan perempuan itu layak masuk 
surga. 

Tak ada yang kita perlukan hari ini selain mengikuti jejak perempuan 
dalam hadits tersebut yang menjadikan ketenteraman hati suami dan 
pendidikan anak-anak sebagai tujuan utama yang bermanfaat di dunia dan 
akhirat. 



 

Kisah-kisah Air Mata Penyesalan________________________________________________________________  36

Orang-orang yang Ketinggalan 
Jaman di Abad 15 Hijriyah 

Pada suatu hari Musa bin Ishaq, hakim kota Rayy dan Ahwaz pada abad 
13 hijriyah, menjalankan tugas untuk menangani beberapa kasus. Diantara 
para penggugat ada seorang istri yang menuntut suaminya untuk melunasi 
mahar sebesar 500 dinar. Suaminya menolak tuntutan itu.  

Musa berkata kepada lelaki itu, “Datangkan saksi-saksimu.” 

“Aku sudah mendatangkan mereka.” Jawab si suami. 

Hakimpun kemudian meminta supaya salah satunya dihadapkan 
padanya lalu berkata, “lihatlah si istri untuk memantapkan persaksianmu.” 
Lalu dia meminta si istri untuk berdiri. Si suamipun terkejut dan berkata, 
“Apa yang kalian inginkan darinya?” Musa berkata, “Saksi harus melihat 
wajah istrimu agar dapat mengenalnya.” 

Si suami rupanya tidak suka istrinya dipaksa untuk menyingkapkan 
wajahnya  untuk diperlihatkan kehadapan para saksi. Dia berkata, “Wahai 
hakim aku mengaku bahwa aku memang memiliki hutang mahar seperti 
yang disebutkan istriku, tapi kumohon jangan kau perintahkan dia untuk 
memperlihatkan wajahnya.” 

Si istripun menyadari betapa besar rasa cemburu dan perlindungan 
yang diberikan oleh suaminya di depan khalayak. Kemudian dia berkata 
kepada hakim, “Wahai hakim aku memintamu menjadi saksi bahwa aku 
telah menghibahkan maharku untuk suamiku dan aku membebaskannya 
dari pembayaran maharku di dunia dan di akhirat.” 

Inilah salah satu kejadian pada abad 13 hijriyah. Sementara kita di abad 
ke 15 ini sering menyaksikan hal yang sebaliknya. Banyak suami yang 
membolehkan begitu saja istri dan putri-putrinya keluar rumah dengan 
dandanan mencolok, memancing fitnah dan mengabaikan rasa malu 
dengan alasan agar mereka tidak ketinggalan jaman. 

Peradaban macam apa ini? Apakah seluruh hal yang hina dan merusak 
ini dapat disebut sebagai kemajuan? Jika ini disebut kemajuan, maka kita 
tak boleh menerimanya, biarlah mereka menyebut kita sebagai “orang-
orang yang ketinggalan jaman.” 
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Adab Seorang Istri2 

Seorang perempuan dusun menasehati anaknya menjelang malam 
pertamanya. 

Wahai anakku, engkau akan meninggalkan rumah tempat tinggalmu, 
tempat dimana kau tumbuh, menuju satu tempat asing yang tak kau kenal, 
berisi orang yang belum akrab denganmu. Oleh sebab itu, jadilah kau di 
sana sebagaimana layaknya hamba sahaya, maka dia akan menjadi hamba 
sahaya bagimu. Jagalah sepuluh hal untuknya: 

Pertama dan kedua: Dampingi dia dengan sifat Qana’ah, dan 
pergaulilah dia dengan kepatuhan dan ketaatan. 

Ketiga dan keempat: Perhatikan “mata” dan “hidung” nya. Jangan 
sampai matanya melihatmu dalam keadaan buruk, dan usahakanlah agar 
hidungnya selalu mencium bau harum dari tubuhmu. 

Kelima dan keenam: Perhatikan waktu makan dan tidurnya, karena 
perut yang lapar dan kurang tidur akan mudah memicu kemarahan. 

Ketujuh dan kedelapan: Jagalah hartanya dan anggaplah keluarganya 
sebagai keluargamu sendiri. Hartanya harus kau pergunakan dengan baik, 
keluarganya harus kau perlakukan dengan baik. 

Kesembilan dan kesepuluh: Jangan sekali-kali kau bantah perintahnya, 
dan jangan kau sebarkan rahasianya, karena jika kau membantahnya dia 
akan sakit hati, dan jika kau sebarkan rahasianya berarti kau berkhianat. 
Jangan sekali-kali kau bergembira di saat dia sedih, dan jangan kau 
bersedih di saat dia bergembira. Sungguh tabiat buruk dimulai dengan 
menganggap remeh yang berlanjut dengan sikap suka memperkeruh segala 
sesuatu. Jadilah orang yang paling hormat padanya, maka dia akan 
menghormatimu. Ketahuilah bahwa kau tidak akan pernah mendapatkan 
apa yang kau inginkan sampai kau dapat mengutamakan keridhoannya di 
atas keridhoanmu, dan keinginannya di atas keinginanmu, baik atas 
sesuatu yang kau sukai atau sesuatu yang kau benci yang telah Allah 
pilihkan untukmu. 

                                                      
2 Dari buku “Kaifa Akhtaaru Syarikat Hayati?/teknik memilih pasangan” 
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Mu’adzah Binti Abdullah 

Pada malam pertama bersama suaminya yang bernama Shilah bin 
Asyim, salah seorang tabi’i yang dihormati, keponakan Mu'adzah datang 
untuk memakaikannya sebuah pakaian terbaik dan mengajaknya masuk 
rumah untuk diberi minyak wangi. Rumah itu telah dihias indah. 

Setelah suaminya masuk ke kamar bersamanya, suaminya 
mengucapkan salam lalu shalat, Mu’adzah bermakmum di belakangya. 
Sepasang suami istri ini shalat sampai fajar menyingsing. Waktu subuh tiba 
dan mereka lupa bahwa ini adalah malam bahagia. 

Nama lengkapnya adalah Umm Ash-Shahba’ Mu’adzah binti Abdullah 
Al-Adawiyah Al-Bashriyah, salah seorang Tabi’at yang mulia dan 
terpandang. Dia tumbuh di lingkungan para sahabat Nabi Saw dan 
mereguk pengetahuan dari mata air yang bersumber langsung dari 
Rasulullah Saw. Maka tidaklah aneh mengapa Mu’adzah begitu mulia, 
karena dia langsung belajar dari Ummul Mu’mimin ‘Aisyah ra, Ali bin Abu 
Thalib ra, dan Hisyam bin Amir ra. Yang dia temui secara langsung dan 
meriwayatkan hadits dari mereka.  

Sungguh tak aneh jika Mu’adzah beribadah sedemikian tekun. Jika dia 
sedang sendirian maka pasti yang dilakukannya adalah shalat. Dia juga 
selalu menghidupkan malam dengan tahajjud dan tasbih. Setiap malam 
Mu'adzah selalu membaca Al-Quran. Jika siang menjelang dia berkata, “Ini 
adalah siang terakhir bagiku” lalu dia tak tidur. Jika malam datang dia 
berkata, “Ini adalah malam terakhir bagiku” lalu dia akan terus terjaga 
sampai pagi. Jika dia ketiduran, maka dia akan segera mengelilingi 
rumahnya dengan menyesali diri, terus dia mengitari rumahnya sampai 
pagi karena takut kalau-kalau maut datang ketika dirinya sedang lelap 
tidur. 

Dikarenakan ibadah telah meresap dalam diri perempuan salehah ini, 
maka dari lidahnya banyak muncul kata-kata hikmah. Banyak atsar 
darinya yang menunjukkan kefashihan, tata bahasa, dan penguasaannya 
terhadap kalimat. Semuanya mengindikasikan kedalaman iman dan 
keyakinannya yang kokoh.  

Diantara atsar dari Mu'adzah adalah: “Aku heran terhadap mata yang 
sanggup tidur padahal ia tahu panjangnya tidur di dalam kubur” atau 
ucapannya ketika menasehati anak susunya, “Wahai anakku, hendaklah 
kau menghadap Allah dalam keadaan penuh kehati-hatian dan penuh 
harap. Sungguh aku melihat bahwa para pengharap ridho-Nya menduduki 
derajat yang tinggi di sisi Allah pada hari kiamat, dan kulihat orang-orang 
yang takut kepada-Nya selalu memohon perlindungan Allah pada hari 
dimana manusia menghadap Allah Swt.” 
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Maka tak mengherankan jika dalam setiap langkah dalam hidupnya 
selalu ada keinginan yang luhur dan segala jerih payahnya untuk menjadi 
contoh jiwa yang luhur dan keyakinan terhadap ke-Maha Kuasa-an Allah 
Swt dan ke-Maha Bijaksana-an-Nya. 

Pada tahun 62 hijrah, suami Mu’adzah dan seorang anaknya syahid di 
Sijistan ketika memerangi orang Turki. Ketika Mu’adzah mendengar 
kejadian itu, dia tetap tabah dan mengembalikan segala sesuatunya kepada 
Allah Swt. Bahkan ketika banyak perempuan datang untuk bertakziyah, 
Mu’adzah berkata, “Aku menyambut kalian jika kalian datang untuk 
mengucapkan selamat, jika tidak maka lebih baik kalian pulang” Sehingga 
seluruh yang hadir begitu kagum dengan ketabahan Mu’adzah dan mereka 
terus membicarakan betapa Allah telah menganugerahkan kesabaran 
kepada dirinya. Hal itu semakin membuat Mu’adzah mulia dan dihormati. 

Disamping dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang zuhud, banyak 
ulama yang menyatakan bahwa dia adalah juga seorang ahli fikih. Yahya 
bin Mu’in pernah menyatakan, “Mu’adzah adalah orang terpercaya dan 
perkataannya dapat dijadikan hujjah. Ibnu Hibban juga menyebut nama 
Mua’dzah dalam karyanya “Ats-Tsiqat” 

Ibnu Hajar rahimahullah meriwayatkan karamah yang dimiliki 
Mu’adzah dalam karyanya “Tahdzib At-Thadzib.” Pada suatu ketika datang 
seorang lelaki dari Bashrah untuk menemui Mu’adzah. Lelaki itu berkata, 
“Aku merasakan sakit perut, lalu dia meminta nabidz al-jar3 maka 
kuberikan padanya satu gelas. Dia meletakkan gelas itu lalu berdoa, “Ya 
Allah, sesungguhnya Engkau Mengetahui bahwa Ummul Mukmimin 
‘Aisyah telah berbicara kepadaku bahwa Nabi melarang nabidz al-jarr, 
maka berilah kami sekehendak-Mu. Kemudian dia membalikkan gelas 
sehingga isinya tumpah, kemudian Allah menghilangkan penyakitnya." 

Dua puluh tahun telah berlalu sejak suaminya syahid. Setiap hari 
Mu’adz selalu mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Azza wa 
Jalla. Dia mengharapkan semoga Allah mempertemukan dirinya dengan 
suami dan anaknya dalam rahmat Allah.  

Menjelang ajalnya, Mu’adzah menangis lalu tertawa. “Mengapa kau 
menangis lalu tertawa?” Tanya seseorang. Mu’adzah menjawab, “Aku 
menangis karena aku ingat bahwa aku akan berpisah dengan ibadah puasa, 
shalat, dan zikir. Dan aku tertawa karena aku melihat suamiku, Abu Ash-
Shahba’ telah menyambut di serambi sebuah rumah di atasnya ada dua dua 
buah keranjang hijau dan dia berada di tengah sekelompok orang yang 
demi Allah aku tidak pernah melihat yang seperti mereka di dunia, akupun 
tertawa kepadanya. Wa laa araani dzalika adraka fardhan 

Mu’adzah telah wafat, namun namanya abadi. Suri tauladan yang 
ditinggalkannya terus hidup untuk dicontoh oleh para muslimah sepanjang 
jaman. 

                                                      
3 jus kurma 
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Memakai Hijab Setelah Lewat    
Lima Puluh Tahun 

Seseorang menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang 
bertaubat setelah umurnya lima puluh tahun. Dia mengenakan hijab 
lengkap dengan penutup muka. Berikut kisahnya. 

Saudari nenekku telah melewati umur lima puluh tahun. Meskipun 
umurnya sudah setua itu, dia tidak pernah memperhatikan masalah agama. 
Dia masih suka memakai pakaian yang tidak Islami. Hal itu terus berlanjut 
sampai aku dewasa. Karena memang tidak ada orang yang mengajak ke 
arah kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran atau mengajarkan 
agama. 

Kemudian muncullah ormas Ansharus Sunnah yang membangun 
kantor pusat dan sebuah lembaga tahfidz Quran di wilayah kami. Mereka 
memberikan tempat khusus bagi kaum perempuan untuk mengajarkan 
agama kepada mereka.  

Nenekku rupanya sangat tertarik dengan kegiatan ini dan 
menghadirinya secara rutin. Dia mulai melaksanakan shalat tepat pada 
waktunya dan menolak berjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahram, 
dia juga mulai menghafal beberapa surat pendek, meskipun dia buta huruf.  

Suatu hari nenekku itu melihat seorang perempuan yang mengenakan 
hijab lengkap, dia bergumam, “Inilah pakaian yang sesuai syariat” sejak 
saat itu ia mengenakan hijab lengkap. Ada sementara orang yang berkata 
kepadanya, “Nenek sudah tua, jadi sebenarnya nenek boleh 
memperlihatkan wajah, Allah berfirman,  

'Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan 
mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka 
dosa menanggalkan pakaianmereka dengan tidak (bermaksud) 
menampakkan perhiasan…'”  

Mendengar itu nenekku berkata, “Tolong kau bacakan ayat itu sampai 
selesai.” Orang itu kemudian melanjutkan, 

“Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (An-Nur [24]:60)  

Lantas nenekku berkata, “Aku ingin menjauhkan diri dari larangan 
Allah karena waktu aku muda dan bodoh aku telah bermaksiat kepada-Nya 
dengan tidak menutup wajahku, maka kini setelah aku tua dan mengetahui 
ajaran-Nya aku ingin menaati perintahnya untuk menutup wajah. Wahai 
kaum perempuan carilah ilmu yang bermanfaat, karena ibadah tanpa ilmu 
hanya akan menghancurkan manusia. Aku memohon kepada Allah semoga 
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Dia berkenan menerima taubatku dan mau mengasihi dan mengampuniku 
atas apa yang dulu aku lakukan. Nabi Saw bersabda, “Sesungguhnya Allh 
menerima taubat seorang hamba selama belum sampai ajalnya, dan 
seseorang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak 
berdosa.” 

