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Persembahan 

Untuk segenap manusia yang mengakui Allah sebagai Tuhan, Islam 
sebagai agama dan Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya. 

Untuk segenap manusia yang menerima segala hal yang datangnya dari 
Allah, baik qadha maupun qadar-Nya, serta nikmat dan cobaan yang 
menimpa. 

Untuk segenap manusia yang ridha, baik laki-laki maupun perempuan, 
pada setiap waktu, tempat dan keadaan.  

Untuk segenap manusia yang termasuk dalam kriteria di atas. 

Untuk Tante Iman. 

Untuk Paman Faruk. 

Untuk Sayid dan Tharik. 

Untuk siapa saja yang telah bekerjasama, menyumbangkan saran dan 
menyampaikan kata-kata hikmah, terutama yang telah mempersembahkan 
jiwa dan pikirannya. 

Untuk segenap teman yang telah memotivasi saya. 

Untuk sahabat tercinta, Dr. Ijlal Thahan, terima kasih atas segala 
kebaikan dan ketulusan hatimu. Semoga Allah mengekalkan persahabatan 
kita dan membalas kebaikanmu. 

Wahai Kekasihku 

Saya berdo’a, semoga Allah selalu memberimu keselamatan.  

Amma ba’du. 

Ketika memulai tulisan ini, saya tertarik untuk lebih memperdalam 
makna kata ridha. Awalnya, saya beranggapan bahwa membicarakan ridha 
sama saja dengan tema lainnya atau memiliki arti seperti kata lain, yang 
tidak membutuhkan kajian khusus kecuali sekedar membaca dan 
mengumpulkan referensi lalu menuliskannya. 

Namun, ketika mulai membaca, saya merasa bahwa anggapan tersebut 
keliru. Maka, keraguan mulai berkecamuk dalam benak saya karena 
kenyataan tidak semudah seperti yang saya bayangkan. 

Ridha mengandung makna yang luas. Akan tetapi, bersamaan dengan 
keluasan maknanya, kata itu tidak dapat diartikan secara terpisah, karena 
ridha merupakan kumpulan dari beberapa arti kata. Ridha bagaikan 
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sebuah bangunan utuh yang tersusun dari pondasi dan beberapa lantai. 
Jadi, ridha adalah kumpulan materi yang membentuk bangunan yang utuh. 

Ridha berbeda dengan kata sabar dan syukur, tetapi ridha tersusun dan 
terbentuk dari keduanya. Ridha mengandung rasa kecintaan, ibadah, 
keyakinan, tawakal, penyerahan diri, permohonan ampun, baik sangka, 
pekerti yang terpuji, tawadhu atau rendah hati, sedikit berangan-angan 
atau berharap, dan hanya takut kepada Allah.  

Anda akan tercengang ketika mengetahui bahwa kata ridha mencakup 
semua makna tersebut dan bercampur menjadi satu, sehingga membentuk 
satu ramuan yang dapat menyejukkan hati. Akibatnya, hati menjadi 
tentram dan damai. Orang yang memiliki hati ridha akan wafat dalam 
keadaan tenang sejahtera dan dibangkitkan dalam keadaan tentram dan 
damai.  

$ pκçJ −ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø¨Ζ9$# èπ̈ΖÍ×yϑ ôÜßϑ ø9$# ∩⊄∠∪   û© ÉëÅ_ ö‘ $# 4’n< Î) Å7 În/u‘ Zπ uŠÅÊ# u‘ Zπ ¨ŠÅÊ ó£∆ ∩⊄∇∪   

’ Í?ä{÷Š$$ sù ’ Îû “ Ï‰≈ t6 Ïã ∩⊄®∪   ’ Í?ä{÷Š$#uρ © ÉL ¨Ζy_ ∩⊂⊃∪     

“Wahai jiwa yang tenang, kembalilah keharibaan Tuhan dengan 
puas dan ridha-Nya. Masuklah dalam golongan hamba-hamba-Ku 
dan surga-Ku.” (Al-Fajr [89]: 27-30) 

Dalam penulisan suatu tema, seperti ridha, biasanya saya mulai dengan 
pembukaan klasik, yakni menjelaskan definisi ridha, faktor-faktor 
penyebab, buah yang dapat dihasilkan dengan menyebutkan dalil dari ayat 
Al-Quran dan hadits Nabi, serta kisah para ulama tradisional dan 
kontemporer yang akan membuat kita kagum pada makna yang indah 
tersebut. Namun, dalam proses penulisan tema kali ini berbeda. 

Pertama-tama, saya memulai penulisan ini dengan mengajak naluri 
para pembaca untuk mempertanyakan kapan dan di mana merasakan 
perasaan ridha? Apa yang Anda rasakan ketika perasaan ridha itu ada? 
Apakah Anda beranggapan bahwa saat itu merupakan suatu kebenaran 
atau bercampur dengan kepalsuan yang mengganggu perasaan lainnya? 

“Saat Ridha” merupakan pembuka dalam tulisan ini. Saya berharap 
agar para pembaca mempertanyakan perasaan ridha pada diri sendiri dan 
berusaha membayangkan atau menghadirkannya dalam hidup, agar dapat 
menangkap perasaan tersebut. Kami juga akan memaparkan berbagai 
bentuk ridha yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari, sedangkan 
pada pembahasan kedua dan ketiga lebih mengarah pada kesabaran.  

Pembahasan kedua menjelaskan “Dunia orang-orang yang terluka”, 
yaitu berhubungan dengan reaksi orang yang menerima kekerasan fisik.  

Kita semua pasti pernah menerima kekerasan fisik atau menyakiti orang 
lain, baik yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak. Dengan 
demikian, kehidupan dan lingkungan menuntut kita pada kesabaran. 
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Namun, bersikap ridha dalam menerima kekerasan atau kezaliman bisa 
menjadi sesuatu yang aneh, tapi kalau kita bisa mengelolanya dengan baik 
akan menghasilkan buah yang begitu manis dan nikmat. Perasaan ridha 
dapat membuahkan kebaikan dan mencapai kehidupan sosial yang 
bermartabat. Allah Swt berfirman, 

t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ à)ÏΖãƒ ’ Îû Ï™!#§œ£9$# Ï™!#§œØ9$#uρ t⎦⎫Ïϑ Ïà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9$# t⎦⎫Ïù$ yè ø9$#uρ Ç⎯tã 

Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$#uρ =Ït ä† š⎥⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪     

“Yaitu orang-orang yang dapat mengekang emosi dan memaafkan 
kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat 
baik. (Ali Imran [3]: 134) 

Pada pembahasan ketiga, Kami akan menceritakan kisah hidup Paman 
Faruk. Dia adalah seorang pasien di sebuah rumah sakit. Dalam meneliti 
kisah ini, saya dibantu oleh dua orang teman. Semoga kisah ini dapat 
menyentuh hati para pembaca.  

Dalam menghadapi kekerasan dan penindasan, banyak di antara kita 
yang tidak mampu menanggungnya. Ini disebabkan dari ketidaksanggupan 
orang tersebut dalam menyikapi takdir Allah yang tidak sesuai dengan 
keinginan. Misalnya, sakit. Sebagian orang bersabar dari sakit yang 
diderita, walaupun yang demikian itu hanya sedikit. Akan tetapi, siapa di 
antara kita yang ridha menderita sakit? 

Pembahasan ini ditutup dengan kisah perjalanan hidup si kembar. 
Kisah anak kembar yang mengalami perjalanan hidup yang berbeda. Maka 
muncul pertanyaan, menurut Anda, siapakah di antara keduanya yang 
bernasib lebih baik? Jawabannya terbuka lebar.  

Mungkin, para pembaca dapat menjawabnya, tetapi itu bukan jawaban 
mutlak. Hanya waktu dan keridhaan yang dapat mengetahui siapa yang 
terbaik dan utama. Perasaan inilah yang ingin saya tekankan. 

Pembaca budiman, hakikat ridha itu terletak pada perjalanan waktu 
dalam menyikapi sesuatu yang menjadi haknya. Penulis menutup tahapan 
ini dengan permohonan maaf, bila dalam penulisannya terlalu panjang 
lebar. Sebagimana dalam sebuah operasi dibutuhkan persiapan waktu 
selama berbulan-bulan, sementara dalam prakteknya bisa jadi hanya butuh 
satu jam. Namun persiapan selama berbulan-bulan tidak boleh diabaikan, 
jika operasinya ingin sukses dan mendapatkan hasil yang diinginkan.  

Sebelum meneruskan ke pokok permasalahan pada bab kedua, ada 
baiknya kita berhenti sebentar. Seperti para peserta lomba lari yang 
beristirahat sejenak sebelum memulai perlombaan. Jika ingin menang, 
pelari harus melakukan pemanasan. 

Berhenti sebentar atau jeda dalam buku ini, ditulis oleh ustadz Walid 
Abdullah yang menggambarkan kehidupan orang-orang yang ridha, baik 
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laki-laki maupun perempuan. Kita selalu menjumpai mereka dalam 
kehidupan sehari-hari. Mereka hidup seperti kita. Mereka merasakan 
seperti yang kita rasakan, tetapi mereka lebih mampu untuk menahan diri, 
sabar dan lebih pantas untuk dipuji. Jeda ini seperti istirahat yang biasanya 
datang di antara waktu pemanasan dengan perlombaan yang 
sesungguhnya, dimana para peserta lomba menarik nafas untuk 
berkonsentrasi sambil mengumpulkan kekuatan. 

Kemudian tibalah bab ketiga, yaitu perjalanan yang bertujuan langsung 
ke dalam hati, setelah kita melakukan persiapan, yaitu tahapan untuk 
menjelaskan pengertian ridha yang sesungguhnya dengan merasakan 
kenikmatan dan menghirup kesegaran. Pada tahapan ini saya berharap 
agar para pembaca memiliki perasaan yang mendominasi, yaitu “Ya Allah, 
bangkitkanlah saya bersama orang-orang yang ridha.” 

Sebelum saya menutup dan mengundurkan diri, seperti kebiasaan saya 
yang banyak bicara, maka terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bahwa 
materi buku kecil ini terinspirasi dari kajian saya tentang pengertian ridha, 
yang terdapat pada dua buku karya dua pemikir Islam terkemuka. Semoga 
Allah mengampuni dosa mereka berdua dan semoga kita dapat menyusul 
mereka berdua. Setelah membaca buku mereka, saya berusaha 
mengungkapkannya kembali dalam bentuk dan bahasa yang berbeda, 
sehingga dapat lebih mudah menyentuh kalbu. 

Kedua buku tersebut adalah “Madaarijus Saalikiin baina manaazili 
Iyyaaka na’budu wa Iyyaaka nasta’iin” karya Ibnul Qayim Al-Jauzi dan 
kitab “Ihyaa ‘Ulumuddiin” yang merupakan karya monumental dari Abu 
Hamid Al-Ghazali. Kedua kitab ini merupakan batu pondasi yang menjadi 
inspirasi bagi penulis-penulis setelahnya.  

Alhamdulillah, penulisan buku kecil yang singkat ini telah selesai, 
walaupun masih terdapat kekurangan, di samping kekurangan manusiawi 
dalam setiap pekerjaan. Kekurangan merupakan ciri manusia. Saya 
memohon dan berdo’a kepada Allah, semoga amal saya ini diterima. 

Akhirnya, saya ucapkan rasa terima kasih kepada semua yang turut 
andil membantu dalam proses penulisan buku ini, terutama ayah dan ibu, 
teman-teman tercinta, baik teman dekat maupun teman jauh. Tidak lupa 
pula untuk yang telah membantu saya dalam menyumbangkan tulisan atau 
pikirannya di saat saya meminta bantuan. Semua yang namanya termaktub 
dalam buku ini, saya bersyukur kepada Allah dapat hidup di antara kalian 
dan terima kasih kepada kalian yang telah memberikan pertolongan. 
Semoga Allah tetap menjadi sebaik-baik penolong bagi kalian, dan semoga 
Allah menerima amal  baik kita. Sesungguhnya Dialah sebaik-baiknya 
tempat bergantung. 

 

Syaima’ Hasan  

01 Juli 2005 M 
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Tahapan Pertama 

Perjalanan 

Saya menganggap bahwa tahapan ini sebagai awal perjalanan. Pada 
tahapan ini kalian akan melakukan perjalanan jiwa, dalam rangka 
menggambarkan seberapa besar ridha yang tertanam dalam jiwa dan 
merebak dalam sanubari. 

Anggaplah ini sebagai eksperimen perjalanan Anda dalam 
mempertajam indera, berkonsentrasi dan mengasah otak.  

Anggaplah ini sebagai hidangan pembuka sebelum Anda menyantap 
sepiring nasi yang telah lama Anda nanti. 

Anggaplah ini sebagai sesuatu yang menyenangkan, yang penting Anda 
mau memulai perjalanan ini. 

Tahapan Perjalanan 

I. Saat Ridha 

Saat ridha adalah saat dimana waktu berhenti sejenak. Pada saat itu hati 
diliputi cahaya dan aroma semerbak bunga dan wewangian. Semua itu 
menghiasi kehidupan orang yang ridha dan jiwanya terasa tentram. Dia 
pasti akan berharap perasaan tersebut terus ada sepanjang sisa hidupnya. 
Akan tetapi, sangat mustahil. Andai saja dunia sebagai tempat yang abadi, 
maka manusia akan selamanya merasa bahagia atau menderita. Namun, 
dunia merupakan tempat yang fana, sehingga keadaan terus berganti dari 
satu kondisi ke kondisi lainnya. 

Saat ridha adalah saat seseorang merasakan rasa kemanusiaan. Rasa 
kemanusiaan mendominasi jiwa, sehingga melupakan perasaan-perasaan 
lainnya, yang terkadang manusia bersama seluruh ciptaan Allah merasakan 
perasaan tersebut. 

Saat Berduaan 

Sebagian kita ada yang merasakan saat berduaan dalam hidupnya 
ketika ia bersama Allah, ketika ia berduaan dengan sang kekasih yang 
paling sempurna sehingga dunia beserta isinya tidak berharga lagi. Tidak 
berarti lagi baginya hari-hari yang telah berlalu ataupun hari-hari esok 
yang harus dilalui. Hatinya tidak lagi merasa tentram kecuali di saat ia 
melewati siang dengan kembali keharibaan yang Mahabijaksana dan 
Mahaperkasa sambil memuji dan memanggil sang pencipta: 

Alangkah indahnya saat Engkau bersikap lembut,  
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mesti hidup ini terasa pahit 

Alangkah indahnya saat Engkau ridha, meski semua manusia murka 

Alangkah indahnya jika antara aku dan Engkau penuh kehidupan 

Meski alam semesta rusak binasa 

Jika Cinta telah datang dari-Mu, maka semua selain diri-Mu tiada arti 

Semua berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah 

Ia tidak akan hiraukan selain cinta-Nya. Ia tidak dapat menemukan 
tempat kembali bagi hatinya kecuali di depan pintu-Nya atau di sekeliling-
Nya. Ia tidak hiraukan sesuatu yang buruk atau baik, ia tidak merasa 
gembira dengan pemberian atau merasa menderita dengan bencana, tidak 
berusaha menggapai ridha dari orang lain karena telah meraih keridhaan 
dari sisi-Nya, sehingga lidahnya berkata: 

Silahkan saja orang ridha kepadaku atau bahkan membenciku 

Aku tidak lagi berusaha menggapai kecuali ridha-Mu. 

Ia akan membaca do’a, “Allaahummaj ‘Alnii minal Aqalliin,” (ya Allah 
jadikanlah saya termasuk dalam kelompok minoritas). Apabila ditanyakan 
kepadanya, ia menjawab dengan membaca ayat,  

×≅‹ Î= s% uρ ô⎯ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3¤±9$# ∩⊇⊂∪     

“Dan hanya sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur.” (As Saba’ [34]: 
13) 

 Saat terindah terletak pada penantian di depan pintu-Nya, itu 
merupakan kenikmatan tiada tara, kecuali nikmat berdzikir dan 
bermunajat kepada-Nya: 

Aku berdzikir mengingat-Mu bukan berarti sesaat pun aku sudah 
melupakan-Mu 

Yang termudah dalam berzikir adalah dengan mulutku 

Jika tanpa kemarahan aku nyaris mati dalam cinta 

Hatiku menjadi hina dan berdebar 

Setelah cinta tampak olehku 

Aku saksikan engkau ada di setiap tempat 

Ucapanku ada tanpa ungkapan 

Dan perhatianku ada dengan seluruh pandanganku 

Dia juga tidak mengenal penyebab datangnya keagungan dan 
kemuliaan yang lebih baik daripada ibadah, menghambakan diri dan 
bermunajat kepada-Nya. 
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Yang menambah diriku semakin mulia dan bangga 

Dan hampir-hampir jariku menyentuh bintang 

Adalah masuknya diriku dalam ucapan-Mu “Wahai hamba-hamba-
Ku”  

Dan Nabi Muhammad menjadi nabiku 

Semua harapannya adalah ridha Allah dan ridha menjadi bagian 
hidupnya. Ia ridha kepada Allah dan seluruh makhluk-Nya akan ridha 
kepadanya. 

Ia menerima Allah dengan sepenuh hatinya dan Allah menerimanya di 
hati setiap manusia, maka ia mendapat dua kebaikan dan dua kebahagiaan, 
dunia akhirat. Hanya dengan ridha yang bersumber dari Allah, maka ia 
merasakan kebahagiaan. 

Kita semua menginginkan hal itu, namun tetap saja mereka yang lebih 
bisa merasakan kebahagiaan dan mendapat bagian terbanyak dari sikap 
ridha, itu karena mereka seperti firman Allah,  

z© ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã 4   

“Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah.” (Al 
Maidah: [5]:119) 

Perjalanan Kembali 

 Sebagian dari kita mendapati makna ridha dalam perjalanan 
kembali, mereka berkata, “Ya Tuhan, saya tidaklah sesuci para malaikat 
dan tidak pula ma’shum seperti para nabi, saya adalah manusia biasa. 
Terkadang bersalah atau benar, bertauhid, dan bertaubat atas kesalahan. 
Wahai Tuhan, inilah saya. Saya berlindung di depan pintu-Mu dan kembali 
ke sisi-Mu.”  

Orang itu masih saja berdiri di depan pintu sampai dibukakan pintu 
untuknya, sehingga ia dapat merasakan indahnya kebahagiaan ketika Allah 
senang padanya. Dalam jiwanya terisi keridhaan, karena Allah sudah 
meridhainya. Bagaimana menurutmu, melihat hati yang diterima oleh 
Allah dengan senang, setelah lelah dalam perjalanan dan penantian?! 
Kegembiraan Allah terhadap orang yang kembali padanya, akan tampak 
dalam hidupnya yang penuh keridhaan dan hatinya yang penuh 
kelembutan. 

Inilah saat yang hanya bisa dirasakan oleh setiap hamba yang 
bertaubat, ketika kembali ke sisi Tuhan dengan perasaan penuh sesal dan 
hina. 

Saat seperti itu tanyakan saja kepada orang-orang yang bertaubat, 
karena mereka lebih mengetahuinya. Itulah saat yang paling indah, ketika 
Allah menerima hamba-Nya dengan senang hati dan penuh kegembiraan. 
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Memurnikan Ketaatan 

Sebagian di antara kita menemukan keridhaan, di saat memurnikan 
ketaatan yang disembunyikan di antara dirinya dengan Tuhan. 
Sesungguhnya saat yang paling indah adalah ketika seorang hamba 
merahasiakan ketaatannya, sehingga tidak diketahui oleh seorang pun yang 
bisa mengeruhkan kejernihannya atau menghilangkan keutamaannya. Saat 
ridha diketahui sangat baik oleh orang yang diberi jiwa yang gelisah, 
sehingga apabila ridha hilang dari dirinya maka ia akan menangis dengan 
perasaan merugi dan menyesal. Apabila ditaati, akan timbul perasaan riya 
atau kesombongan. Pelakunya akan merasakan pedas dan pahitnya 
kemaksiatan, sehingga ketika suatu hari ia ingin taat, ketaatannya ini 
diiringi dengan niat yang ikhlas, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-
terangan, maka dalam hatinya yang gelisah akan terdapat satu ruang 
kebenaran. Ruang ini akan diisi oleh ridha yang menghapus kegelisahan, 
sehingga akan terasa keindahan dalam menempuh perjalanannya. 

Terkabulnya Doa 

Sebagian di antara kita dapat merasakan saat ridha ketika mengangkat 
tangan ke langit, lalu Allah Swt. menerimanya dengan senang hati. 
Sesungguhnya Dia malu untuk menolak permohonan hamba-Nya dengan 
tangan hampa. Allah menurunkan rahmat-Nya ketika sang hamba 
mengangkat tangannya, memohon. Dalam  keadaan ini hamba akan 
merasa betapa kayanya Allah, sedangkan ia sangat miskin, karena kekayaan 
itu berasal dari Tuhan. Hamba akan merasa betapa perkasanya Allah, 
sedangkan ia seorang yang lemah sehingga ia memohon pertolongan 
dengan kekuatan-Nya. Dengan demikian, hidupnya menjadi baik, karena 
masih ada Tuhan Maha Penyayang yang tidak akan membiarkan hamba-
Nya ketika mohon pertolongan dan tidak akan menolak permohonan 
hamba-Nya ketika berdoa. Anda akan mendapati orang itu dalam keadaan 
ridha, puas dan senang sewaktu doanya dikabulkan, ketika ditanya tentang 
rahasia kepuasannya, orang itu akan membacakan firman Allah,  
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“Sesungguhnya kamu dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya 
Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.” (At 
Thuur [52]: 28) 

Saat Kebersamaan 

Di antara kita ada yang merasa ridha ketika bersama. Ia merasakannya 
ketika berjumpa dengan seseorang yang dicintainya, tidak lain karena Allah 
semata. Perkataannya seperti yang diucapkan oleh Abu Bakar ash-Shiddik, 
ia berkata pada sahabatnya, Rasulullah Saw, “Di dunia ini, saya tidak 
mencintai apapun melebihi tiga perkara, yaitu pandangan saya terhadap-
Mu, duduk saya bersama-Mu dan menginfakkan harta saya untuk-Mu.” 
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 Betapa indahnya bertemu dengan orang-orang yang dikasihi. 
Mereka meninggalkan dunia, saling berhadapan dan berbicara dengan 
suka cita. Tidak dengan bahasa uang atau harta, mereka terikat dalam 
jalinan kasih sayang, bukan karena keturunan atau pernikahan. Kasihnya 
murni dari lubuk hati kepada yang memiliki hati bersih dan meninggalkan 
orang-orang yang berhati kotor, mereka akan tentram sampai takdir 
memisahkan.  

Apabila kalian bertanya kepada hati yang saling jatuh cinta karena 
Allah dan untuk Allah tentang perkara yang paling indah dalam dunia 
mereka, pasti mereka akan bersumpah bahwa tidak ada satu keindahan 
pun kecuali kekasih yang kami jumpai dan kami senang bertemu dengan 
mereka. Kami tidak berkumpul dalam kehinaan atau perhiasan dunia. 

Saat bersama Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i rahimahullah berkata: 

Aku begadang dalam rangka memperdalam ilmu  

Itu lebih indah bagiku daripada pertemuanku dengan kasur dan 
indahnya pelukan. 

Goresan penaku di atas lembaran-lembaran 

Lebih indah dibanding orang-orang yang jatuh cinta 

Gerakan tanganku untuk membersihkan debu dari kertas 

Itu lebih indah daripada gerakan tangan gadis-gadis yang menabuh 
rebana 

Saat Memberi 

Sebagian orang diberi rasa senang untuk bersedekah sehingga 
tangannya selalu ringan untuk memberi. Di antara orang yang senang 
berinfak ada yang tergolong orang mampu atau orang kaya yang 
dermawan, tetapi ada juga yang berinfak dalam kekurangan atau infaknya 
orang fakir yang berhati mulia, ia berinfak dalam kefakirannya agar kelak 
dapat meraih pahala. 

Momen-momen  

Terkadang di antara kita ada yang merasakan kerelaan dalam keadaan 
yang berbeda, sedangkan apa yang telah saya sebutkan adalah contoh 
singkat saja. Siapa saja yang ingin  menuju Allah Swt, jalan masih panjang 
terbentang, pintu surga terbuka dari pintu mana saja kalian masuk maka 
masuklah. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada kita semua. 

Orang lain punya saat tersendiri 

Di antara kita ada yang merasa damai dengan tabuhan dan alunan 
musik, ia akan merasa sangat senang ketika alunan lagu terngiang di 
telinganya dan gemulai penari bergoyang di hadapannya. Namun, sebagian 
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di antara kita ada juga yang selalu senang mengumbar hawa nafsu, maka 
di mana saja berada, mereka selalu menuruti nafsunya sehingga mereka 
tidak merasa tenang sampai bertemu dengan kekasihnya. 

Sesunggguhnya sesuatu yang paling sulit dihadapi oleh seseorang di 
antara kita adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang haram, tetapi 
ia berpandangan bahwa hal itu sesuatu yang layak dilakukan. Saudaraku, 
apabila Anda seperti itu, sesungguhnya itu bukanlah sumber kebahagiaan 
sejati. Namun, begitulah kondisi kita dalam kehidupan sehari-hari. 

Benar, terkadang kita merasakan kesenangan ketika melanggar 
larangan Allah atau berbuat dosa, itulah kesenangan yang tidak dapat 
diketahui kepalsuannya kecuali orang yang pernah merasakan kesenangan 
nyata. Orang yang tidak dapat merasakan kesenangan adalah orang yang 
tidak pernah merasakan indahnya keridhaan Allah. Oleh karena itu, ia 
tidak dapat membedakan mana kesenangan asli dan kesenangan semu, 
sehingga ia merugi dan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Allah 
berfirman, 
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“Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam 
kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka 
telah berbuat sebaik-baiknya.” (Al-Kahfi [18]: 104) 

Wahai kekasihku 

Sesunguhnya bergelut dalam makna ridha yang terletak di hati seakan 
menjadi angan-angan belaka. Seringkali saya berharap dapat menjelajahi 
semua hati untuk dapat memetik makna ridha, seperti lebah memetik 
saripati bunga. Dalam  perjalanan, saya berangan-angan untuk 
menemukan makna ridha di setiap pertanyaan, saya selalu bertanya pada 
orang-orang yang dekat dengan Allah agar mereka dapat mengungkapkan 
isi hatinya. 

Saya berkeliling sambil bertanya mengenai saat-saat ridha dalam hati 
orang yang saya kenal. Saya menyerahkan perkara ini kepada orang yang 
saya kenal agar mereka juga bertanya kepada yang lainnya. 

Saya tulis pertanyaan-pertanyaan dengan tinta di atas kertas, lalu saya 
kirimkan melalui telepon dan internet, saya menanyakan perkara yang 
tidak saya mengerti. Hasilnya, di hadapan saya terkumpul berbagai 
pendapat seputar ridha, yang jumlahnya lebih dari seratus pendapat. Ketika 
mulai menelitinya, saya menemukan matahari bersinar lebih terang dari 
perkiraan. 

Seluruh pendapat itu terfokus pada satu titik dan terarah pada satu 
pembahasan, yaitu ridha Allah.  
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Berbagai pendapat tentang ridha itu intinya adalah berbakti kepada 
orang tua, memenuhi panggilan, teliti dalam beribadah, sujud kepada Alah 
di penghujung malam, cinta kepada Allah dan taat kepada suami. 

Masya Allah, keraguan berkecamuk dalam hati, apabila perasaan ridha 
adalah seperti itu, sesungguhnya kita dalam perjalanan.  

Saya memperhatikan bahwa bentuk pertanyaan, menentukan arah 
jawaban. Di antara pertanyaan saya itu, ada yang menanyakan tentang 
perasaan orang yang sedang jatuh cinta dan rindu pada kekasihnya, maka 
jawaban yang diberikan begitu ideal.  

Dalam kuisioner yang saya berikan, disebutkan beberapa contoh 
mengenai perasaan ridha, maka jawaban yang saya temukan mencakup 
beberapa contoh yang telah diberikan, seakan-akan saya meminta kepada 
mereka untuk memilih jawaban dalam kurung, atau memberikan tanda 
benar di depan jawaban yang tepat. 

Tidak saya pungkiri bahwa pada awalnya hal ini sangat menyulitkan, 
hampir saja saya kembali mengulang kuisioner dalam lembaran lain, dalam 
bentuk pertanyaan yang berbeda dan menghapus beberapa contoh yang 
telah saya berikan. 

Sebelum menjalankan langkah ini, saya kembali memeriksa makna 
ridha. Saya menemukan satu makna yang membuat saya merasa bahwa 
kuisioner itu tepat mengenai sasaran, bahkan sangat mengena, bagaimana 
ini? 

Saya sampaikan kepada kalian, saya bertanya mengenai saat ridha yang 
dirasakan oleh seseorang, ridha yang tertanam dalam hati dan berkecamuk. 
Saya bertanya mengenai perasaan ridha yang sebenarnya, bukan mengenai 
kesenangan palsu yang terkadang hinggap dalam hati seseorang dalam 
waktu singkat. Orang tersebut akan merasa bahwa ia dalam keadaan 
senang, padahal sesungguhnya kesenangan itu adalah perasaan palsu yang 
tidak mungkin dibedakan kepalsuannya, hanya dengan sesuatu yang 
sederhana. Orang itu tidak mengetahui kesenangan yang sesungguhnya. 

Wahai kekasihku, apa perbedaan antara kesenangan dan keridhaan? 

Ridha merupakan perasaan yang tidak bisa dipalsukan. Sedangkan 
kesenangan mungkin saja dapat dipalsukan. Seseorang di antara kita dapat 
saja menampakkan kesenangannya, tetapi ia sangat jauh dari perasaan 
ridha. 

Perbedaan ini mengingatkan saya tentang perbedaan antara 
kegembiraan dan kebahagiaan. Ada yang berpendapat bahwa kegembiraan 
dapat saja bercampur dengan kesedihan, tetapi kebahagiaan tidak 
demikian. 
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Mengapa ridha tidak dapat dipalsukan? 

Karena ridha merupakan buah dari keridhaan, agar seseorang di antara 
kita dapat sampai pada tahap ridha, Allah harus meridhainya dan orang itu 
ridha atas keputusan Allah, maka jadilah ia seorang yang ridha. 

Bahkan ridha merupakan perasaan yang terdapat di antara dua sisi 
keridhaan. Permulaannya ridha, pertengahannya ridha, dan ujungnya juga 
ridha. 

Jika Anda ridha Allah sebagai Tuhan dan sembahan, maka seharusnya 
Anda ridha atas aturan-Nya. Anda harus ridha dengan syariat yang telah 
ditetapkan-Nya kepada Rasul yang telah diutus-Nya, ridha kepada kitab 
yang telah diturunkan-Nya, menegakkan hukum-hukum-Nya, 
menjalankan perintah-perintah-Nya, meninggalkan larangan-larangan-
Nya, dengan demikian Allah akan meridhai kalian.  

Apabila kalian ridha, Allah akan ridha. Kalian ridha kepada Allah, 
ketentuan-Nya dan segala anugerah-Nya, maka kalian akan ridha dengan 
seluruh jalan hidup kalian. 

Ridha kepada Allah  Allah meridhai  Hamba akan ridha  
mendapat ridha Allah. 

Perasaan ridha tidak akan sampai kepada-Nya atau sampai kepadamu, 
kecuali melalui perantaraan tersebut. Oleh karena itu, suatu hal yang 
penting ketika kita bertanya mengenai ridha. Hendaklah kita membatasi 
pertanyaan tersebut dengan batasan-batasan yang diridhai Allah saja.  
Hendaklah kita mengarahkan orang yang akan kita tanya ke arah yang kita 
inginkan saja, agar tidak bercampur antara perasaan ridha yang 
sebenarnya dengan keridhaan palsu, seperti yang kita rasakan dalam hidup 
ini. 

Keridhaan selalu datang bergandengan bersama ridha Allah, seakan-
akan perasaan itu adalah buahnya, seperti yang terdapat pada banyak ayat 
Al-Quran. Perasaan ridha tidak dapat dihasilkan kecuali dari ridha Allah, 
barang siapa yang bermaksud hendak menuai hasil ridhanya tanpa 
memiliki taman keridhaan, maka ia akan sia-sia. 

Perumpamaan ini seperti termaktub dalam Al-Quran pada surat Yûnus,  
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“Sesungguhnya orang-orang yang tidak menghendaki (tidak percaya 
akan) pertemuan dengan Kami dan merasa puas dengan kehidupan 
dunia dan merasa tentram dengan kehidupan itu.” (Yûnus [10]: 7) 
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Mereka itu merasa tentram tetapi mereka tentram dengan sesuatu yang 
tidak diridhai Allah, mereka tidak menerima ketentraman bahkan akan 
menerima balasan, dalam ayat selanjutnya Allah berfirman,  
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“Mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu 
mereka usahakan.” (Yûnus [10]: 8) 

Saudaraku yang budiman: Salam hangat untuk saudara-saudaraku 
terhormat 

Wahai saudaraku, perasaan ridha bagai kemuliaan. 

Saat jiwa terisi dengan perasaan tentram, saat itu kita berharap 
ketentraman berlangsung lama sepanjang hidup, kalian temukan diri 
bersimpuh di hadapan Allah Swt agar perasaan itu abadi dalam hati, 
sehingga dapat merasakan manisnya mengingat Allah. Di saat perasaan itu 
hilang, kalian kembali memohon kepada Allah agar perasaan itu 
dikembalikan lagi ke dalam hati. Perasaan itu berbeda dari seorang dengan 
orang lainnya. 

Seseorang merasa tentram ketika berhasil meraih kesuksesan yang 
dicapainya. 

Orang lain merasakannya ketika mendapat harapan dari kekasihnya. 

Ada yang merasakannya ketika berdoa kepada Allah dan doa itu 
dikabulkan. 

Ada yang merasakannya ketika sedang berada dalam kesendirian. 

Ada yang merasakannya ketika sedang berkumpul bersama orang-
orang yang dikasihinya. 

Ada yang merasakannya ketika sedang taat beribadah kepada Allah 
dengan tulus ikhlas tanpa pamer. 

Ada yang merasakan kebahagiaan ketika dapat mengulurkan 
pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan, atau memberi solusi 
kepada orang yang sedang dirundung masalah. 

Lalu, saat seperti apa Anda merasakannya? 

Di saat membaca Al-Quran dengan suara merdu, saya dapat menikmati 
bacaannya. Saya berandai, walau waktu berhenti, saya tidak akan pernah 
berhenti. 

Banyak di antara perasaan senang ini, terutama di saat bertambahnya 
kedekatan saya kepada Allah, di saat saya bertaubat dari dosa-dosa, tetapi 
perasaan ini lenyap begitu saja seiring dengan kemaksiatan dan dosa baru 
yang saya perbuat. Oleh karena itu, waktu ke waktu saya selalu berusaha 
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mennyucikan hati agar dapat merasakan ketentraman, yang merupakan 
saat spesial dalam hidup. 

Saya merasa tentram ketika dapat memberikan kebahagiaan dalam hati 
siapa saja yang membutuhkannya, baik dia anak kecil maupun orang 
dewasa. Saya merasa tentram ketika melihat indahnya pemandangan dan 
agungnya kekuasaan Allah dalam penciptaannya, seperti pemandangan 
terbenamnya matahari atau indahnya lautan. 