Seperti itulah keadaan nenekku. Kini dia telah menghafal Juz ‘Amma 
setelah sebelumnya dia tidak hafal satupun ayat Al-Qur’an. Anak-anaknya 
yang jauh lebih muda juga mulai mengikuti kebiasaannya untuk memakai 
hijab. 

Atas berkat rahmat Allah melaluin kegiatan ormas Ansharul Islam, 
banyak lelaki dan perempuan yang mempelajari ilmu syariat dan hal-hal 
yang menjadi kewajiban seorang muslim dan menjauhkan diri dari 
praktek-praktek kesufian yang keliru dengan taklid butanya. 
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Kelompok Pemudi yang Kembali 
Kepada Allah Swt 

Ada sekelompok pemudi ugal-ugalan tinggal di desa Riyadh di pinggir 
kota Khurtum. Mereka hidup sangat berkecukupan dengan mobil mewah 
dan harta yang melimpah. Sementara di sekitar mereka banyak orang yang 
banting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para pemudi ini 
asyik dengan kegemaran mereka yang tak karuan.  

Mereka begitu saja mengikuti jaman. Rambut mereka dicat warna-
warni seperti rambut yang terkena debu. Pakaian mereka aneh, buruk dan 
sangat ketat, sehingga tampak seperti akan robek karena begitu ketatnya 
dan begitu terbuka sehingga membuat mereka telanjang meski mereka 
berpakaian. Sepatu mereka haknya sangat tinggi, sehingga tubuh mereka 
akan bergoyang ketika berjalan. Kau tentu akan merasa jijik jika melihat 
mereka dengan pakaian yang menggoda. Jika malam datang mereka dugem 
di taman-taman atau pasar. 

Namun rupanya Allah menghendaki kebaikan untuk mereka. Sebab 
ternyata mereka didera kegundahan dan kegelisahan batin. Mereka 
berusaha berobat ke rumah sakit, namun penyakit mereka tak kunjung 
sembuh. Sampai seseorang berkata kepada mereka bahwa penyakit yang 
mereka derita adalah akibat tenung, guna-guna atau disebabkan 
kedengkian orang kepada mereka. Maka mereka kemudian pergi ke dukun, 
tapi percuma, mereka tak dapat sembuh juga. Sampai akhirnya mereka 
mendengar ada seseorang yang dapat mengobati penyakit dengan 
menggunakan Al-Quran di kawasan Kalakilah. Mereka segera mendatangi 
orang tersebut. 

Sesampainya disana, si Tabib melihat tingkah laku para pemudi ini 
yang telah menjauhkan mereka dari jalan kebenaran dan mendekatkan 
kepada jalan setan. Maka dia menganjurkan mereka untuk segera sadar 
dan bertaubat kepada Allah Swt. Si Tabib mengajak para pemudi ini ke arah 
kebenaran dengan cara yang baik sampai akhirnya para pemudi bersedia 
bertaubat kepada Allah dan mulai mengenakan hijab. Pada saat itulah para 
pemudi ini menemukan ketenangan dan kini mereka menjadi penyeru ke 
jalan Allah dan menyesali segala yang pernah mereka perbuat. 

Salah seorang pemudi itu berkata, “Aku dulu sulit tidur dan selalu 
gelisah meskipun kami hidup berkecukupan. Setelah aku bertaubat kepada 
Allah Swt, barulah aku menemukan ketenteraman hakiki dan kenangan 
batin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk sebelum 
datang ajal kami, dan itulah anugerah terbesar dari-Nya uuntuk kami. Kini 
aku selalu membaca Al-Quran setiap malam dan kurasakan ketenangan. 
Aku mengharap semoga Allah mau mengampuni dosa-dosaku dan melipat 
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gandakan kebaikanku. Sungguh Dia Maha penyantun lagi Maha 
Penyayang, Maha Pemaaf dan Maha Bijaksana. Dia berfirman, 
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 “Katakanlah:"Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap 
diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat 
Allah.Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. 
Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (Az-Zumar [39]:53) 

Seorang pemudi lain berkata, “Kami dulu selalu melakukan maksiat 
kepada Allah Swt di atas bumi milik-Nya dan dengan segala anugerah yang 
Dia berikan. Dan Allah tetap Bersabar melihat tingkah kami. Alhamdulilah 
karena Allah telah memberi kami kesempatan dan menangguhkan ajal 
kami sampai kami sempat bertaubat kepada-Nya dan tidak menimpakan 
adzab kepada kami serta tidak memutuskan jalan menuju taubat. Allah 
berfirman,  
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“Dan Tuhanmulah Yang Maha Pengampun, lagi mempunyai rahmat. 
Jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka,tentu Dia akan 
meyegarkan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang 
tertentu (untuk mendapat azab) yang mereka sekali-kali tidak akan 
menemukan tempat berlindung daripadanya.” (Al-Kahfi [18]:58) 

Segala puji bagi-Nya yang telah melimpahkan kepada kami kebaikan 
dan anugerah-Nya. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah telah bersabda,  

“Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum 
datang ajal” (HR Tirmidzi)  

Oleh sebab itu aku menyeru kepada para orang tua untuk 
memperhatikan para buah hati mereka, karena peran mereka sangatlah 
penting untuk mengarahkan anak-anak mereka kepada jalan yang benar. 
Kami tidak akan terjerumus jika bukan disebabkan ketidak patuhan kami 
terhadap ajaran agama.” 

Kita mengharap semoga Allah meneguhkan kita semua dalam 
kebenaran sampai kita mati dan menjadikan kita orang-orang yang pandai 
dalam urusan agama. 

Terakhir ingin kusampaikan pesanku untuk saudara-saudaraku 
dimanapun mereka berada untuk memegang teguh ajaran Islam dan 
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bersungguh-sungguh menuntut ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang 
telah disabdakan oleh Rasulullah Saw. dan hendaklah mereka mempelajari 
agama dari ulama yang kompeten dan menjauhi ajaran yang tidak jelas. 
Hendaknya mereka juga memperbanyak ibadah kepada Allah Yang Maha 
Tunggal Yang menjadi tempat bergantung jauh dari kesyikrikan dan riya’ 
serta tidak mabuk dunia beserta segala gemerlapnya. 
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Taubatnya Seorang Istri            
yang Sering Keluar Rumah               

Tanpa Seijin Suaminya 

Kisah dari Umm Mash’ab. 

Aku adalah orang yang sering melalaikan shalat meskipun suamiku 
rajin shalat. Suamiku sering bepergian sesuai dengan pekerjaannya. Aku 
tidak banyak memperhatikan ajaran agama dan sering keluar rumah 
sampai-sampai karena begitu seringnya aku keluar rumah, beberapa kali 
suamiku pulang dan aku sedang tidak ada di rumah. 

Jika itu terjadi biasanya suamiku akan memarahiku dan menasehatiku 
untuk tinggal di rumah untuk mendidik anak-anak dan tidak terlalu sering 
keluar tanpa keperluan yang jelas. Namun seperti biasanya, aku tak pernah 
memperhatikan nasihat suamiku. 

Ketika aku keluar rumah, biasanya aku berdandan dan mengenakan 
baju yang bagus. Sampai suatu hari aku mendengar bahwa di rumah salah 
seorang temanku akan diadakan pengajian agama untuk kaum ibu. Karena 
acara tersebut adalah susutu yang baru bagi kami, maka malam itu aku 
datang ke pengajian itu.  

Pengajian dimulai. Datanglah seorang daiah yang mengenakan hijab. 
Dalam ceramahnya dia banyak membicarakan tentang perempuan. Dia 
juga banyak meluruskan kebiasaan masyarakat modern yang tidak Islami. 
Ceramah yang disampaikannya sungguh menyentuh banyak hati kami 
yang hadir sehingga banyak dari kami yang menangis. 

Aku bertanya kepada daiah itu tentang masalah istri yang keluar rumah 
tanpa seijin suaminya. Daiah itu menjawab, “Itu adalah perbuatan haram, 
karena setiap istri harus meminta ijin suaminya jika ingin keluar rumah 
dan hendaklah mereka keluar rumah dalam keadaan tidak berhias dan 
tidak mengenakan perhiasan, seperti yang biasa dilakukan orang kaum 
perempuan saat ini. Mereka juga dilarang memakai minyak wangi. Karena 
istri yang keluar rumah tanpa seijin suaminya akan dilaknat oleh para 
malaikat sampai ia kembali.”  Malam itu aku pulang dengan tekad di 
dalam hati untuk tidak lagi meniggalkan rumah tanpa seijin suami. Saat itu 
suamiku sedang pergi.  

Ketika suamiku pulang aku menghadap padanya dan meminta ijin 
untuk keluar rumah. Suamiku kaget dengan apa yang kulakukan, ia 
berkata, “Sejak kapan kau meminta ijin padaku? Ada apa gerangan?” 
Kemudian akupun menceritakan kepadanya peristiwa yang kualami. Aku 
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meminta maaf dan berjanji untuk tidak keluar rumah tanpa keperluan 
yang mendesak dan aku juga berjanji akan menjaga shalatku. 

Alhamdulillah Allah telah memberi hidayah kepadaku menuju jalan 
yang lurus setelah aku tersesat dan jauh dari zikir kepada-Nya dengan 
keadaan batin yang tidak tenang. Kita memohon kepada Allah agar 
mengarahkan kita kearah hal-hal yang dicintai dan diridhoi-Nya. 
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Seorang Lelaki yang Bertaubat di 
Tangan Perempuan yang Tinggal 

Dekat Masjid 

Seorang lelaki menuturkan sebuah kisah dengan wajah penuh 
penyesalan. 

Aku dulu tidak pernah shalat. Dan aku tidak merasa bersalah atau tak 
enak hati, seolah shalat bukanlah perkara yang penting bagiku, padahal 
aku seorang muslim. 

Aku adalah seorang yang muslim dari namanya saja. Jika Ramdahan 
tiba, aku berpuasa dan melaksanakan shalat seolah aku menyembah bulan 
Ramadhan, karena aku melupakan semua syariat itu pada sebelas bulan 
lainnya. Meskipun rumahku dengan dengan masjid, namun aku tidak 
pernah bertanya pada diriku mengapa aku tidak shalat? Jika malam tiba 
kegemaranku adalah begadang bersama teman-temanku. Aku juga tidak 
pernah berpikir untuk menikah meskipun kini umurku sudah lewat tiga 
puluh lima tahun. 

Pada suatu ketika aku memperhatikan seorang perempuan yang rajin 
pergi ke masjid setiap shalat lima waktu, kehususnya waktu ashar. Dia 
mengenakan hijab dan berjalan malu-malu di tepi jalan sehingga tubuhnya 
seolah menempel di tembok tepi jalan. Aku sering menegurnya, namun dia 
tidak pernah membalas teguranku. Sampai karena begitu seringnya aku 
mengganggunya, suatu saat dia berkata kepadaku, “Apa yang kau inginkan 
dariku?” 

“Aku mau kau masuk ke rumahku di saat tak ada seorangpun di situ” 
Jawabku. 

Dia menjawab dengan sopan, “Aku mau masuk ke rumahmu jika kau 
mengabulkan satu permintaanku.” 

“Mintalah semaumu” Jawabku. 

“Aku minta kau selama empat puluh hari shalat lima waktu di masjid, 
khususnya shalat subuh, ashar, magrib dan isya’ dan kuminta kau 
menghadiri pengajian setiap ba’da ashar.” Katanya. 

“Baik, aku akan melakukannya” Jawabku. 

Untuk pertama kalinya aku masuk masjid untuk melaksanakan shalat 
ashar sambil menghitung hari pertemuan dengan perempuan itu. Aku juga 
menghadiri pengajian.  
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Setelah dua minggu ternyata aku berubah. Aku mulai terbiasa pergi ke 
masjid dengan niat taubat kepada Allah Swt. Dan dari pengajian yang 
kuhadiri aku juga telah mengetahui bahwa mereka yang meninggalkan 
shalat adalah kafir. Rasulullah Saw bersabda, “Pembatas antara kita dan 
mereka (non muslim) adalah shalat, maka telah kafirlah barang siapa yang 
meninggalkan shalat.” aku merenungi diriku dan menyesal karena sampai 
hari ini berapa banyak kebaikan yang berlalu sia-sia.  

Sampai ketika tiba waktu 40 hari yang dijanjikan, perempuan itu 
menemuiku dalam perjalan menuju masjid, ia berkata, “Apakah kau masih 
ingin meneruskan keinginanmu?” 

Aku menjawab, “Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan itu, aku 
bertaubat dan aku menyesal. Semoga Allah melimpahkan pahala bagimu 
karena kau telah merubah diriku. Aku juga mohon maaf atas apa yang 
pernah kuperbuat padamu.”  

Perempuan itu berkata, “Wahai saudaraku, demi Allah sejak aku 
berjanji kepadamu, setiap sehabis shalat aku selalu meminta kepada Allah 
agar memberi hidayah kepadamu. Maka kini segala puji bagi-Nya karena 
dia telah memberimu hidayah dan menuntunmu ke jalan yang benar. 
Sepanjang perjalananmu menuju Allah, aku memohon semoga kau 
mendapatkan pahala dari-Nya. Bersabarlah saudaraku, karena dunia 
adalah tempat bersenang-senang bagi mereka yang tidak akan 
mendapatkan kesenangan di akhirat.” 

Perempuan itu pergi. Air mataku mengalir. Aku menunduk. Inilah 
iman. Inilah jalan menuju kebaikan dan petunjuk. Sungguh perempuan itu 
telah mengajariku sesuatu yang belum pernah kuketahui. Inilah kisahku 
semoga dapat menjadi contoh. 
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Seorang Pemuda yang Bertaubat  
di Tangan Seorang Perempuan 

Seorang pemuda mengisahkan. 

Aku pulang kerja selepas jam tiga untuk beristirahat. Ketika hari 
menjelang sore, biasanya aku akan mengenakan pakaianku yang terbaik 
lalu keluar untuk berjalan-jalan tanpa tujuan tertentu. 

Pada suatu hari,  ketika aku berjalan-jalan seperti biasanya, aku 
bertemu dengan seorang perempuan yang sedang berjalan sendirian. 
Kubuntuti perempuan itu sampai ke rumahnya. Kuketuk pintu rumahnya. 
Dia membukakan pintu dan berkata, “Selamat datang” Akupun masuk ke 
rumahnya. 

Perempuan itu menyuguhkan segelas jus kepadaku seraya berkata, 
“Apa yang kau inginkan?” 

“Dirimu” Kataku. 

“Apakah kau memiliki saudara perempuan?” Katanya. 

“Tidak” Kataku. 

“Apakah kau memiliki bibi? Apakah kau rela jika ada yang berbuat 
seperti ini kepada saudarimu atau bibimu?” Katanya. 

Aku diam. 

Sebelum aku sempat berbuat banyak, ia berkata lagi, “Apakah kau tahu 
mengapa aku membukakan pintu dan mempersilahkanmu masuk?” 

“Tidak” Kataku. 

Perempuan itu berkata, “Alasannya adalah karena aku sudah lama 
sering melihatmu berjalan-jalan di sekitar sini dan aku ingin 
menasehatimu untuk mengingat Allah. Sebenarnya aku bisa saja 
mengadukan perbuatanmu ini kepada suami, saudara atau para tetanggaku 
agar mereka menghukummu. Namun aku lebih memilih untuk 
menasehatimu agar kau meninggalkan kebiasaanmu dan takut kepada 
Allah yang telah Menciptakan dirimu sehingga kau dapat menjadi anggota 
masyarakat yang baik. Bertakwalah kepada Allah untuk dirimu dan untuk 
orang lain.” 

Aku berusaha mengendalikan diriku. Aku berdiri untuk keluar. 
Perempuan itu berkata, “Pulanglah kau ke tempat asalmu, dan jangan kau 
ulangi perbuatanmu.” 
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Aku keluar dari rumah perempuan itu tanpa tahu aku harus pergi ke 
mana. Aku kembali ke rumahku dan selama sepekan penuh aku tidak 
keluar rumah. Setelah lewat sepekan aku keluar untuk mengunjungi 
teman-temanku. Di tengah jalan aku berpapasan dengan perempuan yang 
menasehatiku, ia bersama suaminya. Perempuan itu berkata kepada 
suaminya, “Inilah anak muda yang pernah kuceritakan padamu.”  

Si suami berkata, “Engkau yang...?” kata-katanya terputus, “Ah tidak...” 
dia tersenyum lalu berkata kepada istrinya, “Pemuda ini sakit, semoga Allah 
menyembuhkan penyakitnya.” Ia kemudian pergi. 

“Aku sakit?” kata-kata itu meluncur menyelusup ke dalam hatiku. 
“Tidak, aku tidak sakit” kurasakan pertentangan dalam batinku sampai 
akhirnya kuputuskan untuk mendatangi salah seorang temanku yang dulu 
meninggalkanku karena bertaubat kepada Allah Swt dan kuceritakan 
kepadanya kejadian yang kualami. 

“Dengar hai Saleh, sebenarnya kau sedang sakit dan membutuhkan 
obat. Aku dulu juga sakit sepertimu, namun aku sudah sembuh. Mengapa 
kau tidak pergi ke dokter?” Katanya. 

“Apakah aku harus ke psikiater?” Kataku. 

Temanku tertawa, lalu berkata, “Bukan. Akan tetapi mengadulah ke 
Dzat yang Ahli Mengobati hati yang sakit, yaitu Allah Swt. Bertaubatlah 
kepada-Nya, karena Dia akan gembira dengan taubat hambanya. Segeralah 
bertaubat kepada-Nya dan berhentilah berbuat dosa. Bersyukurlah kepada 
Allah Yang telah Menyelamatkanmu dari kehancuran.” 

“Apakah kau berbahagia hai Ali?” Tanyaku. 

“Tentu, cobalah sendiri." Jawabnya. 

Kini aku selalu bahagia. Mulai dari tempat kerja sampai ke rumah. Aku 
juga mengganti kebiasaanku berjalan-jalan dengan pergi ke masjid atau 
menghafalkan Al-Qur’an dan pelajaran, aku juga belajar agama yang 
benar. Sejak saat itu aku bertaubat kepada Allah dengan taubat yang 
sebenar-benarnya. Semoga Allah mengasihiku dengan limpahan rahmat-
Nya. Segala puji bagi-Nya yang telah memberiku petunjuk dan 
menyelamatkan diriku dari kehancuran. Shalawat dan salam semoga 
tercurah kepada Rasulullah Saw. dan aku memohon semoga Allah memberi 
pahala yang besar kepada perempuan, karena dia telah menasehatiku 
dengan bijaksana dan denan contoh yang baik dan kudo’akan dia dalam 
setiap shalatku. 

Catatan: 

Yang perlu dilakukan ketika membaca kisah ini adalah dengan 
mengambil hikmah. Kami juga ingin menekankan bahwa  “tujuan tidak 
boleh menghalalkan cara” kita tidak boleh melakukan kemungkaran untuk 
merubah kemungkaran. Oleh sebab itu, maka tidak diperbolehkan seorang 
perempuan memasukkan orang asing ke rumahnya yang akan 
menyebabkan terjadinya khalwat yang diharamkan dan akan menimbulkan 
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fitnah. Sungguh dalam kisah itu terdapat peringatan bagi siapa saja yang 
memiliki hati dan mau membuka telinganya serta bersaksi di hadapan 
Allah Swt. 
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Gangguan Saudara Iparku   
Menjadi Penyebab Taubatku 

Umm Muhammad mengisahkan. 

Hal yang menyebabkan aku bertaubat dan menolak untuk berjabat 
tangan dengan yang bukan mahram serta mengenakan hijab, adalah 
saudara iparku. Memang tepat jika Rasulullah menggambarkan bahwa 
saudara ipar adalah bagaikan kematian. 

Setelah aku menikah, aku tinggal di rumah suamiku. Suatu ketika, 
suamiku pergi ke salah satu negara teluk, dia menyerahkan segala urusan 
kepada saudaranya yang tertua. Saudara iparku ini datang setiap hari 
untuk melihat keadaan keluarga kami. Pada mulanya dia sangat baik 
kepada kami, namun lama-kelamaan dia mulai melakukan hal yang tidak-
tidak. 

Aku terus bersabar, sampai akhirnya suamiku pulang. Aku sempat 
berniat untuk mengadukan apa yang terjadi, namun kuurungkan niatku 
takut kalau-kalau hal itu akan menimbulkan masalah. 

Suamiku pergi lagi. Iparku menggangguku lagi, dia sering datang ke 
rumah, baik ada keperluan ataupun tidak. Sungguh aku lelah menghadapi 
kelakukannya, sempat terpikir untuk mengabari suamiku, namun lagi-lagi 
kuurungkan niatku karena takut hal itu hanya akan menimbulkan 
masalah. Aku kemudian mencari cara memecahkan masalah ini. Satu-
satunya cara yang berhasil kutemukan adalah dengan menasehatinya. Tapi 
rupanya usahaku percuma saja. 

Aku menjadi semakin bingung, apa yang harus kulakukan? Aku 
akhirnya berpikir untuk berdoa kepada Allah guna memohon 
perlindungan-Nya dari saudara iparku. Aku juga berpikir mengapa aku 
tidak mencontoh Fulanah yang mengenakan hijab dan tidak berjabat 
tangan dengan yang bukan mahram. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar 
disekeliling kepalaku sampai akhirnya kuputuskan untuk bertaubat kepada 
Allah Swt. Aku mulai membiasakan diri mengenakan hijab dan kukabari 
suamiku bahwa aku tidak akan berjabat tangan dengan yang bukan 
mahramku lagi. Suamiku mendukung niatku dan mengirimkan kepadaku 
beberapa buku saku dan kaset Islami. 

Ketika saudara iparku datang seperti biasanya dan melihatku 
mengenakan hijab, dia berdiri jauh dariku dan berkata, “Apa yang terjadi?” 

“Aku tidak akan menjabat tangan lelaki yang bukan mahram. Jika kau 
ada perlu, maka sampaikan dari balik tirai.” Kataku. 
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Dia diam sejenak lalu pergi. Aku bersyukur kepada Allah Swt. Ternyata 
keputusanku untuk tidak menjabat tangan lelaki yang bukan mahram 
adalah pintu penyelamat bagi diriku dari iparku. 

Setelah bertaubat aku memahami bahwa ternyata pelaksanaan perintah 
Allah akan menjauhkan dan melindungi manusia dari kejahatan. Allah 
tentu tidak melarang jabat tangan dengan selain mahram kecuali sebagai 
penghormatan dan perlindungan bagi perempuan. Ketika aku mengetahui 
bahwa syariat pasti mendatangkan kebaikan bagi kita, tekadku semakin 
bulat untuk tidak menjabat tangan lelaki yang bukan mahram, 
mengenakan hijab, dan menghindari ikhtilath. Aku juga menasehati 
seluruh saudara-saudaraku yang muslimat dimanapun mereka berada, 
khususnya di negeri kita ini dan juga di negeri-negeri yang menganggap 
jabat tangan dengan yang bukan mahram adalah sesuatu yang biasa, agar 
hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dengan sepenuh jiwa dan 
menganjurkan mereka untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang 
diharamkan oleh Islam. 

Rasulullah Saw bersabda,  

“Aku tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan.” (HR 
Ahmad)  

Jika Rasulullah saja tidak menjabat tangan perempuan, lantas mengapa 
kalian para lelaki meremehkan masalah ini? 
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Suamiku yang Parnoid Menjadikan 
Aku Mengenakan Hijab 

Seorang perempuan mengisahkan. 

Meskipun aku adalah orang yang berpegang pada ajaran agama dan 
selalu mengerjakan shalat pada waktunya, namun suamiku adalah seorang 
paranoid. Bahkan jika ada orang yang ke rumah kami dan suamiku ada di 
rumah, tetap ada saja yang dia risaukan meskipun itu hanyalah hal-hal 
yang remeh. 

Allah telah menganugerahi kami dua orang anak. Suamiku tetap 
dengan penyakitnya. Aku pernah berpikir untuk meminta cerai darinya. 
Akan tetapi, akan kemana aku pergi bersama kedua anakku? Apa dosa 
mereka sehingga mereka harus mengalami hal ini? Jika dia datang untuk 
berlibur maka kami akan mengalami kesulitan yang luar biasa sampai dia 
pergi lagi. 

Aku sudah memintanya untuk mengobati sifat paranoidnya itu. Namun 
dia selalu menolak dan menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak 
membutuhkan pengobatan. 

Tahun demi tahun berlalu, dan kami tak kunjung menemukan cara 
untuk menghilangkan masalah kami. Siang dan malam aku selalu berpikir 
sampai aku kecapaian sendiri. Jika dia berlibur kegembiraankupun segera 
hilang berganti menjadi kesedihan.  

Akhirnya aku berpikir untuk mulai menghentikan kebiasaan menjabat 
tangan lelaki yang bukan mahram yang, sayangnya, sudah menjadi tradisi 
antara kedua lawan jenis dengan alasan sekedar  untuk perkenalan, bukan 
masalah besar, serta dengan dalih kemajuan jaman. 

Alhamdulillah. Kumantapkan niatku dan aku bertawakkal kepada 
Allah. Aku mulai menghentikan kebiasaan menjabat tangan lelaki yang 
bukan mahram dan mulai kukenakan hijab sampai menutup wajah, karena 
hal itu lebih sempurna. Aku mulai terbiasa dengan hijab sebagai bentuk 
ketaatan kepada Allah demi mengharap rahmat-Nya, berserta sebuah 
harapan semoga Allah menghilangkan penyakit paranoid yang diidap 
suamiku. 

Aku juga menganjurkan saudara-sadaraku untuk meninggalkan 
kebiasaan berjabat tangan antara yang bukan mahram, sebagaimana 
kuanjurkan pula mereka untuk meninggalkan perbuatan maksiat kepada 
Allah Swt. 
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Kisahku ini ingin kuakhiri dengan hadits Rasulullah Saw mengenai 
larangan berjabat tangan dengan perempuan. Dari Ma’qal bin Yasar ra, 
Rasulullah Saw bersabda,  

“Sungguh, kepala seorang lelaki yang ditusuk besi akan lebih baik 
dibandingkan dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya.” 
(HR Thabrani)4 

Rasulullah juga bersabda,  

“Diantara kecemburuan yang dimurkai Allah azza wa jalla, adalah 
kecemburuan seorang lelaki kepada keluarganya tanpa alasan yang 
jelas.” (HR Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah)  

Sebagaimana Allah juga menegaskan dalam firman-Nya,  

£⎯èδρ çÅ°$ tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/   

“Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik.” (An-Nisa [4]:19) 

Alhasil, jika anda adalah seorang lelaki, apakah anda telah mengambil 
pelajaran dari kisah ini dan memperlakukan istri anda dengan baik? 

                                                      
4 Thabrani jil. 20 h. 212 dalam “Shahih al-Jami” no. 4921 
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Bertaubat di Tangan Ibu 

Shalih bin Umar mendengar kisah berikut dari ayahnya. 

Syahdan, dulu di Madinah ada seorang perempuan ahli ibadah. Dia 
mempunyai seorang anak yang kerjanya hanya main. Dia suka 
mempermainkan penduduk Madinah. Ibunya sering menasehatinya, 
“Wahai anakku ingatlah bagaimana nasib orang-orang yang lalai, dan 
balasan bagi para penganggur. Ingatlah akan mati." Ketika ibunya terus 
menasehatinya pemuda itu bersyair: 

“Berhentilah mencaci maki 

bangunlah segera dari tidur 

sungguh seandainya kuperturutkan apa yang disukai 

hatiku, dan kudurhakai engkau yang mencaciku 

Aku selalu mengharap yang lebih baik, yaitu taubat 

Yang selalu dilakukan generasi demi generasi” 

Pemuda itu terus berbuat demikian sampai seorang pemuka penduduk 
Hijaz yang bernama Abu ‘Amir Al-Bannani datang ke Madinah. Beliau 
datang di bulan Ramadhan. Penduduk Madinah kemudian meminta beliau 
mengadakan pengajian di masjid Nabawi. Abu ‘Amir mengabulkan 
permintaan itu dan mengadakan pengajian setiap malam jum’at seusai 
shalat tarawih.  

Banyak orang menghadiri majelis itu termasuk si pemuda nakal tadi. Di 
majelis itu Abu ‘Amir menyampaikan ceramahnya yang berisi peringatan 
dan berita gembira untuk hati yang mati, sehingga orang-orang yang 
mendengar ceramahnya menjadi rindu akan surga. Tak terkecuali pemuda 
nakal tadi. Dia merasakan gejolak dalam hatinya. 