Saya merasa tentram ketika berhasil mengalahkan godaan setan, seperti 
rasa kantuk saat azan Subuh dikumandangkan, dan saya dapat mengusir 
rasa kantuk itu lalu bangkit untuk mendirikan shalat Subuh. Saya juga 
merasa tentram ketika merasa khusyu’ dalam doa sambil mengangkat 
kedua tangan, memohon kepada Allah dengan tetesan air mata dari kedua 
mata. 

Saya merasakan ketentraman ketika Allah membukakan pintu cahaya 
ilmu-Nya atau hidayah petunjuk-Nya, sehingga tampaklah segala sesuatu 
yang menurut saya sebelumnya tidak ada. 

Saya merasa tentram ketika duduk bersama orang-orang yang saya 
cintai. Saya merasa bahwa mereka tidak membebani saya dan saya tidak 
membebani mereka, kita dalam keadaan biasanya. 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang.  

“Berkata Musa, ‘Itulah mereka sedang menyusulku dan aku 
bersegera kepada-Mu, Ya Tuhanku, agar Engkau ridha kepadaku.’” 

Saat ridha yang paling utama adalah ridha atas qadha dan qadar Allah 
dengan jiwa yang tenang dan tentram. Derajat ridha yang paling tinggi 
adalah mendengarkan, menikmati dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran 
dalam shalat, terutama ketika mendirikan Qiyamul lail atau shalat Tahajud 
pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan dari tanah suci Mekah. 

Saat yang paling indah adalah pada waktu wuquf di padang Arafah, 
ketika kaum muslimin sedang mengangkat wajah untuk bertasbih, bertahlil 
dan bertakbir mengagungkan kebesaran Allah yang memberikan naungan 
berupa ampunan dan rahmat.  

Di antara saat yang paling indah adalah berkumpul dalam majlis ilmu, 
terutama kajian Al-Quran. Saya merasa ridha bahwa doa-doa saya 
membuahkan hasil. Saya merasa bahwa do’a itu berasal dari do’a tulus 
yang diucapkan dari lubuk hati mereka, sambil bermohon kepada Allah 
agar saya dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang saleh. 

Pada suatu minggu, dalam kesendirian di sebuah kota, saya mengetahui 
bahwa saya tidak memiliki uang yang cukup untuk bisa berangkat ke 
kampus, sedangkan saya merasa segan untuk meminta uang kepada 
orangtua, apalagi belum begitu lama saya telah meminta sejumlah uang 
kepada mereka.  
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Jalan di hadapan saya tarasa tertutup, lalu saya bermunajat kepada 
Allah dengan berdo’a dan memohon kepadanya agar membuka kesulitan 
saya itu, lalu tiba-tiba pintu kamar diketuk seseorang, ternyata orang yang 
mengetuk itu adalah orangtua saya untuk mengirimkan sejumlah uang 
tanpa mengetahui bahwa saat itu saya sedang sangat membutuhkannya. Itu 
merupakan sesuatu yang di luar kebiasaan, orangtua saya datang sendiri 
mengirimkan uang. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Mendengar 
segala keluhan hamba-Nya dan Maha Penolong segala bencana. 

Saat ridha 

Semoga ini menjadi saat yang paling indah sepanjang hidup saya. Yaitu 
ketika saya mengalahkan kesombongan dan memohon maaf kepada siapa 
saja yang pernah saya langgar haknya atau kepada siapa saja yang pernah 
tersakiti oleh saya. Saat orang yang pernah saya sakiti menyapa, maka saya 
akan merasa tentram. 

Saya merasa tentram ketika mampu memberikan pertolongan kepada 
orang yang membutuhkan, bukan berarti harus berupa bantuan materi, 
tetapi lebih mulia. Jika saya mampu mengeluarkan orang dari kesulitan 
dengan membantu menyelesaikan problematikanya, walau hanya berupa 
problem yang biasa. Betapa indahnya saat Anda dapat memenuhi 
kebutuhan saudara Anda. 

Saya merasa tentram ketika dapat merubah kesalahan yang dilakukan 
oleh orang lain atau memperbaiki perkara yang tidak seimbang, lalu 
mengembalikannya pada proporsinya. 

Saya merasa senang jika menyaksikan Islam dengan pokok-pokok 
ajarannya memimpin masyarakat dengan pekerti, rahmat dan toleransi. 

Saya merasa senang ketika menemukan setiap orang di antara kita 
mengerjakan tugasnya sebagaimana mestinya, berlandaskan kebaikan dan 
memberikan rahmat. Kesenangan bertambah ketika saya menghampiri, 
berterima kasih lalu menjabat tangannya sambil memberi motivasi dan 
berdo’a untuknya agar Allah menerima amal ibadahnya. 

Saya merasa senang setelah menghabiskan hari dengan berusaha keras 
menjauhi segala kemaksiatan dan banyak beribadah. 

Saya senang ketika hari berlalu dan pada hari itu saya dapat 
merealisasikan perbuatan yang benar tanpa melakukan satu kesalahan 
fatal. 

Saat itu adalah bulan September tahun 2001, saya merasakan satu 
perasaan ridha dalam waktu yang lama. Saya  tidak menghiraukan apapun 
di dunia ini, sepertinya tidak ada sesuatupun yang membuat saya merasa 
kesulitan, saya berada dalam ketentraman jiwa bersama alam semesta, 
ingin sekali rasanya saya kembali merasakan perasaan seperti itu. 

Saya merasa senang ketika menerima nilai ujian akhir tingkat SMU, 
ketika itu saya pergi mengambil ijazah lalu pulang ke rumah untuk 
menunjukkannya kepada ayah, ketika ia menerimanya, saya melihat ada 
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linangan air mata di matanya, itulah airmata bahagia. Melihat itu, saya 
juga ikut terharu dan meneteskan airmata. Airmata kebahagiaan dan inilah 
saat yang selalu saya harapkan, yaitu ketika ayah dan ibu ridha, serta 
merasa senang terhadap saya. 

Saat ridha saya adalah saat yang paling berkesan dan tidak akan 
terlupakan. 

Perasaan ridha lainnya adalah ketika pertama kali memulai thawaf 
dalam ibadah umrah yang saya tunaikan karena Allah. Peristiwa paling 
bersejarah sepanjang hidup, perasaan saya bercampur baur antara 
gembira, ketentraman dan harapan, bahkan sempat saya merasakan 
seolah-olah ini adalah mimpi. 

Ketika itu sama sekali saya tidak ingat kesulitan apapun dan tidak 
sempat terpikirkan problematika yang sedang saya alami. 

Inilah saat yang saya tidak ingin menyudahinya, dan masih ada saat-
saat lainnya. 

Perasaan tentram dalam jiwa adalah saat berharap kepada Tuhan agar 
meridhai kehidupan saya di dunia ini. 

Saat saya melihat ketentraman di mata ayah dan ibu, atau memberikan 
kebahagiaan pada hati kaum muslimin, terutama apabila saya 
mencintainya. Atau ketika saya dapat memberikan sesuatu yang diminta 
oleh mereka, di saat saya melihat kesenangan yang terbesit dari mata anak-
anak, baik kesenangan itu mereka harapkan maupun tidak. 

Saat ridha itu ketika saya melihat orang yang terzalimi berhasil 
mengambil haknya kembali atau orang yang mengalami kesulitan berhasil 
keluar dari kesulitannya, atau ketika melihat seorang yang memiliki 
kekuasaan dan kekuatan lalu mempergunakannya demi menegakkan 
kebenaran, misalnya seorang tentara. Atau ketika melihat dokter yang 
meringankan penderitaan orang sakit, walupun orang itu tidak punya uang 
untuk pengobatannya. 

Peristiwa seperti ini banyak terjadi di setiap negeri yang saya kunjungi. 
Ketika itu, saya merasa dapat mengerti maksud dari kekuatan fisik dan 
kasih sayang. 

Alhamdulillah, saya dapat merasakan ridha, walaupun perasaan ini 
tidak melebihi sisi kepribadian saya. Saya berdo’a kepada Allah agar dapat 
melampauinya agar dapat mencakup dunia Islam, terutama dunia Arab 
yang gersang. 

Saat ridha banyak terjadi dalam kehidupan saya, di antaranya: 

Ridha kepada  Allah Swt, alhamdulilah (sesungguhnya Tuhan kita 
adalah Allah) yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengampun. Saya 
memohon ampunan kepada-Nya di setiap hari, Maha menerima Syukur. 
Oleh karena itu, saya  bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat-Nya yang 
tidak ada batas, tidak dapat dihitung dan yang telah memberikan kekuatan, 
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karena sebelumnya saya tidak memiliki daya dan upaya. Dialah zat yang 
berhak menerima segala pujian. 

Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tiada seorang pun yang 
mengasihi saya dengan kasih sayangnya yang begitu luas selain Allah, yang 
Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa, Maha kokoh dan Pemberi balasan, 
pemberi kemuliaan dan Pemberi kehinaan, Sang Pemelihara yang Agung. 
Tidak ada yang dapat memberi pertolongan kecuali Dia, dalam 
memecahkan permasalahan dan krisis, dari peperangan dan bencana yang 
kita lalui dalam hidup, Dialah zat yang Maha mengabulkan segala 
permintaan, menghitung hamba-Nya lalu memberi kecukupan pada 
mereka. Kepercayaan, kepatuhan dan ketakutan saya tidak lain hanyalah 
kepada Allah semata, walupun saya seorang yang keras, sombong dan 
angkuh. Tidak  akan lemah kecuali di hadapan-Nya, karena takut dari 
siksaan-Nya akibat dosa-dosa saya yang menumpuk, karena khawatir tidak 
mendapat ampunan dan maghfirah-Nya atau khawatir tidak menerima 
pertolongan dan rahmat-Nya. 

Ridha atas keagungan Tuhan yang disembah, yang memberi 
pertolongan, yang Mahakuasa lagi Maha Agung, yang Maha Besar lagi 
Tinggi, Yang Hidup dan berdiri sendiri, Yang Maha Melapangkan dan 
Maha Memberi rezeki. 

Rela dengan agama yang saya peluk saat lahir, telah menjadi fitrah dan 
pilihan saya. Setiap hari bertambah kepuasan saya dengan keagungan, 
universalitas dan kemudahan ajarannya. 

Rela dengan seluruh hukum dan syari’at, ritual dan ajarannya, 
keringanan dan kemudahannya, serta sunah dan kewajibannya. 

Rela dengan penciptaan saya, atas kedua mata, hidung, bibir, kepala, 
tulang-tulang, rupa dan kesehatan. Tepat  sekali anggota yang tidak dapat 
saya ingat, kecuali di saat kehilangannya dan ketika sedang 
membutuhkannya. 

Rela atas ayah dan ibu, serta semua kehidupan saya, baik sosial, materil 
dan kepribadian. Yang pasti, segala puji bagi Allah bahwa ayah dan ibu 
saya adalah orangtua saya yang sesungguhnya. 

Rela dengan kesuksesan kehidupan sehari-hari dan naluri positif dalam 
setiap jiwa manusia, yaitu berupa ambisi. Ambisi itulah yang membuat 
kalian dapat bersaing dan memotivasi belajar mencintai pekerjaan, serta 
meningkatkan derajat keilmuan, seperti yang dikehendaki Allah atas segala 
kemudahan-Nya. 

Rela ketika melihat kepada orang yang lebih rendah statusnya dari saya 
dalam berbagai hal. Alhamdulillah,  orang itu mengharapkan agar ia 
berada dalam kondisi saya sekarang ini, tapi saya juga rela ketika melihat 
orang yang memiliki status lebih tinggi dari saya dalam berbagai bidang, 
saya tetap mengucapkan alhamdulillah, semoga orang itu memberi 
pertolongan dengan hal yang dimilikinya. Saya  senang dan rela dalam 
banyak kondisi kehidupan, alhamdulillah. 
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Perhatian: Di antara saat ridha yang paling indah, yang pernah saya 
dengar adalah mengenai seorang murid Fakultas Kedokteran dengan 
dosennya, dokter Iman. 

Saya yakin bahwa saat ridha adalah saat cinta. Cinta  untuk sukses, 
cinta kepada orang lain, dan cinta terhadap kebaikan. Ketika perasaan kita 
terhiasi oleh kecintaan ini, maka kita akan merasakan keridhaan. Perasaan 
ridha yang saya rasakan disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Ketika 
salah seorang sahabat merasakan kesedihan, maka keberhasilan saya 
adalah memberi kebahagiaan dan melihatnya tersenyum. Menurut saya, 
inilah perasaan ridha yang paling indah, yaitu ridha melihat kebahagiaan 
setelah kesedihan. 

Mungkin saja perasaan ridha itu hinggap  dengan cara berdiskusi, 
bercengkerama dengan orang yang di cintai. Setelah itu, saya dapat 
merasakan keridhaan. 

Saat ridha 

Di saat saya tetap konsisten dalam ketaatan dan ketika merasakan 
bahwa seluruh keinginan saya adalah menggapai ridha Ilahi dengan 
bersungguh-sunguh, maka saya merasa senang ketika bersimpuh, berdo’a 
dan bermohon kepada-Nya. 

Saat ridha 

Ketika saya dapat membahagiakan ayah dan ibu, saya senang ketika 
melihat ayah dan ibu bahagia dan mampu memberikan pertolongan 
kepada mereka berdua. Saya senang ketika melihat saudara dan seluruh 
anggota keluarga berkumpul dalam ketaatan dan kebahagiaan. 

Saat ridha 

Ketika saya berdo’a kepada Allah lalu do’a itu dikabulkan, ketika 
merasa sedih, saya mengadu kepada-Nya lalu saya merasakan ketenangan. 

Saat ridha 

Ketika saya dapat menebar kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar 
saya. 

Saat ridha 

Ketika melihat kalangan pemuda menjalani kehidupan ini dengan 
ajaran Nabi Muhammad, karena mereka adalah tiang bagi umat. Saya 
senang ketika melihat banyak di antara para pemuda menjadi hafidz 
(penghafal Quran). 

Saat ridha 

Ketika menemukan kemenangan baru dalam dunia Islam. 
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Saat ridha 

Ketika bertemu dengan teman-teman, kita saling mencintai karena 
Allah. Saya berbicara kepada mereka dan mereka berbicara kepada saya. 

Pasti saat ridha banyak sekali, segala puji bagi Allah, tetapi yang paling 
penting adalah saat ridha yang waktunya belum berlalu. Saya berharap 
keridhaan itu dan Allah memberi izin dan kemuliaannya. 

Saat ajal dan hari kebangkitan, seperti firman Allah, 

“Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan 
tentram dan ridha. Maka masuklah dalam golongan hamba-hamba-
Ku dan masuklah dalam surga-Ku.”  

Amin ya Rabbal Alamin.  

Ya Allah, jangan cegah saya dari hal itu, ya Allah, tidaklah setelah 
kematian saya ini kecuali saya akan menjadi hamba yang ridha dan 
tentram. Ya Allah, saya berdoa semoga Engkau menolong jiwa saya dari 
godaan setan yang selalu menggoda untuk berbuat maksiat. Saya berharap 
dapat meraih keridhaan, sehingga saya tergolong ke dalam orang-orang 
yang Engkau sebutkan dalam firman-Mu, yaitu hati yang selalu bergetar 
setiap mendengarkan nama-Mu dan selalu berharap masuk ke dalam 
golongan mereka, masukkanlah saya ke dalam golongan mereka. 

Saya merasa bahagia setiap kali Allah mempertemukan saya dengan 
bulan suci Ramadhan, terutama di saat saya sedang menanti kedatangan 
Ramadhan.  

Ketika itu saya menyaksikan orang yang wafat sebelum datangnya 
Ramadhan dan saya merasa sangat senang karena masih bisa dipertemukan 
dengan Ramadhan. Saya berdo’a kepada Allah, semoga diberi kesempatan 
untuk menyempurnakan bulan Ramadhan sampai selesai dan saya akan 
merasa sangat sedih jika Ramadhan berlalu. Namun, di sisi lain sangat 
berbahagia karena masih dapat bertemu Ramadhan. Saya berdo’a, semoga 
Allah menyempurnakan nikmat-Nya dan menerima amal ibadah saya 
selama Ramadhan, amin ya Rabbal alamin. 

Ramadhan lalu meninggalkan kisah tersendiri dalam hidup saya. Ketika 
itu saya melaksanakan shalat malam pada sepuluh malam terakhir di dalam 
masjid. Saya shalat tepat di belakang Syaikh Masyarii Raysid Al-Afaasi. 
Shalat tu terasa begitu berbeda dengan shalat lainnya, itu adalah saat 
terindah, saya shalat di belakangnya sambil mendoakan semua orang yang 
saya kenal dan berdoa demi kesembuhan seluruh kaum muslimin yang 
sedang sakit. Ketika sedang mendoakan orang-orang yang saya cintai, 
seakan-akan saya mengembalikan kebaikan kepada orang-orang yang telah 
mencintai saya. Saya berdoa agar do’a saya dikabulkan oleh Allah Swt. 

Di antara saat ridha yang paling penting adalah ketika Allah 
mengabulkan satu do’a di antara do’a-do’a saya. Saya selalu berdo’a agar 
Allah tidak pernah menolak do’a-do’a saya. Amin ya Rabbal alamin. 
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Saat yang paling berbahagia adalah ketika menuntut ilmu. Saya sangat 
senang dengan pelajaran fikih. Saya merasa senang setelah berhasil 
menyelesaikan satu pertanyaan mengenai masalah fikih, saya juga senang 
berdiskusi dengan guru-guru mengenai ilmu Ushul Hadits. 

Inilah beberapa momentum berharga bagi saya di berbagai tempat. 
Sebenarnya, perjalanan ini sampai menyentuh perasaan mereka, saya telah 
merasakan keridhaan karena di kelilingi oleh mereka itu. 

Yahya bin Mu’adz ditanya, “Kapankah seorang hamba sampai pada 
maqam ridha?” 

Yahya bin Mu’adz menjawab, ”Apabila ia berprinsip pada empat 
perkara dalam berinteraksi dengan Tuhan, orang itu akan berkata, ‘Apabila 
Engkau memberiku maka akan aku terima, apabila Engkau tidak 
memberiku maka aku rela, apabila Engkau meninggalkanku maka aku 
tetap menyembah-Mu, dan apabila Engkau memanggilku maka aku penuhi 
panggilanmu.” 

II. Dunia Orang-orang yang Terluka 

Saya di sini sedangkan dia nun jauh di sana. 

Ribuan mil jarak memisahkan kami, namun harapan dan ideologi 
mendekatkan kami. 

Saya bertemu dengannya ketika kami masih kecil. Dalam waktu 
singkat, kami berkenalan dan hati kami pun langsung saling terpikat, 
kemudian hubungan kami berlanjut pada persahabatan. Andai saya dapat 
membayangkan, suatu saat nanti janji anak-anak akan kekal dan 
kesepakatan mereka akan abadi. 

Tahun demi tahun berlalu, namun hari-hari seolah kembali untuk 
menyatukan hati yang terpisahkan oleh jarak yang begitu jauh, walaupun 
demikian kecintaan tetap suci di manapun ia berada. 

Akhirnya, sahabat saya kembali dari perjalanan panjang. Ketika 
melihatnya, hati saya senang karena hati ini telah terikat padanya, hati ini 
belum pernah merasakan perasaan asing seperti ini, sesungguhnya segala 
puji hanya bagi Allah. 

Teman masa kanak-kanak dan masa remaja, mungkin Anda punya 
banyak hal, namun sesuatu paling berharga yang Anda miliki adalah hati 
yang dapat mencakup semuanya dan  jangkauannya luas. Ini bukan 
merupakan sesuatu yang aneh, hati seperti ini adalah sesuatu yang turun-
temurun. 

Apabila ada yang bertanya, “Apakah hati dapat diwariskan?” Maka 
saya akan menjawab, “Kita mewarisi rambut yang cepat memutih, namun 
kita tidak dapat menurunkan hati yang stabil bila hati itu labil.” 
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Hati teman saya bagaikan hati ibunya. Inilah pokok masalah yang ingin 
saya bicarakan, oleh karena itu sebelumnya mohon maaf jika terlalu 
bertele-tele dalam mukaddimah. 

Ibu dari teman saya adalah seorang wanita yang telah menempuh 
keridhaan, ini tersirat pada raut wajahnya yang berseri. Pemilik hati ini 
telah berhasil menentramkan dan  menguasai hatinya. 

Sejak dulu begitulah keadaannya, saya tidak pernah melihatnya kecuali 
dalam keadaan tersenyum, seakan-akan dalam hidupnya ia tidak pernah 
merasakan kecuali kesenangan saja, karena memang ia menikmati ridha 
walaupun berada dalam sulitnya kehidupan. 

Suatu hari saya duduk bersama teman saya ini, di sekeliling kami ada 
beberapa orang teman lainnya, kami berbincang dengan santai dan 
nyaman karena bersama orang-orang yang kami cintai, kemudian Aslam 
(nama sahabatku) mengarahkan pembicaraan kami pada kehidupan 
sehari-hari ibunya dan apa saja yang dihadapi dalam kegiatannya akhir-
akhir ini. Ternyata, pekerjaan ibunya telah mempengaruhinya dalam 
memahami makna kehidupan. 

Wahai saudaraku, dunia kerja seperti yang Anda ketahui begitu luas, 
bagaikan  luasnya lautan yang permukaannya tenang, namun menutupi 
keadaan di dasarnya. Ada satu prinsip yang berbunyi, “Ambillah apa yang 
dapat Anda ambil, walaupun hanya upah dari leher unta. Tidak penting 
selama Anda meningkat, jangan pedulikan orang lain.” 

Menurut saya, ini merupakan titik hitam dalam sanubari kita yang 
tidak merelakan orang-orang yang berusaha bangkit untuk berhasil. 

Hanya dengan naiknya seseorang ke atas tangga, maka Anda akan 
melihat orang lain memperhatikan Anda, seolah-olah mereka berusaha 
menurunkan Anda. Hanya Allah yang paling mengetahui apa yang tersirat 
dalam hati manusia. Anda merasa bahwa pada mereka terdengar suara 
yang berulang-ulang, “Tidak, bagaimana mungkin orang ini bisa berhasil 
seperti ini?” Bahkan lebih dari itu, “Kenapa orang ini sampai seperti ini? 
Kenapa harus dia? Mengapa bukan saya saja?” Inilah yang selalu 
menghambat kemajuan kita, karena kita menjadikan sarana persaingan 
yang mulia menjadi persaingan yang dibumbui dengan kedengkian. 

Tidak ada alasan dan kesempatan bagi kita untuk membicarakan makna 
falsafi, karena kebenaran akan terbagi-bagi, mari kita kembali kepada 
pembicaraan kita semula. 

Ibu Aslam bernama Tante Iman. Ia adalah seorang wanita karir yang 
berdedikasi tinggi. Ia adalah seorang arsitek professional. Pekerjaan itu 
telah membantu keadaan keuangan keluarga menjadi semakin membaik. 
Karir Tante Iman meningkat menjadi arsitek senior. Kedudukan inilah yang 
akan kita bahas. Dalam pengangkatan jabatan tersebut, hanya Tante Iman 
seorang yang menerima kenaikan pangkat tersebut, sedangkan Fulan 
Afandi dan Alan Basya tidak menerima kenaikan pangkat. Tentu ini dapat 
memicu rasa iri. Ditambah  lagi, Hanim, salah seorang karyawan yang 
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sudah bekerja beberapa tahun sebelum bergabungnya Tante Iman, tidak 
juga mendapat kenaikan pangkat. 

Mereka mulai menghitung tahun demi tahun masa kerja dan 
menyimpulkan bahwa telah terjadi satu kesalahan, yaitu mereka telah 
dizalimi. Mereka mempertanyakan, “Bagaimana seorang arsitek baru 
mendapat kenaikan pangkat sedangkan kami tidak? Ini tidak benar dan 
tidak semestinya.”  

Tante Iman mengetahui hal yang dipermasalahkan oleh teman 
kerjanya, ia menyadari sedang mengarungi lautan yang tidak semestinya, 
oleh karena itu ia memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri. 

Keputusan ini tidak aneh, meskipun bukan solusi dari permasalahan. 
Bunga tidak dapat tumbuh kecuali di taman, tidak ada ikan kecuali di 
lautan dan tidak ada binatang buas kecuali dalam hutan.  

Tante Iman merasa akan kehilangan ketentraman jika tetap bersama 
orang-orang yang dengki dengan cara propaganda dan mengadakan 
strategi adu domba, akhirnya ia mencari keselamatan dan mengajukan 
pengunduran diri. 

Saya heran pada Aslam karena menceritakan ibunya yang telah dizalimi 
dalam pekerjaannya, dan cerita itu telah mempengaruhi saya. Sejenak kami 
terdiam memikirkan kehidupan kami di masyarakat, yang bila itu terjadi 
telah membunuh semangat orang-orang yang optimis. 

Tiba-tiba kami dikejutkan dengan bunyi ketukan pintu rumah, 
siapakah yang datang? Ternyata itu Tante Iman. Kami memperhatikannya, 
kemudian dia menghampiri kami dengan wajah tersenyum dan penuh 
kasih. Dia menyambut kami dengan hangat dan ucapan yang lembut, 
seperti biasa dia tersenyum yang seakan-akan senyumannya itu menelan 
seluruh kegundahan. 

Kemudian kami pun duduk bersama. Lebih dulu saya bertanya 
kepadanya, “Apa yang terjadi pada pekerjaan Tante? Kenapa Tante 
mengundurkan diri hanya karena kedengkian dari orang-orang yang 
dengki, padahal tante sangat dibutuhkan?” 

Sepertinya pertanyaan saya terlalu berlebihan dalam menggambarkan 
kezaliman, sehingga menggunakan kata-kata yang kasar di luar kesadaran, 
mungkin karena saya memikirkan kezaliman yang menimpa masyarakat 
ketika ada yang memperoleh kesuksesan. 

Sambil tersenyum, Tante memotong perkataan saya dan berkata, 
“Kenapa semua ini? Apa yang terjadi? Tidak mengapa, saya bukanlah satu-
satunya orang yang memiliki perasaan di muka bumi ini, saya bukanlah 
satu-satunya tumpuan, yang tanpa kehadiran saya semesta ini akan 
berhenti. Di dunia ini masih banyak arsitek lain dan mungkin mereka itu 
lebih bertanggung jawab di banding saya. Saya tidak meninggalkan 
pekerjaan karena paksaan, percayalah pada saya.  
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Sebagai wanita yang melakukan pekerjaan rumah dan mengasuh anak, 
jiwa yang tenang dan berperasaan lembut itu jauh lebih baik daripada 
menjadi Iman sang arsitek yang mengemban jabatan tinggi, tetapi hidup di 
lingkungan orang-orang yang dengki. Tujuan saya bukanlah jabatan atau 
harta. Silahkan jabatan dan harta menghinggapi siapa saja yang berambisi 
mendapatkannya, namun saya akan tetap seperti apa adanya dan keadaan 
sekarang ini sudah cukup.” 

Saya kembali bertanya kepadanya, pertanyaan yang seolah-olah datang 
tiba-tiba, “Sebentar, maksudnya Tante tidak merasa dizalimi?” 

Ia menggelengkan kepala dan di balik kedua bibirnya tersungging 
senyuman seolah menunjukkan tidak ada penyesalan. 

“Benar, saya telah mengakhiri semua, dan tidak menaruh benci kepada 
seorang pun,” jawan Tante Iman  

“Maaf, saya masih penasaran dengan sikap Tante yang tidak membenci 
mereka, sedang kebencian mereka telah menghantam Tante?” tanya saya 
dengan penasaran. 

Dengan tersenyum Tante menjawab, “Kita kembali membahas 
gelombang kebencian dan kezaliman. Semua itu tidak perlu, kehidupan 
dunia jauh lebih mudah di banding hal tersebut. Di sisi Allah, semua itu 
tidak lebih hanya seperti sayap nyamuk. Lebih baik jika kita melaluinya 
dengan bijaksana. Kita diperintahkan untuk memperbaiki perbuatan, tidak 
mengapa jika setelah itu kita memetik keburukan, karena sesungguhnya 
kebaikan itu akan tetap ada di sisi Allah. Itulah jiwa manusia yang bermula 
dari sesuatu yang tidak bermanfaat, maka janganlah membiarkan 
kedengkian mengisi hati kita. 

Tidaklah penting kehilangan pekerjaan, jabatan dan pendapatan materi, 
karena yang terpenting adalah saya tidak kehilangan iman yang telah 
terpatri dalam jiwa.” 

Wahai Tante Iman, semoga Allah memberkahimu dan Allah akan 
memberkatimu. 

Surat-surat yang mengomentari Tante Iman 

Ketika peristiwa Tante Iman ini dimuat di salah satu jaringan internet, 
ada beberapa pembaca yang mengomentari langsung peristiwa tersebut 
melalui diskusi internet (Mailist). 

Sebuah pembahasan yang menarik Syaima, menarik sekali. Wahai 
Syaima, Tante Iman telah berbicara sesuatu yang berharga, yang oleh 
manusia sekarang ini kurang dinilai, yakni sebuah keridhaan, nilai dari 
ridha. 

Sejauh seseorang berinteraksi dengan sesama manusia, maka tidak akan 
pernah ditemukan di antara hubungan mereka yang memiliki sikap 
keridhaan yang sempurna. Akan tetapi, jika interaksi itu antara manusia 
dengan Tuhan maka di mata seorang hamba, dunia beserta isinya seakan 
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menjadi kecil. Ia tidak lagi mempedulikan kerugian yang bersifat materil, 
dengan harapan tidak menderita kerugian yang diakibatkan hilangnya 
ketenangan jiwa. 

Suatu waktu, guru ngaji saya menyampaikan satu ungkapan yang 
ucapannya itu sampai saat ini masih terngiang di telinga, dia berkata, 
“Besarkanlah ia maka ia akan menjadi besar dan kecilkanlah ia maka ia 
akan menjadi kecil.” 

Tepat sekali, ketika seseorang membesar-besarkan suatu masalah dan 
menambahkannya, maka masalah itu akan bertambah besar. 

Kami berdoa kepada Allah, semoga memberikan umat ini sikap seperti 
yang dimiliki wanita tersebut. 

Untuk kekasih dan saudaraku. 

Marwah An Najjar –Kairo. 

 

Wahai Syaima, jelas sekali bahwa Tante Iman telah membiasakan diri 
untuk tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak berguna, ia 
telah mebiasakan dirinya ketika dilempari dengan batu-batu, yang ia 
lakukan hanyalah mengumpulkan batu-batu tersebut tanpa berpikir untuk 
membalas lemparan kepada orang-orang yang telah menyakitinya. 

Bisa saja ia dengan mudah mencari siapa yang telah menyakitinya lalu 
menuduh mereka telah melakukan kejahatan, akan tetapi ia lebih memilih 
untuk mengumpulkan batu-batu tersebut kemudian berdiri di dekat 
tumpukan batu sambil melihat kepada orang-orang yang telah 
melemparinya dan berkata, “Barang siapa yang tujuan akhirnya adalah 
akhirat, maka Allah akan memberikan dan mengumpulkan kekayaan 
dalam lubuk hatinya lalu akan ditunjukkan kepadanya kehinaan dunia, dan 
barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya maka Allah 
akan menjadikan kefakiran di depan matanya, lalu memisahkannya dengan 
isi dunia dan tidak akan mendapat kenikmatan dunia ini kecuali sebatas 
bagiannya saja.” 

Tante Iman pasti sangat mencintai orang-orang tersebut, apapun yang 
mereka perbuat. 

Syaima, orang yang seperti Tante Iman ini tidak mengenal kejahatan 
apapun, ia berinteraksi dengan manusia menggunakan hatinya, bukan 
dengan perasaan mereka. 

Syaima, Tante Iman bukanlah seorang yang aneh atau langka, apa yang 
ia perbuat bukanlah sesuatu yang aneh. Menurut saya, gerak-geriknya 
normal, selain itu merekalah yang tidak normal. 

Sudahlah Syaima, semua perkara yang semestinya dan awalnya benar, 
wajib dan normal menjadi aneh dan asing bagi kita. Misalnya, ketika 
seorang karyawan terhormat menolak menerima uang sogok, maka kita 
akan menganggapnya sebagai satu perbuatan yang jarang terjadi, 
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walaupun sebenarnya sikap karyawan itu adalah normal sekali, dan 
semestinya menjadi teladan bagi karyawan lainnya. 

Ketika seseorang menemukan tas yang berisi penuh uang lalu orang itu 
berusaha mencari siapa pemiliknya untuk mengembalikan tas tersebut 
kepada pemiliknya. Setelah dikembalikan, orang itu menolak sejumlah 
pemberian dari pemiliknya. Keesokan harinya, wajah orang tersebut 
terpampang di berbagai media masa dengan julukan sang pahlawan, serta 
julukan lainnya. 

Mengenai tindakan Tante Iman, sebagian orang akan mengira bahwa 
ini merupakan sebuah tindakan yang sangat idealis di luar kebiasaan 
manusia, tetapi ada juga yang beranggapan bahwa tindakan itu merupakan 
sikap negatif yang dapat menghancurkan perusahaan secara keseluruhan. 
Ada juga yang beranggapan bahwa tindakan itu pantas dilakukannya. Yang 
penting adalah apa yang merasa Iman puas? 

Toleransi Iman dan ketenangannya menjadi sebuah sikap yang aneh, 
padahal tindakan itu merupakan sebuah sikap normal. Namun, itu menjadi 
suatu permasalahan ketika kesalahan datang setelah kebenaran. 
Kenyataannya, Iman melakukan pekerjaannya dengan cinta dan berharap 
mencari ridha Allah, serta tidak mencari upah kecuali dari Allah semata. 

Kenyatan yang pasti adalah bahwa Iman adalah Iman, di manapun ia 
berada, baik di rumah, di tempat kerja atau di tempat apapun akan 
dipenuhi semangat, cinta dan keikhlasan. Artinya, ia tidak membedakan 
tempat di manapun ia bekerja, apakah itu? Yaitu peranannya yang tidak 
berhenti dan tidak terbatas di tempat kerja saja. 

Tentunya, yang terjadi ini akan terulang lagi di tempat kerjanya yang 
baru, seperti kejadian di tempat kerjanya yang lama. Dalam waktu dekat, 
pasti Allah akan memberikan kebaikan kepadanya, insya Allah. 

Harapan saya adalah semoga Allah memberikan petunjuknya kepada 
Iman di setiap waktu dan di manapun ia berada. 

Untuk saudariku dan guruku tercinta. 

Naifiin Ali – Ismailiyah. 

 

Kemarin sore saya membaca kisah ini dan jawaban dari saudari 
Marwah An Najjar, tidak ada yang dapat saya katakan lagi bahwa sungguh 
kalian telah berkata sesuatu yang luar biasa. 

Doktor Syaima, saat ini berjalanlah di jalan Anda dan jadikanlah Tante 
Iman sebagai teladan utama. 

Apakah Anda mengetahui bahwa ketika mengingat kisah penderitaan 
Tante Iman ini, apa yang teringat oleh saya? 

Saya teringat dengan peristiwa kabar burung (haditsul ifki) yang 
menimpa Siti Aisyah. 
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Seorang wanita yang dituduh dengan tudingan miring, padahal ia tidak 
melakukannya. Ia berbuat untuk satu tujuan baik, tetapi orang lain 
beranggapan lain. Maka, perkenankan saya untuk mengatakan, gantilah 
teladan utama Anda dari Tante Iman dengan Siti Aisyah. 

Sekarang, teladan utama Anda adalah Siti Aisyah. 

Ucapan dari saudari Naifan Ali mengingatkan saya dengan sikap 
Rasulullah Saw ketika melakukan perjalanan ke Thaif. 

Cacian dan makian, pukulan dan lemparan batu hingga kedua kakinya 
berdarah (batu sesungguhnya bukan batu ucapan belaka), walau demikian 
beliau tidak meminta apapun kepada mereka, beliau tidak menuntut apa-
apa bahkan tidak rela bila mereka dihukum, tetapi beliau mendoakan 
mereka, “Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya 
mereka belum mengetahui. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada 
beliau. 

Maka, jadilah kita orang yang mengumpulkan batu bata dari 
lemparannya, setelah itu kita berdiri di atasnya melihat siapakah orang 
yang telah menyakiti kita lalu kita mendoakan mereka. Ya Alah, beri 
hidayahmu kepada kaum saya sesungguhnya mereka belum mengetahui. 

Perkenankanlah saya untuk kedua kalinya berkata kepada Anda, 
sekarang gantilah Siti Aisyah dalam teladan Anda dengan ciptaan yang 
paling mulia yaitu, pemimpin dan nabi besar kita Muhammad Saw. 

Akhirnya, perkenankanlah saya mengutip perkataan yang berbunyi, 

“Beliau menghampiri kami seperti biasa dengan penuh kasih cinta dan 
sayang, dengan sambutan yang begitu hangat dan ucapan yang lembut, 
dengan sambutan senyuman, yang seolah-olah menelan dan 
menghilangkan segala permasalahan yang tengah kamu hadapi.” 

Semoga Allah memberkati hidupmu Tante Iman, karena Anda telah 
berpedoman pada hadits Rasulullah Saw yang dari Abu Hurairah berkata 
bahwa Rasulullah Saw. bersabda,  

“Sesungguhnya kalian tidak akan membuat dada seseorang lapang 
dengan hartamu, akan tetapi mereka dapat merasakan kelapangan 
hati dengan senyum manis dan sikap baikmu.” 

Hadits inilah yang telah diamalkan oleh Tante Iman pada teman-
temannya di pekerjaan dan terhadapmu. Sudahkah  Anda lihat, bagaimana 
pengaruh senyumannya yang tulus terhadap diri Anda? 

Apakah Anda melihat, bagaimana dampak dari wajah berseri terhadap 
diri Anda? 

Sungguh benar engkau, wahai kekasihku Rasulullah. 

Untuk saudaraku terhormat Profesor Said. 

Melalui jaringan internet pada salah satu website. 
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Mimpi terindah  

Telah pergi kemudian kembali lagi. 

Sahimah dan temannya berbincang-bincang, tentunya, Anda berhak 
mendapat kedudukan, berapa Anda bisa menolong saya untuk itu? Jangan 
menyerah dalam meraih impian dari orang-orang yang dengki. 

Ia diam sambil berpikir bahwa benar apa yang dikatakan temannya. 

Beberapa langkah, beberapa langkah maka mulailah pertempurannya 
yang telah direncanakan dengan suami yang tidak lagi menemaninya saat 
sarapan. 

Begitulah, ia keluar pagi-pagi sekali, takut terlambat ke tempat kerja 
dan akhir-akhir ini berat badannya telah berkurang drastis. 

Walid, penyakit batuknya bertambah, apakah ia lupa minum obat? 
Menyadarkan teman dan menggenggam tangannya untuk memberi 
semangat, sekarang kita sudah dekat dan kamu harus... 

Tiba-tiba, ia menarik tangan temannya dan segera meninggalkan 
tempat itu. 

Tanpa membantah ajakannya, sang teman mengikutinya. Ketika tiba di 
sebuah toko, ia  berkata pada penjual, “Saya minta telur, tepung dan saya 
minta...” ia menoleh ke arah temannya, “Saudaraku, apa bahan untuk 
membuat kue?” 

Dengan bergurau temannya menjawab, “Mimpimu?” 

Ia tersenyum dengan malu, saya lupa dengan mimpi indah. 

Sarah Saif 

 

Saudaraku tercinta 

Di saat telinga ini dipenuhi dengan jeritan orang-orang yang tertimpa 
kesulitan. 

Di saat air mata mengalir dan membekas dalam lubuk hati, maka terasa 
sebuah perasaan takut.  

Ketika itu, kita merasa butuh akan bisikan yang dapat mengembalikan 
hati yang sedang bingung dalam kegelisahan dan kekhawatiran, agar dapat 
menjadi tenang kembali. Kita  bertanya, kenapa harus gelisah? 

 Apakah kalian mengira bahwa di akhirat nanti hati akan menjadi 
tenang? 

Tidak, sungguh tidak demikian. Sesungguhnya ia hanyalah jalan yang 
harus ditempuh dan akan berakhir pada seseorang di antara kita, baik ia 
menginginkannya maupun tidak. 
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Apakah kenyataan ini satu hal yang baru? Siapakah di antara kita yang 
tidak mengetahuinya? Apabila kita sudah mengetahuinya maka untuk 
apalagi kita bersedih, dan mengapa harus menderita? Untuk apa menangis 
dan merintih? Dan sampai kapan kegelisahan dan ketakutan? 

Bencana menghampirimu? Ada apa dengan itu? Apa yang baru? Ini 
adalah tempat ujian dan cobaan, lalu apa yang kamu saksikan? Kenikmatan 
tidak meninggalkanmu? Lalu apa gunanya surga, apakah hanya sebagai 
tempat meraih keindahan? 

Terimalah kepedihan-kepedihan di hatimu dengan lapang dada dan 
bertanya, “Siapa di antara kalian yang mampu membangun rumah di 
tengah laut?” Jika kamu tidak dapat menjawabnya maka ucapkanlah, 
“Demikianlah dunia, jangan putuskan untuk memilihnya.” 

Dalam badai perasaan negatif yang seakan menenggelamkan kita, 
terlihat sekali bahwa kita perlu kembali melihat, kenapa kebiasaan kita 
yang terjadi adalah cinta kepada sesuatu, menangisi yang masih hidup dan 
yang sudah meninggalkan kita? Menyesali yang sudah berlalu dan tanpa 
memperhatikan pesan dari pencipta,  

“(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka 
cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan 
terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.” 

Kenapa kita hampir tidak menemukan seseorang di antara kita, yang 
tidak menangisi dirinya dan benci atas takdirnya. Ia merasa seluruh takdir 
yang diberikan tidak berpihak kepadanya dan ia merasa sedang 
mengarungi lautan dalam tanpa tepi. Menurutnya, dekat atau jauh sudah 
tidak tampak bedanya lagi. Yang terlihat di mata mereka hanyalah 
penghianatan, yang mereka dengar hanyalah cacian dan makian semata, 
ketika kamu melihat mereka, yang terlihat hanya raut kemurkaan dan 
kebencian, ketika kamu bertanya, mereka menjawab dengan tangisan, 
ditinggalkan kekasih dan dikhianati teman serta berubahnya zaman. 

Mereka selalu berujar dan mengutuk dirinya sendiri, ketika kalian 
berusaha mendekati mereka untuk memberikan nasehat, “Tenanglah wahai 
saudaraku,” ucapanmu itu tidak mereka dengar dengan seksama, hanya 
sebagian yang mereka simak. Mereka akan berbicara kasar terhadapmu 
dan meyimpulkan bahwa kamu bukanlah temannya. Ketika itu kamu akan 
mengerti bahwa mereka tidak akan dapat memahamimu dan kamu hampir 
terjebak dalam kekeliruan, akan tetapi pada akhirnya kamu akan 
menguasai diri dan tersenyum sambil berujar, “Andai saja kaummu dapat 
mengerti.” 

Wahai saudaraku, bukanlah tempat memutuskan dan keabadian, 
tidaklah membinasakan seseorang. Tepat sekali firman Allah, “Segala 
sesuatu akan musnah,” dan, “Jikalau kamu mati, apakah mereka akan 
kekal?” (Al-Anbiyâ [21]: 34)  

Jauhkan darimu segala kegelisahan dan ketakutan yang berlebihan, 
karena telah diratapi Nuh dan ditelan paus Nabi Yûnus.  
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Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Ismail hampir disembelih, leher 
Yahya diputus, Daud menangis sedih, Ayub tertimpa bencana, Ya’kub 
menangis sampai matanya putih, Yusuf dibuang ke dalam sumur, Musa 
terpisah dari ibundanya sejak bayi, Isa diangkat ke langit dan kaumnya 
menyatakan permusuhan, Muhammad bengkak matanya karena menangis 
sambil berdoa, “Ya Allah, aku mengadu kepadamu atas kelemahan 
tenagaku dan sedikitnya kemampuanku.”  

Kapan kita, manusia terbebas dari ujian dan cobaan? Apakah kamu 
lebih mulia di banding para nabi yang telah dibebankan kepada mereka 
tanggung jawab untuk memperbaiki umat ini? 

Dengan ini, maka kami melihat kamu menangisi penderitaan, seakan 
hanya kamulah satu-satunya manusia yang diberi cobaan, seakan-akan 
seluruh penghuni bumi ini mendapat nikmat sedangkan kamu seolah-olah 
tidak merasakannya. Begitulah, sekarang tiba saatnya untuk berserah diri. 

Saudara-saudaraku 

Bertumpuknya problematika kehidupan kita sehari-hari, banyaknya 
kepedihan hati dan telinga yang selalu mendengarkan penderitaan dari 
kehidupan, terkadang dapat menjadi kejahatan yang tidak memberikan 
kebaikan pada kita. 

Setiap kita menanggung penderitaannya dan tidak menanggung 
penderitaan orang lain, sesungguhnya dengki terhadap kesuksesan orang 
lain bukan merupakan hal aneh dalam hati yang tidak terdidik oleh nilai-
nilai agama, karena tidak tertanam dalam jiwa itu nilai-nilai solidaritas dan 
kesenangan. Jika kedengkian bukan menjadi fitrah manusia, maka Allah 
tidak akan memisahkan antara penghuni surga dengan kedengkian yang 
ada dalam hati mereka. 

Dalam lingkup perasaan kita terhadap kehancuran dan pedihnya yang 
kita rasakan dari kezaliman, terkadang kita temukan sesosok wajah tenang 
yang berusaha menasehati kita dengan bijak sambil berkata, “Tenanglah, 
masalahnya tidak sebesar itu, karena tidak semuanya yang kamu makan 
dalam dirimu mengandung sesuatu hal negatif.” Benar, mungkin saja 
mereka telah menzalimimu, tetapi mereka tidak seberingas yang kamu 
bayangkan setiap waktu. Saat di mana kamu merasa bahwa orang yang 
berdiri di hadapanmu dan berusaha menasihatimu mendukung mereka 
adalah orang yang berlawanan denganmu, serta ia tidak merasakan 
pedihnya luka yang kamu rasakan dalam hatimu. Saya bertanya, “Kenapa 
kita tidak memahaminya dengan jujur kecuali dari orang yang kita 
percaya, walaupun kadang kita keterlaluan dan bersalah. Kenapa kita tidak 
menganggap sikap mereka yang telah membuat kita marah sebagai sikap 
positif yang bertujuan menghalau luka yang membusuk daripada 
membantu mereka untuk menambah kemuliaannya di tangan kita.” 
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Dalam tiga kalimat, inilah yang ingin saya utarakan 

Tenangkanlah jiwa Anda, karena setiap kali Anda menerima musibah 
dengan tenang maka akan terasa ringan, akan tetapi jika Anda membesar-
besarkannya maka tampak seperti lebih besar dan seolah-olah akan 
membinasakan Anda. 

Peringatkan kekeliruan orang lain dan jagalah kelemahan mereka yang 
manusiawi, karena kita semua adalah manusia dan ini merupakan fakta 
yang dapat memberikan toleransi kepada teman kita. 

Ulurkan tangan Anda kepada siapa saja yang ingin menyepelekan Anda 
dari emosi, karena itu adalah jalan tersingkat untuk menghancurkan Anda, 
dan berbuat tulus lebih baik daripada meluapkan emosi Anda kepada orang 
yang menzalimi Anda. Itulah yang ingin saya utarakan.  

Sebelum kita memisahkan diri dari perjalanan jiwa manusia, saya 
tinggal menyebutkan, yang sebenarnya bukan ucapan saya. Akan tetapi, 
ucapan itulah yang selalu dapat saya jadikan alasan sehingga saya 
merasakannya, seperti penawar lembut yang dapat menyembuhkan hati 
yang terbakar karena kesempitan, penderitaan atau kesedihan. 

 Ucapan itu adalah ucapan Ibnu Qayim Al-Jauzizah, sungguh indah 
tutur bahasanya, sungguh kuat sentuhannya, semoga Allah membalas atas 
semua kebaikannya pada setiap ucapan yang masih terngiang setelah 
kepergiannya. 

Kalimat yang ingin saya utarakan adalah mengenai cara menghadapi 
penderitaan akibat orang lain kepada kita, selama kita masih hidup dan 
selama berbaur bersama manusia lain, maka pasti itu akan terjadi, sesuatu 
yang akan menyakiti kita dan perbuatan yang secara tidak langsung dapat 
menyakiti perasaan mereka. 

Beruzlah atau mengasingkan diri dari kehidupan manusia bukan solusi 
tepat untuk menghindari penderitaan, karena Rasulullah Saw bersabda,  

“Seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia, namun 
bersabar atas penderitaan dari mereka, lebih baik dari mukmin yang 
tidak berinteraksi dengan manusia dan tidak tahan terhadap 
tindakan mereka.” 

Jadi, mengasingkan diri bukanlah solusi. Sabar atas perbuatan mereka 
dan berhati-hati agar jangan sampai menyakiti mereka itulah solusinya. 
Ibnu Qayim rahimahullah dalam kitabnya Madaarij As Saalikiin, 
memberikan satu ungkapan indah ketika menghadapi perbuatan jahat 
orang lain. Beliau memerintahkan agar kita memperhatikan sebelas 
kesaksian ketika menghadapi tindakan tersebut. 

Sejenak mari kita membahas kesaksian-kesaksian tersebut dengan 
seksama, memutar otak, mempergunakan akal sebelum mengambil sikap 
yang berlawanan dan sebelum mengekspresikan sikap. 

Apa saja kesaksian tersebut? Inilah pertanyaannya. Perkenankan kami 
memaparkannya. 
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1. Kesaksian mengenai qadar 

Yang telah membaca hadits Rasuullah Saw dengan penuh penghayatan 
dan yang memperhatikan sejarah perjuangan beliau, lalu mengambil 
pelajaran, maka akan memahami kesaksian ini. 

Rasul bersabda, “Wahai pemuda, aku ajarkan kepadamu beberapa 
kalimat, ‘Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu, jagalah Allah maka 
kamu dapati Ia akan mendekatimu, jika kamu memohon maka mintalah 
kepada Allah dan jika kamu minta pertolongan maka minta tolonglah 
kepada Allah.’ Ketahuilah, walaupun semua manusia berkumpul untuk 
memberi manfaat kepadamu, mereka tidak dapat memberi apa-apa 
kepadamu kecuali atas sesuatu yang telah ditentukan Allah untukmu, 
walau mereka berkumpul untuk mencelakakanmu maka mereka tidak akan 
dapat mencelakakanmu kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu, 
dicabut segala halangan dan telah kering lembaran-lembaran.” 

Sesungguhnya yang menyaksikan kesaksian ini dengan keagungan 
agama Islam dan ajarannya yang memotivasi jiwa agar berbudi luhur, akan 
dapat mengetahui dengan baik bahwa segala tindakan orang terhadap 
dirinya, baik berasal dari musuh maupun temannya, semua itu adalah atas 
takdir dan kehendak Allah. Karena Allah yang telah menentukan dan 
mentakdirkannya, jika Allah tidak berkehendak maka semua itu tidak akan 
terjadi walaupun dunia beserta isinya berkumpul. 

Apabila seseorang telah menyaksikannya, maka jiwanya akan tenang 
dan ia mengetahui bahwa tidak diragukan lagi bahwa itu semua kehendak 
pencipta. Seperti sakit dan dingin, semua itu adalah salah satu ketentuan 
dari takdir Allah, akan tetapi pelaksanaannya ada di tangan manusia 
sendiri. Allah berfirman,  

$ tΒ uρ Νèδ t⎦⎪ Íh‘ !$ ŸÒ Î/ ⎯Ïµ Î/ ô⎯ÏΒ >‰ym r& ω Î) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4   

“Dan tidaklah mereka dapat dibahayakan oleh seorang pun kecuali 
atas izin Allah.” (Al- Baqarah [2]: 102) 

2. Kesakisian Sabar 

Siapa saja yang melihat kesaksian ini, ia harus menghayatinya dengan 
seksama dan memutar otak, apa saja yang dapat diraih dengan sabar dan 
kenikmatan seperti apa yang diraih dengan kesabaran. 

Orang sabar disayang Allah, Allah bersamanya, betapa banyak firman 
Allah yang berisikan berita gembira, yaitu surga sebagai balasan bagi 
orang-orang yang sabar. Allah memuji orang yang mampu bertahan dalam 
kesabarannya. 

Sabar ketika menghadapi penderitaan adalah langkah para nabi, karena 
betapa sering mereka disakiti dan sesering itupula mereka menghadapinya 
dengan kesabaran. Berapa banyak kesabaran mereka berbuah kemenangan 
dan memantapkan kesabaran dalam hati dari kesenangan dan 
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kegembiraan, yang tidak diragukan lagi itu lebih baik dari pengaruh balas 
dendam yang tidak menanamkan keuntungan apapun di hati kecuali 
kesedihan dan penyesalan. Allah berfirman,  
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“Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan 
peperangan. Mereka itulah orang yang benar (imannya) dan mereka 
itulah orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah [2]: 177) 

3. Kesaksian Memaafkan 

Kesaksian memaafkan adalah salah satu momen yang begitu luas, yang 
tidak diragukan lagi hanya sekedar menghayatinya akan menimbulkan 
nilai kemuliaan dan keagungan dalam hati. 

Tidaklah Allah melebihkan maaf-Nya bagi seorang hamba kecuali 
dengan kemuliaan. Apabila Anda perhatikan orang-orang pemberi maaf 
maka Anda akan melihat mereka seperti orang yang paling mulia 
keadaannya, paling tinggi derajat dan kedudukannya. Cukuplah bagi kita 
kesaksian ini untuk mengucapkan satu ucapan bagi orang yang telah 9. 
menyakiti, karena kita akan mengangkat derajat umat ini, menghilangkan 
balas dendam dan sumpah serapah terhadap orang yang telah 
menyakitinya, ucapkan, “Pergilah karena kalian bebas.” 

4. Kesaksian Ridha 

Ridha mencakup tiga kesaksian di atas. Ia merupakan sikap dari 
kesaksian qadar dan manifestasi dari sikap sabar yang dihiasi dengan sikap 
pemaaf. Sikap ini tidak akan terdapat kecuali dalam jiwa-jiwa yang tenang 
yang ketika disakiti, mereka menghadapinya dengan tenang, bahkan 
menerimanya seperti orang yang pasrah terhadap qadha Allah atau seperti 
penyabar yang mengikuti prinsip para nabi yang menghiasi diri mereka 
dengan kemuliaan. 

5. Kesaksian Ihsan 

Ini merupakan kesaksian tertinggi dan yang paling indah, mereka tidak 
saja rela atas perbuatan orang yang menyakiti dan tidak hanya memandang 
itu sebagai takdir Allah, akan tetapi mereka berpikir dan berusaha keras 
untuk mencari jalan, bagaimana caranya agar dapat membalas perbuatan 
orang yang telah menyakiti dan berbuat jahat kepada mereka dengan 
balasan berupa hadiah. Mereka membalas kejahatan dengan kebaikan. 

Sejarah mengisahkan tentang ulama salaf dan kisah mereka yang dapat 
membekukan perasaan, terutama kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Khaththab r.a bahwa ia mendengar seorang pria telah mencaci dan 
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memberikan sesuatu yang sangat dibencinya, tapi ia malah memberikan 
hadiah sepiring kurma. 

Sebenarnya, sebagian orang menggunakan petunjuk ini dalam 
berinteraksi, dengan penggunaan yang membuat jiwa yang normal menjadi 
bingung karena ia telah mengirim hadiah kepada orang yang telah 
menyakitinya sambil menuliskan kata-kata yang mengungkapkan, “Terima 
kasih atas kebaikan yang telah saudara berikan.” 

Sikap tersebut bukanlah balasan, ia tidak membalas kebaikan apapun, 
karena membalas dengan cara apapun akan menghilangkan pahala atau 
sedikitnya sang pembalas tidak akan meraih sifat muhsin. 

Yang menetapkan jiwa terhadap kebaikan adalah keyakinan hati bahwa 
sesungguhnya balasan itu sesuai dari jenis perbuatan, dan sesungguhnya 
seperti firman Allah, “Tidak ada balasan bagi perbuatan baik kecuali 
kebaikan serupa.”  

Apabila ia seorang hamba yang hina dan lemah, serta fakir dan 
membutuhkan, maka ia telah melampaui orang yang menyakiti dan 
berlaku baik kepada orang yang berbuat kejahatan kepadanya. Lalu, 
bagaimana dengan seorang kaya terpandang dan kaya raya dalam 
melampaui kejahatan dengan kebaikan dan kedudukannya? 

6. Kesaksian perdamaian dan kesejukan hati 

Bagaimana pendapat kalian mengenai hati yang sudah kosong dari 
perasaan dengki, kehinaan dan kebencian? Terbebas dari provokasi dan 
manipulasi serta bebas dari pikiran mencari cara untuk membalas dendam 
kepada orang yang telah menyakitinya? 

Pastilah itu hati yang suci bersih, hati yang telah terbebas dari perasaan 
dendam atau membalas kebaikan dengan dua kebaikan atau tiga, pasti 
orang itu telah menang dan memiliki hati yang bersih, jiwa yang damai dan 
tidak dimiliki oleh orang lain. 

7. Kesaksian Keamanan 

Orang yang tidak menuntut balas dendam pasti aman, karena 
sesungguhnya menuntut balas dan membalas dendam adalah lingkaran 
setan yang setiap orang terjerumus di dalamnya, maka ia akan terus berada 
di dalamnya bahkan akan menjadi lebih parah dari kondisi sebelumnya. 

8. Kesaksian Jihad 

Orang yang memiliki misi dalam hidup adalah musuh bagi orang yang 
hidup tanpa tujuan. Orang yang memenuhi panggilan adalah musuh bagi 
orang yang acuh. Orang yang jujur adalah musuh bagi pengkhianat dan 
sebagainya. 

Semoga Allah meridhai Ibnu Khaththab yang berkata, “Wahai 
kebenaran, tiada lagi teman untukku yang kamu tinggalkan. Selama kita 
berada di jalan kebenaran, pasti kita harus menduga akan menghadapi 
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perlawanan dan hendaklah jiwa kita dipersiapkan agar dapat bertahan 
terhadap perlawanan tersebut, karena semua ini adalah bagian dari 
perjuangan dan kita harus mampu membentengi akidah dari serangan. 

Hal tersebut terlukis jelas dalam Al-Quran, ketika Lukman berwasiat 
kepada anaknya, ia memerintahkan anaknya untuk tidak berhenti berjuang 
di jalan dakwah, Allah berfirman, “Serulah kebaikan dan cegahlah 
kemungkaran.” Di saat yang sama, ia juga harus siap sedia menerima 
penderitaan demi perjuangan tersebut, karena pasti akan ada pengorbanan 
dan kesedihan, dalam hal ini Allah berfirman,  
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“Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya 
yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” 
(Lukman [31]: 17) 

Selain berjuang di jalan dakwah yang tercermin dalam kesabaran 
ketika menerima penderitaan sebagai bentuk konsekuensinya, terdapat juga 
jihadun nafs atau berjuang melawan nafsu, yaitu dalam rangka 
menaklukkan ambisi jiwa yang selalu ingin membalas kejahatan dengan 
kejahatan serupa. 

9. Kesaksian Nikmat 

Orang yang menyaksikan peristiwa ini beranggapan bahwa tekanan 
dari orang lain merupakan nikmat Allah yang datang dari berbagai aspek. 

Nikmat yang dirasakan dari kezaliman, pengakuan kita terhadap 
nikmat ini adalah suatu pengertian yang sudah lama selama umur dunia 
hingga masyarakat menguatkan kenyataan ini. Betapa beruntung orang 
yang telah dizalimi tapi tidak menzalimi, karena orang yang dizalimi 
menanti pertolongan yang telah dijanjikan Allah, sedangkan orang yang 
berbuat zalim tidak diperhatikan dan balasan Allah pasti akan datang 
kepadanya. 

Nikmat atas diampuninya kesalahan, sesungguhnya setiap musibah 
yang menimpa mukmin akan menghapus kesalahannya dan terampunilah 
dosa-dosanya. 

Nikmat karena cobaan bukan mengenai agama, sesungguhnya 
perbuatan orang lain yang menyakitkan merupakan satu latihan agar siap 
menerima cobaan, yang dengannya mengajarkan kita bagaimana 
bersyukur kepada Allah atas tiga hal, yaitu itu sudah terjadi dan sudah 
ditetapkan dan pasti akan terjadi, cobaan itu tidak jauh lebih buruk  dan 
untungnya bukan dalam masalah agama. 

Itulah konsep Islami yang tidak dapat diterapkan oleh pakar 
pertumbuhan manusia, yang berpendapat dari penelitian mereka terhadap 
setengah dari setengah isi gelas tujuan yang tidak dimengerti. Percayalah, 
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bahwa dalam setiap musibah terdapat nikmat dan menangisi susu yang 
sudah tumpah tidak berguna. 

Nikmat bahwa pada hari kiamat ia punya tabungan, di antara kita ada 
yang merasa sangat bahagia di hari kiamat, karena hak-haknya masih ada 
pada orang lain. Di akhirat nanti, hak-hak tersebut akan dikembalikan 
kepadanya. 

10. Kesaksian Persaudaraan 

Orang yang paling banyak menghadapi penderitaan adalah mereka 
yang memiliki visi atau konsep hidup, tetapi apakah ada pemilik konsep 
kehidupan yang lebih baik selain para nabi dan apa yang telah mereka 
wariskan? 

Apabila kita mau membawa warisan yang telah diwariskan oleh para 
nabi, berarti kita siap menanggung beban yang telah dipikul oleh para 
nabi, ini adalah jalan yang berliku dan berduri, maka tidak akan ditempuh 
kecuali oleh orang-orang yang berambisi kuat dan berjalan di atas duri-
duri kehidupan dengan motivasi keimanan. 

Waraqah bin Naufal pernah berkata kepada Muhammad bin Abdullah 
Saw, “Mereka akan mendustaimu, mengusirmu dan menyakitimu, ia tidak 
menyembah berhala dan tidak membaca piring (peramal), akan tetapi ia 
sangat mengerti bahwa pengemban risalah adalah orang yang paling 
banyak mendapat kesulitan.” Ini adalah konsep yang diambil oleh rasul-
rasul terdahulu dan konsep ini pula yang dipakai oleh nabi kita yang buta 
huruf, yang tidak gentar dengan penderitaan apapun demi mengemban 
amanah dan menyampaikannya dalam bentuk yang sempurna. 

11. Kesaksian Tauhid 

Hamba yang menempuh jalan ini tidak akan memberikan kesempatan 
kepada hatinya untuk bersikap lain, karena rindu dan cintanya adalah 
ingin bertemu Allah sehingga mengalahkan keinginannya terhadap 
apapun. Kekosongan hati untuk-Nya, benar-benar ridha hanya kepada-Nya 
dan takut kepada-Nya serta bermohon kepada-Nya, tidak memberi 
kesempatan pada hatinya untuk membalas perbuatan jahat orang lain. Ia 
tidak merasakan penderitaan yang mereka lakukan dan tidak ada yang ia 
rasakan kecuali manisnya kecintaan dan makrifah, ia tidak sempat berpikir 
membalas dendam. Barang siapa yang hatinya sudah dipenuhi dengan 
Allah, maka akan terlepas dari gangguan lainnya. 

Selesai sudah kesaksian yang diberikan oleh pengarang kitab 
Madaaarijus Saalikiin. Akhirnya, perkenankan kami untuk menyimak, 

Betapa indah ddan bagusnya konsep Islam, kita merasakannya seolah-
olah sebuah program rehabilitas sempurna dan lengkap yang mengajarkan 
bagaimana cara berhubungan dengan Allah, dengan orang lain dan dengan 
jiwa kita sendiri.  

Program yang gagal diterapkan oleh ahli jiwa.  
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Ini merupakan konsep yang paling bijaksana dalam tatanan kehidupan 
karena yang meletakkannya adalah sang Pencipta jiwa-jiwa manusia yang 
Maha Mengetahui apa  yang tersembunyi dan tersirat di dalamnya. 

Betapa indah ajaranya… 

Betapa agung pembuat ajarannya… 

 

Tanda-tanda menurut Rabi’ bin Anas: 

1. Tanda-tanda cinta kepada Allah Swt adalah banyak  menyebut-Nya 

2. Tanda-tanda beragama adalah khlas di kala sunyi dan ramai 

3. Tanda-tanda syukur adalah rela dan menerima takdir serta 
ketentuan Allah Swt 

III. Paman  Faruk 

Paman Faruk, seorang laki-laki terhormat, berusia lima puluh tahun, 
berkulit hitam, tingginya sedang dan berbadan kurus. Terlihat jelas bagi 
Anda bahwa dia adalah contoh nyata manusia dari golongan rendah yang 
menanggung beban berat kehidupan. Apabila Anda mendekatinya maka 
akan tergambar pada dirinya suatu ketenangan, yakni ketenangan hati dan 
akal. Dia adalah seorang laki-laki yang menawan dan sangat membuat saya 
kagum. 

Dia sedang duduk di atas ranjang dalam ruang operasi Rumah Sakit 
Umum, dengan hati dan tatapan mata yang tenang. Nampak seperti sedang 
tidak sakit, hanya kakinya saja yang dibalut dengan perban. Dia benar-
benar seperti yang saya sebutkan, adalah seorang yang memiliki 
kepribadian yang menawan, ia tidak pernah berhenti tersenyum. 

Ketika ruang operasi dipenuhi oleh rintihanan orang-orang yang 
terluka dan kepedihan orang-orang yang sakit, manakala tubuh-tubuh 
yang lain tergolek di atas ranjang tidak berdaya untuk bergerak, maka 
Anda akan dikagetkan dengan adanya seorang laki-laki yang tidak merasa 
sakit. Yang lebih mengherankan lagi bahwa dia banyak bergerak dan 
sering tersenyum. Lalu saya pun bertanya-tanya, “Mengapa ranjang itu 
disediakan untuknya? sepertinya masih ada orang lain yang lebih 
membutuhkan darinya?” Laki-laki tersebut membalas kepedihan orang-
orang yang sakit dengan  senyuman. Maka apabila ada orang sakit yang 
merintih, laki-laki itu malah tertawa terbahak-bahak, dan apabila ada 
orang sakit lainnya menangis dan sedih, maka laki-laki itu bercanda dan 
bergurau sampai-sampai saya ingin mendatanginya dan memberikan 
peringatan untuk mengajarkannya bagaimana menghormati orang-orang 
yang sedang sakit. 

Pada suatu hari yang menyedihkan, saya sangat merasa bersalah, yang 
membuat saya hampir tidak bisa bergerak. Tepat pada hari itu saya sedang 
mendiskusikan keadaan orang-orang yang sakit bersama Professor. Di 
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antara ratusan orang yang sakit di rumah sakit, secara kebetulan orang 
sakit yang  saya diskusikan/tanya keadaannya adalah Paman Faruk.  

Saya berusaha tenang karena takut emosi saya keluar dan mencaci laki-
laki yang selalu tertawa, tetapi usaha saya hilang bersama tiupan angin. 
Saya mendekati laki-laki itu dan bertanya kepadanya dengan terputus-
putus, “Nama Anda?”  

Dia menjawab sambil tersenyum, “Faruk Gaadul Haq.” “Umur Anda?”  

“49 tahun.” Kemudian ia menambahkan sambil bergurau, “Masih 
muda, tahu nggak dokter, tampang saya tua begini karena sakit. Sebelum 
sakit, tampang saya dulu…” lalu saya potong omongannya,  

“Di mana Anda berdomisili?” 

Banyak pertanyaan yang saya lontarkan dan laki-laki itu hanya 
menjawab setiap pertanyaan dengan guyonan dan canda. Usaha saya untuk 
tetap bersabar tidak berhasil, kemudian saya katakan padanya, “Dengar 
wahai Paman Faruk, waktu saya tidak kosong hanya untuk Anda, jawablah 
pertanyaan saya seperlunya.”  

Karena kegundahan saya, maka ia memenuhi permintaan saya dan 
berhenti dari candanya serta menunjukkan sikap serius, sekalipun ia tidak 
lepas dari senyumannya.  

Saya bertanya kepadanya, “Apa yang Anda keluhkan?” 

Dia tidak menjawab pertanyaan saya, tetapi ia mengulurkan tangannya 
untuk membuka penutup kakinya, dan apa yang saya lihat sangat 
mengejutkan, jari-jari  kaki orang tersebut putus dan warna hitam telah 
merubah warna kulitnya yang hampir menutupi seluruh kaki. Orang ini 
terkena penyakit “putus kaki.” Saya bertanya padanya dengan penuh iba, 
pertanyaan yang saya tahu jawabannya tetapi membuat saya kagum, 
“Apakah ini sakit?” 

Jawaban Paman Faruk sungguh mengejutkan, “Kaki saya dihilangkan 
atau dipotong, itu lebih baik dari sakit yang saya rasakan ini. Apakah Anda 
melihat sekitar lorong yang menyedihkan di hadapan Anda ini? 
Kebanyakan mereka dapat tidur pada malam hari, sedangkan saya 
menghabiskan malam tanpa bisa tidur.”  

Inikah Anda wahai paman Faruk? Seorang yang menawan dan selalu 
tersenyum? Sungguh saya telah berlaku zalim dan keras pada Anda.  

Saya memikirkan perilaku orang ini, sungguh ia telah berlaku baik 
dengan membiasakan tersenyum, di saat keadaan yang ia sendiri tidak 
dapat merubahnya. Sungguh menakjubkan, saya berusaha mengobati 
orang ini, orang yang mungkin tidak cukup pendidikannya untuk 
mengalahkan penyakitnya. Ia tahu sendiri bahwa rintihan dan keluhan 
tidak berarti apa-apa. Orang ini bukan meremehkan sakit yang diderita 
oleh orang lain yang sakit, tetapi dia berusaha mengajarkan mereka 
bagaimana mereka mengalahkan sakit dan menganggap ringan serta 
menampakkannya seperti tidak berharga. Lalu saya bertanya-tanya pada 
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diri saya sendiri, “Apa susahnya kalau kita hadapi persoalan kita dengan 
senyuman agar kita bisa menerimanya? Mengapa kita enggan, bahkan kita 
membuat orang di sekitar kita penuh dengan kekhawatiran dan kesusahan, 
serta memaksa mereka untuk merasakan sakit yang kita derita? Kenapa kita 
tidak berusaha sadar bahwa setiap kita mempunyai penderitaan dan 
kesulitan. Apakah kita ingin menambah derita dan kesulitan?” 