Seusai pengajian, pemuda itu pulang ke rumah dan langsung menemui 
ibunya sambil menangis tersedu-sedu, dia melantunkan syair: 

“Aku bertekad untuk segera bertaubat 

dan mulai kupatuhi orang yang mencaciku 

Aku bertaubat dan pintunya telah terbuka, 

dengan segenap panca indera yang dulu tertutup 

Ketika seseorang menuntun hatiku menuju 

ketaatan kepada Allah yang memuaskan dahagaku 

Aku menyambut seruan si penyeru itu 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  57

yang telah mengingatkan kekhilafanku 

Duhai ibu, akankah Tuhan menerima taubatku? 

dengan segala yang pernah kukerjakan dulu 

Celakalah aku jika Dia menolak taubatku, 

Tuhanku Yang tak sudi menerima taubatku” 

Pada hari selanjutnya pemuda itu semakin rajin beribadah, sampai-
sampai dia hanya mau makan seusai tarawih dan baru tidur setelah 
matahari terbit.  

Pada suatu malam ketika pemuda ini sedang makan, ibunya 
menghampiri. Namun pemuda itu melarang ibunya mendekat, “Aku 
sedang sakit demam, kukira ajalku segera tiba.” Pemuda itu lalu masuk ke 
mihrabnya dengan lidah yang tak berhenti berzikir.  

Selama empat hari pemuda itu dalam keadaan demikian, sampai di hari 
keempat dia menghadap kiblat dan berkata, “Wahai Tuhanku, dulu ketika 
sehat aku selalu bermaksiat padamu, kini di saat sakit aku baru mau taat 
pada-Mu. Ketika tubuhku masih kuat aku selalu membuat-Mu murka, kini 
ketika tubuhku telah kurus aku baru melayani-Mu. Sudikah kau menerima 
amalku? Lalu pemuda itu jatuh pingsan, wajahnya pucat pasi. Ibunya 
segera menghampirinya, “Wahai buah hatiku, jawablah ucapanku.” 
Pemuda itu siuman dan berkata, “Wahai ibuku inilah hari yang telah kau 
peringatkan aku, dan ini adalah waktu yang dulu kau menakut-nakuti aku. 
Malang nian nasibku sepanjang hari-hariku yang sia-sia! Sungguh aku 
takut dimasukkan ke dalam neraka. Demi Allah wahai ibu, aku memohon 
padamu berdiri dan letakkanlah kakimu di pipiku agar dapat kurasakan 
kehinaan, semoga dengan begitu aku mendapatkan kasih sayang-Nya.” 
Ibunya mengabulkan permintaan anaknya seraya berkata, “Ini adalah 
balasan perbuatan buruk” Pemuda itupun berpulang ke rahmatullah. 
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Umm Mawaddah Berbagi Suami 

Umm Mawaddah yang tinggal di Riyadh mengisahkan. 

Setelah aku menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi salah 
seorang kerabatku datang kepadaku. Aku menetap di Riyadh bersama 
suamiku. Allah menganugerahi kami putri pertama yang kami beri nama 
Mawaddah. Sejak masih sekolah di SMA aku menjalankan syariat dengan 
baik serta menghafal beberapa juz Al-Quran. 

Setelah aku menetap di Riyadh aku semakin teguh melaksanakan ajaran 
Islam, karena di kota ini ada beberapa ulama yang menerangkan aqidah 
yang benar kepada umat Islam, ditambah lagi dengan banyaknya kaset-
kaset Islami dan buku-buku bermutu, hal itu didukung pula oleh 
keamanan dan stabilitas. 

Begitu pula suamiku yang menjaga shalatnya dengan baik dan 
melaksanakannya di masjid. Kami sering duduk bersama untuk 
menghafalkan Al-Qur’an atau memperbincangkan masalah-masalah 
agama. 

Suatu ketika suamiku pergi ke Filipina untuk menyelesaikan pekerjaan 
kantor. Pada suatu saat, ketika sedang melaksanakan shalat jum’at di 
Manila, seusai shalat suamiku turut menyaksikan beberapa orang Filipina 
yang masuk Islam. Dalam sambutannya, Khatib menyampaikan beberapa 
hal berkaitan dengan mereka yang baru masuk Islam serta apa yang harus 
mereka hadapi dengan keislaman mereka, khususnya para muslimah yang 
sering dipaksa kembali murtad atau dipaksa menikah dengan orang kafir. 

Oleh sebab itu, khatib mengumumkan kepada hadirin, khususnya para 
bujangan, untuk menikahi para muallaf ini. Mereka diminta berkorban 
untuk menjaga para muallaf yang telah lebih dulu berkorban untuk Islam. 

Suamiku menghubungiku dari Manila untuk meminta pertimbanganku 
bagaimana jika seandainya dia menikahi salah seorang muallaf ini. Spontan 
aku langsung memintanya untuk memilih salah satu dari mereka. Aku siap 
berkorban dan hidup bersama maduku di Riyadh. 

Benar. Suamiku pulang bersama istri barunya. Kami duduk bersama-
sama di satu rumah, aku menyambutnya. Kami bersama-sama pergi ke 
Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan Umrah di bulan Ramadhan 
dan dilanjutkan dengan ziarah ke Madinah. Akupun mengajari maduku 
bahasa Arab dan ajaran Islam. Di bawah satu atap kami hidup bahagia, aku 
bahkan mengajarinya segala hal sampai tentang bagaimana cara memasak 
makanan Arab.  

Seperti itulah pengorbananku untuk Islam dengan harapan semoga 
Allah menjadikan apa yang kulakukan sebagai tabungan amalku di hari 
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ketika harta dan anak-anak tak lagi berguna kecuali bagi orang yang 
menghadap Allah dengan hati yang suci. 

Aku pulang ke negeriku bersama maduku. Keluargaku bertanya 
kepadaku bagaimana aku dapat membagi suamiku bersama orang lain? 
Aku menjawab, “Segalanya mudah selama dia berada di jalan Allah.” 
Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, sungguh aku mengerjakan semua 
ini dengan hati yang tenang. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada 
kami sampai maut menjemput. 
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Taubatnya Pemudi Pesolek 

Wahai saudari-saudariku, perhatikan kisah berikut ini. Tentang 
seorang pemudi pesolek yang bertaubat kepada Allah dan kembali kepada-
Nya. 

Aku tumbuh di sebuah rumah mewah pada sebuah keluarga kaya. 
Ketika aku beranjak dewasa, aku mulai mengenakan hijab. Aku 
mengenakannya lebih karena tradisi bukan atas dasar kesadaran bahwa 
memakai hijab adalah tuntutan agama yang wajib dilaksanakan. Bagi yang 
melaksanakan akan mendapat pahala dan bagi yang meninggalkan akan 
mendapat dosa. Aku mengenakan hijab dengan cara sedemikian rupa 
sehingga aku terlihat semakin cantik. 

Aku banyak menghabiskan waktuku untuk mendengarkan omong 
kosong yang semakin menjauhkan diriku dari Allah. 

Ketika masa libur musim panas tiba, kami sekeluarga menghabiskannya 
di luar negeri. Di sana aku menyampirkan saja hijabku dan membiarkan 
sebagaian auratku dalam keadaan terbuka. Aku menganggap bahwa Allah 
hanya melihatku di negeriku. Sedangkan di negeri ini kuanggap Dia tidak 
Memperhatikanku. 

Dalam salah satu perjalanan liburan kami ke luar negeri, kami 
mengalami kecelakaan yang menewaskan kakak sulungku, sebgaian kami 
juga ada yang patah tulang atau cedera, kami memutuskan untuk kembali. 

Peristiwa kecelakaan itu rupanya menjadi titik tolak kesadaranku. 
Setiap kali aku teringat peristiwa itu, aku selalu merasa ketakutan. 
Walaupun hal itu tidak mengubah tingkah lakuku. Aku tetap meremehkan 
hijab, mengenakan pakaian ketat dan masih suka mendengarkan omong 
kosong. 

Aku mulai kuliah. Di perguruan tinggi aku berkenalan dengan 
beberapa teman baru yang salehah. Mereka sering menasehatiku dan 
sangat ingin agar aku mendapat petunjuk. 

Pada suatu malam ketika aku sedang tidur-tiduran di ranjangku, aku 
kembali mengingat-ingat perjalan hidupku yang penuh dengan sendau 
gurau, kelalaian, malas mengenakan jilbab dan jauh dari Allah Swt. Aku 
berdoa kepada Allah memohon hidayah dan ampunan dari-Nya. Air 
mataku mengalir deras. 

Keesokan harinya, aku merasa seperti baru terlahir kembali. Aku 
berniat untuk menghadiri majelis-majelis dan pengajian yang diadakan di 
musholla kampus. 

Sungguh. Aku mulai hadir di musholla, sampai pada suatu kesempatan, 
seorang daiah menyampaikan topik pengajian tentang jilbab dan 
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mengulangnya di lain hari. Bahasan itu megitu meresap ke dalam hatiku, 
akupun kemudian bertaubat kepada Allah. Kini aku selalu menutup 
auratku dengan baik. Batinku tenang. 
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Percayakah Kau? 

Alkisah, ada seorang perempuan salehah yang suka berbuat baik dan 
tidak pernah berhenti berzikir. Tak pernah sekalipun mulutnya 
mengeluarkan kata-kata kotor. Jika disebutkan neraka, dia akan takut dan 
gelisah, dan langsung berdoa memohon perlindungan Allah dari adzab 
neraka. Dan jika disebutkan surga, dia begitu merindukannya dan 
mengangkat kedua tangannya untuk meminta kepada Allah agar 
dimasukkan ke dalam surga. 

Ia sangat mencintai orang-orang di sekelilingnya, dan merekapun 
sangat menyukainya. Dia berlaku lembut kepada mereka dan merekapun 
berlaku lembut kepadanya. 

Suatu hari, perempuan salehah ini merasakan sakit yang luar biasa 
pada pahanya. Ia berusaha menghilangkan rasa sakit itu dengan 
menggosokkan balsem, namun rasa sakit di pahanya justru semakin 
menjadi. 

Setelah dia mengunjungi beberapa rumah sakit dan beberapa dokter, 
akhirnya suaminya memutuskan untuk membawanya berobat ke London. 
Setelah dilakukan pemeriksaan intensif di sebuah rumah sakit terkemuka di 
London, tim dokter menemukan ada sesuatu yang mengotori darah 
perempuan saleh ini. Mereka mencari sumber penyakit dan menemukan 
bahwa kotornya darah bersumber dari tempat dimana si perempuan 
merasakan sakit. 

Dari hasil diagnosa, tim dokter memutuskan bahwa di paha perempuan 
salehah ini terdapat kanker. Kanker itulah yang menjadi sumber rasa sakit. 
Tim dokter memutuskan untuk mengamputasi kaki perempuan salehah ini 
mulai dari pangkal pahanya agar penyakitnya tidak menyebar. 

Memasuki kamar operasi, perempuan salehah ini hanya pasrah pada 
ketetapan Allah atas dirinya, sementara lidahnya tak henti-hentinya 
berzikir dan berdoa kepada Allah Swt. 

Seluruh anggota tim dokter tampak hadir. Amputasi memang bukan 
pekerjaan mudah. Pisau untuk mengamputasi disiapkan. Batas amputasi di 
kaki si perempuan salehah telah dibuat dengan cermat. Suasana mencekam 
dengan kekhawatiran yang menghentak seperti arus listrik. 

Entah bagaimana, pisau yang telah disiapkan untuk mengamputasi 
tiba-tiba patah. Semua yang ada di dalam ruang operasi terkejut. Pisau 
pengganti segera disiapkan, tetapi lagi-lagi pisau itu patah untuk kedua 
kalinya. Pisau ketiga pun disiapkan, tetapi ajaib, pisau ketiga ini pun patah! 

Tim dokter yang hadir hanya diam karena terkejut menyaksikan apa 
yang terjadi. Sepanjang karir mereka, peristiwa seperti ini baru kali ini 
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terjadi. Dengan wajah penuh keheranan, tim dokter membatalkan 
keputusan mereka untuk mengamputasi kaki si perempuan saleh. 

Pimpinan tim dokter saling bertukar pikiran dan akhirnya diputuskan 
untuk mengoperasi paha si perempuan saleh yang nyaris diamputasi. 

Ketika paha perempuan itu dibedah, tim dokter kembali terkejut ketika 
mereka melihat segumpal kapas yang telah membusuk di dalam pahanya. 
Setelah mengangkat kapas itu dan membersihkan pahanya, tim dokter 
menutup luka sayatan bekas operasi. 

Si perempuan kembali sehat dan rasa sakit di pahanya telah hilang. 
Ketika ia siuman, ia melihat kedua kakinya tidak kurang suatu apa. Saat itu 
ia melihat suaminya sedang berbincang-bincang dengan tim dokter yang 
masih diliputi rasa takjub. 

Para dokter itu bertanya kepada suaminya, "Apakah paha istrimu 
pernah dioperasi?" Dokterpun mengetahui dari perempuan saleh itu dan 
suaminya bahwa dulu ia pernah mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga 
kakinya harus dioperasi pada tempat yang sama dengan tempat 
ditemukannya kapas yang telah membusuk. Tim dokter mengatakan bahwa 
yang baru terjadi adalah pertolongan Tuhan. 

Betapa bahagia perempuan saleh itu ketika mengetahui dirinya telah 
luput dari bahaya besar. Dia sempat berpikir tidak akan dapat berjalan 
dengan dua kaki lagi. tak henti-henti dia memuji Allah yang telah 
melimpahkan kelembutan dan kasih sayang-Nya.  
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Kisah Ibnu Al-Mubarak 

Alkisah, di kota Merw hiduplah seorang lelaki bernama Nuh bin 
Maryam. Ia adalah pemimpin sekaligus hakim negeri itu dengan segala 
kekayaan dan wibawa. Ia memiliki seorang puteri yang cantik jelita. 
Banyak pembesar, pemimpin dan orang-orang kaya yang melamar gadis 
ini, namun semuanya ditolak. 

Nuh bin Maryam memiliki seorang budak India berkulit hitam bernama 
Mubarak. Nuh juga memiliki kebun yang ditanami buah-buahan. Suatu 
ketika dia berkata kepada  budaknya, “Pergilah ke kebun dan jagalah buah-
buahannya” Mubarak mematuhi perintah tuannya dan menetap di kebun 
itu selama dua bulan.  

Beberapa saat kemudian Nuh datang untuk menginspeksi kebunnya. 
Nuh berteduh di bawah salah satu pohon rindang sambil matanya 
menerawang buah-buahan di sekelilingnya. 

Nuh berkata kepada budaknya, “Wahai Mubarak, bawakan korma 
kepadaku.” Mubarak kemudian segera mengambilkan seikat korma. Nuh 
memakannya. Ternyata rasanya masam. Dia meminta Mubarak untuk 
mengambilkan yang lain. Mubarak kembali mengambilkan satu ikat lagi. 
Nuh memakannya. Sial, lagi-lagi kurma yang dimakannya rasanya masam. 

Jengkel benar Nuh bin Maryam, kalau bukan karena dia adalah orang 
yang penyabar ingin rasanya dia marah. Sembari meredam amarah dia 
berkata kepada Mubarak, “Mengapa engkau tidak membawakan kurma 
yang sudah manis, padahal kebun ini penuh dengan buah-buahan?” 
Dengan enteng Mubarak menjawab, “Wahai tuanku, aku tidak tahu mana 
kurma yang manis dan mana yang masam.” Nuh tentu terkejut dengan 
jawaban budaknya ini, karena dia tahu persis budaknya itu sudah dua 
bulan menunggui kebun, namun katanya dia tidak tahu mana kurma yang 
manis dan mana yang masam.  

Nuh berkata kepada Mubarak, “Engkau sudah dua bulan menjaga 
kebun ini, mengapa engkau tidak bisa membedakan mana kurma yang 
manis dan mana yang masam?” 

Akhirnya Mubarak menerangkan bahwa dirinya tidak dapat 
mengetahui mana kurma yang manis dan mana yang masam, karena 
meskipun dia sudah dua bulan menunggui kebun, namun dia tidak pernah 
mencicipi satupun buah yang tumbuh di kebun itu.  

Mendengar jawaban itu, Nuh semakin takjub, ia bertanya, “Mengapa 
kau tidak mau memakan buahnya? Apa yang menghalangimu memakan 
buah yang kau jaga ini? Dengan kerendahan hati Mubarak menjawab, 
“Engkau memintaku untuk menjaganya, tetapi kau belum mempersilahkan 
aku untuk memakan buahnya, maka aku hanya mengikuti apa yang kau 
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perintahkan saja, aku tak mungkin memakan harta milikmu dan 
mengkhianati perintahmu. Sesungguhnya tidak ada sesuatupun di langit 
dan di bumi yang luput dari perhatian-Nya. 

Nuh bin Maryam terkagum-kagum dengan sifat wara’, amanah, jujur 
dan kedalaman agama yang dimiliki budaknya. Nuh terdiam sejenak, di 
kepalanya berputar beragam pertanyaan, sampai akhirnya ia mengambil 
sebuah keputusan penting. 

Dia memutuskan anaknya yang cantik jelita yang telah dilamar oleh 
sekian banyak pemimpin dan pembesar, adalah hadiah paling tepat yang 
akan dia berikan kepada budaknya yang baik dan terpercaya ini. Mubarak 
memang pantas mendapatkan anaknya yang cantik, sesuai dengan 
akhlaknya yang mulia, amanah, dan jujur. Namun apakah dia akan 
mendapatkan kendala untuk melaksanakan keinginannya? Bisa jadi. Akan 
tetapi Nuh meminta pertolongan Allah Swt untuk menyingkirkan segala 
penghalang, jika memang ada. 

Dia berpaling kepada Mubarak dan berkata, “Wahai Mubarak aku 
meminta pendapatmu tentang sesuatu hal, aku melihat kau cukup pandai.”  

Mubarak berkata, “Betapa besar kasihmu wahai tuanku, aku hanyalah 
budakmu, perintahlah aku sesukamu, maka akan kulaksanakan perintah 
itu sebisaku.”  

“Baiklah,” kata Nuh, “Aku memiliki seorang putri yang sangat cantik. 
Telah banyak pemimpin, pembesar, dan orang-orang kaya yang 
melamarnya. Namum aku bimbang untuk menentukan masalah 
pernikahan dan kepada siapa dia akan kujodohkan, sampaikanlah 
pendapatmu mengenai hal ini.” 

Mubarak berkata, “Wahai tuanku, di jaman jahiliyah manusia 
mengutamakan asal-usul dan nasab. Para pemeluk Yahudi dan Nasrani 
mengutamakan kecantikan. Pada masa Rasulullah, kaum muslimin 
mengutamakan kesalehan dan ketakwaan. Adapun di jaman kita sekarang, 
manusia mengutamakan harta dan kedudukan, maka terserah padamu 
untuk memilih mana yang lebih cocok.” 

Nuh bin Maryam menangkap dengan baik ucapan Mubarak, ia 
menyadari bahwa dalam perkataan budaknya terdapat kebijaksanaan yang 
melampaui para ahli bahasa dan para hakim. Nuh semakin menyukai 
budaknya ini, ia berkata, “Wahai Mubarak, aku mengutamakan kesalehan 
dan ketakwaan. Dan aku mengetahui bahwa engkau memiliki kesalehan, 
kejujuran, dan ketakwaan. Oleh sebab itu aku akan menikahkanmu dengan 
anakku yang cantik itu. 

Mubarak menjawab, “Wahai tuanku, aku hanyalah seorang budak 
kurus berkulit hitam. Engkau telah membeli diriku dengan hartamu, 
bagaimana mungkin aku dapat menikahi anakmu? Dan apakah anakmu 
rela kunikahi?” 

Kendala seperti itu sempat terlintas di kepalanya, namun dia telah 
membekali anaknya dengan kesalehan dan ketakwaan disamping 
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kecantikan yang dimilikinya. Oleh sebab itu ia cukup yakin anaknya akan 
setuju dengannya dan rela dinikahkan dengan orang yang dia pilih.  

Nuh berkata kepada Mubarak, “Ikuti aku” merekapun masuk ke rumah 
Nuh. Tanpa basa-basi Nuh berkata kepada putrinya, “Putriku, dengarlah. 
Aku melihat pemuda ini adalah orang yang bertakwa, amanah, dan saleh, 
maka aku berencana akan menikahkanmu dengannya, bagaimana 
pendapatmu?” 

Puterinya menjawab, “Aku adalah anakmu yang tak mau membantah 
perintahmu, aku rela atas segala pilihanmu untukku.” Istri Nuh juga 
menyetujui pilihannya dengan rasa senang dan tenang. Pernikahanpun 
dilaksanakan, Nuh memberikan sejumlah uang kepada anak dan 
menantunya sebagai modal hidup. Keduanya hidup bahagia. 

Selang beberapa bulan pasangan ini dianugerahi seorang putera yang 
mereka beri nama Abdullah. Kelak anak ini terkenal dengan nama 
Abdullah bin Mubarak, yang dikenal baik oleh kalangan ulama dan orang-
orang saleh. Ia menjadi buah kejujuran di dunia. 

Kisah nyata ini jarang terjadi pada jaman sekarang, dimana orang 
sering menolak menikahkan putri-putri mereka dengan pemuda yang saleh 
dan berbudi luhur. Banyak orang tua yang “menjual” putri-putri mereka 
kepada orang-orang fasik dan para penjahat, hanya untuk mengejar harta 
dan kedudukan mereka tanpa memedulikan kekurangan calon menantunya 
dalam agama.  

Kusarankan kepada para orang tua untuk menikahkan putri-putri 
mereka dengan pemuda-pemuda yang memiliki pengetahuan agama, 
berakhlak, dan berkepribadian baik. Hendaklah mereka menikahkan anak 
mereka dengan suami yang saleh yang memiliki sifat mulia. Karena 
pengetahuan agama dan akhlak yang memadai lebih penting dibanding 
harta. 
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Sebuah Tamsil 

Wajah saudariku tampak pucat dan badannya kurus. Namun dia terus 
melakukan kebiasaannya membaca Al-Qur’an. Jika suatu saat kucari dia, 
biasanya dia berada di tempat shalatnya, sedang rukuk, sujud dan 
menengadahkan kedua tangannya ke langit. Begitu kebiasaannya setiap 
pagi dan petang, bahkan sampai malam hari. 

Sedangkan aku. Aku lebih suka membaca-baca majalah dan buku-buku 
yang berisi cerpen-cerpen bagus, atau nonton video berkali-kali. Aku malas 
melakukan kewajibanku, termasuk shalat. 

Pada suatu malam, setelah merapikan film-film yang kutonton 3 jam 
nonstop, terdengar azan subuh dari masjid seberang rumah, aku langsung 
berbaring di atas kasurku. 

Tiba-tiba saudariku memanggilku dari tempatnya shalat. “Ada apa 
Nurah?” Kataku. 

“Jangan tidur sebelum shalat subuh!”, katanya. 

“Ah...,” shalat shubuh lewat begitu saja, adzannyapun tak kudengar. 

Hari berlalu sampai saudariku tertimpa sakit parah yang memaksanya 
tetap di ranjang. 

“Kemarilah Hana, duduklah disisiku”, dia memanggilku.  

Aku tak sanggup menolak panggilannya. Suaranya terdengar jernih dan 
jujur. 

“Ada apa kak?, tanyaku. 

“Duduklah” Suaranya lirih. 

“Aku sudah duduk, ada apa gerangan?” Aku duduk ditepi ranjang 
tempatnya berbaring. 

Tiba-tiba dia mengucapkan, “Setiap yang hidup pasti mati sungguh 
pahala kalian akan dicukupkan pada hari kiamat...”. Dia diam sejenak, 
“Tidakkah kau percaya pada kematian?”, lanjutnya. 

“Percaya kak,” jawabku. 

“Tidakkah kau percaya bahwa semua amalanmu akan dihitung?” 
Katanya. 

“Tentu,” jawabku, “tapi bukankah Allah Maha Pengampun dan umur 
kita masih panjang, kak?” 

“Wahai adikku, apakah kau tidak takut jika kau mendadak mati. Lihat 
si Hindun yang lebih muda darimu sudah meninggal lebih dulu karena 
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kecelakaan, belum lagi yang lainnya...kematian tak kenal umur. Umur 
bukan patokan.” Katanya. 

“Ya,” lirih kujawab pertanyaannya di dalam ruang shalatnya yang 
temaram. Aku memang takut gelap, namun saat ini kakakku membuatku 
lebih takut terhadap kematian. Aku jadi sulit tidur. 

“Bukankah kakak sudah berjanji akan menemaniku bertamasya pada 
masa liburan nanti?” Kataku. 

Tiba-tiba suaranya menggetarkan hatiku, kakakku berkata, “Mungkin 
tahun ini aku akan melakukan perjalanan jauh, ketempat lain. Mungkin 
saja Hana, umur ada ditangan Tuhan.” 

Tiba-tiba air mataku meleleh, teringat olehku kata-kata dokter kepada 
ayahku yang mengatakan bahwa penyakit kakakku tak dapat diharapkan 
kesembuhannya lagi. Jangan-jangan dia sudah tahu berita itu. Darimana 
dia tahu?. 

“Apa yang kau pikirkan?” Suaranya memecah lamunanku. 

“Apakah kau pikir kukatakan semua ini karena aku sedang sakit? 
Tidak! Siapa tahu umurku lebih panjang dari mereka yang sehat. Dan kau, 
sampai kapan kau akan hidup... 20 tahun? 40 tahun? lalu apa?” 
Pertanyaannya menusuk-nusuk hatiku. Kugenggam tangannya kuat-kuat. 
Ah, tak ada perbedaan diantara kami. Semua akan mati. Neraka atau Sorga. 
Itu saja. 

“Tidakkah kau tahu firman Allah, ‘Dan barang siapa yang dijauhkan 
dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga sungguh dia telah beruntung’? 
Kau akan baik-baik saja.” Kalimat dari mulutnya terus meluncur 
mengetuk-ngetuk gendang telingaku, “Semoga Allah memberimu petunjuk 
dan jangan lupa shalat.” 

Jam menunjukkan pukul 8 pagi, ketika kudengar pintu kamarku 
diketuk orang. Jam segini biasanya aku belum bangun. Ada apa gerangan?. 
Di luar kamar kudapati semua orang menangis. Nurah, kakakku dilarikan 
ke RS.  

Tak ada tamasya tahun ini. Aku harus tetap di rumah. 

Setelah menunggu lama akhirnya pada pukul 1 siang telepon 
berdering. Ayahku menelepon dari RS. 

“Silahkan kalau ada yang ingin menengok Nurah di RS, segeralah 
datang” Kata ibu suara ayah terdengar gelisah. 

Kusambar pakaianku dan kucari sopir. 

Mobil yang kami tumpangi melaju kencang. Entah mengapa jalan yang 
biasanya dekat ketika kulewati, kini terasa jauh. Sangat jauh. Keadaan 
macet yang biasanya kusukai karena aku dapat melihat-lihat kesana 
kemari, saat ini terasa mengiris-ngiris tubuhku. Kulihat Ibuku tak henti-
hentinya mendoakan kakakku. Seorang anak yang saleh dan penurut. Tak 
pernah dia menyia-nyiakan waktunya barang sesaat. 
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Mobil memasuki pelataran RS. Orang sakit lalu lalang, ada yang 
mengaduh, ada korban kecelakaan dengan mata bengkak, tanpa tahu 
apakah sudah mati atau masih hidup. Pemandangan yang tak pernah 
kulihat sebelumnya. 

Setengah berlari kami menaiki tangga RS. 

“Nurah ada di ruang ICU, ikuti saya”, kata seorang perawat seraya 
menerangkan kepada ibuku bahwa Nurah sudah melewati masa kritisnya. 
Di pintu ruang ICU terpampang: RUANG ICU. DILARANG MASUK LEBIH 
DARI SATU ORANG. Ibuku langsung masuk. 

Lewat sebuah jendela kecil, diantara sekian banyak dokter yang 
merawatnya, kulihat kedua mata Nurah tertuju padaku. Ibuku berdiri di 
dekatnya. 

Dua menit berlalu. Ibuku keluar dengan mata tergenang air mata. 

“Jangan bicara terlalu banyak dengannya”, ujar ibuku. Aku dibolehkan 
masuk. 

“Apa kabar kak?”, sebisa-bisanya aku menyapanya, “Bukankah 
semalam kakak masih baik-baik saja? Apa yang terjadi?” 

“Alhamdulillah baik”, katanya sambil menggenggam tanganku. 

“Alhamdulillah, tapi mengapa tanganmu dingin.” Aku duduk di tepi 
ranjangnya sehingga tanganku menyentuh betisnya. Tiba-tiba dia 
menjauhkan betisnya dari tanganku. 