Sebelum saya berlalu meninggalkannya, saya bertanya kepada orang ini 
seraya tersenyum, “Wahai Paman faruk, kenapa Anda tersenyum meskipun 
menderita?”  

Ia menjawab, “Apa yang bisa saya perbuat selain tersenyum? Apakah 
termasuk cerdik kalau saya bakal rugi dunia akhirat?”  

Anda benar. Tidak semua senyuman menunjukkan kegembiraan dan 
tidak semua tawa berarti senang. Sebuah syair mengatakan, 

“Jangan kamu kira tarianku di antara kalian adalah kesenangan, 
burung yang disembelih menari karena kesakitan.” 

Wahai paman Faruk, baiklah, Anda telah mengajarkan saya tentang 
banyak hal. Semoga Allah Swt menghapus kesedihan dan menghilangkan 
kesusahan Anda. 

Paman Faruk, orang sakit yang senantiasa tersenyum, wahai orang yang 
memberikan contoh tentang ridha/kerelaan yang berjalan di antara kita 
dengan hati yang damai. 

Memang di antara cobaan yang berat bagi manusia adalah cobaan 
berupa penyakit. Karena kesehatan adalah harta kita yang paling mahal. 
Tidak diragukan lagi bahwa di antara kisah orang-orang terdahulu, ada 
banyak ribuan cerita tentang orang yang diuji oleh Allah Swt dengan 
penyakit. Mereka bersabar dan menjalani hidup, ada yang terbaring di atas 
ranjang atau buta penglihatannya, tetapi mereka senantiasa rela menjalani 
dan menikmati hidupnya, yang barangkali lebih baik dari ribuan orang 
yang sehat tetapi kehidupan mereka dipenuhi dengan kemurkaan dan 
catatan kelam. 

Sebenarnya, saya ingin menceritakan sebagian dari kisah mereka di 
dalam catatan saya ini, tetapi saya kira cerita mereka sudah banyak yang 
tahu bahkan telah memenuhi buku sejarah dan menjadikan hati kita 
bahagia, dinukil dari lembaran-lembaran buku sejarah yang menceritakan 
kehidupan para sahabat Nabi. Sungguh mereka adalah simbol dan teladan 
kehidupan. 

Saya ingin memetik bunga-bunga yang hidup di antara kita saat ini. 
Kita melihat mereka dan mereka pun melihat kita. Bukan berarti di masa 
lalu tidak ada cerita, tetapi karena di saat ini banyak cerita lain yang 
barangkali tidak sama tetapi pasti sangat indah. 

Saya tinggalkan pena ini untuk sahabat-sahabat saya yang akan 
menulis apa yang mereka saksikan di rumah sakit tentang kisah-kisah yang 
memukau lainnya. 
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Teman saya tercinta, Dr. Ijlal Ath-thahhan berkata, “Dengan Nama 
Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
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‘Sesunguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi 
kebanyakan manusia tidak bersyukur.’” (Al-Baqarah [2]: 243) 

Saya tidak mendapatkan yang lebih baik dari ayat ini untuk memulai 
pembicaraan mengenai ridha dan syukur kepada Allah Swt. Nikmat-nikmat 
Allah kepada kita tidak terhingga dan tidak dapat dihitung. Allah 
mencurahkan nikmat-Nya setiap hari, bahkan setiap saat. Apakah kita rela 
dan menerima pemberian-Nya? Ataukah kita merasa gelisah dan pedih atas 
cobaan-Nya? 

Sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita harus tahu arti 
nikmat atau pemberian dan arti cobaan. Apakah nikmat merupakan 
cobaan, dan cobaan merupakan nikmat? Sesungguhnya ini adalah 
perkataan sahabat Umar bin Khaththab r.a yang berbunyi, “Jagalah nikmat 
yang diberikan, lebih dari penjagaanmu terhadap musibah.”  

Ya, ketika dalam cobaan Anda akan lebih banyak bersabar, khusyu’, 
dekat kepada Allah, mencari ridha dan pahala dari-Nya di banding jika 
Anda berada dalam kenikmatan yang akan melalaikan dari bersyukur, 
mengingat dan mendekatkan diri kepada-Nya.  

Ridha atau rela adalah ibadah qalbiyah yang menakjubkan. Jika Anda 
berpegang teguh padanya, niscaya diri Anda akan bahagia, hati akan 
tenang, pahala besar, dan dunia tidak akan Anda pedulikan, bahkan akan 
Anda tinggalkan dan campakkan kekeruhan dan kecemasan dunia untuk 
orang yang mengejarnya.  

Ridha juga merupakan nikmat yang besar dari nikmat Allah, bahkan 
mungkin nikmat yang paling besar. Bersamanya manusia dapat menikmati 
hidup dengan penuh ketenangan dan kedamaian jiwa, yang sulit 
dikalahkan oleh ujian yang paling berat sekalipun atau kekejaman takdir. 

Barangkali cerita ini lebih dekat kepada khayalan dan angan-angan 
daripada kepada kenyataan, tetapi saya menyaksikan sendiri tentang 
kerelaan/keridhaan dan kesabaran seorang manusia terhadap ujian yang 
tidak bisa diterima oleh akal dan tidak mampu dibayangkan oleh penulis 
atau pengarang cerita manapun. 

Ini adalah kisah seorang ibu biasa dari pedesaan yang tinggal bersama 
anaknya di rumah sakit yang akan menjumpai Anda dengan wajahnya 
yang berseri-seri. Dia akan membagi senyumnya kepada setiap orang yang 
ia temui dan berusaha membantu setiap orang yang membutuhkannya, 
seolah-olah ia berada dalam rangka kunjungan atau jalan-jalan. Anda 
perhatikan dia, dan Anda membayangkan bahwa hidupnya tenang tanpa 
masalah dan keberadaan anaknya, yang usianya tidak lebih dari empat 
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tahun hanyalah keberadaan yang sementara, karena masalah kesehatan 
yang dideritanya sedang dalam tahap penyembuhan.  

Saya mendekatinya, barangkali dikarenakan langkanya orang seperti 
itu di antara para pengunjung rumah sakit, yang kebanyakan kalah dengan 
kelelahan dan kesedihan atau barangkali karena perasaan saya saja bahwa 
ada sesuatu yang tersembunyi di balik orang itu.  

Saya baru mengetahui bahwa ternyata anaknya terkena penyakit 
kanker darah (Leukimia). Penyakitnya itu telah menyebar ke urat syaraf 
kaki dan kedua lengannya, sehingga anak itu tidak dapat bergerak 
meskipun pengobatan medis telah dilakukan berulang-ulang oleh sang ibu. 

Ibu yang menanggung beban kesulitan ini lebih kuat dari laki-laki. 
Anda perhatikan, dia menggendong anaknya untuk menaiki dan menuruni 
tangga rumah sakit karena anaknya tidak bisa bergerak. Anda perhatikan, 
dia memberikan obat untuk anaknya hari demi hari bahkan jam demi jam, 
tanpa lelah dan bosan sekalipun obat ini tidak berarti apa-apa untuk 
melawan penyakit yang ganas ini. Akan tetapi, dia tetap bersabar dan 
melawannya seperti kata para dokter tanpa  kata mengeluh, sampai-sampai 
ia sendiri yang membeli obat-obatan yang kurang memadai dari rumah 
sakit, meskipun kondisi ekonominya yang lemah, ditambah biaya yang ia 
tanggung untuk mengangkut anaknya dari dan ke rumah sakit -karena dia 
berasal dari kampung- secara terus menerus, seperti yang lazimnya 
dilakukan oleh para penderita penyakit kanker. 

Tidak hanya ini, di sana masih banyak anak-anak lainnya yang dirawat 
oleh ibu mereka dengan perawatan yang sempurna. Mereka tidak lain 
hanya melakukan tugasnya sebagai seorang ibu. 

Ketika melihat ini, hati saya terenyuh dengan keadaan anak kecil ini 
dan akal saya menolak mempercayai sikap ridha ibunya yang saya lihat 
setiap hari. Kemudian saya bandingkan antara kondisi saya yang sedih dan 
bingung dengan kondisi ibu dan anaknya, yang sudah pasti menginginkan 
dan mengharapkan anaknya dalam keadaan sehat, dapat bermain dan 
bercanda dengan gelak tawa seperti teman-teman sebayanya. 

Coba Anda perhatikan sikap ibu yang penuh sabar dan iman ini. Dia 
shalat dan mendekatkan diri kepada Allah, seakan-akan ujian semakin 
menambah keimanan dan keyakinannya. 

 

Ada seorang bapak, jika Anda memandangnya maka akan Anda rasakan 
nikmatnya ridha pada wajahnya yang tenang dan penuh dengan sinar. 
Penyakit anaknya tidak menghalanginya untuk membantu orang lain, baik 
membantu para perawat dalam memberikan pengobatan atau membantu 
membopong orang yang tidak dapat berjalan sendiri, seolah-olah ridha 
yang ada di dunia hanya miliknya sendiri dan tidak disisakan sedikitpun 
untuk orang lain. 

Manakala saya mendekati anaknya, ternyata anaknya yang masih 
berumur 20 tahun itu terkena penyakit reumatik dan pengembalian dari 
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penyumbatan hati, begitu juga ia mempunyai luka di urat lengan kiri dan 
beberapa luka di tangan dan lengan, yang kiranya sulit untuk memberikan 
obat lewat suntikan. Sekiranya Anda hobi dalam menggambar dan 
memotret, maka Anda tidak akan dapat menggambarkan kesabaran dan 
kerelaan yang indah ini kecuali hanya ada pada orang itu, yang mampu 
menahan bencana kemarahan anaknya dan kelakuannya yang keras, yang 
disebabkan oleh penyakit. Saya katakan bahwa ia tidak hanya sabar tetapi 
ia sangat cinta dan tulus kepada anaknya. Dia selalu  berusaha 
membahagiakan anaknya dengan bercanda bersamanya, mendorong kursi 
rodanya atau duduk di sebelahnya untuk menenangkan kemarahannya 
yang sering kali meledak. Manakala saya sibuk mengobati pasien, saya 
berharap agar tidak mengeluarkan air mata, paling tidak di hadapan 
mereka. Karena tidak logis bila si sakit kuat menahan derita, tetapi si dokter 
malah tidak berdaya sehingga saya takut untuk memandangnya, karena 
khawatir akan terungkap apa yang tersembunyi dari pedihnya hati atau 
kesedihan saya yang nanti akan merobohkan saya. 

 

Ini kisah lain tentang seorang bapak yang tidak kalah dari yang 
sebelumnya, bahkan mungkin akan mengalahkan cerita sebelumnya dalam 
hal indahnya tingkatan ridha. Dia tergesa-gesa mengikuti anjuran para 
dokter dan lari ke sana ke sini untuk melaksanakan apa yang diperintahkan 
dengan sabar dan rela yang tidak ada bandingannya. Ia duduk di samping 
anaknya yang berusia 19 tahun, yang mengidap pembengkakan di bagian 
limpa akibat dari gagal ginjal yang menahun, yang belum bisa 
disembuhkan dengan berbagai macam cara termasuk cuci ginjal. Penyakit 
telah cukup membuatnya lelah dan susah, seakan-akan tidak ada lagi yang 
dapat dilakukan ketika melihatnya kecuali hanya perasaan iba dan belas 
kasihan. 

Di saat-saat seperti itu, si bapak dengan penuh kerelaan dan kesabaran 
tidak pernah mengeluh ataupun meratapi kesedihannya, tetapi 
melawannya dengan penuh keyakinan dan pantang menyerah. Dia sangat 
bersungguh-sungguh ketika meminta surat keterangan resmi untuk 
mencuci ginjal anaknya, yang biayanya untuk sekali cuci saja menelan 
biaya yang besar, padahal anaknya membutuhkan tiga kali cuci darah 
dalam seminggu ditambah menanggung sulitnya birokrasi yang dipikul 
oleh setiap orang yang berada dalam keadaan terjepit. Ini semua ditambah 
lagi dengan usaha terus menerus untuk memasang selang di ginjal sebagai 
jalan keluarnya air seni. Itu disebabkan karena tidak bergunanya pencucian 
ginjal, maka ia harus memasang selang tersebut pada anaknya dari bagian 
pengobatan tumor ke bagian air seni, pulang pergi dan hampir tidak 
pernah balik ke kamarnya karena harus kembali lagi untuk memasang 
selang tersebut. Demikian itu ia lakukan tanpa kenal lelah atau bosan. Di 
sela-sela itu, ia pun tidak lupa untuk memberikan makan kepada anaknya 
yang telah putus asa dan sering menolak untuk makan dan hidup. 
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 Ada kisah lain yang diceritakan kepada saya oleh teman yang 
berpropesi sebagai dokter tentang pasien yang mengidap penyakit 
pembengkakan hati yang sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia hidup 
dengan penyakitnya yang seolah-olah sudah menjadi sahabat karibnya. Dia 
tidak pernah berhenti tertawa dan menyepelekan pasien lainnya. Ia tidak 
kuat untuk meninggalkan rumah sakit yang telah ia anggap sebagai 
rumahnya dan para pasien lain sebagai saudaranya, bahkan sampai 
pengobatannya telah selesai dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit, 
yang tentunya sangat diharapkan oleh setiap pasien. Di saat itulah datang 
kematian dan senyuman di wajahnya, dalam keadaan membawa arti sabar 
yang paling tinggi seperti yang kita harapkan sesuai sabda Rasulullah Saw,  

“Barang siapa yang sakit pada malam hari, namun dia bersabar dan 
ridha kepada Allah, niscaya ia akan lepas dari dosa-dosanya seperti 
di hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya.”  

Sebagaimana juga ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya 
Mukaasyafatul Quluub. 

Di sana masih banyak lagi kisah lain yang membutuhkan ratusan ribu 
pena dan kertas untuk menuliskannya. 

Sekarang Anda sudah tahu jawaban tentang pertanyaan terdahulu yang 
telah saya lontarkan di awal cerita, “Apakah kita bersabar dan ridha? 
Ataukah kita merasa gelisah dan sedih? Apakah kita dendam dan marah 
untuk hal yang sepele ataukah kita mengambil pelajaran dan nasehat dari 
kisah-kisah tersebut? Apakah kita akan tamak terhadap apa yang dimiliki 
oleh orang lain atau kita merasa cukup dan ridha dengan pemberian Allah, 
serta menerima kondisi riil kita agar hal itu menjadi modal dalam hidup 
kita. Sebagaimana dikatakan oleh Suvenhaur, “Orang yang berakal adalah 
orang yang tidak menangisi apa yang hilang darinya, tetapi bergembira 
dengan apa yang dimilikinya,” dan mempercayai perkataan Salman Al-
Farisi, “Sesungguhnya kamu tidak akan memperoleh apa yang kamu 
inginkan kecuali dengan meninggalkan apa yang kamu inginkan.” Perkara 
apapun, meskipun besar tidak ada yang menyamai ridha Allah. Kesabaran 
dan cita-cita hari esok, harapan dan keyakinan penuh pada Allah, 
keduanya merupakan jalan keluar satu-satunya dari segala kesusahan dan 
kesedihan.  

Seperti kata Socrates, “Kehidupan mempunyai dua sisi. Yang satu 
harapan dan yang satunya lagi adalah ajal. Dengan yang pertama 
kehidupan akan langgeng, dengan yang kedua kehidupan akan punah.”  

Keyakinan kita dengan hal tersebut sebenarnya adalah keimanan  
dengan takdir dan ketentuan Allah Swt, maka hendaknya kita beriman dan 
ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, serta menjauhkan ridha 
yang palsu atau ridha yang zahirnya ridha tetapi batin kita mengeluh dan 
marah, yang bisa membawa kita jauh dari rahmat Allah sebagaimana telah 
disabdakan oleh Kekasih Pilihan Allah, dari Allah,  

“Tidaklah seorang hamba yang mendapat ujian lalu ia bersandar 
kepada-Ku kecuali Aku akan berikan kepadanya sebelum ia meminta 
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kepada-Ku dan akan Aku kabulkan sebelum ia berdoa kepada-Ku. 
Tidak ada seorang hamba yang mendapat ujian lalu ia bersandar 
kepada makhluk bukan kepada-Ku kecuali untuknya akan dikunci 
pintu-pintu langit.” 

Hendaknya kita membiasakan lisan untuk mengucap al-hamdulillah 
(segala puji bagi Allah) sehingga hati dan anggota badan kita terbiasa 
mengucapkannya. Jika jiwa kita enggan untuk ridha, maka hendaknya kita 
mengingat kesusahan dan kesedihan orang lain yang berhasil mengalahkan 
jiwa mereka, dan menjadikannya sebagai kuda jinak yang tidak berani 
berontak, tetapi Anda tanam keridhaan dan akan Anda petik buahnya di 
dunia dan di akhirat kelak. Hendaknya juga kita ketahui dengan baik, 
bahwa sama saja kita gelisah atau bersabar, kita tidak bisa menghalanginya 
karena tidak ada yang dapat menolak ketetapan Allah. Maka dari itu, 
hendaknya kita jadikan ketetapan Allah itu agar menjadi lebih indah dan 
lezat daripada kita menghindarinya. 

Saya tidak mengaku paling suci tetapi saya berwasiat kepada diri saya 
pribadi sebelum kepada Anda sekalian, dan saya memohon kepada Allah 
Yang Maha Mulia dan Maha Pemurah akan karunia-Nya seraya berseru, 
“Wahai Tuhanku, berapa banyak nikmat yang Engkau anugerahkan 
kepadaku, sungguh sedikit sekali syukurku kepada-Mu. Berapa banyak 
ujian yang Engkau timpakan kepadaku, sungguh sedikit sekali sabarku 
kepada-Mu. Wahai kekasihku, wahai Tuhanku, wahai Zat yang sangat 
sedikit syukurku atas nikmat-Nya tetapi Dia tidak mengabaikanku. Wahai 
Zat yang sangat sedikit sabarku atas ujian-Nya tetapi Dia tidak 
menghinakanku. Wahai Zat yang memberikan kebaikan-kebaikan yang 
tidak akan pernah habis selamanya. Wahai Zat yang memberikan 
kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan dapat dihitung jumlahnya. Aku 
memohon kepada-Mu ya Allah, keimanan yang menyinari hati dan 
keyakinan yang benar, sehingga aku tahu bahwa tidak ada yang 
menimpaku kecuali telah Engkau tuliskan atasku dan ridha atas apa yang 
Engkau berikan kepadaku wahai Zat yang Maha Agung lagi Maha Mulia. 

Salam adalah sebaik-baik penutup, 

Dr. Ijlal Sa’ad Ghanim Ath-Thahan – Alexandria  

 

Cerita lain yang dipaparkan oleh Dr. Rania Mahmud Bayumi. 

Tempat: salah satu ruang bagian penyakit dalam 

Waktu: hari Jumat di awal musim semi 

Saat saya memandang ke depan, tidak ada yang saya jumpai selain 
ruangan yang dipenuhi oleh para pasien. Ini sudah menjadi pemandangan 
biasa. Karena di bagian tempat saya praktek adalah menerima pasien gawat 
pada hari Kamis, sudah pasti hari berikutnya menjadi ramai, terlebih lagi 
hari Jumat adalah hari tidak ada para pejabat rumah sakit, jadi semua 
pasien harus menunggu hari Sabtu sampai diperbolehkan keluar rumah 
sakit bagi yang keadaannya sudah membaik. Tiba-tiba keheningan menjadi 
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berubah karena ada teriakan dari seorang pasien (fulanah) yang ternyata 
dia terserang penyakit kanker lambung yang sudah menyebar di badan 
pasien yang kurus itu, hingga livernya menjadi rusak bahkan menjadi tidak 
berfungsi, keluar darah dari ususnya, wajahnya nampak menguning 
bercampur pucat. Demikian itu dikarenakan virus Hepatitis C telah 
menjangkitinya, karena banyak darah yang dipindahkan ke dalam 
tubuhnya. 

Ibu ini tidak makan apa-apa karena lambungnya telah bengkak dan ada 
penyumbatan pada pencernaannya, sehingga hanya bergantung 
sepenuhnya pada cairan infus. Si pasien sekarang terbaring di hadapan 
saya dalam keadaan tidak sadarkan diri, sedangkan darah masih terus 
keluar. Nampak dari raut wajahnya bahwa ia benar-benar sangat 
merasakan sakit dan kepedihan. Pasien itu tiba-tiba sadar dan tidak berkata 
apa-apa, tetapi hanya berteriak kesakitan. Kemudian datanglah seorang 
perawat dan ia meminta bagian pelayanan pusat untuk memberikan suntik 
bius  kepada si pasien yang tidak boleh diberikan kecuali atas izin dari 
kepala kantor. Di saat itulah ia terkejut tatkala melihat menyebarnya 
penyakit di tubuh si pasien secepat api yang menyebar di pohon yang 
kering. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan suntikan yang 
meredakan tersebut ,karena bisa jadi ia mati sebelum diserang penyakit itu. 
Pegawai itu berkata kepada saya bahwa keadaannya tidak ada harapan 
untuk sembuh. 

Kemudian suami dan anak perempuan pasien tersebut datang kepada 
saya, mengatakan, “Saya berharap ia meninggal di rumahnya.” Lalu si 
suami memeluk anak perempuannya, mereka menangis sehingga membuat 
hati saya pun menangis dan saya nasehati mereka agar mereka 
membiarkannya tetap di rumah sakit tanpa memberikan harapan 
kesembuhan. 

Tiba-tiba si pasien memandang saya dan berkata, “Saya ingin mencium 
tangan Anda, keluarkan saya dari sini, anak perempuan saya masih di SMA, 
pasti saya di sini membuat dia gelisah dan tidak tenang, saya tahu dia harus 
belajar, suami dan anak perempuan saya yang besar sangat bergantung 
pada saya.”  

Saya pandangi dia dengan perasaan kagum tetapi saya masih 
memikirkan masalah penyakitnya. Saya berkata pada diri saya, ia adalah 
seorang ibu yang senantiasa berkorban dan tidak menunggu balasan dari 
pengorbanannya meskipun ia menanggung penyakit. Sebelum saya 
meninggalkannya, ia berkata kepada saya, “Alhamdulillah, saya merasa 
baik sekali, lebih baik dari orang lain.” Saya pandangi wajah orang 
tersebut. Wajahnya pucat dengan kedua mata yang redup hampir tertutup 
dan bibir yang putih tetapi bercampur dengan darah yang keluar dari usus, 
sehingga apabila Anda melihatnya niscaya badan Anda akan gemetar. Saya 
berusaha meminta suaminya tetap di situ sampai selesai pemindahan darah 
tetapi si pasien menolak dan berkata, “Perawat akan kehilangan dan akan 
saya bawa ke rumah besok atau lusa.”  
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Suaminya tidak bisa menguasai diri, lalu ia memeluknya dan anak 
perempuannya. Air matanya mengatakan semoga takdir ditunda sampai 
esok hari atau lusa. 

Saya menghubungi dokter pengganti sampai saya tahu pendapatnya 
untuk mengeluarkan pasien ini dari rumah sakit. Dia bilang bahwa 
keadaannya sangat buruk dan tetap tinggal di rumah sakit tidak ada 
artinya. Jadi, lebih baik ia meninggal di rumahnya saja. 

Hari demi hari telah berlalu dan saya sudah lupa masalah ini sampai 
suatu hari ketika saya sedang berjalan menuju rumah sakit, saya 
menjumpai anak perempuan si ibu yang sakit tadi dan di sampingnya ada 
seorang wanita. Gadis itu menanyakan tentang keadaan saya, tetapi saya 
agak keberatan untuk menanyakan keadaan ibunya hingga kemudian saya 
berani menanyakan keadaan rumahnya. Gadis itu tersenyum kepada saya, 
“Kenapa Anda tidak bertanya tentang keadaan ibu saya?”  

Lalu saya berkata, “Bagaimana kabarnya?”  

Ia menjawab, “Beliau ada di samping saya, tanyakan saja sendiri.” Saya 
sangat terkejut karena perempuan yang ada di sampingnya itu adalah 
ibunya. Benar, wanita itu tampak lemah dan pucat. Ibu ini meskipun lemah 
tetapi di matanya ada sinar yang menakjubkan, yang tidak mungkin akan 
saya lupakan seumur hidup. 

Maha Suci Zat yang memberikan ganjaran kepada orang-orang yang 
senantiasa memuji-Nya. 

Dr. Rania Mahmud Bayumi – Alexandria 

 

Tiga Perkara Dari Dzun-Nuun 

Tiga tanda ridha: 

1. Meninggalkan ikhtiar sebelum qadha 

2. Tidak ada penyesalan setelah qadha 

3. Cinta di dalam buruknya cobaan 

Tiga tanda menerima: 

1. Menerima qadha dengan ridha 

2. Sabar dalam menghadapi ujian 

3. Syukur di saat senang 

Tiga tanda kepasrahan: 

1. Menyerahkan keinginan untuk keinginan-Nya 

2. Melihat apa yang akan terjadi dari urusan-Nya 

3. Tidak menentang hukum-Nya 
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IV. Si Kembar 

Tolong, jadilah Anda orang yang ridha, maka Anda akan berada dalam 
kenikmatan. 

Di benak saya, ada pertanyaan tetapi bingung untuk menjawabnya. 
“Manakah dari keduanya yang lebih utama? Siapa mereka?” 

Mereka adalah si kembar. Sudahkah Anda mengenal mereka? 

Baiklah kalau begitu, saya akan menceritakan tentang keduanya. 
Keduanya tidak saling kenal. Sebelumnya, mereka berdua belum pernah 
bertemu atau berjumpa. Mereka lain ibu, lain bapak. Tempat tinggalnya 
pun berbeda. Mereka dipisahkan bertahun-tahun. Jadi, bagaimana saya 
menyebut keduanya kembar? 

Karena keduanya menarik simpati dan otak, kita sama-sama bertanya, 
“Adakah rahasia yang lain?” 

Thariq, anak kecil yang gagah. Saya maksud gagah di sini adalah dalam 
arti yang sebenarnya. Dia cakap rupa dan ruh, bagus akhlaknya dan 
penciptaannya. Umurnya tidak lebih dari tiga tahun. Siapapun yang 
melihatnya dan kapan saja waktunya, pasti ia akan tertawa kepadanya 
kemudian lari memeluknya. Hati yang keras manapun akan luluh dan jiwa 
yang tertutup bagaimanapun akan terbuka di hadapannya. 

Saya melihatnya di salah satu lantai panti asuhan anak-anak yatim. 
Saya dan teman dekat sedang berkunjung ke kantor ibu kepala panti 
asuhan. Kami terkejut ketika beliau mengumpulkan para pegawai di 
ruangannya. Mereka mengelilingi meja kerja beliau yang sedang duduk, 
dan di pangkuannya ada seorang anak kecil. Dia adalah Thariq. 

Ketika Thariq melihat kami, dia tersenyum seolah-olah kami sudah 
kenal dia, lalu ia pindah ke pangkuanku. Saya memandanginya dan 
berkata, “Dari mana kalian menemukan malaikat ini?” Tiba-tiba ada yang 
menjawab, “Kami membawa malaikat ini dari tempat pembuangan 
sampah. Kami temukan dia sedang mencari makanan, tetapi tidak ada 
seorang pun bersamanya.” 

Thariq di dunia kita yang luas, hidup tanpa ayah dan ibu, tanpa rumah 
dan tempat berteduh. Walaupun Thariq tanpa mereka semua, tetapi masih 
ada yang punya Thariq. Dialah Tuhan Thariq. Tuhan yang menakdirkan 
dan mengasihinya. Dia tidak memiliki hati saudara dan kerabat, tetapi 
Allah memberikannya ratusan hati yang siap menyayanginya. Allah berikan 
ketampanan yang akan di kelilingi oleh hati-hati yang lembut. 

Sayyid, anak kecil yang buruk rupa. Yang saya maksud dengan buruk 
adalah buruk dalam arti yang sebenarnya. Dia berwajah buruk dan jelek 
tampangnya. Ada beberapa goresan hitam di wajahnya karena penyakit, 
sehingga bagi Anda yang baru melihatnya sungguh sangat menakutkan. 

Umurnya sekitar tujuh tahun. Anda akan menghindarinya meskipun 
jarak Anda beberapa meter darinya. Seluruh cairan yang seharusnya ada di 
dalam tubuhnya keluar dari semua sisi. Maka Anda akan menjumpainya 
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dengan mencium bau kencing, keringat, jahitan, darah, air mata dan yang 
lainnya. Apakah Anda merasa tersayat dengan yang saya gambarkan? 

Saya hanya ingin mengatakan bahwa Sayyid adalah seorang anak yang 
sakit, susah, keadaannya kotor, tampang menakutkan dan berbau tidak 
sedap. Semua sifat yang disebutkan ini disatukan atau dipisahkan sudah 
cukup untuk membuat hati yang paling lembut pun akan lari dari Sayyid. 
Semua orang akan menjauhinya meskipun hanya sekedar berlalu di 
depannya. Orang akan berpikir seribu kali untuk mendekatinya dan 
memberikan sebuah senyuman untuknya. Dan akan berpikir sejuta kali 
sebelum menyentuh tangannya atau memeluknya. Hanya satu hati yang 
tidak lari dari Sayyid. Hanya satu hati yang bersedia meninggalkan dunia 
yang indah untuk mengobati hati Sayyid dan memeluknya. Hanya satu hati 
yang mendekat di kala semua makhluk menjauhinya. Dialah hati ibu 
Sayyid. 

Inilah dia ibu Sayyid. Seorang ibu biasa yang baik, yang selalu memuji 
dan bersyukur. Seorang ibu cantik yang berhati tulus seperti halnya 
gunung yang mantap menancap di tempatnya, meskipun masa telah 
berlalu dan seperti matahari yang berputar pada peredarannya. Ibu Sayyid  
yang selalu tersenyum dan tidak pernah mengeluh. Ibu Sayyid yang tidak 
memahami dunianya kecuali hanya satu, yaitu anaknya. 

Itulah Sayyid dan ibunya, serta Thariq yang tidak mempunyai ibu.  

Perhatikanlah, siapa di antara keduanya yang paling bahagia? Thariq 
yang tampan lagi sehat dengan begitu banyak hati yang mengelilinginya, 
atau Sayyid yang sakit lagi buruk rupa dengan hati seorang ibu?  

Saya belum memperoleh jawaban yang sebenarnya.  Menurut pendapat 
saya, keduanya adalah sama. Sama-sama dalam kesedihan dan hati yang 
pedih. Saya katakan sekali lagi, keduanya adalah kembar. 

Beberapa pendapat 

Pertanyaan yang bagus wahai ibu dokter, tetapi saya punya pandangan 
yang berbeda. Saya berfokus pada pertanyaan Anda yang terakhir tentang 
kedua anak tersebut, siapakah yang berbahagia dengan kesusahannya, dan 
siapa yang susah dalam kebahagiaannya? 

Saya memandang dari sisi seorang ibu. Ibu anak yang pertama, 
barangkali anaknya akan menjadi penyebab dia masuk neraka. Cukuplah 
dosa bagi seseorang yang menyia-nyiakan keluarganya, “Dan Kami tidak 
menzalimi mereka tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri.” (Al-
Nahl [16]: 118) 

Ibu anak yang kedua, barangkali anaknya akan menjadi penyebab dia 
masuk ke surga, insya Allah. Karena hal ini sesuai dengan ayat-ayat di 
dalam Al-Quran tentang kesabaran. 

Ya Allah, sayangilah anak-anak dengan Rahmat-Mu karena Engkau 
lebih sayang dari ibu mereka. Anugerahkan kepada para ibu hati yang 
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penyayang dan kelembutan seorang ibu, serta penuhilah para wanita yang 
penyabar dengan kesabaran yang sempurna. Amin. 

Ayat Al-Jarihi – Kuwait. 

 

Saya terus terang berbeda pendapat dengan Anda wahai Dr. Syaimaa, 
jika Anda mengatakan bahwa Sayyid dan Thariq adalah satu musibah. 
Memang Sayyid dan ibunya telah diuji Allah dengan penyakit dan tubuh 
yang penuh dengan cela. Tetapi paling tidak, ia masih bisa melihat ibunya 
di sisinya. Dibandingkan dengan Thariq yang tidak punya pengganti kasing 
sayang ibu. Cinta dan kasih ibu, keduanya tidak bisa digantikan meskipun 
dengan harta dan ketampanan. 

Maasah Usamah Abdul ‘Azhim – Saudi Arabia  

 

Saya juga mengatakan bahwa Sayyid lebih beruntung keadaannya dari 
Thariq. Ya, memang keduanya mendapat ujian tetapi Sayyid memiliki 
seorang ibu sedangkan Thariq, meskipun banyak orang yang menyayangi 
dan memperhatikannya, apabila datang penyakit seperti yang dialami oleh 
si Sayyid, siapa nanti yang akan mengurusnya. 

‘Alaa Usman – Kairo  

Bagaimana Anda masuk surga?  

Thariq yang dihukum oleh ibunya dengan hidup seorang diri, 
hukuman manusia lebih dulu atasnya sebelum hukuman ibunya. Kalau 
seandainya kita meneliti lebih dalam lagi, niscaya kita akan tahu bahwa 
tidak ada pilihan lagi bagi si ibu selain memilih solusi ini. Bagaimanapun 
juga, seorang ibu adalah penyayang. Meskipun keras tapi kerasnya 
manusia lah yang menjadikannya kehilangan anak.  

Kalau seandainya orang-orang mengulurkan bantuan dan menjadikan 
hukum hanya milik Allah, serta menyuruh pada kebaikan niscaya anak 
tersebut saat ini ada bersama keluarganya.  

Kalau kita saling bahu membahu membantu keluarga sekitar yang 
kurang mampu, niscaya tidak ada panti asuhan yang penuh dengan anak-
anak yang orang tuanya masih hidup. Masyarakat lepas dari 
tanggungjawab maka bapak dan ibu juga lepas dari tanggung jawab 
mereka, karena takut cacian masyarakat. Kalau kita sibuk dengan aib, 
niscaya itu sudah cukup bagi kita. Bagaimana bisa menjadi keras hati-hati 
yang ditiupkan oleh Allah dari Ruh-Nya. Saya mendoakan Thariq agar 
senantiasa mendapatkan taufik dan kesehatan, dan akan Allah jadikan ia 
seorang laki-laki yang kuat lagi mencintai sudara-saudaranya di tempat 
pengasingan. 
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Apabila Allah mencintai seorang hamba pasti ia akan mengujinya 

Sayyid adalah seorang anak yang keluar menuju kerasnya dunia. Tidak 
ada dan tidak akan ada yang mengambil dirinya selain dia yang berasal 
dari darah dagingnya, yang tidak pernah lelah dan bosan meskipun 
kesombongan dan ketakutan dari mata orang-orang di sekitarnya. Sayyid 
adalah orang yang paling dicintainya. Siapa yang tahu, bukankah di sisi 
Allah bau mulut orang yang puasa lebih harum dari wangi minyak misik? 

Walaupun Sayyid sangat hina tetapi ia adalah kunci yang diberikan 
Allah kepada ibunya untuk menjadi penyebab baginya masuk ke tempat 
ciptaan Allah yang paling bagus dan indah, yaitu surga. Sekali lagi demi 
Allah, saya melihat manusia lari dari tanggungjawabnya. Apakah kita mesti 
melahirkan anak-anak yang sehat, kemudian jika mereka sakit atau terkena 
musibah kita biarkan mereka? 