“Apakah aku membuat kakak merasa sempit?”, tanyaku. 

“Tidak”, jawabnya, “Aku hanya teringat firman: ketika betis bertemu 
dengan betis, saat itulah kau ‘kan pulang kehadirat Rabb-mu...” Dia 
melanjutkan kalimatnya, “Tolong doakan aku Hana, mungkin ajalku sudah 
dekat, perjalananku masih panjang sedangkan bekalku sedikit.” 

Tak kuasa aku menahan air mataku ketika mendengar kata-kata yang 
meluncur dari mulutnya. Aku tak ingat lagi akku sedang ada di mana. Aku 
menangis, ayahku mengajakku keluar. Sampai di kamarku aku tetap 
menangis. 

Hari senja. Matahari masuk keperaduannya. Rumahku sunyi, meskipun 
keluargaku sedang berkumpul. 

Beberapa sepupuku masuk ke kamarku. Semua berlalu begitu cepat. 
Orang banyak berkumpul. Kudengar suara riuh rendah. Sesuatu telah 
terjadi. 

Nurah, kakakku tercinta telah wafat. 

Setengah sadar aku menemui para tamu. Aku tak tahu apa yang mereka 
bicarakan. Ya Allah, dimanakah aku? Apa yang terjadi? Kurasakan tubuhku 
sangat lelah, bahkan untuk menangis sekalipun. Ayahku menghampiriku 
untuk mengajakku melepas kepergian Nurah ke tempat peristirahatannya 
yang terakhir. 
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Kucium wajah Nurah. Ketika melihat tubuhnya terbujur kaku, yang 
kuingat hanya satu yakni ucapannya mengutip firman Allah ,”Ketika betis 
bertemu dengan betis.” Kini aku tahu bahwa inilah saatnya “kau ‘kan 
pulang kehadirat Rabb-mu.” 

Malam itu aku masuk ke tempat Nurah biasa shalat. Aku kembali 
teringat seseorang yang telah berbagi tempat denganku di dalam rahim 
ibuku. Kami berdua adalah anak kembar. Aku teringat orang yang 
menghiburku dikala aku sedang sedih, yang ikut meringankan kesulitan 
yang kuhadapi. Aku teringat orang yang mengajakku menuju hidayah. 
Orang yang tangisnya membahasi batinku seraya mengingatkan aku akan 
kematian dan hari perhitungan. 

Ya Allah, ini malam pertama kakakku berada di kuburnya. Ya Tuhan 
kasihi dia dan terangi kuburnya. Kudekap mushaf yang biasa dia baca, 
sajadah yang biasa dia pakai... Gaun bermotif bunga yang katanya akan dia 
sembunyikan sampai aku menikah. 

Aku teringat semua tentang dia dan menangisi kepergiannya. Aku 
memohon kepada Allah agar mengasihinya dan mengampuni 
kesalahannya. Aku berdoa kepada Allah agar memberinya pahala 
sebagaimana semasa hidupnya dulu dia suka berdoa. 

Aku bertanya kepada diriku bagaimana seandainya aku yang 
meninggal hari ini? Akan seperti apa aku? Pertanyaan yang tak berani 
kujawab. Aku hanya menangis. 

Allahu Akbar. Nun di kejauhan terdengar adzan subuh. Entah mengapa, 
kali ini aku mendengarnya begitu merdu. 

Seraya menjawab adzan aku merasakan ketenangan. Pakaianku kulipat 
dan kulaksanakan shalat shubuh. Aku shalat sekhusyu’-khusyu’nya, seperti 
yang dilakukan oleh kakakku. Shalat yang terakhir dia lakukan. 

Jika pagi kujelang ‘ku tak menunggu petang datang 

Jika petang kujelang ‘ku tak menunggu pagi datang 
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Testimoni Dari Britania Raya:    
Dua Kejadian Satu Arti 

Kejadian Pertama 

“Peran utama” dalam kisah ini adalah seorang pemuda Arab muslim 
yang suka bermaksiat. Dia menuntut ilmu di Inggris. Setelah menyelesaikan 
studinya dia enggan pulang ke negerinya yang sedang perang. Dia tidak 
mau menjadi tentara, penyebabnya tak lain karena dia takut mati. Dia tidak 
dapat terus tinggal di Inggris kecuali jika dia menikah. Akhirnya dia 
menikahi seorang perempuan Kristen berkebangsaan Inggris yang berasal 
dari Wales. Penduduk Wales memang dikenal memiliki budi pekerti yang 
baik. 

Pada masa-masa awal pernikahan, si suami tampak tenang, si istri yang 
malang ini mengira bahwa dia akan menjalani hidup bahagia bersama 
suaminya. Melahirkan buah hati menyambut masa depan cerah. Si suami 
terus berpura-pura dengan menampakkan sesuatu yang berbeda dengan 
yang dipendamnya di dalam hati. Karena sebenarnya dia memanfaatkan 
istrinya hanya agar dia dapat menetap di Inggris.  

Setelah beberapa waktu, si suami kembali ke tabiatnya semula. Minum 
minuman keras, berkumpul dengan para bromocorah, dan kembali 
menonton film mesum. 

Si istri tidak menyukai prilaku suaminya dan berusaha merubahnya 
dengan mengingatkan suaminya akan janji yang dulu pernah diucapkan 
sebelum menikah, tapi percuma. Si istri hanya menemukan satu jalan 
keluar. Cerai. Perempuan Inggris ini kemudian menuntut cerai suaminya. 
Marahnya dia tujukan tidak hanya kepada suaminya, namun juga kepada 
negara asal dan agama yang dipeluk oleh suaminya. 

Kejadian ini kemudian dieksploitasi oleh beberapa kerabatnya yang 
fanatik dengan mengaitkan kebusukan mantan suaminya dengan Islam. 
Begitu seringnya si perempuan Inggris ini mendengar Islam, iapun mulai 
mempelajari Islam dan para pemeluknya. Orang barat memang suka 
mempelajari suatu masalah dengan detail. 

Setelah membaca beberapa buku tentang Islam yang berhasil dia 
dapatkan, mengunjungi Islamic center, dan bertemu beberapa orang Islam, 
perempuan ini mulai merasakan keagungan dan kemurnian Islam dia juga 
menyadari bahwa Islam adalah agama fitrah. 

Perempuan Inggris ini akhirnya masuk Islam. Dia telah memahami 
bahaya orang-orang yang mengaku beragama Islam namun akhlaknya 
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bejat, seperti mantan suaminya dulu. Segala puji bagi Allah yang telah 
menjadikannya seorang muslimah. 

Kejadian Kedua 

Seorang pemuda muslim Arab belajar di London, namun dia tidak 
pernah bisa menyesuaikan diri bahwa dia kini tinggal di London. Misalnya, 
setiap kali dia mengemudikan mobilnya di tengah jalan raya yang ramai, 
dia merasa seakan sedang mengemudikan mobil di gurun yang sepi. Dia 
mengemudikan mobil dengan cepat tanpa memperhatikan rambu-rambu 
sehingga dia sering mengalami kecelakaan. 

Pada suatu ketika dia menabrak seorang perempuan tua. Karena merasa 
bersalah, pemuda itu spontan meninggalkan mobil dan mengetahui bahwa 
perempuan tua itu telah meninggal, si pemuda tidak berusaha 
menolongnya. Karena takut dihukum, pemuda itu melarikan diri pulang ke 
negerinya dan meninggalkan studinya. 

Datanglah anak dari perempuan tua itu ke rumah sakit dan mendapati 
ibunya telah tewas. Setelah diselidiki, dia mengetahui bahwa orang yang 
menyebabkan kematian ibunya adalah seorang pemuda muslim Arab yang 
telah melarikan diri dari Inggris. Lelaki ini untuk pertama kalinya 
mendengar kata “muslim” dan “Islam” sampai akhirnya dia marah dan 
terdorong untuk mempelajari agama yang menghasilkan orang seperti 
yang menewaskan ibunya. 

Rupanya Allah menginginkan kebaikan bagi pemuda ini. Allah 
memberinya petunjuk dan membuka dadanya untuk menerima kebenaran. 
Lelaki ini kemudian memahami bahwa Islam memerintahkan hal yang 
bertolak belakang dengan apa yang dilakukan pemuda yang menabrak 
ibunya. Ia menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar, agama 
keadilan, kebebasan, dan persamaan. Dia lalu mengumumkan 
keislamannya dan keadaannya menjadi baik. Lelaki ini menegaskan sesuatu 
hal yang juga ditegaskan dalam kisah pertama. 

“Dahulu kudzalimi Islam dengan perkataanku tentang kalian 

Sementara kalian mendzalimi Islam dengan perilaku lalai dan malas” 
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Suaminya yang Diplomat 
Memukulnya 

 Aku adalah seorang perempuan Katolik warga Amerika keturunan 
Italia. Sudah delapan tahun aku menikah dengan seorang lelaki bejat. 
Sepanjang usia pernikahan kami, suamiku tak pernah membicarakan 
tentang agamanya. Enam bulan yang lalu aku bermimpi mendengar 
adzan. Tak lama setelah itu, ketika aku sedang menyaksikan sebuah 
acara televisi tentang kegiatan orang-orang Islam pada bulan 
Ramadhan, aku kembali mendengar adzan. Aku telah menemukan 
sesuatu yang kucari-cari sepanjang hidupku. Aku tahu bahwa Allah 
menginginkan kebaikan bagiku dan memberiku hidayah Islam. Akupun 
mulai membaca-baca buku tentang Islan untuk menambah 
pengetahuanku sampai kemudian aku tahu bahwa suamiku adalah 
seorang muslim. Aku mulai mengenakan hijab. 

 Suatu hari aku pulang ke rumah dengan mengenakan hijab. Tiba-
tiba suamiku memukulku dan menyobek hijabku. Dia berkata bahwa 
dengan mengenakan hijab aku telah mempersulit dirinya karena dia 
adalah seorang diplomat. Sejak saat itu, suamiku semakin buruk 
memperlakukanku. Dia juga sering memukuliku dengan membabi buta 
sampai akhirnya aku dirawat di RS selama beberapa bulan disebabkan 
pukulan suamiku. Aku harus dioperasi di tiga tempat di tulang 
punggungku, dan harus kugunakan kursi roda selama setahun 
setengah. 

 Dalam tujuh bulan terakhir, suamiku ditahan oleh pihak 
berwenang. Dia dipenjara dan kami bercerai. Kini aku menuntutnya di 
meja hijau. Aku ingin mengetahui apakah telah dijatuhkan tuduhan 
padanya. Aku berserah kepada Allah, karena aku tahu aku harus 
berdiri di hadapan hakim dan suamiku dalam setiap persidangan. 

 Surat ini diterima oleh Dr. Mahmud Ridha Murad dari salah 
seorang peserta muktamar Qur’an and Sunnah Society di Amerika 
Serikat. Dr. Mahmud telah meminta kesempatan untuk bertemu dengan 
muslimah tersebut untuk mengetahui konsideran perceraian antara dia 
dan suaminya. Saat itu anak si muslimah turut hadir untuk 
menerangkan kepada ibunya bahwa sebaiknya dia mencabut gugatan 
kepada suaminya karena dia menganggap bahwa kehadiran ibunya 
dalam sidang hanya akan mendatangkan keburukan. Beberapa 
diantaranya telah disebutkan dan proses visum yang dibutuhkan untuk 
melengkapi tuntutan. Dengan begitu dia harus memperlihatkan 
tubuhnya kepada para dokter dan lainnya. Hal Ini adalah alasan kuat 
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untuk mencabut gugatan. Apalagi penulis surat adalah seorang 
muslimah yang mengenakan hijab. 

 Menanggapi kasus ini, Dr. Mahmud menyatakan, “Biasanya, jika 
ada pemuda muslim yang ingin menikahi seorang perempuan non-
muslim dia akan menunjukkan seperti apa itu Islam, dengan harapan 
isterinya mau masuk Islam. dalam hal ini, dakwah Islam terkadang 
menjadi tujuan utama, dan terkadang menjadi wasilah.  

Jika ada seorang muslim yang menikahi seorang perempuan non-
muslim tanpa menanyakan agama yang dianut calon istrinya, atau 
menunjukkan agama Islam yang dia peluk. Maka hal itu adalah 
kebiasaan orang yang tidak beragama. Bagaimana jika kemudian Allah 
memberi hidayah Islam kepada istrinya, lalu si suami yang mengaku 
muslim ini justru menghalangi istrinya melaksanakan syariat Islam. 
Orang yang seperti itu jelas telah kafir meskipun dia mengaku muslim. 
Haram bagi seorang muslimah menikahinya. 

Aku banyak menemukan problem rumah tangga dari beberapa orang –
kebanyakan warga Amerika- yang masuk Islam sebelum ataupun 
sesudah menikah dengan lelaki muslim. Setelah menikah ternyata 
tingkah laku suami mereka berubah menjadi buruk. Anehnya, sebagian 
besar dari mereka yang mengalamai masalah ini tetap memeluk Islam 
dan mengenakan hijab. Mereka mengembalikan masalah yang mereka 
hadapi kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. 

Salah seorang dari mereka ada yang mengetahui bahwa suaminya 
memiliki simpanan, namun mereka tidak membalasnya dengan 
melakukan hal yang serupa, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan 
non-muslim di Amerika. Mereka justru semakin sering menghadiri 
kajian-kajian ilmu agama, meskipun terkadang mereka harus dihalang-
halangi oleh suami mereka. Hubungan mereka dengan saudara-
saudara seiman juga semakin kuat.  

Setelah iddahnya selesai biasanya mereka mencari suami baru yang 
lebih baik dari suami sebelumnya untuk menjaga kesucian diri serta 
mendapatkan perlindungan. 

Sebenarnya dapat dikatakan bahwa masuk Islamnya perempuan barat 
adalah hasil dari pencarian panjang mereka. Sehingga keislaman 
mereka menjadi lebih mendalam dibandingkan para muslimah yang 
lahir dan tumbuh sebagai muslimah. Sebagian mereka bahkan ada yang 
mendalami Islam dengan sunguh-sungguh sehingga mereka tidak mau 
tinggal diam ketika melihat saudari sesama muslimah melakukan 
sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Kita sering melihat mereka 
bertanya, mengkritik, menyeru ke arah kebaikan, dan mencegah 
kemungkaran. Sangat mungkin sebelum masuk Islam mereka merasa 
bersalah karena melihat kesalehan kaum muslimin. Segala puji bagi 
Allah yang dengan nikmat-Nyalah segala kebajikan dapat sempurna. 
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Suwi Owara Anggota Penulis 
Internasional di Tokyo Masuk Islam 

Setelah 15 Tahun Mengkaji 

Setelah 15 tahun melakukan kajian terhadap berbagai agama dan 
faham pemikiran, salah seorang penulis Jepang mengumumkan 
keislamannya. Ia berkata, “Sesungguhnya Islam adalah agama yang benar 
yang telah diturunkan Allah di atas agama-agama lain sebagai petunjuk ke 
jalan yang lurus bagi mereka yang sesat. Segala puji bagi Allah yang telah 
memberiku hidayah agama yang benar ini setelah aku mengalami 
ketersesatan batin dan intelektual.” 

Penulis Jepang, Suwi Owara adalah anggota kelompok penulis 
internasional di Tokyo. Dia mengakhiri perjalanannya mengelilingi dunia 
untuk meneliti peradaban kuno di Kairo. Dia menyatakan bahwa Islam 
adalah agama fitrah, maka setiap manusia yang lurus perangainya pasti 
akan mampu mencapai agama ini dan beriman kepada Allah, Islam, dan 
Muhammad sebagai Nabi terakhir. 

Dia berkata, “Aku telah memutuskan untuk meneliti peradaban fir’aun 
di Mesir setelah aku meneliti peradaban, faham, dan agama lain.”  

Keinginannya masuk Islam muncul ketika di Kairo dia mendengar 
adzan. Setelah melakukan pengkajian singkat dia menyatakan bahwa Islam 
adalah agama Allah yang paling sempurna. Dia mengikrarkan 
keislamannya di hadapan Dewan Fatwa Al-Azhar 

Mengkaji Alam Semesta 

Setelah masuk Islam, Suwi mengganti namanya menjadi Maryam Tusi 
Wihdan. Ia banyak menulis artikel di beberapa harian Jepang, diantaranya 
harian Min Kai, Asahi, dan Minchi. Dia memiliki kelompok kajian, dialog 
dan debat pemikiran dan memiliki sumbangan kebudayaan yang nyata. 
Suwi sangat terkenal di Jepang, dia pernah belajar filsafat pada fakultas 
sastra di Universitas Kai, Jepang. Setelah tamat dia bekerja sebagai direktur 
sebuah perusahaan yang bernaung di bawah komunitas spiritual yang 
bernama “Sukyo Mahari” 

Dia telah menulis lebih dari 10 buku tentang filsafat dan agama. Di 
antaranya “Kisah Pesawat Satul”, “Persepsi”, “Telur semesta”, dan “Serba 
Singkat tentang Buddhisme”. Studinya menuntunnya untuk selalu 
merenungkan alam semesta. Di saat yang bersamaan dia sampai pada 
kesimpulan bahwa filsafat sebenarnya tidak berguna bagi masyarakat dari 
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segi implementasi. Dia berusaha mengaitkan antara filsafat dengan realitas 
kehidupan manusia. Dia juga mendirikan ikatan kebudayaan yang 
mendedikasikan kegiatan ilmiahnya untuk masyarakat. Dia juga banyak 
menulis buku-buku tentang dunia roh dan banyak diundang untuk 
menyampaikan kuliah mengenai hal ini. 

Berikut penjelasan Suwi mengenai perhatiannya terhadap agama. 

Ketika aku masih berumur 15 tahun, aku mulai bertanya tentang 
hakikat jiwa manusia dan arti kehidupan dan kematian. Ketika aku 
berumur 38 tahun, aku merasakan panggilan nuraniku dan terus berlanjut 
sehingga perasaanku semakin kuat mendorong untuk mengetahui tentang 
Tuhan. 

Aku kemudian tenggelam dalam perenungan ini, sementara 
kebanyakan orang Jepang percaya bahwa ilmu adalah segalanya. Oleh 
sebab itu aku ingin menyampaikan keterangan tentang keberadaan Tuhan 
dengan teknik tematik.  

Aku kemudian mempelajari fisika, namun aku mendapatkan kenyataan 
bahwa ilmu yang telah mencapai pencapaian luar biasa pada tataran alam 
materi yang dapat diindera ini ternyata tak berdaya dalam menerangkan 
alam gaib. 

Aku kemudian mempelajari psikologi, aku mendalami studi mengenai 
persepsi dan perasaan manusia. Ternyata  di dalam ilmu ini, yang menjadi 
kawasan terdekat dengan pengetahuan akan Pencipta alam semesta dan 
keberadaan-Nya tetap kutemukan keterbatasan. Meskipun aku tetap yakin 
akan bahwa Tuhan pasti ada, karena aku merasa Dia secara tidak langsung 
telah mengajariku bahwa Dialah Sang Pencipta, namun aku tidak dapat 
menegaskan kebenaran atas apa yang kurasakan, karena aku tinggal di 
dalam masyarakat penyembah berhala yang tidak mengetahui hal-hal 
seperti itu. 

Penulis Jepang ini juga menambahkan bahwa perhatiannya terhadap 
masalah inilah yang membuat dirinya menulis sebuah buku filsafat 
berjudul “Eksistensi Mr. X” yang terbit 15 tahun lalu.  

Berikut komentarnya mengenai buku tersebut. 

Di dalam buku itu aku berusaha menerangkan dengan cara yang 
sederhana bahwa alam semesta pasti memiliki Pencipta, aku juga 
menyandarkan keteranganku dengan fakta ilmiah yang dapat dikaji dan 
dikaitkan satu sama lain untuk membantu memahami masalah ini. Aku 
terus melakukan kajian terhadap segala yang ada. Aku berkata kepada 
diriku, jika seandainya ada sebuah super komputer yang mengatur 
hubungan antara benda-benda di alam semesta, dan  hubungan antara 
bumi dengan planet-planet lain, serta hubungan planet-planet dengan 
alam semesta, pastilah akan ditemukan keserasian yang luar biasa dalam 
alam semesta, maka harus ada “Sesuatu” Yang Menciptakan super 
komputer tersebut.  
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Aku lalu mendalami teologi dan mempelajari perbandingan agama 
dimana aku dapat menemukan pembahasan tentang Tuhan dalam setiap 
agama. Bahkan ungkapan “Tuhan” juga dikenal dalam bahasa Jepang yang 
menunjukkan suatu Dzat yang berkaitan dengan “Langit”. Aku 
menemukan adanya persepsi yang saling berhubungan tentang wujud 
Tuhan dalam agama-agama kuno dan dalam kebanyakan peradaban. Aku 
akhirnya memutuskan untuk datang ke Mesir guna mengkaji peninggalan 
Mesir kuno di Luxor dan Aswan. 

Setelah aku sampai di Kairo, sejak hari pertama aku menginjakkan kaki 
di sana aku tertarik dengan suara adzan yang dikumandangkan pada 
waktu-waktu tertentu. Dan kulihat orang-orang segera melakukan shalat 
setelah adzan. Aku sering berdiri di depan shaf untuk melihat orang-orang 
itu melakukan shalat. Seketika aku yakin bahwa orang-orang inilah yang 
benar-benar percaya kepada Tuhan yang selama ini kucari-cari. Aku mulai 
banyak membaca dan mempelajari Islam sampai aku merasa bahwa diriku 
membutuhkan lebih banyak lagi bacaan tentang agama ini. Aku 
memperpanjang kunjunganku di Luxor dan Aswan untuk mempelajari 
buku-buku Islam dengan menggunakan jasa dua orang penerjemah. Setiap 
kali aku membaca atau mendengar tentang agama ini, keyakinanku 
semakin bertambah bahwa aku telah menemukan agama yang selama ini 
kucari-cari. Aku tidak lagi memerlukan kajian terhadap agama Mesir kuno 
dan lainnya. Aku kini berkonsentrasi membaca buku-buku tentang Islam 
dan menulis sebuah buku tentang Islam setelah aku menerima anugerah 
dari Allah. Buku yang kutulis kelak akan kuberi judul “Jalan menuju Islam” 
yang berisi kisah berjalanku dari kesesatan menuju cahaya hidayah. Aku 
harus tinggal di Kairo untuk mengumpulkan bahan bukuku ini, karena aku 
telah berjanji kepada diriku untuk menyampaikan pengalaman ini kepada 
khalayak sesampainya aku di Jepang nanti. 

Sesuatu yang terpenting yang kuketahui bahwasannya salah satu syarat 
keislaman seseorang adalah keharusan untuk mempercayai seluruh Nabi-
nabi terdahulu. Di sini aku mengerti bahwa Islam adalah risalah yang 
diserukan oleh para Nabi semenjak Adam as sampai Muhammad Saw. Hal 
ini adalah hal terpenting yang kudapat dari Islam disamping keluhuran 
kandungannya dan kebenaran seruannya terhadap kemanusiaan. 

Setelah memeluk Islam, aku merasakan ketenteraman jiwa, 
kebahagiaan, dan ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. 
Saat ini, aku sangat memperhatikan hal ini. Aku akan memperkaya 
pengetahuanku tentang Islam dan akan kubawa risalah ini ketika aku 
pulang ke Jepang. Semoga Allah memberi hidayah kepada orang-orang 
Jepang. 
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Perwira Polisi yang Menangis       
di Tanah Suci 

Terkadang perlakuan semena-mena atas nama tugas yang dilakukan 
seseorang terhadap orang lain dapat menuntun menuju hidayah. Seperti 
yang terjadi pada diri seorang perwira polisi yang berlaku semena-mena 
terhadap istri seorang pegawai dapat menuntunnya menuju hidayah Islam. 
Kolonel Abdul Fatah Pasya dari kepolisian Mesir pernah mengisahkan 
tentang seorang perwira yang masuk Islam. Berikut penuturannya. 

Kami sedang melakukan operasi di kota Port Said utuk mencari seorang 
buronan. sebelum subuh Kami menggerebek seorang bandar narkoba di 
rumahnya. Pimpinan operasi adalah seorang perwira kristen yang kejam 
dan semena-mena.  

Keluarga buronan itu tersentak dari tidur, khususnya istri yang sampai 
–maaf- terkencing-kencing disebabkan penggerebekan itu. Perwira polisi 
tadi kemudian mencaci maki perempuan itu dan memukulnya. 

Hari berlalu, tahun berganti. Kami berpisah sesuai tuntutan tugas, 
setiap kami berada di posisi masing-masing.  

Suatu saat, ketika Allah memperkenan diriku untuk melaksanakan 
ibadah Umrah, datanglah seorang lelaki yang menangis tersedu-sedu 
dengan sebuah mushaf di tangan, dia menghadap kiblat dan terus merintih. 
Merasa prihatin akan kondisinya, akupun mendekatinya. Aku dengarkan 
rintihannya baik-baik, ternyata orang ini sangat mirip dengan pimpinanku 
dulu. Tak terbersit sedikitpun dalam benakku bagaimana seorang nasrani 
dapat masuk ke Masjidil Haram. Aku menghampirinya dan bertanya 
padanya "Ada apa pak tua?" Diluar dugaan, ternyata dia justru berkata, 
"Engkau si Fulan, kan? Tidakkah kau mengenali diriku? Aku Fulan." Aku 
terkejut bukan main dan hampir tak percaya. Mataku serasa ditusuk paku 
di hadapannya karena aku tidak percaya atas apa yang kulihat dan 
kudengar, sampai kuteringat sebuah firman yang memecah kebisuanku, 
"Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang 
kau cintai, namun Allah memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki." 
Aku sadar dan membenarkan firman itu. Tentu. Tentu. 

Aku berkata padanya, "Ceritakan padaku apa yang terjadi?" Sudah 
bertahun-tahun kami berdua tidak berjumpa dan tidak saling mengetahui 
kabar masing-masing. 

Dia menjawab, "Tidakkah kau ingat seorang lelaki yang kita tangkap di 
rumahnya karena dituduh menjual narkoba, dan istrinya histeris karena 
terkejut." 
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"Ya aku ingat," kataku. 

"Saudaraku, Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengawasi. Ternyata Dia 
hanya menunda dan Dia tidak pernah melalaikan sesuatu" katanya, 
"Ternyata lelaki itu bukanlah seorang bandar narkoba, dia ternyata seorang 
yang mulia, beberapa kerabatku yang menjadi mengenalnya menyalahkan 
diriku. Maka aku mohon maaf padanya atas kekeliruan ini dan aku 
bebaskan dia dari penjara. Dan nama baiknya kupulihkan. Namun tahukah 
kau apa yang menimpaku setelah kejadian itu? Sungguh keadilan Tuhan 
yang Maha Mengawasi telah ditetapkan, dengan datangnya musibah dan 
bencana kepada diriku secara bertubi-tubi. Musibah pertama dalam bentuk 
balasan yang serupa dengan yang kukerjakan. Yaitu ketika setelah kejadian 
ini aku langsung mendapatkan dua orang anak kembar yang menderita 
penyakit disfungsi saluran urine! Sesuatu yang dulu pernah menyebabkan 
tewasnya istri seseorang yang kudzalimi. Aku berusaha mengobati kedua 
anak kembar ini dengan mendatangi para dokter dan sekian banyak rumah 
sakit di Mesir, Inggris dan Amerika sampai hartaku habis, namun mereka 
tidak juga sembuh. Saat ini keduanya telah tumbuh menjadi gadis cantik 
bak bunga merekah dan menjalani studi di perguruan tinggi, namun tak 
ada lelaki yang mau melamar mereka ketika mengetahui penyakit yang 
diderita keduanya." 

Orang itu melihatku sambil menangis meraung-raung sampai menarik 
perhatian orang-orang di sekitar kami, lalu dia berkata, "Saat itu juga aku 
sadar bahwa Allah sedang menghukumku atas kedzaliman yang pernah 
kulakukan terhadap salah seorang hamba-Nya. Aku harus menanggung 
akibatnya dan aku menangis berhari-hari. Bertahun-tahun aku tak keluar 
kamar atau berbicara dengan orang lain. Aku cuci diriku dengan air mata 
dan kutinggalkan dunia dengan meendatangi baitullah untuk memohon 
ampunan-Nya. 
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Menjadi Dai Setelah Diusir         
oleh Orang Tua 

Namanya Kristina, seorang pegawai perpustakaan di Universitas 
Menchester Inggris. 

Aku melahap semua buku tentang agama-agama yang memuat 
pembahasan tentang Islam dan aku juga sering membanding-
bandingkannya dengan diriku. 