Jikalau saja setiap dari kita memperhatikan bagaimana halnya jika apa 
yang menimpa ibu Sayyid juga menimpa kepadanya? Apakah saya akan 
meminta orang-orang untuk menyayangi saya? Sayangilah mereka niscaya 
engkau akan disayang. Doakanlah ia, semoga mendapat ketetapan hati dan 
balasan yang baik serta diberkahi di dalam hidupnya dan disembuhkan 
setiap yang sakit. 

Faras Tamim – Palestina  

 

Tidak tahu kenapa, saya merasa Thariq keadaannya lebih bagus. 

Saya tidak memikirkan mereka, mereka hanya anak-anak. Yang saya 
pikirkan hanya tatkala mereka sudah besar dan menghadapi kehidupan. 
Saatnya nanti keadaan Thariq akan menjadi lebih baik, apabila mereka 
mampu mendidiknya dengan baik dan menanamkan nilai-nilai padanya. 
Tentu, kasih ibu tidak bisa digantikan dengan persahabatan, cinta dan 
kehidupan sosial, tetapi akan diganti dengan penerimaan masyarakat. Saya 
yakin, siapa yang berusaha mencari cinta Tuhan, keadaannya akan menjadi 
lebih baik. Artinya, jikalau ibu Sayyid menjadikannya manusia yang 
beragama itu bagus, begitu juga jika manusia yang mengelilingi Thariq 
menjadikannya manusia yang agamis maka mereka akan sama di sisi Allah 
di akhirat kelak. Tetapi di dunia, saya kira keadaan Thariq lebih bagus. 

Haalah Shalah – Alexandria 

 

Saya tidak tahu, karena keduanya mempunyai kesedihan yang tidak 
akan hilang bersama waktu. Jika Thariq hidupnya bagus, senyumannya 
yang bersinar, di mana hati yang jujur yang akan mendekapnya? Sayyid 
yang buruk keadaannya, baik tampang maupun baunya, saya kira tidak 
dapat merasakan kasih sayang ibunya. Tetapi nanti akan datang suatu hari 
di mana ia akan merindukan kasih sayang dari orang lain, meskipun di 
samping ibunya kalau Allah panjangkan umurnya, dan akan datang 
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waktunya dia akan menghadapi dunia sendirian. Keduanya milik Allah dan 
padanya hukum Allah. 

Saya tidak dapat mengatakan siapa yang lebih susah keadaannya di 
banding yang lain. Karena cinta manusia adalah hal yang dicari oleh jiwa, 
dan dekapan seorang ibu adalah sesuatu yang saya tidak bisa 
membayangkan dunia tanpanya. 

Sebuah pertanyaan yang tidak dapat saya jawab. Semua menilai dari 
sudut pandang kita masing-masing. Barangkali saya punya jawaban, jika 
suatu hari saya mencoba hidup seperti Thariq atau menjadi Sayyid. Saya 
tidak bermaksud menjadi Thariq saja, lalu saya mengatakan bahwa saya 
lebih menderita, atau Sayyid saja kemudian saya katakan bahwa saya yang 
lebih menderita. Maksudnya, barangkali saya punya jawaban ketika saya 
menjalani hidup dengan keadaan keduanya, barulah mungkin saya katakan 
percobaan mana yang lebih pahit. Mungkin itu baru jawaban yang tepat. 

Sarah Saif – Alexandria 

 

Apabila kita benar-benar mengatakan siapa yang lebih menderita dari 
siapa, dan siapa yang lebih bahagia dari siapa. Inilah jawabannya: 

Skenario pertama: 

Thariq diasuh oleh keluarga muslim yang baik, yang menggantikan 
kasih sayang ibu kandungnya dengan ibu kedua dan kasing sayang bapak 
kandungnya dengan bapak kedua. Keluarga yang menanamkan nilai-nilai 
yang mungkin tidak ditanamkan oleh bapak ibu kandungnya. 

Sayyid di pelihara oleh Tuhan, setelah sepuluh tahun dan beranjak 
menjadi seorang pemuda. Ibunya sakit dan membutuhkan orang yang 
dapat membantunya. Pokoknya, ia akan terpaksa menghadapi masyarakat 
yang di dalamnya ada orang yang menghargai penyakitnya, ada yang 
mencaci dan ada yang punya sifat binatang yang mungkin akan 
menghinanya. 

Barangkali ada seorang bapak yang akan mengawinkan anak putrinya 
dengan si Thariq. Seorang pemuda yatim yang diasuh di lingkungan 
keluarga kedua dengan akhlak dan agama. Tapi coba perhatikan si bapak, 
apabila si pemuda yang datang dari keluarga terpandang dan mempunyai 
warisan yang banyak diuji oleh Tuhan dengan penyakit seperti Sayyid, 
apakah si bapak akan ridha mengawinkannya dengan putrinya? 

Skenario kedua: 

Kita umpamakan bahwa nasib Thariq  ada di keluarga yang berantakan 
(broken home), jadi seperti kebanyakan pemuda yang ganteng tetapi 
amburadul. Tidak beradab, tidak beragama dan mungkin akan jadi apa 
nantinya. Mungkin hati bapak dan ibu baru terhadap Thariq tidak seperti 
anak kandung mereka. Suatu saat nanti, ia akan mendengar kata-kata, 
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“Kamu anak pungut, kamu anak pungut.” Kalimat ini menakutkan atau 
menyenangkan? 

Atau mungkin juga beberapa tahun kemudian, bapak dan ibu yang 
sebenarnya akan muncul dan jadilah kehancuran. Sedangkan si Sayyid, 
mungkin Tuhan akan menentukan di antara kerabatnya dan di antara 
dokter yang merawatnya ada yang akan mengambilnya sebagai anak. Atau 
Tuhan menyayanginya dengan dia mati lebih cepat. Demi Allah, seseorang 
tidak akan merasakan nikmat yang ada padanya kecuali ketika ia melihat 
cobaan yang ada pada orang lain. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-
nikmat-Nya. 

Bilal Mahmud Muwafi – Provinsi Al-Syarqiyyah 

 

Terus terang, saya melihat nasib Thariq lebih baik dari Sayyid. Paling 
tidak si Thariq kalaupun dicela, ia dicela dengan masa lalunya dan sesuatu 
yang tidak dimilikinya. Adapun Sayyid apabila ia dicela, ia dicela dengan 
sesuatu yang ada padanya, saat ini yang ia rasakan hari demi hari. Ia 
merasakannya dengan jiwa dan raganya bukan hanya jiwa. 

Adapun si Thariq masih ada orang yang menolongnya walaupun bukan 
keluarga yang sebenarnya. Dan mereka akan melihatnya dengan 
pandangan cinta. Pandangan cinta umurnya tidak seperti pandangan iba. 
Sedangkan Sayyid, ia diuji dengan penyakit. Penyakit adalah perkara yang 
sulit bagi seseorang. Dan satu-satunya orang yang melihat dia dengan 
pandangan cinta adalah ibunya. Manusia yang lain hanya melihat  dengan 
pandangan belas kasihan. Manusia berbuat sosial dengan sewajarnya. 

Hala Al-Ruh – Palestina 

 

Mengapa perbandingan hanya pada kedua anak ini saja? Tidak 
mungkin seseorang yang ganteng, kaya dan pintar, ibunya orang kota dan 
bapaknya orang kota, tidak mungkin orang ini lebih menderita dari kedua 
anak itu. Kita tidak tahu. 

Ketidaktahuan membuat kita kembali berpikir sekali lagi. Apakah saya 
– orang yang lahirnya hidup enak dan kaya itu menderita? Apakah ini 
orang yang tidak saya hargai – ini orang yang mungkin keadaannya 
mewah, apakah saya lebih menderita dari keduanya? Sebuah pertanyaan. 

Topik ini menakutkan. Kita tidak tahu selamanya, karena kebahagiaan 
dan kesengsaraan adanya di hati. Dan hati ada di tangan yang Maha 
Penyayang. 

Bilal Isham – Alexandria 

 

Thariq lebih baik keadaannya di banding Sayyid. Karena bisa jadi, suatu 
saat nanti Sayyid kehilangan ibunya. Maka berarti dia tidak punya ibu dan 
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tidak ada hati yang sayang kepadanya. Itu merupakan hal yang sangat 
menyedihkan, tetapi masih ada rahmat dari Tuhan kita. Sebenarnya, untuk 
membandingkan ini sangatlah sulit, karena keduanya mempunyai 
penderitaan tersendiri. Saya kira ini merupakan pelajaran bagi kita semua 
agar kita senantiasa bersyukur dengan keadaan kita. 

Yumna Hasan – Alexandria  

 

Saya kira kondisi Thariq sangat lebih baik dari Sayyid. Thariq adalah 
manusia, sama seperti halnya manusia yang lain, yatim, tetapi ia akan 
mendapatkan banyak orang yang akan merawat dan memperhatikannya. 
Sayyid juga manusia, tidak ada yang merawatnya selain ibunya yang 
miskin. Lalu, siapa yang akan merawatnya selain ibunya? Sungguh saya  
lebih kasihan kepada Sayyid di banding Thariq, dan kepada ibu Sayyid di 
banding ibu Thariq. 

Muayyid Muhammad Abdullah Al-rifa’i – Madinah Al-Munawwarah 

 

Assalamu’alaikum! 

Masalah ini membuat saya berpikir dan teringat dengan sekelompok 
para filusuf yang duduk berpikir sampai lelah. Kenapa Tuhan menjadikan 
anak-anak kecil merasakan penderitaan, padahal mereka tidak berbuat 
apa-apa sehingga mereka terkena hukuman. Mereka belum mukallaf 
karena Tuhan hanya menjadi mereka sebagai cobaan. 

Mereka berpikir dan mengatakan, “Mengapa Tuhan berbuat demikian? 
Bukankah Tuhan Maha Penyayang dan Mahaadil dalam keputusan-Nya? 
Akhirnya, mereka bertanya-tanya, apakah ini adil? Inikah Rahmat?”  

Tentu ini adalah pendapat-pendapat dan pertanyaan-pertanyaan yang 
buruk dari beberapa para filusuf. Kenapa saya mengatakan hal ini? Saya 
katakan supaya kita tahu bahwa ini adalah hikmah dari Tuhan kita. Ini 
adalah ketetapan-Nya. Tidak ada yang sanggup menolak keputusan-Nya 
dan tidak berhak menanyakan kenapa begitu,  
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“Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat, tetapi mereka akan 
ditanya.” (Al-Anbiyâ [21]: 23)  

Yang terpenting adalah kita mengambil pelajaran dan merasakan 
nikmat karunia Allah atas kita. Jadi, apa sikap Anda jika Anda seperti 
Thariq, Anda tidak tahu siapa bapak dan ibu Anda? Jika Anda kehilangan 
kasih sayang mereka, tetapi Anda melihat pandangan kasih di mata orang 
ketika Anda masih kecil, pandangan hina dan menolak ketika Anda sudah 
besar? Lalu, apa jadinya Anda jika Anda seperti Sayyid yang sakit dan 
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buruk rupa, yang tidak tahu apa-apa di dunia dan menjadi beban berat 
bagi keluarga Anda? 

Saya melihat masalah ini dari sudut pandang bahwa setiap orang 
mungkin mengkhayalkan dirinya ada di posisi orang lain, kemudian 
barulah ia bisa menghargai nikmat Tuhan yang diberikan kepadanya dan 
memuji serta mensyukuri-Nya. 

Syeikh Mahmud Abdul Shadiq – provinsi Qina 

Doa Keadilan 

Umar Bin Abdul Aziz selalu berdoa dengan mengucap, “Ya Allah ya 
Tuhan kami, ridhakan aku dengan ketetapan-Mu dan berkatilah aku dalam 
takdir-Mu sehingga aku tidak suka untuk menyegerakan sesuatu yang 
diakhirkan dan mengakhirkan sesuatu yang disegerakan.” 

Dan Beliau berkata, “Sungguh doa-doa itu telah meninggalkan aku. 
Aku tidak mempunyai apa-apa. Semuanya adalah tipu daya kecuali apa 
yang sudah ditakdirkan.” 
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Tahapan Kedua 

Di tulis oleh: Profesor Walid Abdullah 

Barangkali suatu hari Anda akan menjumpai mereka. Mereka bukan 
khayalan tetapi mereka adalah manusia-manusia riil yang bernafas, sakit 
dan menangis. Bisa saja Anda seperti mereka. Oleh karena itu, jangan lupa 
berdoa untuk kita. 

I. Syuaikar dan Rumah Nomor 13 

Pukul 5 pagi, tepatnya di rumah nomor 13 wilayah Alexandria, seorang 
ibu umurnya sekitar 30-an tahun, baru saja bangun untuk shalat Subuh. 
Dia terkejut karena air selokan telah menggenangi rumahnya. Dia 
menangis, hujan turun dengan lebatnya dan membanjiri jalan sampai ke 
rumah yang ia tinggali di lantai bawah. Dia tidak mau mengganggu ketiga 
anaknya yang masih kecil dan juga tidak ingin membangunkan suaminya 
yang bekerja di dua pekerjaan. Dia angkat bahunya dan mulai 
membersihkan tempat dengan ridha, tersenyum  bahkan bersyukur kepada 
Tuhan. 

Syuaikar adalah seorang istri dari seorang karyawan biasa yang 
penghasilannya tidak cukup untuk menghidupi anak-anaknya. Ia ingin 
mengajarkan anak-anaknya pelajaran. Ia menentang usaha kerabatnya 
yang mengatakan, “Wahai anakku, gimana nantinya? Darimana kamu 
akan menghidupi mereka?” Dia menjawab dengan penuh keyakinan 
kepada Allah, “Tuhan Maha Besar, Dia Mahakuasa dan Maha Pemurah.” 
Keadaan telah menghimpit keluarga mereka, Ia merasa kesulitan tetapi ia 
pikul dengan keberanian jiwa. Ia tidak pernah beli baju baru, ia kikir 
kepada dirinya, tidak pernah pergi ke dokter karena darimana ia dapat 
membayar biayanya. Bahkan ketika makan siang, ia bagikan makanan 
kepada anak-anaknya, tetapi ia tidak ikut makan lalu berkata kepada anak-
anaknya, “Ibu akan makan bersama ayahmu nanti malam.” Dan pada 
malam harinya ia berkata, “Saya sudah makan bersama anak-anak tadi 
siang.” 

Beberapa tahun lalu sebelum Idul Adha, di rumah tidak ada uang sama 
sekali. Suaminya meninggalkan pekerjaan sorenya karena hari raya akan 
tiba. Bagaimana mereka akan makan daging? Ia menangis sambil 
mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Tuhannya, “Ya Tuhan, 
Ya Tuhan.” 

Anak pertama yang di kelas enam SD keluar untuk bermain, kemudian 
mengusulkan kepada teman-temannya untuk membersihkan jalan. Ketika 
sedang membersihkannya, ia menemukan sebuah emas kecil. Lalu ia bilang 
kepada ibunya dan ibunya pun gembira serta bersyukur kepada Tuhan. Ia 
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pergi bersama ayahnya untuk menjual emas tersebut, kemudian mereka 
membeli daging dan kue. Ketika mereka pulang, mereka menemukan si 
istri menangis terharu dan menengadah ke langit seraya berkata, “Maha 
Besar Engkau, ya Tuhan.” 

Anak-anaknya telah menjadi besar begitu juga dengan cita-citanya, 
yang otomatis kepedihannya dan biaya hidup mereka akan bertambah. 
Suaminya akan sibuk dengan pekerjaannya, belum kembali kecuali setelah 
larut malam.  

Ia merasa punya tanggungjawab yang besar dan ingin mencari 
pekerjaan, tetapi belum mendapatkannya. Anak perempuan bibinya 
menawarkannya untuk membantu anak laki-lakinya membersihkan 
kacang adas dan lubia yang dijual di toko, dan ia pun menerima tawaran 
tersebut. 

Ia pergi ke daerah Ibrahimiyah untuk membawa karung biji-bijian ke 
rumahnya. Jaraknya jauh sekali. Ia naik bis yang murah, berdesakan, 
membosankan, dan bawaannya pun berat. Ia duduk seharian di rumahnya 
untuk membersihkan kacang dari batu-batu kecil dan lainnya dengan 
bayaran 30 piaster perkilo. Bila ada kacang yang pecah dan harus 
dikeluarkan bersama batu-batu kecilnya. Batu-batunya di buang dan 
kacang yang pecah ditaruh di mangkuk untuk di masak buat anak-
anaknya. Bayaran tersebut sangat kecil tetapi pekerjaannya cukup berat, 
namun lumayan untuk menutupi kekurangann ekonomi keluarga.  

Syuaikar bersikeras untuk mendidik anak-anaknya sampai ke 
perguruan tinggi dan mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit. 
Kemudian ia mendaftarkan anaknya di Muharram Bek, jarak yang jauh 
sekali tetapi ia berkata, “Sekolah-sekolah daerah tidak mengetahui bahwa 
di sana ada yang lebih bagus.”  

Itulah yang menyebabkan anak-anaknya tumbuh menjadi insan yang 
berpengetahuan luas, yang harus di bayar oleh anak-anaknya dengan 
belajar sungguh-sungguh. Untuk transportasi, ia yang membayar dan 
mengantarkan mereka pada pagi hari serta menjemput mereka pada sore 
harinya, sampai akhirnya anak yang paling besar dan dewasa, ikut 
memperhatikan adik-adiknya. Yang mengherankan dari ibu ini adalah ia 
tidak pernah merasa miskin, bahkan ia terus mengajarkan sifat ini kepada 
anak-anaknya dan ia berhasil. Pernah ia menolak nama anak-anaknya 
ditulis di daftar anak-anak yang kurang mampu. Ia mengatakan kepada 
guru kelas, “Tidak, alhamdulillah kami berkecukupan, mungkin masih ada 
orang lain yang lebih membutuhkan.”  

Ia ridha berada dalam kondisi yang paling sulit. Ketika itu suaminya 
sakit, ia pergi untuk minta pinjaman kepada salah satu saudaranya. Ia tidak 
pernah putus asa apalagi meminta anaknya untuk berhenti dari sekolah. 
Ridha adalah moto hidupnya, terminal tempat ia berhenti, tidak ada waktu 
untuk membuang kesabarannya. Perlu Anda ketahui bahwa ia belum 
pernah membeli sepatu selama sepuluh tahun. 
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Sekarang, setelah perjalanan ridhanya yang panjang dan tercapai cita-
citanya, anaknya yang paling besar menjadi sarjana hukum, sudah 
menikah dan mempunyai perusahaan kecil, yang perempuan sudah 
menikah dengan seorang insinyur yang bekerja di perusahaan asing, dan 
anak yang terakhir adalah insinyur pertanian, bekerja di pemerintahan dan 
sedang menyiapkan tesis magister. 

Syuaikar sekarang telah berumur 60 tahun, selalu tersenyum meskipun 
sekarang masih tinggal di rumah nomor 13. 

II. Paman ‘Awadh 

Tertawanya begitu keras terdengar oleh kami di kamar sebelah. Kawan-
kawan terkejut dengan murninya suara tawa itu. Kadang-kadang ketika 
kami lewat di depannya, kami jumpai dia sedang membuka mushaf untuk 
mengulang hafalannya. Jarang sekali Anda jumpai ia bersedih. Senyuman 
tak pernah pergi dari wajahnya. Orangnya pendek, sedikit agak gemuk. 
Meskipun wajahnya sudah agak keriput tetapi kelihatannya seolah-olah 
masih muda dan gesit, atau meskipun gerakannya agak lambat tetapi ia 
melakukan pekerjaannya dengan semangat karena jarang sekali orang 
yang menyukai pekerjaan. 

Paman Awadh umurnya sekitar 65 tahun, masih bekerja meskipun dia 
punya penyakit gula. Ia sudah bekerja sejak kecil dengan ikhlas dan tekun. 
Setelah berhenti dari pekerjaan di pabrik textil, dia tidak diam saja di 
rumah tetapi dia mencari pekerjaan apa saja dengan tidak mengukur jenis 
dan besarnya. 

Bekerja dengan kami sejak 3 tahun, kami tempatkan di pekerjaan yang 
ringan, meskipun ia pekerja keras. Ia  senang sekali melontarkan kata-kata 
yang lemah lembut, pandangan matanya yang lembut, sehingga ia 
dihormati oleh semua orang di perusahaan. Tidak ada yang memanggil 
kecuali dengan sebutan ‘Ammu (paman). Kita semua memanggilnya Paman 
Awadh. 

Suatu hari paman Awadh tidak hadir, kemudian kami 
menghubunginya dan ternyata dia sakit. Saya menjenguknya dan saya 
dapati ia sedang terbaring di tempat tidurnya dengan tersenyum seperti 
biasanya. Dia menyambut saya dengan sambutan yang hangat, lalu saya 
tanyakan, “Anda sakit apa?”  

Dia menjawab, “Ini hanya ujian. Allah sedang menguji kesabaran 
saya.” Dia tersenyum, saya lihat ada obat-obatan yang nampaknya 
harganya mahal dan tertera di salah satunya. Saya tahu bahwa itu adalah 
obat untuk meredakan penyakit kanker.  

Saya berkata kepadanya, “Apakah Anda ridha wahai Paman Awadh?”  

Ia langsung menjawab sambil menatap saya, “Saya tidak punya apa-apa 
di dunia selain ridha.”  

Saya katakan, “Allah Maha Penyayang.” 
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Dia tersenyum dengan senyuman ridha seraya berkata, “Dunia tidak 
ada apa-apanya dalam keridhaan Allah. Tidak penting bagi saya harta atau 
penyakit, yang terpenting Dia Ridha dengan kebodohan saya.”  

Saya kembali bertanya, “Siapa Dia?”  

Dia menjawab, “Allah, yang penting Dia ridha sama saya. Penyakit dan 
harta tidak penting bagi saya. Yang terpenting adalah Allah ridha pada 
saya.” 

Kemudian ia mengangkat kedua telapak tangannya ke atas 
mengucapkan, “Engkau ridha padaku ya Tuhan.” lalu ia berkata kepada 
saya, “Bukankah Anda pernah mendengar firman Allah dalam hadits qudsi, 
‘Aku lah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku. Barang siapa yang tidak sabar 
atas ujian-Ku, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat-Ku dan tidak ridha 
dengan ketetapan-Ku, maka silahkan cari Tuhan selain Aku.” 

Setelah beberapa hari, paman Awadh kembali bekerja. Pengaruh 
penyakitnya yang baru nampak sekali tetapi penyakit itu tidak mampu 
menghilangkan senyuman di wajahnya. Walaupun rambut putihnya 
rontok karena pengaruh obat dan kelelahan, tapi dia tetap bekerja dengan 
semangat yang sama. Terkadang tidak hadir untuk beberapa hari tapi 
setelah itu kembali semangat lagi.  

Penghormatan kami kepadanya semakin bertambah, sebelum dan 
sesudah beliau sakit, beliau adalah imam kami dalam shalat. Setelah shalat, 
ia suka menyampaikan nasehat singkat tentang Allah, tidak tentang 
masalah lain. Tentang Allah dan mahabbah-Nya, kekuatan-Nya, karunia-
Nya dan rahmat-Nya. Pokoknya tentang Allah semata. 

Saya kagum, bagaimana tubuh renta yang hampir mencapai usia 70 
tahun ini mempunyai kekuatan dan ketabahan hati seperti ini. Barangkali 
ini karena keridhaan atas keadaannya atau mungkin karena cintanya 
kepada Allah, meskipun ia mendapat ujian. 

Saya lupa mengatakan bahwa Paman Awadh kehilangan anaknya 
beberapa minggu sebelum anaknya menikah. Sewaktu kematian anaknya, 
beliau tetap tersenyum dan ridha seperti biasa. Waktu itu kami sangat 
terpukul, tetapi ia tetap tenang. 

Sebelum mengidap penyakit kanker dan kematian anaknya, dokter telah 
mengamputasi sebagian dari kedua tangannya. 

Beliau mempunyai sejarah yang gemilang dengan berbagai macam 
cobaan, dan sejarah yang luhur dari sabar dan ridha     serta bakti dan 
syukur kepada Allah Swt. 

Perlu Anda ketahui bahwa Paman Awadh bekerja sebagai pembuat 
minuman di kantor. Ya memang kita para insinyur dan direksi sebagai 
pimpinan dan beliau sebagai tukang pembuat minuman. Apabila kami 
panggil dia, di depan tamu dia akan datang dengan segera dan penuh 
hormat sambil tersenyum, dia mengatakan, “Anda mau minum apa?” Dan 
ketika tamunya menolak, ia merayunya dengan mengatakan, “Anda harus 
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minum!” Dan ia terus memaksanya untuk minum. Terkadang kalau 
tamunya muda, ia akan membesarkannya serta menghormatinya seperti 
orang seumuran 40 tahun.  

Saya tidak mau meminta Paman Awadh untuk melakukan sesuatu, tapi 
saya sendiri yang melakukannya. Saya sendiri yang menyiapkan minuman 
untuk saya. Dia tersenyum kepada saya seraya berkata, “Teh bikinan saya 
kurang enak?” saya jawab dengan tersenyum pula, “Bukan begitu Paman 
Awadh, Anda yang seharusnya duduk di tempat saya dan saya yang 
melayani Anda.” Dia tertawa sambil berkata dengan keras bercampur 
senang, “Pergilah nak, semoga Tuhan akan membahagiakan kamu.” 

Hari ini saya pulang kerja lebih pagi, ketika saya lewat di depan ruang 
pembuatan minuman, saya mendengar dia sedang membaca Al-Quran 
dengan suaranya yang merdu. Allah berfirman,  
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“Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar 
kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah 
ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap-Nya. Itulah 
keberuntungan yang paling besar.” (Al-Mâidah [5]: 119) 

III. Sobri 

Bel sekolah telah berdering menandakan dimulainya waktu istirahat, 
yang berarti juga usailah jam pelajaran yang tidak menyenangkan, yaitu 
mata pelajaran Miss ‘Aida. Anak-anak berlarian ke lapangan sekolah sambil 
membawa tempat makanan dan buah-buahan milik mereka masing-
masing. Sobri memasukan tangannya ke dalam tas mencari tempat 
makanannya. Ia masukkan tangannya seperti biasa ke sisi dalam kulit 
tasnya yang robek, ia ingat janji ibunya kepadanya, “Wahai sayangku, 
insya Allah akan ibu belikan kamu tas yang bagus.” Ia tersenyum 
memberikan harapan kepada hatinya akan datangnya kesenangan. Ia 
menarik tasnya dan berlari di belakang teman-temannya menuju lapangan 
besar.  

Sobri anak kelas 6 SD, tidak punya bapak, anak paling kecil di antara 
saudara-saudaranya. Ibunya pergi ke pasar untuk mencari nafkah. 
Kakaknya yang paling besar seorang pegawai biasa untuk membantu 
ibunya. 

Sobri mengambil makanan pertamanya, sandwich dari dalam plastik, ia 
sangat terkejut sekali sambil berkata, “Kentang, yah, aku tidak 
menyukainya. Kentangnya pun sudah dingin. Aku sudah bilang berkali-kali 
kalau aku tidak suka kentang.” Ia teringat ibunya pernah bilang 
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kepadanya, “Sobri, kentang sangat bermanfaat untuk badanmu yang 
kurus.” Dia tahu kalau ibunya menyiapkan kentang untuk bekalnya karena 
harganya murah. Ia tersenyum kembali dan berkata lagi, “Aku mesti kuat 
menahan sebagai bagian dari kesulitan keluarga.” Ia makan sepotong 
sandwich, meskipun berusaha untuk menelannya tetapi tetap nampak di 
wajahnya perasaan kecewa.  

Ia melihat kebanyakan teman-temannya makan keju Turki yang mahal 
dan daging giling. Mereka juga punya buah-buahan segar atau minuman 
bersoda. Ia teringat kembali ucapan ibunya, “Alhamdulillah sobri, kita 
masih lebih baik dari orang lain, dan esok hari Tuhan akan memberkatimu 
dan kamu bawa untuk kami semua yang kita inginkan.” Ia tersenyum 
dengan senyuman yang tulus, “Alhamdulillah.”  

Bel sekolah kembali berbunyi, tetapi kali ini menandakan anak-anak 
yang bermain agar kembali ke kelas mereka masing-masing. 

Ibu guru Faiqoh yang tercinta masuk ke kelas, tersenyum kepada 
murid-muridnya terutama kepada Sobri. Sobri adalah muridnya yang baik, 
meskipun kepandaiannya sedang-sedang saja tetapi ia sering menjawab 
pertanyaannya. Kalau salah ia akan tersenyum karena takut, lalu ibu guru 
akan memberikannya sepotong kue. 

Ia masuk ke dalam kelas ketika pengawas sekolah meminta wali kelas 
untuk memilih murid-murid yang miskin. Si guru memandang ke arah 
Sobri untuk memilihnya tetapi Sobri membalas dengan pandangan sangat 
menolak. Dia terpaku di tempat duduknya karena takut akan sikapnya tadi. 
Murid-murid yang kurang mampu keluar dan tinggallah ia merasakan  
ketenangan dan ketenteraman.  

Setelah pelajaran hari ini usai, ibu Faiqoh memanggilnya dan dengan 
santai menanyakannya, “Kenapa kamu tidak mau menerima pakaian dan 
buku-buku?”  

Sobri tersenyum, raut wajahnya berubah menjadi putih seakan es jatuh 
di mukanya seraya mengatakan, “Wahai ibu, alhamdulillah esok saya akan 
besar, Tuhan akan memberkati saya dan saya akan menjadi orang kaya.”  

Guru itu tertawa keras lalu memeluknya, “Tuhan akan memberikan 
kebahagiaan untukmu, wahai Sobri.” 

Ibu Faiqoh adalah satu-satunya guru yang tidak memarahi Sobri, yang 
menggunakan kertas koran untuk menyampul buku paket dan buku 
catatan. Meskipun guru melarang keras untuk mewarnai buku, tetapi Sobri 
tidak, dia tahu keadaan ekonomi Sobri yang lemah. 

Sobri pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Jarak yang tidak dekat 
sekitar 3 halte kereta trem, tetapi dia tidak pernah bosan dan lelah berjalan. 
Teman-temannya menyarankannya agar naik trem, tetapi ia menolaknya 
dengan hormat. Ia menganggap jalan itu sangat bagus dan dibutuhkan oleh 
badannya yang halus. Begitulah ia menelan kesabaran ke dalam dirinya.  
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Di jalanan, tiba-tiba matanya melihat kue-kue yang di pajang dan 
buah-buahan yang menggiurkan lidahnya, tetapi ia tidak merana karena 
kemiskinannya, ia yakin bahwa Allah menyimpan kebaikan untuknya. 
Demikianlah yang dikatakan kakaknya kepadanya. 

Sobri masuk ke dalam rumahnya yang sederhana di sebuah pemukiman 
di Muharram Bek, yang terdiri dari dua ruang sempit. Dia lemparkan 
tasnya mencari ibunya yang berkata, “Alhamdulillah kau tiba dengan 
selamat. Sebentar ibu akan siapkan makanan.”  

Ibunya pulang duluan beberapa menit sebelumnya, tempat kerjanya 
tidak begitu jauh dari rumah. Sobri membalas perkataan ibunya dengan 
lugu, “Aku tidak mau kentang.”  

Si ibu keluar dari dapur seraya berkata, “Tapi tubuhmu 
memerlukannya.” Keduanya sama-sama tertawa keras sekali. Para tetangga 
sudah biasa mendengar suara tawa terdengar dari rumah Sobri. 

Suara telepon berdering keras sehingga Sobri sadar dari lamunan 
kenangannya. Ia menerima suara sekretarisnya yang mengatakan, “Ustadz 
Sobri, utusan dari Jepang sudah tiba ingin menemui Anda, dan ibu tuan 
juga menelpon.”  

Ia menjawab, “Sambungkan dulu saya ke ibu.”  

Seperti biasanya, ia sambut ibunya dengan penuh gembira. Ibunya 
meminta dia dan anak-anaknya datang ke rumahnya untuk makan siang 
bersama. Dia setuju seraya berkata, “Aku ingin mencium tanganmu tapi 
jangan pakai kentang.” Ibunya pun tertawa geli. 

III. Fatimah 

Bersama datangnya waktu fajar pertama, Fatimah dengan semangat 
menyingkap selimutnya dan meninggalkan kamarnya, ia ingat kepada 
Allah, ia pandangi cucu-cucunya ke kanan dan ke kiri, mereka sedang 
tidur di sekelilingnya. Kemudian ia melangkah keluar kamar menuju ruang 
tamu lalu ke kamar mandi, ia berwudhu lalu bersujud dan bersyukur 
kepada Allah seraya mengangkat kedua tangannya, “Tuhan, tetaplah 
bersamaku, lindungi kami dan jangan Engkau hinakan kami di antara 
hamba-hamba-Mu.”  

Selesai shalat, ia masuk ke ruangan tempat ia bekerja memeriksa keju, 
kepala susu dan susu asam. Dia tersenyum dan ridha dengan apa yang 
diberikan oleh Allah lalu berdoa semoga Allah senantiasa memberikan 
berkah padanya. Ia menyiapkan barang bawaannya yang mencapai 50 kilo 
susu dan yang lainnya. Meskipun usianya sudah tua tetapi ia tetap 
membawanya dengan penuh semangat. Ia memandang untuk kedua 
kalinya ke arah cucu-cucunya yang sedang tidur dan anak perempuannya 
yang sedang tidur di samping bayinya yang baru lahir beberapa jam yang 
lalu. Di dalam hatinya dia berdoa semoga Allah segera memulihkan kondisi 
anaknya itu. 
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Dia keluar dari rumah berjalan puluhan meter sambil membawa 
barang di atas kepalanya, lalu menghentikan sebuah kendaraan. Sopir 
memarahinya sehingga ia naik dengan terburu-buru seakan-akan tidak 
kasihan dengan usianya dan bawaannya. Dia angkat lengannya yang 
membawa barang sampai ia bisa duduk sempurna di bangku mobil, ia 
mengucap, “Ya Rabb.”  

Tubuhnya merasa sakit tapi ia tetap tersenyum dan duduk. Angin 
menerpa pakaian hitamnya, ia teringat masa lalu sejak suaminya 
meninggal dan mempunyai anak banyak. Ia berusaha menghidupi mereka, 
tidak mau menikah, tidak punya tanah tetapi ia tidak putus asa, 
melawannya dan bersabar. Sekarang anak-anaknya sudah besar semua. 
Sering dimaki oleh polisi di jalanan, tetapi ia tidak jenuh dan suka memuji 
anak-anak. Muhammad, guru kesenian, bekerja di negara Arab, dilamar 
oleh Dalia anak tetangga. Mas’ad melanjutkan studinya di Universitas 
Alexandria, adapun Zainab sudah menikah dan telah melahirkan anaknya 
yang ketiga dengan selamat. 

Suara temannya menyadarkannya dari lamunan, “Ummu Muhammad, 
Hajah Fatimah, kita sudah sampai!” Kemudian ia membayar 50 piaster 
kepada sopir dan kembali berjalan bersama teman-temannya ke stasiun 
kereta untuk pergi ke kota menuju gedung perkantoran, tempat di mana 
para pelanggannya bekerja di sana.  

Dia membawa barang bawaannya menaiki kereta dan duduk di lantai 
sambil menjaga barangnya. Setengah jam kereta sampai di tempat tujuan, 
lalu Fatimah teringat akan pesanan para pelanggannya. Insinyur Ahmad 
memesan setengah kilo minyak samin, Madam Halah memesan susu sapi 
dan direktur mereka kemarin datang secara khusus kepadanya memesan, 
“Fatimah, Saya besok ada acara, Saya mau pesan roti martabak buatan 
Anda.”  

Suara kondektur menyadarkan lamunannya, “Tiket, hei Fatimah.”  

Fatimah tersenyum dan berkata, “Ahlan ya tuan Abdul Wadud, apa 
kabar?” Fatimah membayarnya satu setengah pond Mesir, lalu mengambil 
sepotong roti dan keju dan ia berikan kepadanya, “Sesuapan aja nih, 
semoga bisa mengisi perut.”  

Kondektur itu mengambilnya seraya mengatakan, “Wanita yang 
pemurah, semoga Tuhan memanjangkan umur Anda Fatimah.” 

Semua penumpang berjejalan di pintu kereta untuk turun. Fatimah 
meminta seorang pemuda untuk mengangkat bawaannya lalu 
mengucapkan terima kasih kepadanya. Tanah kota menyambut kedua 
kakinya yang lemah dengan keramaiannya. Ia melangkah berjalan ke arah 
tujuannya, yaitu gedung perkantoran yang megah, yang tidak jauh dari 
stasiun kereta. Ia teringat dengan anak perempuannya yang meminta 
dibelikan obat yang harganya 50 pound, yang akan membantunya 
melewati masa nifas apalagi suami anaknya adalah seorang petani biasa.  
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Wajah Muhammad tampak asing di hadapannya, air matanya keluar 
sambil berkata, “Saya kangen padamu nak, semoga Tuhan akan 
memberikanmu keselamatan.” Suara Mas’ad pun memekik di telinganya 
“Ibu, saya minta 20 pond untuk bayar asrama.” 

Fatimah mangkal di tempat biasa, membuka kain penutup agar barang 
dagangannya nampak kelihatan, nyeri di punggungnya kembali terasa 
sakit, dia tetap berjualan dan menyimpan uangnya di dadanya. Ia shalat 
Zuhur sambil duduk di depan barang dagangannya.  

Siang berlalu dengan cepat dan barang dagangannya pun sudah habis. 
Fatimah bersyukur kepada Allah dan kembali pulang ke rumahnya.  

Dia masuk ke dalam rumah lalu makan sepotong roti dan keju. Ia 
meminta anaknya agar membangunkannya sebelum Maghrib, karena ia 
akan memeras sapi dan menyiapkan barang dagangan untuk hari esok. 

Fatimah berumur 55 tahun, berkulit hitam, wajahnya selalu berseri-seri 
meskipun mempunyai kesedihan dalam hati yang tidak ada harapan untuk 
hilang. 

Anak perempuannya membangunkannya, “Ibu, ibu,” tidak ada yang 
dilihat darinya selain senyuman ridha pada wajahnya, ketenangan hati 
yang dapat mengusir penderitaan dari tubuhnya sehingga bisa beristirahat 
untuk yang pertama kalinya sejak 20 tahun. 

Ketika mereka hendak membuka pakaiannya untuk dicuci, mereka 
menemukan uang senilai 20 pound dan satu lagi bernilai 50 pound. 

Wasiat 

Lukman menasehati anaknya, “Aku wasiatkan kepadamu beberapa hal 
yang dapat mendekatkanmu kepada Allah dan menjauhkanmu dari 
murkanya, yaitu sembahlah Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan 
apapun dan rela dengan ketentuan Allah, baik kamu menyukai atau tidak.”  

Sebagian ulama berwasiat, “Terimalah semua yang Allah berikan 
kepadamu karena Ia tidak menahan kecuali untuk memberimu, Ia tidak 
memberi cobaan kecuali untuk mengampunimu. Allah tidak memberimu 
penyakit kecuali akan menyembuhkannya, Allah tidak akan 
mewafatkanmu kecuali untuk menghidupkanmu, maka jangan sampai 
kamu meninggalkan ridha kepada Allah.” 
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Tahapan Ketiga  

Mari kita menuju perjalanan menuju pusat hati. 

Anda telah melakukan perjalanan ridha, berdialog dengan hati dan 
telah memberi perumpamaan yang belum kami ketahui sebelumnya. 

I. Definisi Ridha 

Pengertian ridha secara etimologi atau bahasa adalah lawan dari kata 
benci, dan kebencian sangat kaya akan definisi. Ridha adalah perasaan 
yang menyempitkan kehidupan di tengah luasnya hidup dan 
menyembunyikan nilai-nilai kehidupan yang indah di tengah banyaknya 
keindahan hidup. 

Ridha menurut bahasa adalah isim masdar yang bersumber dari kata 
kerja (رضي) radhiya yang diambil dari huruf (رض و) Ra, dha dan wa 
sedangkan dalam bentuk matsna adalah (َرْضَوان) radhwaan sedangkan 
bentuk mad (bacaan panjangnya) dalam bentuk (الرضاء) ar-radhaa dan 
tinggallah kata (الرضا) ar-ridhaa yang merupakan isim maqshur. 

Saat ini kita bukan sedang dalam kajian ilmu Nahwu, saya mengerti 
tetapi saya sangat tertarik dengan tiga huruf yang mengandung makna, 
semuanya menjelaskan hakikat dari ridha itu sendiri, karena tidak seorang 
pun dapat meringkasnya atau membatasi pengertiannya, mengibaratkan 
atau menggambarkan batas-batasnya. 

Ridha adalah gambaran dari kesempurnaan makna yang cantik 
warnanya, dihiasi dengan susunan cahaya agar dapat menjadi santapan 
yang pantas bagi semangat Islam dan hakikatnya. Seolah-olah huruf raa 
berarti Ruuh yang maksudnya adalah jiwa, sedangkan huruf dhaad berarti 
Dhiyaa yang artinya cahaya, sedangkan waw adalah wadhaaah yang 
artinya cahaya. Rasanya cukup banyak makna-makna ridha, seandainya 
makna-makna itu menyentuh gurun yang tandus maka akan jadi subur 
dan akan memancarkan mata air, apabila menyentuh hati yang berkarat 
pasti akan berkilau kembali. 

Banyak orang bertanya-tanya tentang pengertian ridha, akan tetapi 
pengertian tersebut malah membingungkan mereka karena keterbatasan 
untuk mengibaratkannya, akhirnya ridha diartikan oleh masing-masing 
individu. 

Ada yang mendefinisikan bahwa ridha adalah kebahagiaan hati dengan 
pahitnya ketentuan Allah. 
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Ada yang menganggap ridha adalah hilangnya kesedihan dalam 
menerima ketentuan apapun. 

Ada yang mengartikan ridha adalah menerima ketentuan-ketentuan 
Allah dengan senang. 

Ada yang mengartikan bahwa ridha adalah ketentraman hati di bawah 
hukum yang berlaku. 

Ada yang memahami bahwa ridha adalah meninggalkan ikhtiar dan 
menjauhkan kendali jiwa sampai datangnya ketentuan Allah. 

Menurut yang lain, ridha adalah pandangan hati terhadap ketentuan 
Allah yang sudah ditentukan sejak dulu terhadap hamba-hamba-Nya dan 
bahwasanya itulah ketentuan Allah yang terbaik untuk hamba-hambanya. 

Ada  yang mengartikan ridha sebagai dokter jiwa bagi setiap manusia 
atas peristiwa yang menimpa mereka dan atas apa yang telah terlewatkan 
tanpa adanya perubahan. Dan masih banyak pengertian lainnya. 

Banyak sekali pendapat dan perumpamaan yang diberikan mengenai 
ridha, akan tetapi tetap saja ridha sulit untuk diungkapkan dengan kata-
kata. Ketika ditanya mengenai arti kata ridha, maka jawaban menurut 
kaidah Nahwu dan definisi menurut istilah bahasa menjadi jawabannya. 
Ridha lawan dari kemarahan dan bentuk masdar dari kata radhiya yang 
berasal dari huruf Ra dha wa.  

Di antara sekian banyak pengertian, yang paling menyentuh adalah 
seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayim dalam kitabnya Madaarijus 
Saalikiin. 

Ridha adalah bersimpuhnya seorang hamba yang tulus,  Allah telah 
mengkondisikannya tetapi ia tidak meminta lebih dan tidak berubah sikap. 

Ya Allah, sebagaimana Engkau menempatkanku maka akan aku terima, 
apabila Engkau menunda maka aku akan bersabar  dan jika Engkau 
berikan aku bersyukur. Aku tidak berharap berada dalam keadaan yang 
tidak Engkau takdirkan, dan aku tidak ingin berada dalam kondisi yang 
tidak Engkau tentukan. Apabila sedang dalam kesenangan, aku tidak 
berharap kesulitan. Apabila dalam kesulitan, aku tidak akan berharap 
berada dalam kesenangan. Keinginan saya adalah seperti kehendak-Mu 
dan kecintaan saya adalah seperti kecintaan-Mu, walaupun semua itu 
menyakiti saya. 

Itulah ridha. Kata yang penuh arti. Abu Utsman Al-Hairi selama empat 
puluh tahun berpegang teguh pada prinsip ridha. 

Definisi ridha yang paling dekat di hati adalah seperti yang 
disampaikan oleh Ibnu Qayim. Namun ada kisah Israiliyat yang bisa lebih 
menjelaskan definisi ridha.  

Diriwayatkan bahwa seorang hamba ahli ibadah telah berpuasa dan 
menjalankan berbagai ritual ibadah sekian tahun. Dalam tidurnya, ia 
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bermimpi bahwa Fulanah, seorang penggembala akan menemaninya di 
surga. 

Ia ingin sekali melihat wanita itu, walaupun ia seorang hamba yang 
rajin berpuasa dan konsisten dalam beribadah, tetapi di surga akan 
ditemani oleh seorang wanita penggembala. Ia pun berusaha mencari 
wanita itu. Ketika berjumpa, ia ingin sekali mengundang wanita itu datang 
ke rumahnya untuk mengetahui kegiatannya. Namun, sangat mengejutkan, 
ketika hamba itu selalu bangun malam, wanita itu hanya tidur di malam 
harinya. Ia adalah pria yang selalu berpuasa di siang hari, sedangkan 
wanita itu tidak berpuasa. Sang hamba pun heran, dan menanyakan pada 
dirinya sendiri, “Kenapa di surga saya berada satu tingkat dengannya?” 
Allah Maha Bijaksana. 

Dengan penasaran, ia bertanya kepada wanita itu, “Apakah kamu 
melakukan amalan lainnya kepada Allah, selain yang aku lihat ini?” 

Wanita itu menjawab, “Tidak, demi Allah sungguh hanya amalan yang 
kamu lihat.” 

Ia kembali bertanya, “Coba ingat-ingatlah.” 

Setelah lama berusaha keras mengingat, wanita itu menjawab, “Demi 
Allah, itu saja.” 

“Wahai hamba Allah, apa amalanmu itu? Bicaralah!” 

Wanita itu berkata, “Ketika berada dalam kesulitan, aku tidak mohon 
diberikan ke lapangan. Ketika dalam keadaan sakit, aku tidak minta 
disembuhkan, ketika sedang kepanasan, aku tidak minta dinaungi.” 

Hamba Allah tersebut meletakkan kedua tangannya di atas kepala 
sambil berkata, “Oh, demikian kiranya, sungguh hal tersebut adalah satu 
perbuatan yang sulit dipraktekkan oleh hamba manapun.” 

Inilah keridhaan dalam bentuk yang paling sederhana. Berdiam dengan 
tulus seperti yang diinginkan Allah tidak maju dan tidak mundur, tidak 
minta lebih dan tidak minta dirubah keadaannya. 

II. Karakteristik Ridha 

Ridha adalah pintu Allah yang paling utama dan surga dunia, tempat 
beristirahatnya para hamba yang mengenal Tuhannya, dan kehidupan para 
pecinta yang penuh keyakinan. 

Ridha adalah ruh dalam keimanan, bunga dari ketentraman dan 
kedamaian, serta buah dari kepasrahan hidup atas keputusan dari Sang 
Pengasih dan Penyayang. 

Ridha adalah keselamatan hati dan ketenangan jiwa, faktor penyebab 
dari kebahagiaan pemicu kekayaan dan kepuasaan. Dengan ridha, hati 
seorang hamba menjadi kosong kecuali dengan kehadiran Allah sehingga 
mendapat ridha-Nya. 
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Ridha adalah jalan menuju kemenangan, pondasinya adalah tawakal 
dan kesabaran, sedangkan puncaknya adalah rasa syukur dan pujian, 
balasannya adalah berita gembira yang disampaikan Allah Swt dalam 
firman-Nya,  

“Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang ridha.”  

Dan firman-Nya,  
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“Dan keridhaan Allah adalah lebih besar.” (Al-Taubah [9]: 72) 

III. Macam-macam Ridha dan Tingkatannya 

1. Ridha kepada Allah 

Ridha kepada Allah sebagai Tuhan dan sembahan, serta ridha atas 
keputusan dan ridha menjadikan-Nya sebagai wali dan penolong. Ini 
adalah ridha yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, karena tidak benar 
keislaman seseorang kecuali memilikinya. Inilah keridhaan yang menuntun 
setiap insan untuk mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala 
larangan-Nya, mengerjakan segala kewajiban dalam beribadah serta 
mengibarkan bendera tauhid. 

Ridha kepada Allah bukan sekedar ucapan saja, seperti yang diucapkan 
banyak orang, saya ridha Allah, Tuhan saya. 

Ridha kepada Allah tidak sah kecuali dengan tiga syarat, seperti yang 
disebutkan oleh Ibnu Qayim Al-Jauzi dalam kitab Madaarijus Saalikiin. 

Hendaklah Allah lebih dicintai oleh seorang hamba dari apapun. 

Hendaklah menjadikan Allah satu-satunya yang paling diagungkan. 

Hendaklah menjadikan Allah yang paling berhak ditaati dalam 
kehidupan. 

Dari setiap syarat di atas masing-masing memiliki tiga syarat, yaitu 
syarat lebih dulu, syarat kehancuran dan syarat lebih utama. 

Artinya, kecintaan kepada Allah harus lebih didahulukan daripada 
kecintaan terhadap apapun, atau kecintaan kepada Allah harus 
menghancurkan kecintaan terhadap apapun, atau kecintaan terhadap Allah 
harus lebih utama dibanding kecintaan terhadap yang lain. 

Hendaklah mengagungkan-Nya lebih dulu daripada mengagungkan 
yang lain, mampu mengalahkan keagungan terhadap apapun, karena 
setiap keagungan pasti milik-Nya. 

Ketaatan kepada Allah harus lebih dulu daripada ketaatan terhadap 
yang lain, karena semua ketaatan hanya milik-Nya. 
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Ketika itu semua terpenuhi, pada saat itu pula maka kita berhak untuk 
mengucapkan, “Aku rela Allah sebagai Tuhanku.” 

2. Memandang baik atau ridha pada Allah 

Artinya, membenarkan dan memandang baik semua yang datangnya 
dari Allah. Ridha atas adanya pemberian atau tidak. Ridha atas qadha dan 
qadar-Nya. Ridha atas segala nikmat atau cobaan-Nya. 

Ridha semacam ini tidak diharuskan kepada setiap Muslim, akan tetapi 
seorang muslim harus bersabar atas segala bencana dan bersyukur atas 
segala pemberian dari Allah Swt. Hanya ridha atas segala sesuatu yang 
ditentukan Allah-lah yang bernilai sangat tinggi, karena orang seperti itu 
adalah orang yang mulia dan baik akhlaknya. 

Benar, Allah menyanjung seorang hamba yang memiliki sifat tersebut, 
bahkan Allah menyampaikan kabar gembira bagi mereka, lalu menjanjikan 
mereka pahala seperti yang dijanjikan Allah kepada hamba-hamba-Nya 
yang berbuat kebajikan. 

Benar, Rasulullah Saw menganjurkan kepada kita untuk ridha atas 
segala yang diberikan Allah, karena Rasulullah adalah teladan yang paling 
baik bagi umatnya. 

Akan tetapi, sebagaimana prinsip Islam yang bekerja bersama jiwa 
manusia, maka ia bekerja untuk perbaikan. Oleh karena itu di dalamnya 
tidak ada tekanan, paksaan, dan kesulitan. Allah tidak mengharuskan sifat 
tersebut kepada setiap jiwa, tetapi Allah hanya mengharuskan bersabar 
kepada hamba-Nya ketika menghadapi semua yang tidak disukainya. 
Apabila hamba tersebut sanggup bersabar, hamba tersebut tergolong 
hamba yang mulia dan beramal baik. 

 Sesungguhnya saya telah menemukan satu pengertian yang indah, 
ketika saya melakukan pengkajian terhadap kitab Madaarijus Saalikiin 
karangan Ibnul Qayim di taman ridha, pengertian yang belum pernah 
dimengerti oleh akal sebelumnya. Oleh karena itu saya sengaja menukilnya 
agar akal-akal manusia lainnya tidak berpaling. 

Agama Islam yang penuh toleransi dan indah telah meletakan di 
hadapan kita tujuan dalam bentuk yang sejelas-jelasnya dan sebaik-baik 
pengertiannya. Apabila jiwa kita terbatas untuk dapat sampai kepadanya 
maka tidak masalah. Di sana masih terdapat lagi pilihan lain, tema yang 
tidak seagung pertama dan tidak setinggi yang pertama, akan tetapi mulia 
dan tinggi karena agama kita tidak menganjurkan kecuali pada setiap 
kemuliaan. 

Dalam hadits Rasulullah Saw disebutkan,  

“Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya.”  

Ini adalah makna ibadah yang paling tinggi, puncak ibadah. Puncak 
dari muraqabah dan pucak dari sifat malu, akan tetapi apabila jiwa 
seseorang tidak mampu mencapainya dan tidak sanggup atau tidak bisa, 
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apakah kamu hanya duduk berdiam diri saja untuk mengungkapkan 
ketidakmampuanmu? Jangan, di sana masih ada alternatif lain, karena 
Rasul bersabda, “Apabila kamu tidak mampu melihat-Nya maka 
sesungguhnya Ia melihatmu, apabila kamu tidak merasa malu maka 
takutlah kepada-Nya, hal ini lebih dekat di hati.” 

Prinsip yang sama juga terdapat dalam ridha pada Allah. 

Rasulullah Saw bersabda, “Apabila kamu dapat bekerja dengan ridha 
dan penuh keyakinan, lakukanlah.”  

“Apabila aku tidak mampu wahai Rasulullah?” Tanya   sahabat.  

“Baiklah, kalau begitu kamu boleh melakukan tingkat yang lebih 
rendah, apabila kamu tidak sanggup maka sesungguhnya bersabar atas 
segala yang tidak kamu terima adalah sangat baik.” 

“Jika aku tidak sanggup?”  

“Tidak, tidak ada alternatif lain bagimu karena sesungguhnya 
serendah-rendahnya sikap bagi seorang Muslim ketika menghadapi segala 
yang tidak disenanginya adalah dengan bersabar.” 

Jadi, ridha atas Allah adalah menganggap baik semua pemberian Allah 
ataupun tidaknya. Ridha dengan qadha dan qadar-Nya. Apapun itu?  

Ya, apapun bentuknya. Berikut ini beberapa contohnya dengan rinci. 

Sesungguhnya takdir dan qadha Allah, baik itu qadar yang merupakan 
kemarahan atau kemurkaan Allah Swt, seperti takdir-Nya dengan adanya 
kemaksiatan dan pelakunya, kesalahan dan para oknumnya padahal Allah 
murka kepada mereka, ataupun takdir-takdir yang tidak dimurkai dan 
tidak di benci Allah. 

Sedangkan hal-hal yang tidak diridhai Allah tapi mereka senang 
dengan berbuat itu, maka mereka berdosa dan mendapat siksa karena 
hamba tersebut senang dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah, 
sedangkan hal-hal yang tidak dimurkai Allah hal tersebut tidak sama. 

Yaitu, berupa takdir-takdir yang berhubungan dengan ajaran-ajaran 
keagamaan, seperti ketentuan-ketentuan dan syariat-syariat-Nya. Ridha 
seperti ini hukumnya fardhu ain karena termasuk ridha kepada Allah 
dalam bentuk yang sempurna. Allah berfirman,  
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“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi 
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah 
menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang 
lain) tentang urusan mereka.” (Al-Ahzâb [33]: 36) 
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Atau berupa takdir-takdir yang berhubungan dengan alam, seperti 
pemberian dan pekerjaan, nikmat atau bencana. 

Apabila takdir-takdir Allah sesuai dengan keinginan dan kesenangan 
seorang hamba, seperti kekayaan, kesehatan dan keberhasilan, maka ridha 
dalam hal tersebut tidak termasuk bentuk ibadah sedikitpun, karena jiwa 
manusia telah tercipta untuk menyukai dan menerima kebaikan dan 
ketentraman, bahkan selalu berharap dalam kebaikan sehingga ibadah 
dalam kenikmatan adalah syukur dan meletakkannya pada tempat yang 
diridhai Allah. 

Apabila ketetapan-ketetapan tersebut bertolak belakang dengan 
keinginan seorang hamba dan kesenangannya, seperti kemiskinan, 
penyakit, dan kegagalan maka ridha dengan semua ketetapan ini adalah 
merupakan puncak tertinggi dari ibadah seorang hamba. Ini merupakan 
kedudukan yang mulia dan awal dari kebaikan, walaupun ridha dalam 
kondisi ini tidak diwajibkan bagi setiap hamba, akan tetapi dalam kondisi 
seperti ini seorang hamba wajib untuk bersabar bukan meridhainya. 

Sebagaimana ridha kepada Allah berlaku dengan tiga syarat, begitupula 
ridha atas Allah berlaku dengan tiga syarat juga, yaitu seorang hamba 
menganggap sama semua kondisi yang dialaminya, menjauhkan segala 
bentuk permusuhan dengan sesama makhluk dan menjauhi semua 
permasalahan. 

Mengenai kesamaan kondisi bagi hamba 

Seorang hamba yang ridha tidak mempermasalahkan, apakah ketetapan 
Allah itu baik atau buruk baginya, baik kaya atau miskin, sehat atau sakit. 
Menurutnya, semua seperti sama. Ia tidak menyukai semuanya, padahal 
suatu hal yang normal, bila jiwa manusia senang atas kenikmatan dan lari 
dari kesulitan. Akan tetapi, ia menganggapnya sama, jiwa manusia selalu 
senang dengan yang baik dan lari dari kesulitan. Apabila hamba seorang 
hamba ridha dalam dua kondisi tersebut, maka ini merupakan keridhaan 
yang sempurna karena Allah telah menetapkan kedua kondisi tersebut dan 
sang hamba menerima kecintaan dan keridhaan Tuhannya dengan senang 
hati. 

Menganggap sama dua kondisi, bukanlah satu hal yang mustahil dan 
bukan suatu hal yang tidak dapat dilakukan, telah disampaikan oleh orang-
orang terdahulu yang hatinya telah dihiasi ridha dan terpancarlah sinar 
ridha dari hatinya. 

Ibnu Mas’ud r.a berkata, “Kemiskinan dan kekayaan adalah dua 
kendaraan, saya tidak peduli mana di antara keduanya yang saya 
tunggangi, apabila kemiskinan pasti di dalamnya ada kesabaran dan 
apabila kekayaan pasti di dalamnya terdapat pengorbanan.” 

Ibnu Khaththab r.a berkata, “Aku tidak peduli dalam keadaan seperti 
apa aku bangun pagi atau hendak tidur, apakah dalam kesulitan atau 
kelapangan.” 
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Wahai saudara-saudara, itulah ridha. Bersemi di hati dan merasa 
menderita dengan adanya berbagai musibah dan senang dalam 
kenikmatan. 

Ya Allah, kami tidak peduli, apakah akibatnya panas atau dingin, kaya 
atau miskin, sakit atau sehat, pahit atau manis. Kami ridha dengan apa 
yang Engkau ridhai untuk kami, walaupun secara naluri kemanusiaan 
kami lari darinya karena manusia selalu senang dengan kenikmatan, 
ketentraman hingga kesehatan. Kami akan membantah hasrat hati, tetapi 
kami tidak akan membantah keputusan-Mu. Kami akan menjadikan 
kecintaan sesuai dengan apa yang Engkau cintai, dan keridhaan kami 
sesuai dengan keridhaan-Mu. 

Mengenai menjauhkan pertentangan di antara makhluk 

Hamba yang ridha tidak akan pernah melawan atau menentang. Ia 
melihat takdir-takdir adalah jendela, walaupun berlari di antara tangan-
tangan sebagian-Nya. 

Ia mengerti, walaupun mereka menzaliminya, pasti itu sebagian dari 
pelaksanaan takdir-takdir Allah karena mereka hanya perantara belaka. 
Kezaliman yang mereka lakukan tidak akan terlaksana, apabila Allah tidak 
mentakdirkannya. Itu  semua adalah takdir Allah di awal atau di akhir, dan 
merupakan perintah Allah pada permulaan atau penghabisannya. 

Itu semua sesuai dengan konsep: 

Katakanlah, walaupun manusia dan jin berkumpul untuk memberi 
manfaat kepadamu dengan sesuatu yang tidak akan dapat memberi 
manfaat apapun kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan 
Allah untukmu. Walaupun manusia dan jin berkumpul untuk 
mencelakakanmu dengan sesuatu, maka tidak akan dapat mencelakakanmu 
sedikitpun kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. 

Apabila konsep di atas dipegang oleh seorang hamba, maka ia tidak 
akan melawan atau menentang takdir Allah, bahkan ia akan melihat di 
sekelilingnya, ia berkata, “Siapa kita?” “Seorang hamba yang menjalankan 
kehidupan, semoga Allah mengampuni kita.” 

Menjauhkan masalah 

Seorang hamba yang ridha akan meninggalkan masalah. Ia  tidak minta 
apapun dari orang lain, ia hanya meminta kepada Allah dengan sopan, 
tidak tergesa-gesa dan tidak berlama-lama. 

Ia dalam ketidakadaan masalah dengan orang lain akan meraih sikap 
kebijaksanaan. Ia tidak menyakiti orang lain dengan meminta kepada 
mereka sesuatu yang memang tidak mereka miliki, sehingga orang lain 
tidak pula menzaliminya dengan meletakkan mereka pada derajat yang 
hina. Ia tidak lari dari Tuhan dengan meminta keinginan kepada makhluk  
yang tidak dapat memberi manfaat atau kecelakaan pada diri mereka 
sendiri. 
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Dalam setiap permasalahan hidup, ia selalu mengambil solusi seperti 
konsep yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, yaitu dengan berdoa 
penuh kerendahan hati dan kelemah lembutan, sehingga menempuh jalan 
menuju keridhaan Tuhan dengan tunduk kepada-Nya dan berdiri di depan 
pintu taubat-Nya serta bersimpuh di samping-Nya. 

Betapa indahnya pengertian yang dipahami dari ridha dalam 
kehidupan kita, karena ini memancarkan kebahagiaan dalam hidup. 

Ridha kepada Allah menjadikan kita menyerap pengetahuan keislaman 
dari tauhid, yang otomatis memicu ibadah, ketaatan dan pengagungan. 

Ridha atas ketentuan Allah yang merupakan konsep cemerlang dalam 
konsep keseimbangan jiwa. Seorang hamba tidak merasakan kesedihan 
ketika mendapat musibah, namun tidak pula merasa tenang atau tentram 
atas kenikmatan yang pasti akan lenyap. 

Tidak ada permusuhan atau perkelahian dengan orang-orang yang 
tidak dapat menentukan perkara sedikitpun. 

Tidak ada kemiskinan yang harus didermakan oleh seorang fakir, tidak 
ada kehinaan yang disampaikan oleh seorang yang hina. Itulah ridha. 

Jalan tersingkat untuk meraih ketenangan dan kemuliaan, walaupun di 
dalamnya penuh kesukaran. Lalu, mana orang-orang yang menempuh 
jalan itu? 

Inilah macam-macam keridhaan, atau dinamakan tingkatan-tingkatan 
ridha, tetapi bukan berarti keduanya memiliki tingkatan-tingkatan dalam 
kedudukan atau bukan  berarti satu rihda lebih dulu di banding ridha 
lainnya. Mereka yang naik ke atas salah satu tingkat dari dua tingkatan itu 
akan lebih dulu memulainya. 

Ridha kepada Allah adalah tingkatan pertama, suatu keridhaan tidak 
sah kecuali dengan menaikinya terlebih dulu. 

Ridha kepada Allah adalah sumber dari ridha atas ketentuan Allah, 
sedangkan ridha atas semua keputusan Allah adalah buah dari ridha 
kepada Allah. 

Ridha kepada Allah, otomatis mencakup ridha atas ketentuan-Nya, 
sedangkan ridha atas ketentuan Allah tidak mencakup ridha kepada-Nya. 

Ridha kepada Allah hukumnya wajib, siapa saja yang menentangnya, 
maka tidak sah keislamannya begitupula amalannya. Sedangkan ridha atas 
ketentuan Allah, hukumnya dianjurkan karena kewajibannya akan gugur 
apabila seorang hamba telah memiliki kesabaran. 

Ridha kepada Allah berhubungan dengan zat, nama dan sifat-Nya, 
sedangkan ridha atas ketentuan-Nya berhubungan dengan pemberian, 
perbuatan, pahala dan siksaan-Nya. 

Ridha bukan sekedar pengertian yang terbatas atas keridhaan, akan 
tetapi Anda dapat mengatakan bahwa ridha merupakan lembaga yang 
sempurna, berdiri di atas banyak pokok, tiang, cabang dan aspek. Bagaikan 
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sebatang pohon besar yang batangnya berdiri lurus dan kokoh di atas akar 
yang kuat rantingnya, bercabang dan menghasilkan buah setiap waktu atas 
izin dari Tuhan. 

 Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai ridha, kita tidak boleh 
membicarakan batangnya saja tanpa sampai ke akarnya atau melihat pada 
cabang dan buahnya, ridha dahannya tinggi dan buahnya segar serta 
manis, karena semua itu kembali pada kesempurnaan batang dan 
kekokohannya. Semua itu juga kembali pada kuatnya akar dan bagusnya 
bibit. 

Sedangkan benih dan akar merupakan pokok dan penopang utama, 
ridha tidak dapat berdiri kecuali dengan keduanya. Terdapat 7 akar 
keridhaan, yaitu: 

1. Islam 

2. Iman 

3. Kecintaan  

4. Pengetahuaan 

5. Berbaik sangka terhadap Allah 

6. Beribadah. 

7. Benar-benar berserah diri dan bertawakal. 

Apabila seorang di antara kita memperhatikan ketujuh aspek di atas, 
maka lengkap sudah apa yang diharapkannya dalam kesenangan dan 
kebahagiaan. Dengan demikian, ia telah menempuh jalan pintas dan 
langsung menuju keridhaan hati. 

Apabila keislaman seorang hamba hatinya bercampur dengan monitor 
keimanan dan jiwanya merasa tentram dengan kecintaan kepada Allah, lalu 
mengetahui bahwa ia adalah seorang hamba yang bodoh, miskin, lemah 
dan berbaik sangka kepada penciptanya, ia menyerahkan segala urusannya 
kepada Allah. Ia bertawakal dengan sesungguhnya, maka hatinya akan 
tentram dan jiwanya akan tenang. Ia akan mengecap manisnya ridha dan 
kedamaian di setiap detik-detik kehidupannya yang tidak akan goyang 
diterpa angin topan atau terpaan lainnya. 

Hanya dalam keadaan seperti itu pula Anda dapat berjalan lurus karena 
pohon dan batangnya yang kekar. Itulah batang ridha yang mulai tumbuh 
dan bercabang,  menghasilkan buah-buahnya, Allah berfirman, “Keridhaan 
dari Allah lebih besar.” 

Apabila kita ingin menghitung buah dari keridhaan, maka kita hanya 
menghitungnya untuk dijadikan pelajaran, karena kita hanya dapat 
menghitungnya menggunakan akal yang terbatas dan dengan dasar 
pengertian yang belum terungkap seutuhnya. Allah berfirman,  
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“Dan Apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu 
tidak akan mampu menghitungnya.” (Al-Nahl [16]: 18) 

Di antara buah keridhaan 

1. Ridha 

2. Ketenangan 

3. Ketentraman 

4. Kedamaian 

5. Kebersihan hati 

6. Kebahagiaan 

7. Kesenangan hati 

8. Keseimbangan 

9. Kekosongan hati 

10. Kekayaan dan rasa puas 

11. Rasa syukur 

12. Ketaatan 

13. Kebaikan akhlak 

14. Konsekuensi 

15. Keyakinan yang benar 

16. Yakin kepada Allah 

17. Berserah diri 

18. Keamanan 

19. Pelajaran 

20. Kemenangan 

Demikianlah, sesungguhnya ini adalah pemaparan singkat. Hati saya 
tidak menghiraukannya, hanya hati sedikit merasa tenang. Wahai 
saudaraku, perkenankan kami untuk kembali pada permulaan. Kembali 
pada akar yang tertancap dalam ke bumi. 
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IV. Akar Ridha 

1. Islam dan ridha 

Agama Islam adalah sebuah ajaran. Ketauhidan merupakan hakikat dan 
dasarnya. Rukun-rukunya tersusun berdampingan dengan tauhid kepada 
keyakinan terhadap utusan dan ajaran yang dibawanya, menyatakan akan 
keberadaan keduanya. Apabila kita berpikir dalam rukun Islam yang lima, 
maka akan kita temukan keduanya. Tauhid adalah kesaksian bahwa tidak 
ada Tuhan kecuali Allah dan kesaksian bahwa Muhammad adalah 
Rasulullah, ajarannya, yaitu shalat, puasa, zakat dan ibadah haji. 

Itulah Islam dan ridha secara ringkas. Seaka-akan keduanya dua wajah 
dengan satu bentuk. Islam tidak sah tanpa adanya keridhaan, dan 
keridhaan tidak sah kecuali dengan Islam. 

Ridha kepada Allah mencakup keridhaan untuk mejadikan Allah 
sebagai Tuhan, penolong dan atas semua keputusan-Nya. Ridha mejadikan 
Allah sebagai Tuhan, berlanjut dengan mengesakan-Nya dan tidak 
menyekutukan-Nya. Ridha menjadikan Allah sebagai penolong, berarti 
percaya dengan utusan-Nya dan benar-benar tunduk pada-Nya. Ridha 
dengan keputusan-Nya mencakup ridha dengan segala ketentuan dan 
ajaran-Nya. Itulah rukun Islam yang lima, oleh karena itu Ibnul Qayim 
menyebut bahwa ridha adalah pusat dari ajaran Islam.  Beliau juga 
menyebutkan bahwa di atas ridha terletak nilai-nilai agama. 

Dalam surah Al-An’aam telah disebutkan tentang keagungannya yang 
spesial untuk dapat menetapkan kebenaran dan dapat menjelaskan 
pengertiannya. Surah Al-An‘âm bagi siapa saja yang belum dapat 
membayangkan keindahan ridha sebelumnya, ia bagaikan iring-iringan 
pesta yang menghiraukan arti dari kemeriahan dan semegah-megahnya 
bangunan. Ia dengan tenunannya yang khas, seperti yang disampaikan oleh 
Said Quthub, dalam tafsirnya Fii Dzhilaalil quran, iring-iringan yang 
pantas turun untuk meringankan pengertian ridha, mencegah 
permasalahan ibadah dan berbicara langsung ke lubuk hati dengan hakikat 
ketuhanan. Itu adalah perumpamaan yang paling indah untuk mengikat 
antara ridha dan Islam dengan ikatan yang kuat karena sah salah satunya 
tidak akan sah tanpa yang lain. 