Kutarik nafas dalam-dalam, ternyata sulit dilakukan komparasi, 
meskipun semuanya sudah jelas. Setiap saat kudengar informasi bahwa 
Islam adalah agama yang benar. Berulang kali usaha untuk 
memperbandingkan ini kulakukan, namun hasilnya tetap sama. Semua itu 
membuatku terus mengkaji Islam, sampai akhirnya aku menyadari bahwa 
aku sebenary aku telah lari dari kenyataan. Setiap kali pengetahuanku 
tentang Islam bertambah, kepuasanku juga semakin bertambah, dan aku 
semakin jauh dari agama-agama lain. Pening di kepalaku baru hilang 
setelah aku memutuskan untuk masuk Islam. 

Setelah kuambil keputusan itu aku bertanya kepada diriku, "Jika aku 
mengumukan keislamanku, maka aku harus mengenakan jilbab. Aku tak 
pernah membayangkan diriku sebagai perempuan berjilbab, bagaimana 
jadinya? Bagaimana aku akan menjalaninya? Apakah kerudung akan 
membatasi ruang gerakku?" 

Ternyata pelarianku dengan bersembunyi dibelakang semua 
pertanyaan itu tidaklah lama. Jawaban segera datang dari para muslimah 
Saudi dan Sudan yang berkunjung ke London untuk mendampingi para 
suami mereka. Aku berkenalan dengan salah satu dari mereka. Kemudian 
aku meminta kesediannya untuk mengunjungi tempat tinggalnya dan 
berkenalan dengan teman-temannya. 

Di rumahnya aku melihat bagaimana para muslimah menjalani 
kehidupan sehingga aku yakin bahwa jilbab tidak membatasi gerak mereka. 
Jilbab justru membantu para muslimah menjalani kehidupan tanpa perasa 
khawatir diganggu lelaki hidung belang. 

Aku mulai mengenal rasa malu dan mengetahui bagaimana Islam 
memuliakan dan menghormati perempuan serta melindungi harga diri dan 
rasa malu mereka. 

Aku mengumumkan keislamanku dan segera menjadi berita besar di 
universitas ketika aku datang ke sana dengan mengenakan jilbab. Direktur 
perpustakaan yang seorang Kristen fanatik menyambutku dengan 
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pandangan sinis. Ia bahkan tidak mau berbicara denganku dan 
mengusirku. 

Aku kembali ke rumah. Ternyata  sebuah "bom" sudah menunggu. Ayah 
dan ibuku mengusirku, keduanya adalah orang terakhir yang mengetahui 
keislamanku. Aku mengungsi ke rumah saudari-saudariku sesama muslim 
yang menyambutku dengan senang hati dan memberiku banyak 
pertolongan. 

Aku tidak pernah putus asa, karena hati seorang mukminah tak 
mengenal kata putus asa. Begitu kata teman-temanku. Aku adukan 
masalahku kepada pihak berwenang dan akupun dapat kembali bekerja. 
Sebuah keputusan yang menampar wajah atasanku. 
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Jilbab Sebagai Mode 

Aku adalah seorang perempuan asli Amerika, sepanjang hidupku aku 
tinggal di Amerika. Tak pernah terlintas dalam pikiranku untuk 
mengunjungi negara Arab, bahkan pengetahuanku tentang Arab hanyalah 
sebatas gambar peta yang kupelajari ketika aku sekolah dulu. 

Akan tetapi nasib berkata lain. Pada suatu ketika dalam perjalanan 
studiku aku berjumpa dengan seorang pemuda Arab. Akhlaknya sangat 
baik, budi pekertinya luhur, tingkah lakunya sopan. Dia tengah menempuh 
studi di perguruan tinggi tempatku mengajar untuk menyelesaikan tingkat 
pendidikan tinggi dalam bidang yang dikuasainya. Tak perlu waktu lama 
bagiku untuk terkagum-kagum dengan kepribadian dan kecerdasannya. 
Lewat dirinyalah aku mulai mengenal Islam yang menanamkan dalam diri 
para pemeluknya segala sifat baik. 

Rupanya pemuda itu juga mengetahui ketertarikanku terhadap Islam, 
maka dia mulai memberiku beberapa buku tentang Islam. Diluar 
pembicaraan tentang berbagai hal, aku mengetahui bahwa dalam buku-
buku itu tidak terdapat interpretasi maupun justifikasi. 

Begitulah adanya, sampai akhirnya aku menyadari bahwa aku mulai 
cenderung kepada Islam. Akhirnya aku memeluk Islam, agama yang 
semakin intensif kudalami setelah aku menikahi pemuda itu dan ikut ke 
pulang ke negerinya. 

Ketika aku tinggal dengan keluarganya di Arab Saudi, aku banyak 
mengetahui hal yang sebelumnya tidak aku ketahui. Sesuatu yang 
mendorongku untuk berpegang pada ajaran Islam. 

Namun aku akui bahwa diriku belum mampu untuk sama sekali 
meninggalkan mode. Aku masih mengikuti perkembangannya. Aku masih 
mengikuti model terbaru supaya aku tampak cantik di mata orang lain. 

Pada suatu hari aku diundang oleh salah seorang rekanku untuk 
menghadiri pengajian agama. Dia memintaku untuk mengenakan jilbab. 
Tak kuasa menolak, akupun mengenakan jilbab. Ajaib, setelah aku melihat 
diriku di cermin, aku tampak jauh lebih cantik. Pada saat itu juga aku 
merasakan bahwa ternyata selama ini aku salah memperlakukan diriku, 
mode ternyata hanyalah bayang semu. Kecantikan ternyata terpancar dari 
keimanan dan batin yang tenang. 

Aku menemui teman-temanku yang takjub melihat penampilan baruku 
dengan jilbab, aku juga mengumumkan bahwa aku tak akan pernah 
melepaskannya lagi. 
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Setelah itu aku pulang menemui suami dan anak-anakku. Begitu aku 
masuk rumah dengan mengenakan jilbab, mereka bertepuk tangan 
untukku. Aku merasakan kegembiraan mereka. 

Sejak hari itu aku tak pernah menanggalkan jilbabku. 
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Kisah Seorang Pemudi yang 
Menikah Dua Kali Dalam Semalam 

Islamic Center di Munich sedang melaksanakan konferensi musim 
panasnya ketika diumumkan pernikahan antara Batina, seorang 
perempuan Jerman dengan seorang pemuda Mesir bernama Ali Hasan 
Utsman.  

Di awal acara, bertempat di tempat khusus perempuan, Batina 
berbicara di depan mikrofon, "Ada sesuatu yang penting yang ingin aku 
sampaikan sebelum akad nikah dimulai. Aku dengan mengumumkan 
bahwa aku masuk Islam. Aku ingin para hadirin menyaksikan bahwa 
diriku malam ini telah menerima lamaran dua kali, satu dari suamiku dan 
satu lagi dari Islam sebagai agamaku yang baru. Aku telah meninggalkan 
keluarga, kerabat dan tetangga. Inilah aku yang terlahir kembali. 

Para hadirin terkesima mendengar kata-kata Batina yang mulai 
menceritakan kisa awal mula ia masuk Islam. 

Kedua orang tuaku adalah seorang atheis. Ketika umurku menginjak 12 
tahun aku mulai merasakan keinginanku untuk memeluk suatu agama. 
Pada saat itu yang aku tahu hanya kristen, akupun memeluknya, aku ingin 
membaktikan seluruh hidupku untuk agama yang kupeluk, hal ini sampai 
mengejutkan keluargaku. 

Pada saat-saat awal kekristenanku aku memeluk protestan. Aku mulai 
mengabdikan diri dengan mengasuh anak-anak, namun setelah beberapa 
waktu aku mengetahui bahwa orang-orang protestan di sekelilingku tidak 
memeluk kristen sepenuh hati. Aku meninggalkan protestan dan masuk 
aliran Baptis. Bersama para pemeluk aliran ini aku merasakan kelembutan 
dan kehangatan keluarga yang kudambakan. Akupun selalu berdoa kepada 
Tuhan agar dipertemukan dengan lelaki yang cocok sebagai suamiku. 
Alhamdulillah, aku berhasil menemukannya. 

Ketika aku mengabdikan diriku untuk gereja, aku masih merasakan ada 
sebuah kekosongan dalam diriku yang tidak dapat diisi oleh gereja. Aku 
memang selalu mencari kesempurnaan untuk memuaskan jiwaku. 
Sebagaimana aku rasakan bahwa pandanganku tentang Isa a.s. tidak 
pernah bersesuaian dengan pandangan gereja tentang beliau. 

Sampai saat itu aku belum tahu apa-apa mengenai Islam. 

Di penghujung tahun 1989, ketika aku sedang menulis diary aku 
merasakan bahwa pada tahun 1990 aku akan mengalami perubahan besar 
dalam hidupku. Perubahan besar yang aku bayangkan saat itu adalah 
semakin mendalamnya pengetahuanku tentang ajaran kristen dan 
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keikutsertaanku dalam misi ke Afrika di salah satu perguruan tinggi 
misionari.  

Ketika aku berada di puncak keimanan aku bertemu dengan Ali –yang 
kini menjadi suamiku- yang sedang bekerja. Aku ingin mengajaknya masuk 
kristen seperti yang sering kulakukan terhadap banyak orang lain. 

Kami mulai melakukan diskusi-diskusi dan tanya jawab tentang Tuhan, 
ajaran Islam, dan ajaran kristen. Sejak awal aku telah menyadari bahwa 
sulit menerangkan masalah trinitas, roh kudus dan siapa sebenarnya Isa bin 
Maryam a.s. karena dia tidak pernah disebut-sebut sebagai Tuhan bahkan 
di dalam Injil sekalipun. Terlalu banyak pertanyaan yang tak dapat 
kujawab sehingga aku harus kembali membaca dan mendalami kandungan 
Injil. Ternyata penggambaran Isa di dalam Injil memang menunjukkan 
bahwa dia hanyalah seorang manusia biasa. Aku mulai mengkaji 
penerapan ajaran Kristen dalam realitas kehidupan sampai kutemukan 
bahwa sebenarnya para pemeluk kristen justru mengikuti ajaran Paulus, 
yaitu prinsip “Segala sesuatu dalam kehidupan hukumnya boleh, wlaupun 
terlarang” hal ini kontradiktif karena aku tidak menemukan dalam ajaran 
kristen sebuah prinsip atau ideologi yang komprehensif yang pada 
gilirannya sedikit demi sedikit menggoyahkan keyakinanku terhadap ajaran 
Kristen. Padahal keyakinan inilah yang dulu membuatku memusuhi dengan 
keluargaku. 

Aku mulai mempelajari Al-Qur’an. Beberapa aku mendalami kajian 
karena untuk berpindah agama bukanlah sesuatu yang remeh sampai 
akhirnya aku berjumpa dengan Syekh Al-Mehlawi pada bulan Mei yang 
lalu di Mesir aku banyak berdiskusi dengan beliau. Aku mulai merasakan 
banyak penghalang antara diriku dengan realitas yang runtuh. Aku 
merasakan bahwa Al-Qur’an sebagai satu-satunya kitab yang benar. Saat 
itu aku merasakan seolah terlahir kembali. 

Sedikit demi sedikit aku mulai mendalami ajaran Islam dan 
melaksanakan shalat lima waktu dan puasa Arafah, yang kesemua itu 
semakin mengokohkan pendapatku bahwa Al-Qur’an adalah jalan 
kebenaran. 

Sampai situ Batina menghentikan kisahnya lalu dia berkata dalam 
bahasa Arab yang terpatah-patah, sebuah ungkapan yang menyebabkan 
banyak yang hadir menangis: 

“Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah utusan Allah, Ya Allah aku memohon Engkau, para 
pemikul arasy-Mu, para malaikat, dan seluruh ciptaan-Mu, bahwasannya 
Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku rela Allah 
sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi 
dan Rasul.” 
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Kisah Keislamanku 

Kami memiliki rumah yang tidak kami tempati. Aku menyewakan 
rumah itu kepada sebuah keluarga Arab. Setahun sekali suamiku 
mendatangi keluarga itu untuk memungut biaya sewa. Tahun lalu, ketika 
suami sedang pergi dan aku membutuhkan uang, maka aku mendatangi 
keluarga penyewa itu untuk mengambil biaya sewa rumah. 

Penghuni rumah menyambutku dan mempersilahku masuk untuk 
minum secangkir kopi. Aku memenuhi permitaannya. Ternyata si ibu 
sedang sibuk memasak makanan dalam jumlah besar. Si tuan rumah 
berkata bahwa besok mereka akan merayakan hari raya Idul Fitri setelah 
puasa Ramadhan. Mereka sekeluarga bersama seluruh umat Islam di kota 
ini akan berkumpul di Islamic Center. Dia mengharapkan kehadiranku, 
aku mengabulkan permohonannya dan berjanji akan datang. 

Pada pagi hari Idul Fitri aku berpakaian dan pagi-pagi aku berangkat 
sesuai janjiku. Di Islamic Center aku di duduk di tempat khusus 
perempuan. Aku terkejut karena para perempuan yang datang semuanya 
mengenakan jilbab, bahkan ada sebagian mereka yang memakai cadar. 
Setelah mereka masuk ke tempat khusus perempuan, mereka melepas hijab 
mereka dan tampaklah kecantikan dan perhiasan mereka. 

Khutbah 'Id disampaikan. Aku bahkan menyaksikan ketika mereka 
shaat yang ditutup dengan bersalam-salaman. Kejadian itu begitu 
membekas dalam diriku, sampai-sampai entah mengapa, mataku mulai 
berkaca-kaca. Kemudian aku menyantap makanan bersama mereka. 

Di tengah-tengah perjamuan aku bertanya kepada para perempuan itu 
mengenai alasan mereka memakai jilbab. Mereka lalu menerangkan 
alasannya. Aku menghabiskan seharian itu dengan berbincang-bincang 
bersama mereka. Aku sangat menikmati obrolan dan serangkaian 
permainan yang mereka selenggarakan. 

Hubunganku dengan para muslimah itu terus berlanjut, bahkan setiap 
jum’at setelah ashar aku pergi ke Islamic Center dimana para muslimah 
berkumpul. Aku mulai membaca buku-buku tentang Islam bersama 
suamiku. Kami berdua juga selalu menghadiri pertemuan mingguan dan 
bertanya tentang berbagai masalah, baik yang besar maupun yang kecil 
sampai akhirnya setelah beberapa bulan kemudian, dengan perassaan hati 
yang mantap aku dan suamiku menyatakan masuk Islam. 

Lina, seorang Muslimah Amerika 

 