Dari Sofyan Ats-Tsauri, ia berkata bahwa Asma binti Yazid berkata, 
“Surah Al-An‘âm diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw secara 
langsung sekaligus dan aku memegang kendali untanya, saking beratnya 
hampir saja mematahkan tulang-tulang unta.”  

Diriwayatkan kepada kita oleh Thabrani dari Ibnu Abbas r.a, “Surah Al-
An‘âm diturunkan di kota Mekah pada malam hari, langsung sekaligus, di 
sekitarnya terdapat tujuh puluh ribu malaikat sambil bertasbih.” 

Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Surah Al-
An‘âm diturunkan bersama iring-iringan para malaikat dengan hati yang 
berdebar, di antara mereka ada yang bertasbih dengan keras dan bumi 
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bergetar. Ketika itu Rasulullah mengucapkan, ‘Subhanallahal Adziim, 
subhanallaahul Adziim.’” 

Sekarang, apakah sudah tergambar olehmu bagaimana indah dan 
agungnya surah Al-An‘âm yang merupakan salah satu surah panjang 
dalam Al-Quran, akan tetapi diturunkan sekaligus kepada Rasulullah Saw, 
diiringi oleh tujuh puluh ribu malaikat sambil bertasbih dalam iring-
iringan untuk meringankan hati yang berdebar. 

Sayid Quthub berkata dalam tafsirnya, “Pada dasarnya surah Al-An‘âm 
adalah iring-iringan, yaitu iring-iringan yang dapat menggetarkan jiwa 
dan semesta. Di dalamnya terdapat banyak kejadian, peristiwa, wahyu dan 
kenyataan. Pada kenyataannya, surah itu seperti bendungan di aliran 
sungai dan pembelah ombak-ombak yang silih berganti. Setiap  kali ombak 
tersebut belum sampai ketepian, datang lagi ombak lain yang 
mengiringinya dan seakan berlomba untuk dapat sampai ketepian. 

Dalam konteksnya, surah Al-An‘âm yang indah mendorong hakikat 
tauhid (laa ilaaha Illallaah) ke dalam hati manusia, sehingga artinya yang 
segar dapat menyejukkan hati yang sedang kehausan, akibat panas dan 
dahaga. 

Marilah kita memaparkan definisi ridha kepada Allah, seperti terdapat 
dalam surah Al-An‘âm. 

Imam Muslim meriwayatkan dari Saad bin Abu Waqqas r.a bahwa 
Rasululah Saw bersabda, “Barang siapa ketika mendengar kumandang azan 
berkata, ‘Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan 
Muhammad sebagai utusan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya.’” 
Demikianlah apa yang disampaikan oleh kekasih kita, Nabi Muhammad. 

Ridha kepada Allah adalah ridha menjadikannya Tuhan dan sembahan, 
ridha dengan ajaran dan utusan-Nya. Adapun   ridha dengan ketuhanan 
mencakup konsekuensi terhadap sembahannya, yaitu sifat-sifat yang harus 
dimiliki oleh seorang hamba, seperti kecintaan, ketaatan, kerendahdirian, 
kepatuhan, harapan dan menjauhi larangan-Nya. 

Sedangkan ridha dengan sembahan mengharuskan seorang hamba 
untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan ridha atas semua 
aturan-Nya, yakin di dalamnya dan bergantung kepada-Nya. 

Sangat logis jika seseorang di antara kita ketika mewakilkan urusannya 
kepada orang lain, dalam hal itu ia memberikan kuasa dalam bertindak dan 
mengatur urusannya. Tidak dapat dibayangkan, bagaimana ia menawarkan 
aturan-aturan tersebut dan memperbolehkan pihak lain untuk ikut campur 
dan menyerahkan perkara tersebut kepada orang tersebut. Inilah arti dari 
sembahan. 

Kita tidak hanya cukup dengan mengucapkan bahwa kita ridha Allah 
sebagai Tuhan, akan tetapi kita merasa bangga dengan selalu mengaitkan 
ucapan tersebut dengan sembahan sehingga kita berkata, “(Sembahanku, 
sembahanku) kami belum dapat mengerti hakikat ketuhanan dan belum 
dapat merasakannya.” 
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Tuhan adalah pengatur dan berdiri untuk kepentingan hamba-hamba-
Nya. Baragsiapa mengucapkan, “Saya ridha Allah sebagai Tuhan, 
bagaimana mungkin orang itu dapat marah atas aturan dan keputusan-Nya 
terhadap segala urusan.” Apakah  dengan seperti itu ia telah ridha? Tidak, 
demi Allah belum, sedangkan mengenai ridha dengan utusan Allah artinya 
adalah ridha dengan kepemimpinan Allah atas kita. Karena ridha terhadap 
kepemimpinan menuntut pengorbanan dan penyerahan diri yang 
seutuhnya terhadap segala ajaran dan kesempurnaannya yang sampai 
kepada kita melalui perantara utusan-Nya yang suci dan diridhai-Nya. 

Ridha dengan agama Allah, maksudnya ridha dengan segala ketetapan 
Allah. Hal ini menuntut ridha atas ketetapan dan ajaran, perintah dan 
larangan-Nya, yang secara global terdapat dalam agama-Nya yang telah 
diridhai bagi hamba-hamba-Nya. 

Ridha kepada Allah sebagai Tuhan, sembahan, penolong dan pemberi 
ketetapan. Itulah dasar agama. Dasar dari ridha. 

Agama seseorang tidak sah atau ridha kecuali jika di dalamnya 
terkumpul keempat hal ini. 

Inilah yang terdapat dalam surah Al-An‘âm dalam iring-iringannya 
yang indah, yaitu bersama tujuh puluh ribu para malaikat menopang hati 
yang berdebar dan bertasbih kepada-Nya. 

Pada permulaannya terdapat ayat mengenai ridha dengan pertolongan-
Nya. Allah berfirman,  
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“Katakanlah, ‘Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah 
yang menjadikan langit dan bumi.’” (Al-An‘âm [6]: 14) 

Di tengah surah Al-An‘âm terdapat ayat mengenai ridha dengan 
keputusan-Nya. Allah berfirman,  

uötó sùr& «!$# © Èö tG ö/r& $ Vϑ s3ym uθ èδ uρ ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρr& ãΝà6øŠs9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Wξ ¢ÁxãΒ   

“Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal 
Dialah yang telah menurunkan kitab (Al-Quran) kepadamu dengan 
terperinci.” (Al-An‘âm [6]: 114) 

Di penghujung surah terdapat firman Allah mengenai ridha atas 
ketuhanan. Allah berfirman,  
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“Katakanlah, ‘Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal 
Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu.’” (Al-An‘âm [6]: 164) 
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Tiga ayat di atas mencakup ridha kepada Allah sebagai Tuhan dengan 
mengulangi kata-kata Allah pada setiap ayatnya, setelah masing-masing 
kata tersebut memiliki pengertian tersendiri. Oleh karena itu, dalam surah 
Al-An‘âm terkumpul empat definisi, ridha tidak dapat terlaksana kecuali 
dengan keempatnya, tidak pula Islam menjadi sempurna kecuali dengan 
empat pengertiannya. Karena ridha kepada Allah itulah Islam, dan Islam 
adalah ridha kepada Allah. Inilah akar dari ridha yang pertama dan yang 
lebih dalam lagi. 

2. Iman dan Ridha  

Seringkali saya heran dan bertanya-tanya, ketika saya membaca sebuah 
hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas r.a, “Demi zat yang 
menguasai jiwaku, Allah Swt tidak akan menurunkan qadha dan qadar-
Nya kepada orang yang beriman kecuali qadha dan takdir itu baik baginya. 
Jika qadha dan takdir Allah itu berbentuk kesenangan atau nikmat,, ia 
bersyukur dan itu baik baginya, sedangkan jika takdir-Nya berbentuk 
kesengsaraan atau musibah ia bersabar,  itupun baik baginya. Hal itu tidak 
mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang beriman.”  

Kenapa hanya orang mukmin? Kenapa takdir Allah yang baik-baik 
hanya untuk orang mukmin? Bukankah rahmat Allah Swt mencakup 
semua hambanya, yang berbakti ataupun yang tidak berbakti? 

Tentu saja, keterbatasan pemikiranlah yang membuat saya berpikir 
demikian. Sebenarnya, bukan qadha Allah yang disifati dengan sifat baik, 
karena qadha itu ada juga yang bersifak buruk, tetapi keimanan seseorang 
lah yang mampu merubah yang buruk menjadi baik. 

Takdir Allah itu adakalanya baik dan buruk. Keimanan menuntut kita 
untuk mempercayai takdir Allah baik dan buruknya. Orang yang berima 
kepada takdir, yang baik maupun yang buruk, baginya semua itu baik, 
karena bila mendapat takdir yang baik ia bersyukur, dan bila mendapat 
takdir yang buruk ia bersabar. Sebaliknya, orang yang tidak beriman 
kepada takdir Allah Swt, baginya semua itu buruk, karena bila ia mendapat 
takdir yang baik ia tidak bersyukur dan bila mendapat takdir yang buruk ia 
berkeluh kesah. 

Itulah iman. Karena itu tidaklah aneh jika Rasulullah Saw menegaskan 
di penghujung haditsnya bahwa imanlah yang menjadi sebab seseorang 
bersikap demikian, dengan sabdanya,  

“Hal itu tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang yang beriman.”  

Rasulullah Saw bersabda,  

“Hanya orang yang ridha Allah Swt sebagai Tuhannya, Islam sebagai 
agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya yang dapat merasakan 
manisnya iman. Siapa saja yang tidak ridha, pasti tidak akan dapat 
merasakannya, karena tidak akan dapat merasakan manisnya iman 
kecuali orang-orang yang ridha dan tidak akan ridha kecuali orang-
orang yang beriman.”  
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Itulah sebabnya Abu Darda r.a berkata, “Puncak keimanan adalah sabar 
dalam menjalankan hukum Allah dan ridha dengan takdir-Nya.” 

3. Cinta 

Rasulullah Saw mengaitkan nikmatnya iman dengan ridha, beliau juga 
mengaitkan manisnya iman dengan cinta. Beliau bersabda, “Ada tiga sifat 
yang kalau dimiliki seseorang ia akan dapat merasakan manisnya iman, di 
antaranya, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi 
cintanya kepada selain keduanya.” 

Cinta merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat ridha, seperti yang 
telah kami sebutkan di atas bahwa ridha kepada Allah memiliki tiga syarat, 
di antaranya, menjadikan Allah Swt sebagai sesuatu yang paling dicintai 
dan cintanya itu harus melebihi cinta yang lain, mengalahkan cinta yang 
lain, dan berada di depan semua cinta. 

Cinta merupakan syarat untuk menggapai ridha, maka ridha 
merupakan salah satu bukti nyata tentang ketulusan cinta. Ketika banyak 
orang yang mengaku cinta, maka kita harus berhenti sejenak untuk 
mengetahui, manakah yang benar-benar cinta dan mana yang munafik. 
Tidak ada bukti yang lebih konkrit untuk membuktikan cinta kecuali 
dengan menanggung derita. Itulah bukti cinta yang diminta oleh Asyibli 
(rahimahullah) kepada para pecintanya. Beliau melempari mereka dengan 
batu yang sengaja ia kumpulkan, mereka semua lari menjauh darinya, ia 
berteriak memanggil, “Kenapa kalian lari? Ada apa dengan kalian? 
Bukankah kalian mengaku mencintaiku? Jika benar apa yang kalian 
katakan, maka bersabarlah dalam menghadapi cobaanku.” 

Jadi, ridha terhadap cobaan merupakan bukti yang tak dapat dipungkiri 
lagi, yang menunjukkan ketulusan cinta. Cinta adalah syarat asasi di antara 
syarat-syarat ridha. Orang yang memiliki cinta dapat merasakan manisnya 
iman, sedangkan orang yang ridha hanya dapat merasakan iman, tanpa 
dapat merasakan manisnya iman tersebut. Artinya, untuk merasakan iman 
dibutuhkan ridha, sedangkan untuk merasakan manisnya iman harus 
dengan ketulusan cinta yang murni. 

4. Makrifah 

Makrifah merupakan tingkat tertinggi yang mungkin dapat dicapai 
seorang hamba. Tingkat terendah dari makrifah adalah mengenal dan tahu 
akan sifat-sifat Allah Swt. Jadi, orang yang mengenal Tuhannya akan 
mengetahui bahwa Dia adalah tuan yang Mahakuasa, yang pertama dan 
yang terakhir, yang berlaku semua hukum-Nya, yang terlaksana semua 
keinginan dan takdir-Nya. Bila menginginkan sesuatu, Dia cukup berkata, 
“Jadilah,” maka jadilah apa yang diinginkan-Nya. 

Orang yang mengenal Tuhan, pasti juga mengenal hakikat dirinya yang 
sangat lemah di hadapan kekuasaan dan keagungan Tuhan. Ia juga 
menyadari bahwa ia tidak memiliki apapun kecuali jika Allah Swt 
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menginginkan hal itu terjadi, maka terjadilah. Tetapi jika Allah Swt tidak 
menghendaki, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi.  

Orang yang mengenal Tuhan, tahu betul bahwa sifat pengasih, 
penyayang, pengampun, penyantun, lemah lembut, dan pemurah 
mengalahkan sifat murka, balas dendam, sombong dan memaksa. Ia juga 
tahu bahwa rahmat Tuhan mengalahkan murka-Nya. Allah Swt 
Mahakuasa, Maha Pengasih kepada makhluknya dan Mahaadil dalam 
setiap keputusannya. Dia tidak pernah berbuat zalim, Dia memberi cobaan 
hanya untuk memilih yang terbaik untuk hambanya. 

Orang yang mengenal kasih sayang dan kemurahan Tuhannya pasti 
menyadari bahwa dirinya itu bodoh, sempit pandangan, akal pikirannya 
terbatas, dan tidak mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, 
hingga pada akhirnya ia menyadari bahwa apa yang Allah Swt pilihkan 
untuknya, itu lebih baik daripada pilihannya sendiri. 

“Ya Allah, Engkau Mahakuasa lagi Maha Perkasa, Engkau yang paling 
pertama dan yang terakhir, sedangkan saya adalah hamba-Mu yang hina, 
lemah dan miskin, bagaimana mungkin saya melawan ataupun marah atas 
keputusan-Mu.” 

“Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sedangkan 
saya adalah hamba-Mu yang bodoh, yang tidak mengetahui akan 
kemaslahatannya sendiri, bagaimana bisa saya melawan atau marah 
kepada-Mu.” 

5. Berbaik Sangka 

Husnudzan (baik sangka) merupakan landasan Islam yang ditanamkam 
dalam dada setiap umatnya dan Islam memerintahkan umatnya untuk 
berbaik sangka kepada yang lain. Berbaik sangka kepada Allah Swt dapat 
mengangkat derajat baik sangka itu sendiri, dari sekedar landasan menjadi 
akhlak yang mulia, yang harus dimiliki oleh seorang hamba sebelum 
menghadap Tuhan, Allah Swt, “Janganlah salah seorang di antara kalian 
meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah 
Swt.” 

Nikmatnya berbaik sangka sama nikmatnya dengan iman, bila 
seseorang memilikinya, maka ia akan senang dan hidupnya akan tenang. 
Orang yang berbaik sangka mampu membalikkan keadaan, tidak dianggap 
sebagai suatu pemberian. Cobaan dan ujian dianggap sebagai hadiah dan 
penghargaan. Dengan berbaik sangka kepada Tuhan, ia menyadari bahwa 
Tuhan tidak memberikan apa yang diinginkannya bukan karena kikir 
ataupun miskin, tetapi karena Tuhan menginginkan yang terbaik untuknya, 
sebab dia tahu kemurahan dan kekayaan Tuhan. Kalaupun Tuhan 
memberikan semua keinginan hambanya, maka sedikitpun tidak akan 
mampu mengurangi kekayaan-Nya. 

Kalau demikian, kenapa Allah Swt menurunkan cobaan untuknya? Hal 
itu karena dalam setiap cobaan terdapat nikmat yang tersembunyi, yang 
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tidak mungkin dapat dirasakan kecuali dengan merasakan terlebih dahulu 
cobaan tersebut. 

Sebagai contoh, seorang wanita yang cantik, beragama dan berakhlak 
mulia mendapatkan seorang pemuda yang tampan. Wanita itu mengira 
bahwa pemuda tersebut merupakan orang baik-baik, hingga suatu hari 
ketika keduanya hendak melangsungkan pernikahan terjadilah hal yang 
menghalangi pernikahan itu. Wanita itu menangis dan mengeluh, “Jika 
Allah Swt tidak meridhai dia sebagai suami saya, mengapa Dia pertemukan 
saya dengannya sejak pertama kali? Untuk apa umur saya habiskan 
bersamanya bertahun-tahun? Untuk apa perasaan saya hancurkan dan 
harta saya hambur-hamburkan? Hikmah apa yang terkandung dalam 
semua ini? 

Hikmah yang ditunggu-tunggu wanita itu akhirnya nampak, ketika ada 
lelaki lain yang ingin menjadi suaminya. Ia melihat pemuda itu memiliki 
ketampanan dan kesempurnaan yang membuatnya terheran-heran dan 
kagum dengan ketentuan dan takdir Allah Swt. Sebelumnya, ia tidak berhak 
mendapatkan nikmat ini dan baru sekarang ia mendapatkannya, 
disebabkan oleh kesabaran dan ketabahannya menerima cobaan. Yang 
tidak diketahui oleh wanita tersebut bahwa ia tidak mungkin akan 
mengawini pemuda ini jika ia tidak merasakan cobaan yang berat bersama 
pemuda yang lain. 

Sengaja saya menyebutkan contoh ini, karena banyak sekali wanita 
yang merana dan menderita akibat cinta dan menganggap ketentuan Allah 
Swt terhadap mereka adalah zalim. Ini merupakan suudzdzan (buruk 
sangka) kepada Allah Swt. 

Banyak sekali nasehat dan pelajaran yang dapat kita ambil melalui 
lembaran sejarah dan cerita orang tua, yang mengandung arti bahwa 
musibah dan cobaan selalu membawa nikmat yang tidak mungkin dapat 
dirasakan kecuali telah merasakan cobaan tersebut.  

Di antara cerita-cerita tersebut adalah kisah tentang seorang menteri 
yang bijak. Suatu hari ia pergi berburu bersama raja. Dalam perburuan itu 
jari tangan sang raja putus. Raja pun mengaduh kesakitan dan seluruh 
rombongan menyatakan belas kasihan kepadanya kecuali menteri yang 
berkata, “Mudah-mudahan itu ada baiknya.” Mendengar perkataannya itu, 
raja menjadi marah dan murka, lalu memerintahkan prajuritnya untuk 
menangkap dan memenjarakan menteri itu. Ketika para penjaga menyeret 
dan memukulinya, sang menteri tetap berkata, “Mudah-mudahan ada 
baiknya.” Ketika rombongan raja dalam perjalanan pulang dari berburu, 
tiba-tiba rombongan tersebut dihadang oleh para perampok yang mencari 
seseorang untuk dijadikan korban yang akan dipersembahkan untuk 
berhala sesembahan mereka. Ketika korban yang dipersembahkan untuk 
Tuhan mereka harus yang paling mulia, maka mereka pun mencari orang 
yang paling mulia di antara rombongan itu, dan siapa lagi yang paling 
mulia dalam rombongan itu kalau bukan raja itu sendiri. Maka raja pun 
dipersiapkan, tetapi tunggu sebentar, jangan persembahkan korban yang 
memiliki cacat meskipun dia merupakan orang yang paling mulia. Jari 
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tangan raja putus, maka ia tidak layak untuk dijadikan korban, kalau begitu 
carilah menterinya, tetapi menteri itu tidak ada karena ia sedang di 
penjara. Akhirnya, raja dan menteri tidak jadi dikorbankan dengan sebab, 
keduanya sama-sama mendapat cobaan yang berbentuk jari tangan yang 
putus dan penjara. 

Meskipun cerita ini tampak seperti sebuah legenda, tetapi kemungkinan 
besar itu pernah terjadi atau akan terjadi kapanpun dan dalam bentuk yang 
berbeda.      

Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihyaa Ulumiddin 
menceritakan sebuah kisah yang hampir serupa. Kisah ini menceritakan 
tentang seorang pemuda desa yang lugu dan miskin, dia tidak memiliki 
apa-apa kecuali seekor keledai untuk membawa air, seekor anjing untuk 
menjaganya, dan seekor ayam jantan untuk membangunkannya shalat. 
Suatu malam datanglah seekor musang lalu memakan ayam jantan pemuda 
itu. Seluruh penghuni rumah sangat sedih karena mereka telah kehilangan 
sepertiga dari kekayaannya, kecuali si pemuda yang tetap berkata, “Semoga 
ada baiknya.”  

Malam berikutnya datang lagi seekor srigala dan merobek-robek perut 
keledainya hingga mati. Mereka semua hampir mati karena sedih, kecuali 
pemuda tadi yang tetap berkata, “Semua ini ada hikmahnya.” Secara tiba-
tiba anjing pemuda tersebut terserang penyakit hingga mati, disebabkan 
oleh virus penyakit. Mereka mengira bahwa mereka sedang mendapat 
musibah yang sangat berat hingga ketika mereka bangun tidur di pagi hari, 
mereka semua masih merasakan musibah yang menimpa. Tetapi tidak bagi 
si pemuda tadi, ia tetap berpendapat bahwa semua itu ada baiknya. Dan 
betul, ternyata musibah yang menimpa mereka membawa hikmah yang 
sangat besar. Ketika mereka terbangun pagi hari itu, mereka mendapati 
tetangga mereka telah ditawan oleh seorang raja, kecuali mereka, karena 
tidak ada sesuatupun yang menunjukkan tentang keberadaan mereka, 
sedangkan tetangga mereka keberadaannya dapat diketahui melalui suara 
gonggongan anjing, ringkikan keledai, dan kokok ayam jantan. Maka 
musibah yang mendera berubah menjadi nikmat dan cobaan menjadi 
hadiah. Inilah yang didapatkan oleh pemuda yang lugu dan miskin, yang 
berbaik sangka kepada Tuhan serta bersyukur atas nikmat, meskipun ia 
belum menerimanya. Karena ia hanya mengharapkan yang baik dari 
Tuhan, maka ia pun mendapatkan apa yang diharapkannya. 

Menurut saya, kehidupan tiap individu pasti tidak pernah sepi dari 
kisah semacam ini, dan pasti pernah menyaksikan bahwa setiap ada 
musibah pasti ada hikmah dan nikmat yang dikandungnya. 

Selanjutnya, adakalanya cobaan dan musibah itu untuk meluruskan 
dan mendidik. Adakalanya juga sebagai obat untuk penyakit kronis yang 
dapat membinasakan orang yang menderita penyakit tersebut. Apakah 
dokter yang memberikan obat yang sangat pahit kepada pasiennya, berarti 
ia tidak sayang? Apakah salah bila ada dokter yang membedah tubuh 
pasien atau barangkali memotong salah satu anggota tubuh, tangan 
ataupun kaki, untuk menjaga agar ia tetap hidup? 
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Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman,  

“Meskipun terhadap orang yang suka berbuat maksiat, rahmat-Ku 
tidak terputus bagi mereka. Bila mereka bertaubat maka Aku adalah 
kekasihnya, tetapi jika mereka tidak mau bertaubat maka Aku adalah 
dokternya. Aku uji mereka dengan berbagai musibah agar mereka 
bersih dari segala kotoran.”  

Jadi, cobaan dan ujian merupakan pengobatan dan penyembuhan. 
Karena itu, orang yang berbaik sangka dapat merasakan bahwa nikmat 
Tuhan yang didapat melalui cobaan, lebih besar daripada nikmat yang 
diperoleh tanpa adanya cobaan dan ujian terlebih dahulu. 

6. Penghambaan 

Bila Anda bertanya kepada seseorang, “Apakah kamu ridha dan rela 
menjadi hamba Allah?” Dengan pandangan seperti memandang orang gila, 
ia akan menjawab, “Ya, saya ridha dan bangga.”  

Saya selalu bertanya, “Apakah kita tahu dan mengerti apa yang 
dimaksud dengan kata-kata ‘hamba’?” Kata ‘hamba’ mengandung arti 
tunduk, taat, patuh, butuh, miskin, dan semua sifat yang kadang tampak 
dan timbul dari pergulatan antara yang lemah melawan yang kuat, antara 
yang miskin menghadapi yang kaya.  

Seorang hamba tidak memiliki pilihan lain kecuali ridha dengan apa 
yang diberikan oleh tuannya, jika ia memang benar-benar ikhlas menjadi 
hambanya. Tetapi bila ternyata ia tidak ridha, kecuali bila sesuai dengan 
hawa nafsunya dan yang enak-enak saja, maka ia tidak pantas mengaku 
sebagai hamba. Karena itu, penghambaan yang benar tidak akan tampak 
dan terlihat, kecuali jika ia ridha dengan pemberian yang tidak enak. Bila 
kita ingin tetap berada pada jalur ridha, maka hal pertama yang harus kita 
lakukan adalah mempelajari makna ‘hamba’ dan mengajarkan kepada jiwa 
kita tentang etika bergaul antara seorang hamba dengan tuannya. 

Sebagian orang mengira bahwa dalam kata-kata ‘hamba’ terdapat 
unsur paksaan yang tentunya bertentangan dengan hakikat ridha. Ridha itu 
harus timbul dari dalam jiwa, karena tidak mungkin memaksakan 
seseorang untuk ridha dan mencintai sesuatu, sebagaimana tidak mungkin 
memaksa seseorang untuk membenci sesuatu. Karena itu, orang yang 
mengira demikian, tidak diragukan lagi berarti ia belum mengerti arti 
‘hamba’ yang sesungguhnya. 

7. Tawakal 

Tawakal mempunyai beberapa tingkatan. Tingkat tertinggi yaitu at-
tafwid (menyerahkan segala urusan kepada Allah Swt). Ibnul Qayim 
mengatakan bahwa tafwid (menyerahkan perkara kepada Allah) 
merupakan ruh, isi dan hakikat tawakal. Beliau mendefinisikan tafwid 
dengan “Menyerahkan semua urusan kepada Allah Swt dengan penuh 
kesadaran tanpa adanya paksaan, seperti seorang anak yang lemah tak 
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berdaya yang menyerahkan segala urusannya kepada bapaknya, yang ia 
tahu sangat sayang kepadanya, yang mampu menjaganya, yang mengerti 
dan tahu cara mengatur urusan anaknya. Ia melihat bahwa apa yang diatur 
oleh bapaknya itu lebih baik daripada ia yang mengatur sendiri. Ia tidak 
menemukan cara yang lebih baik lagi kecuali menyerahkan segala 
urusannya kepada bapaknya, karena ia tidak tahu dan tidak mampu, serta 
karena keyakinannya akan kemampuan orang yang diserahkan tugas 
untuk mengatur urusannya.” 

Orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Swt, lalu 
bertawakal dengan sebenar-benarnya pasti akan ridha dengan apa yang 
dilakukan oleh Allah Swt, karena jika ia tidak ridha maka ia tidak akan 
menyerahkan urusan kepada-Nya. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa 
Nabi Musa pernah bertanya kepada Tuhan, “Ya Allah, makhluk yang 
bagaimanakah yang paling Engkau cintai?” Allah menjawab, “Orang yang 
apabila kekasihnya, Aku ambil ia tetap tunduk pada-Ku.” Nabi Musa 
melanjutkan pertanyaannya, “Ya Allah, siapakah makhluk yang paling 
Engkau benci?” Allah menjawab, “orang yang beristikharah (minta 
dipilihkan yang terbaik) kepada-Ku dalam suatu urusan, tetapi ketika Aku 
pilihkan dan putuskan, ia marah atas keputusan-Ku itu.”  

Bagaimana mungkin kita marah terhadap keputusan Allah Swt, yang 
memang kita minta untuk memilihkan yang terbaik untuk kita? Sungguh 
tidak masuk akal sehat. Yahya bin Mu’az ketika ditanya, “Kapan seseorang 
bisa disebut bertawakal?” Beliau menjawab, “Bila ridha dan rela 
menjadikan Allah Swt sebagai wakilnya.”  

Basyar Al-Hafi berkata, “Orang yang berkata, aku telah bertawakal 
kepada Allah, berarti ia berdusta selama ia tidak ridha dengan apa yang 
Allah Swt lakukan.” Jika tawakal merupakan akar dari ridha, maka buah 
yang akan dipetik tentunya sangat menarik dan menggugah selera.  

Bicara tentang buah, secara umum disukai dan disenangi oleh setiap 
jiwa karena ia merupakan hadiah setelah lama menanggung beban derita.  

Ridha merupakan jalan pintas menuju surga, tetapi ia merupakan jalan 
yang paling sulit dan paling sukar, karena memang surga itu di kelilingi 
dengan hal-hal yang tidak enak, sedangkan neraka dihiasi dengan hal-hal 
yang menyenangkan. Orang merasa aman ketika hidup di dunia, di akhirat 
nanti pasti akan ketakutan, sedangkan orang takut kepada Allah ketika 
hidup di dunia, pasti di akhirat nanti akan aman. 

V. Buah Ridha 

1. Ridha 

Buah ridha yang paling besar adalah ridha, yaitu buah yang tidak dapat 
dirasakan kecuali oleh orang yang ridha dan diridhai. Tidak ada cara untuk 
mencapai ridha kecuali dengan ridha. Jika seseorang telah ridha, maka 
ridhanya akan menghasilkan ridha. Ridha kepada Allah Swt sebagai Tuhan, 
wali, dan hakim. Ridha kepada Rasul dan kerasulannya, serta 
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melaksanakan syari’at Allah dengan penuh cinta dan ridha, maka akan 
menghasilkan ridha Allah Swt, kemudian Allah Swt akan meridhai hamba-
Nya itu dan hamba-Nya akan ridha kepada Allah Swt. 

Dalam Al-Quran sering sekali kalimat ridha diiringi oleh kalimat ridha 
juga, seperti firman-Nya, “Raadhiyatam mardiyyah.” Ayat ini menjelaskan 
bahwa pertama-tama kita ridha kepada Allah Swt, maka Allah akan 
meridhai kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, “Radhiyallahu anhum 
wa radhuu anhu.” Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak mungkin ridha 
kepada Allah Swt kecuali Allah Swt memang meridhai kita, dan Allah tidak 
akan meridhai kita kecuali kita ridha kepada-Nya. Begitulah, Anda 
memulai dengan ridha maka akan menghasilkan ridha. 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu 
Majah, Rasulullah Saw bersabda,  

“Barang siapa mengucapkan, radhitu billahi rabban wabil islami 
diinan wa bi Muhammadin nabiyyan (aku ridha Allah Swt sebagai 
Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku), 
maka sudah menjadi kewajiban bagi Allah untuk meridhainya pada 
hari kiamat.” 

Dalam kisah israiliyyat diceritakan bahwa Nabi Musa pernah bertanya 
kepada Allah Swt tentang di mana letak keridhaan-Nya, maka Allah 
mewahyukan kepadanya, “Ridha-Ku ada pada sesuatu yang kamu tidak 
sukai dan kamu tidak sabar menghadapinya,” Nabi Musa bertanya lagi, 
“Tunjukkan kepadaku, ya Allah!” Allah berfirman, “Ridha-Ku tergantung 
ridhamu dalam menerima segala keputusan-Ku.” Dalam kisah yang lain 
diceritakan bahwa Bani Israil meminta Nabi Musa untuk menanyakan 
kepada Tuhannya tentang sesuatu yang harus mereka lakukan agar 
Tuhannya ridha kepada mereka. Nabi Musa pun berkata, “Ya Allah, Engkau 
telah mendengar apa yang telah mereka katakan.” Allah Swt menjawab, 
“Katakan kepada mereka bahwa mereka harus ridha menerima segala 
macam keputusan-Ku agar Aku ridha terhadap mereka.” 

Selain itu, ada satu prinsip dalam Islam yang mengatakan bahwa 
balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Siapa yang ridha maka ia akan 
mendapat keridhaan, dan siapa yang marah maka akan mendapat juga 
kemarahan. 

Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Swt berfirman,  

“Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, Aku yang telah 
menentukan semua takdir, Aku yang telah mengatur semuanya, Aku 
telah ciptakan ciptaanku dengan sebaik-baiknya. Siapa saja yang 
ridha maka baginya ridha-Ku sampai ia menemui-Ku, dan siapa 
yang marah maka baginya kemarahan-Ku sampai ia menjumpai-
Ku.” 

Senada dengan maksud di atas, apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim 
dari Jabir bahwa Rasulullah Saw bersabda,  
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“Siapa yang ingin mengetahui haknya di sisi Allah maka hendaknya 
ia melihat hak Allah pada dirinya, karena kedudukan seorang hamba 
di sisi Allah Swt tergantung bagaimana hamba tersebut 
menempatkan Allah Swt pada dirinya.”  

Siapa saja yang menempatkan Allah pada tempat ridha, maka Allah Swt 
akan menempatkannya pada tempat orang-orang yang ridha dan diridhai. 
Siapa yang ingat Allah ketika dalam keramaian, maka Allah akan 
mengingatnya dalam keramaian dengan yang lebih baik. 

2. Kedamaian  

Ibnul Qayim menyebut ridha dengan istilah tempat kedamaian bagi ahli 
makrifah, beliau benar sekali. Karena  keridhaan mengumpulkan kepingan 
hati dan tidak meninggalkan sedikitpun bagi hati, peluang untuk menjadi 
tawanan bisikan setan yang dapat memancing nafsu atau dipermainkan 
prasangka. Hamba yang ridha jiwanya, selalu dalam kedamaian. Ia 
mengerti bahwa yang telah menimpanya bukan merupakan kesalahan 
untuknya dan kesalahannya bukan berarti untuk menimpanya. 

Orang yang ridha akan merasa damai. Ia juga tidak memusuhi atas apa 
yang dimiliki orang lain walaupun ia tidak memilikinya, ia juga tidak 
memusuhi mereka atas apa yang dimilikinya. Jiwanya tidak dipenuhi rasa 
iri dan dengki, serta tidak melihat kepada perhiasan dunia atau pasangan 
yang telah diberikan Allah kepada orang lain. 

3. Ketenangan 

Dalam Al-Quran, kata-kata ketenangan (sakinah) disebutkan sebanyak 
enam kali, yaitu: 
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⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ ×π̈ŠÉ)t/uρ $ £ϑ ÏiΒ x8ts? ãΑ#u™ 4† y›θãΒ ãΑ#u™uρ tβρã≈ yδ ã& é#Ïϑ øt rB èπ s3Í≥ ¯≈ n= uΚø9$# 4 ¨β Î) 

’ Îû šÏ9≡sŒ Zπ tƒ Uψ öΝà6©9 βÎ) ΟçFΖä. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄⊆∇∪     

“Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda ia 
akan menjadi raja adalah kembalinya tabut (peti tempat menyimpan 
taurat) kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu 
dan sisa-sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. 
Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu terdapat tanda bagimu jika kamu termasuk orang yang beriman.” 
(Al- Baqarah [2]: 248) 
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§ΝèO tΑt“Ρr& ª!$# …çµ tG t⊥‹ Å3y™ 4’ n?tã ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ ’ n?tã uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# tΑt“Ρr&uρ #YŠθ ãΖã_ óΟ©9 
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“Kemudian Allah Swt menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya 
dan kepada orang-orang yang beriman dan Allah Swt menurunkan 
bala tentara yang kamu tidak melihatnya dan Allah Swt menimpakan 
bencana kepada orang-orang kafir. Yang demikian itu merupakan 
balasan bagi orang-orang kafir.” (Al-Taubah [9]: 26) 

tΑt“Ρr'sù ª!$# …çµ tG t⊥‹ Å6y™ Ïµ ø‹n= tã …çν y‰−ƒ r&uρ 7Šθ ãΨ àfÎ/ öΝ©9 $ yδ ÷ρ ts? Ÿ≅ yè y_ uρ sπ yϑ Î= Ÿ2 

š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2 4’n?ø¡9$# 3 èπ yϑ Î=Ÿ2 uρ «!$# š† Ïφ $ u‹ù= ãè ø9$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã íΟŠ Å3ym   

“Maka Allah Swt menurunkan ketenangan kepadanya (Muhammad) 
dan membantunya dengan tentara yang tidak terlihat dan Allah 
menjadikan seruan orang-orang kafir inilah yang rendah dan 
kalimah Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.” (Al-Taubah [9]: 40) 

uθ èδ ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρr& sπ oΨ‹ Å3¡¡9$# ’ Îû É>θè= è% t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#ÿρ ßŠ# yŠ÷”zÏ9 $ YΖ≈ yϑƒ Î) yì̈Β öΝÍκÈ]≈ yϑƒ Î) 3   

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-
orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping 
keimanan mereka yang telah ada.” (Al-Fath [48]: 4) 

ô‰s)©9 š_ ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) š tΡθ ãè Îƒ$ t7ãƒ |M øt rB Íο tyf ¤±9$# zΝÎ= yè sù $ tΒ 

’ Îû öΝÍκÍ5θ è= è% tΑt“Ρr'sù sπ uΖŠ Å3¡¡9$# öΝÍκö n= tã öΝßγ t6≈ rO r&uρ $ [s ÷G sù $ Y6ƒ Ìs% ∩⊇∇∪     

“Sesungguhnya Allah Swt telah ridha terhadap orang-orang mukmin 
ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah 
Swt mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan 
ketenangan pada mereka dan memberi balasan kepada mereka 
dengan kemenangan yang dekat waktunya.” (Al-Fath [48]: 18) 

øŒÎ) Ÿ≅ yè y_ š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. ’Îû ãΝÎγ Î/θ è=è% sπ ¨ŠÏϑ pt ø:$# sπ ¨ŠÏΗ xq Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$# tΑt“Ρr'sù ª!$# 

…çµ tG t⊥‹ Å6y™ 4’ n?tã ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ ’ n?tã uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ tΒ t“ ø9r&uρ sπ yϑ Î= Ÿ2 3“ uθ ø)−G9$# 

(#þθ çΡ% x.uρ ¨,ym r& $ pκÍ5 $ yγ n= ÷δ r&uρ 4   
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“Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka 
kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan 
ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin dan 
Allah Swt mewajibkan kepada mereka kalimat takwa (tauhid) dan 
mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya.” 
(Al-Fath [48] :26)  

Orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat di atas dapat menarik 
beberapa kesimpulan, yaitu:  

1. Ketenangan itu diturunkan oleh Allah Swt. Ketenangan itu seolah-
olah hibah yang diberikan secara khusus buat hamba-hamba-Nya 
yang dikehendaki. Ketenangan itu merupakan hadiah yang Allah 
berikan kepada hamba-Nya sebagai balasan atas pekerjaan yang 
telah mereka lakukan. 

2. Ketenangan yang Allah berikan itu khusus untuk Rasul-Nya dan 
orang-orang yang beriman saja. Artinya, perbuatan yang dapat 
menghasilkan ketenangan adalah iman. 

3. Hubungan antara iman dan ridha sangat erat. Tidak akan dapat 
merasakan rasanya iman kecuali orang yang ridha dan tidak akan 
ridha kecuali orang yang betul-betul beriman. Ini artinya, 
ketenangan itu berhubungan dengan ridha, karena ketenangan 
itu juga berhubungan dengan iman. 

4. Pada salah satu ayat di atas, Allah Swt menegaskan adanya 
hubungan langsung. Seolah-olah Allah Swt ingin mengatakan 
kepada kita bahwa ketenangan itu merupakan salah satu dari 
sekian banyak buah ridha. Allah berfirman, 

ô‰s)©9 š_ ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) š tΡθ ãè Îƒ$ t7ãƒ |M øt rB Íο tyf ¤±9$# zΝÎ= yè sù $ tΒ 

’ Îû öΝÍκÍ5θ è= è% tΑt“Ρr'sù sπ uΖŠ Å3¡¡9$# öΝÍκö n= tã öΝßγ t6≈ rO r&uρ $ [s ÷G sù $ Y6ƒ Ìs% ∩⊇∇∪     

“Sesungguhnya Allah Swt telah ridha terhadap orang-orang mukmin 
ketika mereka berjanji setia kepadamnu di bawah pohon, maka Allah 
Swt mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan 
ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka 
dengan kemenangan yang dekat waktunya.” (Al-Fath [48]: 18) 

Pada hakikatnya, ketenangan itu merupakan buah yang bagus. Apabila 
seorang hamba sudah mendapatkannya, berarti ia telah mendapatkan 
semua kebaikan. Ketenangan itu mempunyai 3 arti, seperti yang 
diungkapkan oleh Ibnul Qayim.  

Ketenangan itu mengandung arti cahaya. Orang yang memiliki cahaya, 
terbuka baginya tanda-tanda iman sehingga ia mampu membedakan 
antara hidayah dan kesesatan, antara keraguan dan keyakinan. 
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Ketenangan itu mengandung arti hidup. Orang yang hidup tidak akan 
mengenal kata lalai dan khilaf, ia selalu sadar dan terjaga serta pandai 
mengatur waktu. 

Ketenangan itu mengandung kekuatan. Siapa saja yang memiliki 
kekuatan maka semakin benar pengetahuannya dan semakin kokoh 
pendiriannya. Karena itu, tidak ada kesesatan yang mampu 
mengalahkannya, tidak ada nafsu yang dapat membujuknya, dan tidak ada 
keluh kesah yang sanggup menguasainya. 

Tiga hal inilah yang membuat iman seseorang semakin bertambah. 
Cahaya mampu membuka tanda-tanda iman, hidup membangunkan hati 
dari kelalaian, dan kekuatan untuk mengalahkan hawa nafsu dan setan. 
Dengan demikian, imannya akan bertambah dan menghasilkan cahaya, 
kehidupan dan kekuatan. 

4. Ketentraman 

Ridha terhadap takdir merupakan akhlak dan sifat yang paling sulit 
dicapai, tingkatan yang paling sukar dicapai, dan tempat paling tinggi yang 
dapat diraih. Kalau ridha terhadap takdir mudah diraih, bahkan oleh orang 
awam, maka tidak akan kelebihan dan keutamaan yang dimilikinya, yang 
mana keutamaan itu hampir saja menjadikan ridha sebagai sifat orang-
orang khusus dan orang-orang yang mengenal Tuhannya. Karena itu, 
untuk mendapatkan ridha tidak semudah yang diucapkan. 

Kesulitan ini terlihat pada kandungannya yang bertentangan dengan 
hawa nafsu, tabiat dan keinginan manusia. Karena itu, seseorang tidak 
mungkin mencapai ketentraman kecuali bila ia ridha terhadap takdir. 
Ketentraman (thuma’ninah) bersifat lebih umum dibandingkan ketenangan 
(sakinah). Ketentraman merupakan sifat yang selalu mengikuti pemiliknya 
dan hampir tidak pernah berpisah, baik dalam keadaan aman maupun 
tidak aman. Sedangkan ketenangan, yaitu keadaan hati ketika terjadi 
ketakutan ataupun kaget. 

5. Kebersihan Hati 

Tidak diragukan lagi bahwa hati yang bersih merupakan tujuan yang 
paling tinggi. Setiap mukmin berharap dapat membawanya ketika 
menghadap Allah Swt pada hari kiamat. Dialah satu-satunya yang berguna 
pada hari yang tidak berguna.  

tΠöθ tƒ Ÿω ßìxΖtƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ tβθãΖt/ ∩∇∇∪   ω Î) ô⎯tΒ ’ tAr& ©!$# 5=ù= s)Î/ 5ΟŠ Î= y™ ∩∇®∪     

“Yaitu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali 
orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.” (Asy 
Syu’ara [26]: 88-89) 

Ibnul Qayim mendefinisikan bahwa hati yang bersih, yaitu hati yang 
selamat dari penghambaan diri kepada selain Allah Swt, hati yang selamat 
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dari bertahkim kepada selain Rasul-Nya. Maka ia akan selamat dalam 
mencintai Allah Swt, takut kepada-Nya, berharap kepada-Nya, bertawakal 
kepada-Nya, merendahkan diri di hadapan-Nya, mengharap ridha-Nya 
setiap saat, menjauhi murka-Nya dengan berbagai macam cara. Inilah 
hakikat dari menghambakan diri yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya 
kepada Allah Swt.  

Ibnu Qayim melanjutkan bahwa hati yang bersih adalah hati yang 
bebas dari perbuatan syirik dalam bentuk apapun, bahkan 
penghambaannya ikhlas karena Allah Swt. Dia ikhlaskan semua amal 
perbuatannya karena Allah Swt semata. Jika mencintai sesuatu, ia cinta 
karena Allah Swt, jika membenci sesuatu, ia benci juga karena Allah Swt, 
jika memberi, ia lakukan karena Allah Swt, dan jika tidak mau memberi, itu 
juga karena Allah Swt.  

Saya ingin mengatakan bahwa kebersihan hati tidak mungkin 
terlaksana tanpa adanya ridha kepada Allah Swt dan tidak akan bersih hati 
seseorang kecuali ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt serta 
ridha menjadikan Islam sebagai agama dan pandangan hidup. 

Arti lain dari kebersihan hati adalah yang kadang terlintas pada pikiran 
kita, yaitu bersih dari sifat dengki, menipu, iri, dan bermusuhan dengan 
sesama makhluk. Sebagaimana ridha kepada Allah Swt harus dengan 
menjadikan-Nya sebagai sesuatu yang paling dicintai, sesuatu yang paling 
dihormati dan ditaati oleh seorang hamba, maka ridha dengan apa yang 
Allah berikan juga harus berdasarkan kestabilan keadaan seorang hamba 
dengan meninggalkan permusuhan. 

6. Kebahagiaan 

Dalam masalah ini, saya tidak akan menambahkan ucapan Rasulullah 
Saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadits Sa’ad bin Abi 
Waqqas, “Di antara tanda kebahagiaan manusia adalah ia ridha dengan 
apa yang sudah Allah Swt tentukan. Dan di antara tanda kesengsaraan 
manusia adalah ia marah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Swt 
dan tidak mau beristikharah (meminta yang terbaik) kepada Allah Swt.” 

7. Kesenangan 

Umar bin Abdul Aziz berkata, “Saya bangun pagi dan tidak dalam 
keadaan senang, kecuali dalam rangkaian takdir Allah.” Jadi, ridha dapat 
membuat hati menjadi senang, baik secara kejiwaan, dan aman ketika 
menghadapi kesulitan hidup. Mereka selalu berprinsip,  

ö≅ è% È≅ ôÒ xÎ/ «!$# ⎯Ïµ ÏFuΗ ÷qtÎ/uρ y7 Ï9≡x‹Î7sù (#θ ãm tøu‹ù= sù uθ èδ ×öyz $ £ϑ ÏiΒ tβθãè yϑ øgs† ∩∈∇∪     

“Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya hendaklah 
dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu 
adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Yûnus [10]: 
58) 
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Orang yang ridha merasa bahwa ia memperoleh apa yang tidak 
diperoleh orang lain. Ia merasa selalu berada dalam kenikmatan meski ia 
sedang didera penyakit. 

8. Keseimbangan 

Keseimbangan merupakan hal terpenting yang dibawa oleh ajaran 
Islam, sehingga umat Islam disebut juga sebagai umat yang seimbang. 
Kiblat kita disebut juga kiblat yang berada di tengah-tengah. Agama kita 
disebut sebagai agama yang seimbang dan tengah-tengah. Islam 
memerintahkan umatnya agar menjadi orang yang seimbang. Ia bukan 
pemboros, tapi juga bukan orang yang kikir. Ia bukan orang yang sombong 
tapi juga bukan orang yang menghinakan diri. Yang paling penting adalah 
ia merupakan manusia yang seimbang, antara gembira dengan pemberian 
Allah Swt dan sedih dengan penolakan Allah Swt. Yang terakhir ini tidak 
mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang benar-benar ridha, yang 
berpendapat bahwa dalam penolakan Allah Swt terdapat pemberian dan 
dalam pemberian Allah Swt terdapat ujian dan cobaan. Baginya sama saja 
antara karunia dan cobaan, karena ia akan tetap melaksanakan ibadah 
kepada Allah Swt dalam dua keadaan itu dengan sesempurna mungkin. 
Dalam keadaan mendapat nikmat, ia melakukan kewajiban bersyukur. 
Ketika   mendapat musibah, ia melaksanakan kewajiban bersabar. 

Dalam surat Al-Hadid, Allah Swt mengisyaratkan bahwa ridha itu 
membuahkan keseimbangan.  

!$ tΒ z>$|¹ r& ⎯ÏΒ 7π t6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ þ’Îû öΝä3Å¡àΡr& ω Î) ’Îû 5=≈ tG Å2 ⎯ÏiΒ È≅ö6 s% 
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“Tidak ada satu bencana pun yang terjadi di muka bumi ini dan pada 
dirimu sendiri, kecuali telah tertulis dalam kitab (lauhil mahfudz) 
sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu 
mudah bagi Allah Swt.” (Al-Hadid [57]: 22) 

Inilah satu pernyataan yang harus dipegang oleh tiap-tiap orang ketika 
terjadi cobaan dan musibah. Ia harus tahu dan mengerti bahwa segala 
urusan pada awalnya dan akhirnya adalah milik Allah Swt. Ia harus sadar 
bahwa ia tidak memiliki apapun, semua itu hanyalah takdir Allah Swt, 
hukum-hukum-Nya dan kehendak-Nya semata. Bila semua orang sudah 
mengetahui akan hal ini maka ia akan ridha, dan bila ia telah ridha maka 
hidupnya akan seimbang, tenang dan tentram. Tidak ada musibah yang 
mampu menggoncangkan pendiriannya dan tidak ada nikmat yang mampu 
menipunya, sebab keduanya adalah takdir Allah Swt. Hakikat ini diperkuat 
dengan firman Allah Swt,  
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“(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu tidak berduka 
terhadap apa yang luput darimu dan supaya kamu jangan terlalu 
gembira dengan apa yang telah diberikan kepadamu. Dan Allah Swt 
tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan 
diri.” (Al-Hadid [57]: 23) 

9. Mengosongkan hati hanya untuk Allah Swt 

Sesungguhnya hati yang sibuk menunggu dan menanti sesuatu yang 
akan terjadi dan memikirkan cara menyelesaikannya, meskipun hal itu 
belum terjadi, hanya akan mendatangkan kerugian. Sejarah menceritakan 
kepada kita tentang seorang wanita pemilik madu yang diletakkan dalam 
sebuah bejana. Ia memikirkan bagaimana cara menghadapi pencuri yang 
ingin mencuri uang hasil penjualan madunya yang akan dijualnya esok 
hari. Ketika sedang asyik berpikir, tanpa sadar ia mengetuk-ngetuk bejana 
yang berisi madu hingga pecah, dan ketika ia sadar ia mendapati bejananya 
yang berisi madu telah hancur berantakan dan semua isinya tumpah. Jadi, 
tidak ada uang, tidak ada pencuri dan tidak ada apa-apa. 

Hati yang sibuk memikirkan apa yang akan terjadi besok dengan 
sendirinya dapat mengubur semua mimpi, seperti yang menimpa wanita 
pemilik bejana yang penuh berisi madu ketika ia memecahkan dengan 
tangannya sendiri, karena ia ingin menghindari pencuri. Kesibukan hati 
semacam ini membuatnya menjadi waswas, gundah dan membuatnya 
berpaling dari tugas utamanya sebelum terjadinya takdir, yaitu azam (niat) 
dan tawakal. Orang yang perbuatannya tidak didahului tawakal, maka 
tidak akan diiringi ridha dalam keadaan bagaimanapun.  

Orang yang tidak bertawakal sebelum berbuat maka tidak akan ridha 
melihat hasilnya, sebab orang yang tawakal lagi ridha selalu 
mengosongkan hatinya dari perasaan gundah dan gelisah, karena ilmunya, 
baik sangka dan tawakalnya kepada Allah Swt menuntutnya untuk 
melakukan yang sebaliknya. Tambahan lagi, ridha kepada Allah Swt 
sebagai Tuhan membuat hatinya kosong dari berbagai pikiran jelek. Ia 
merasa tentram karena telah menyerahkan semua urusannya kepada zat 
yang Maha Penyayang lagi Mahakuasa. 

Ridha kepada Allah Swt membuat hati menjadi kosong dari sifat-sifat 
dengki dan iri, yang merupakan sebab utama berbeloknya hati dari jalan 
kebaikan, karena ridha terhadap apa yang Allah Swt putuskan 
menuntutnya untuk tidak bermusuhan dan bertengkar dengan sesama 
hamba. Semua ini membuat hati menjadi kosong hanya untuk Allah Swt, 
tidak sibuk memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Sebagaimana kita 
ketahui bahwa hati itu bagaikan sebuah bejana, bila tidak diisi dengan yang 
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baik-baik maka akan terisi dengan yang selainnya. Benarlah apa yang 
dikatakan oleh orang-orang terdahulu, “Ridha membuat hati menjadi 
kosong hanya untuk Allah Swt, sedangkan marah hanya membuat hati 
menjadi kosong dari Allah Swt.” 

10. Kaya dan menerima apa adanya 

Siapa saja yang memenuhi hatinya dengan keridhaan, maka Allah Swt 
akan penuhi dadanya dengan kekayaan dan sikap menerima apa adanya, 
karena tidak akan bersatu antara ridha dan marah dalam dada seorang 
hamba. Siapa yang hanya membutuhkan Allah Swt, bukan yang selain-Nya, 
maka Allah Swt akan membuatnya kaya. Telah kami sebutkan bahwa ridha 
terhadap segala pemberian Allah Swt berdasarkan 3 hal, salah satunya 
adalah tidak meminta-minta. Pada dasarnya ini adalah tidak membutuhkan 
makhluk dan itu merupakan kekayaan. 

11. Bersyukur 

Marah berarti kufur nikmat dan kufur nikmat dapat membawa kepada 
kufur terhadap pemberi nikmat. Ridha adalah lawan dari marah. Ridha 
berarti mensyukuri nikmat, dan mensyukuri nikmat berarti bersyukur 
kepada pemberi nikmat yaitu Allah Swt. Tidak ada yang tidak tahu tentang 
keutamaan bersyukur, kecuali orang-orang yang buta mata hatinya. 
Bersyukur adalah setengahnya iman, karena iman itu terbagi dua, yaitu 
syukur dan sabar.  

Catatan: Saya tidak tahu secara pasti, siapa yang telah membagi iman 
menjadi dua bagian. Saya hanya membacanya dalam kitab-kitab besar dan 
tidak tahu apakah ada dasarnya dari kitab-kitab samawi ataukah hanya 
hasil ijtihad perseorangan. 

Adakalanya bersyukur karena menerima nikmat dan Allah Swt telah 
menjanjikan kepada mereka akan menambahkan nikmat-Nya, “Jika kalian 
bersyukur, pasti akan Aku tambahkan.” Adakalanya karena mendapat 
musibah, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali bagi dua orang, yaitu, 
pertama, orang yang tidak membeda-bedakan antara nikmat dan cobaan, 
karena kedua hal itu adalah sama. Inilah orang yang ridha, yang kemudian 
ridhanya tersebut membuahkan sikap bersyukur. Kedua, orang yang 
membedakan antara nikmat dan musibah. Musibah itu sangat 
menyakitinya, tetapi ia tetap bersyukur untuk menahan kemarahannya, 
untuk menutupi keluh kesahnya, dan untuk menjaga etika dan adab 
terhadap Allah Swt. Orang semacam ini mengikuti jalan orang-orang yang 
ridha. 

12. Taat 

Tanpa melihat bahwa ridha itu sendiri merupakan bentuk ketaatan 
yang tertingi dan yang paling mulia, maka sesungguhnya sikap ridha itu 
membuahkan ketaatan. Dasar utama ketaatan adalah ridha kepada Allah 
Swt, ridha terhadap pengawasan-Nya, takut kepada-Nya, tunduk dan 
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mengakui keagungan-Nya, ridha dengan qadha dan qadar-Nya, 
mengosongkan hati hanya untuk-Nya, mencintai dan bersyukur kepada-
Nya, serta menerima apa adanya terhadap semua pemberian-Nya. 
Sedangkan asal semua maksiat adalah kebalikan dari itu semua, yang di 
dalam hatinya yang gelap timbul dari marah dan tidak ridha, maka 
timbullah kejahatan dan berbuah kerusakan. 

13. Akhlak yang baik 

Ridha adalah akhlak yang baik terhadap Allah Swt, akhlak yang baik 
terhadap diri sendiri dan akhlak yang baik pada sesama manusia. Disebut 
akhlak yang baik terhadap Allah Swt karena orang yang ridha tidak pernah 
membantah Allah Swt, ia tidak pernah berkata terhadap sesuatu yang 
sudah Allah Swt takdirkan, “Kenapa hal ini terjadi?” Ia juga tidak pernah 
bertanya tentang sesuatu yang belum Allah Swt takdirkan, “Kenapa hal itu 
belum terjadi?” Karena itu membantah dan melawan tuan rumah, 
sedangkan ia dalam jamuannya adalah akhlak yang buruk, tidak diragukan 
lagi. Termasuk akhlak yang baik kepada Allah Swt adalah tidak mencela 
sesuatu yang tidak dicela oleh Allah Swt dan tidak menghina sesuatu yang 
tidak dihina oleh Allah Swt. Contoh berikut mungkin lebih mudah 
dipahami. Seandainya seseorang membuat makanan yang dia sukai dan dia 
merasa makanan itu enak, lalu dia menghidangkannya untuk Anda sebagai 
suatu penghormatan, tetapi Anda mencela seleranya dan menghina 
kesukaannya, bukankah ini merupakan akhlak yang buruk? Atau Anda 
merasa bahwa itu perbuatan yang baik? 

Termasuk akhlak yang baik terhadap Allah Swt adalah tidak menghina 
hamba sesamanya terhadap sesuatu yang belum Allah Swt berikan 
untuknya. Tidak juga memuji mereka terhadap apa yang Allah Swt berikan 
kepadanya, karena jika ia menghina mereka terhadap sesuatu yang belum 
Allah Swt berikan kepadanya, maka ia telah menzalimi mereka. Sebaliknya, 
jika ia memuji mereka terhadap sesuatu yang Allah Swt berikan kepadanya, 
maka ia telah berbuat syirik. 

Tidaklah salah, jika kita berterima kasih kepada sesama makhluk atas 
perbuatan baik mereka terhadap kita, akan tetapi yang salah dan keliru 
adalah kita merubah terima kasih kita kepada Allah Swt menjadi kepada 
makhluk, maka kita berterima kasih kepada makhluk seolah-olah dialah 
pemilik perbuatan baik itu. 

Ridha adalah akhlak yang baik terhadap diri sendiri. Orang yang ridha 
tidak pernah membebani dirinya di luar kemampuannya, tidak 
menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna, dan tidak memenuhi 
hatinya dengan kotoran-kotoran, aib-aib, dan kekurangan-kekurangan, 
bahkan ia bersihkan hatinya dari cacat dan kedengkian. 

Ridha adalah akhlak yang baik terhadap orang lain. Orang yang ridha 
tidak pernah mencari-cari kesalahan dan tidak mementingkan 
pertengkaran dan permusuhan, tidak pernah menyusahkan orang lain, 
tidak meminta kepada mereka apa-apa yang mereka tidak mampu untuk 
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memenuhinya dan tidak memusuhi mereka terhadap sesuatu yang belum 
Allah Swt berikan untuknya. 

14. Istiqamah 

Bila hati telah menyerap arti ridha yang sebenarnya, maka akan hilang 
darinya penyakit-penyakit akidah yang telah menempati hati-hati yang 
lain, yang tidak mengerti arti yang sebenarnya dari ridha, tidak memahami 
arti yang sebenarnya dari iman terhadap qadha dan qadar. Maka timbullah 
paham-paham yang keliru, seperti paham Qadariyah, Jabariyah, dan lain 
sebagainya. 

15. Keyakinan 

Bila seorang hamba telah sempurna keyakinannya maka musibah 
baginya adalah nikmat, dan nikmat baginya adalah musibah. Hal ini 
mengingatkan kita dengan ungkapan, “Hamba yang ridha merasa bahwa 
nikmat Allah Swt terhadap sesuatu yang tidak disenangi hamba tersebut 
lebih besar daripada nikmat Allah Swt pada sesuatu yang disukainya.” Ini 
tidak terjadi kecuali bagi orang yang mengetahui akan keutamaan cobaan 
dan ujian, karena cobaan dan ujian bila diterima dengan hati yang penuh 
keimanan maka akan mendapat keutamaan dan pahala yang besar. 
Sedangkan kemarahan itu menimbulkan keraguan terhadap Allah Swt, 
ragu terhadap rahmat-Nya, ragu akan kemurahan-Nya, sementara ridha 
itu mendatangkan keyakinan. Karena, orang yang ridha berkeyakinan 
bahwa Allah Swt tidak memberi apa-apa kepadanya bukan karena benci, 
kikir, miskin, dan balas dendam. Itu merupakan jaminan untuk menghapus 
dari hatinya kepahitan cobaan dan menggantinya dengan manisnya sebuah 
pemberian, meskipun berbentuk musibah.  

Tidak diragukan lagi bahwa hal ini dapat diterima oleh orang yang 
yakin akan karunia Allah Swt dan kemurahan-Nya, yang ridha dengan 
pemberian dan pembagian-Nya, yang percaya bahwa Allah Swt tidak 
memberinya cobaan kecuali untuk menyembuhkan dan menghapus dosa-
dosanya. 

Sahal berkata, “Keberuntungan seorang hamba mendapatkan 
keyakinan, tergantung keberuntungan mereka mendapatkan ridha. 
Keberuntungan mereka memperoleh ridha tergantung keinginan mereka 
kepada Allah Swt.”  

Dalam riwayat Imam Turmudzi dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah 
Saw bersabda,  

“Jika kamu mampu bekerja dengan ridha dan yakin maka 
kerjakanlah, tapi jika tidak mampu maka sesungguhnya dalam 
kesabaran menghadapi hal-hal yang kamu benci terdapat banyak 
kebaikan dan pahala.” 
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16. Tetap bersama Allah Swt 

Di antara buah yang paling mulia, yang dihasilkan ridha di dalam jiwa 
adalah tetap bersama Allah Swt, karena sikap berubah-ubah tidak akan 
menghasilkan apa-apa kecuali kerugian yang nyata. 
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“Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah Swt dengan 
berada di tepi (tidak penuh keyakinan), jika ia memperoleh kebaikan 
maka tetaplah ia dalam keadaan itu, tetapi jika ia ditimpa suatu 
bencana berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di 
akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.” (Al-Hajj 
[22]: 11) 

Ridha dapat menyelamatkan seseorang dari keadaan yang memalukan 
dan menyulitkan. Orang yang ridha selalu teguh pendirian dan tetap 
bersama Allah Swt, baik ia diuji untuk dimuliakan dan diberi kesenangan 
maupun diuji lalu dibatasi rezekinya. 

17. Pasrah 

Pasrah (taslim) merupakan satu tingkatan di antara tingkatan-tingkatan 
ihsan. Bila seseorang telah mencapai tingkatan ihsan maka imannya 
bertambah tinggi dan fitrahnya menjadi lurus. Allah Swt telah bersumpah 
bahwa bertahkim kepada syari’at Allah Swt adalah syarat mutlak. Seorang  
muslim harus merujuk kepadanya bila menghadapi perkara yang tidak 
jelas. Imannya menjadi sempurna bila ia ridha terhadap hukum Allah Swt 
dan tidak ada dalam dadanya kesempitan, dan ia akan sampai ke tingkat 
ihsan bila ia benar-benar pasrah dalam menerima hukum. Allah Swt 
berfirman, 
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“Maka demi Tuhan, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga 
mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka 
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati 
mereka atas keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima 
dengan sepenuhnya.” (Al-Nisâ’ [4]: 65) 
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Dalam hal ini, Ibnul Qayim berkata, “Keputusan adalah salah satu 
bagian dalam Islam. Sabar dalam kesulitan bagian dari iman dan pasrah 
adalah bagian dari ihsan. Seseorang tidak akan dapat mencapai kepasrahan 
yang sempurna kecuali ia telah ridha, Allah Swt sebagai hakim, setelah itu 
barulah ia akan ridha dengan segala hukum dan keputusan Allah Swt. 

18. Rasa aman. 

Telah kita sepakati bahwa seorang mukmin adalah orang yang ridha, 
bahkan seseorang tidak akan dapat merasakan iman kecuali ia telah ridha. 
Apa balasan bagi seorang mukmin dan apa buah dari iman? Jawabannya 
adalah ‘aman.’ Allah berfirman, 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tG ôγ •Β   

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman 
mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang 
mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang 
mendapat petunjuk.” (Al-An‘âm [6]: 82)  

Kapan? Ketika masih hidup di dunia dan di akhirat kelak. Aman dari 
apa? Ketika hidup di dunia aman dari permusuhan dan tipu daya. Siapakah 
musuh-musuh yang dihadapi manusia ketika di dunia? Mereka itu ada 
lima jenis, yaitu musuh dari sesama manusia, iblis, dunia, diri sendiri, dan 
hawa nafsu. 

Adapun musuh dari jenis manusia, jika seseorang meninggalkan 
permusuhan, pertengkaran, tidak mencari-cari masalah, dan berakhlak 
mulia maka ia akan aman dari tipu daya mereka. Itu semua adalah sifat-
sifat orang yang ridha, sebab orang yang ridha selalu meninggalkan 
perbuatan yang dapat membawa kepada pertengkaran dan permusuhan, 
selalu berakhlak mulia, dan ini cukup untuk membuatnya aman. 

Adapun musuh yang berbentuk iblis, maka ridha dapat membuat 
seseorang aman darinya, karena biasanya setan menguasai manusia ketika 
manusia tersebut marah dan penuh syahwat. Apalagi ketika kemarahan 
telah menguasai dirinya, maka akal dan hatinya akan menjadi ladang yang 
subur bagi setan untuk menanamkan kegundahan dan keraguan. 

Aman dari dunia maksudnya adalah seorang yang ridha akan berzuhud 
di dunia karena ia menyadari bahwa tidak ada yang dapat dimilikinya di 
dunia kecuali yang telah ditentukan oleh Allah baginya. Oleh karena itu, ia 
tidak rakus atau berambisi terhadap dunia. Ia menanggalkan pakaian 
tamak atas apa yang akan terjadi dan tidak berduka atas semua yang 
terlewati. Ia meletakkan dunia di belakang, sehingga ia tidak terkecoh oleh 
penampilan dunia, karena dia lebih mengetahui tentang hakikat bahan 
tambang di dalamnya dan perhiasan dunia yang merusak. 

Aman dari jiwa maksudnya adalah seorang yang ridha akan 
membunuh dan menusuk nafsu amarah negatif di dalam jiwa, seperti 
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dalam pertempuran, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal dalam hatinya 
kecuali jiwa yang tenang menjadi aman dari kejahatan emosi. Dengan 
ketenangan jiwanya yang telah dianugerahkan Allah. Itu  tidak akan terjadi 
kecuali bagi hamba yang ridha. 

Aman dari Nafsu maksudnya adalah bahwa ridha mampu menghalau 
nafsu dari dalam hati dan mampu menjadikan nafsu seseorang tunduk di 
bawah keinginan Allah. 

Mengenai keamanan di akhirat, insya Allah kita akan membahasnya 
pada buah yang kedua puluh di antara buah-buah ridha. 

19. Hikmah 

 Ridha mewarisi hikmah sedangkan hikmah itu sendiri ada dua 
macam:  

Pertama, mengerjakan apa yang seharusnya dalam bentuk yang 
semestinya dikerjakan pada waktu yang seharusnya, tetapi kali ini bukan 
itu permasalahan kita. 

Kedua, menyaksikan pandangan Allah dalam janji-Nya dan mengetahui 
kebijaksanaan-Nya dalam keputusan-Nya, serta  tetap berbakti kepada-Nya 
walau tidak diberikan apapun, inilah ridha yang sebenarnya. 

Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Suwaid bin Harits bahwasanya telah 
datang utusan kepada Rasulullah Saw, beliau bertanya, “Siapakah kalian?”  

Mereka menjawab, “Kami orang-orang beriman.”  

Rasul bertanya lagi, “Kalau begitu apa tanda keimanan kalian?”  

Mereka menjawab, “Bersabar ketika menerima cobaan, bersyukur 
dalam kelapangan, ridha dengan pahitnya keputusan Allah, jujur pada 
tempat-tempat berjumpa, tidak memaki musuh-musuh.”  

Rasul lalu bersabda, “Para hakim adalah ulama, karena dalamnya ilmu 
mereka seakan-akan mereka seperti nabi.” 

Rasulullah memuji orang-orang yang ridha dan mengibaratkan mereka 
dengan hikmah, ilmu, keahlian dan dekat dengan tingkat kenabian. 

20. Kemenangan 

Menang dengan kabar gembira. Allah berfirman,  
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“Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh 
(kepada Allah).” (Al-Hajj [22]: 34)  

Siapakah orang-orang yang tunduk patuh itu?  

Allah berfirman,  
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“(Yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah 
hati mereka, orang-orang yang sabar atas apa yang telah menimpa 
mereka, orang-orang yang mendirikan shalat dan orang-orang yang 
menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada 
mereka.” (Al-Hajj [22]: 35) 

Maka, bersabar atas pahitnya ketentuan Allah merupakan ciri dari 
orang-orang yang berhak mendapatkan kabar gembira. 

Menang dengan surga. Allah berfirman,  
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“Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati 
yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam golongan 
hamba-hamba-Ku. Dan masuklah ke dalam surga-Ku.” (Al-Fajr [89]: 
27-29). 

Kemenangan paling besar. Allah berfirman,  
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“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki 
maupun perempuan (akan mendapat) surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mendapat 
tempat-tempat yang indah di surga Adn. Dan keridhaan Allah adalah 
lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar.” (Al-Taubah [9]: 
72) 

Seorang mukmin baginya adalah surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, sedangkan ke ridhaan Allah jauh lebih besar di banding 
dengan surga beserta isinya. Karena tidak akan merasakan lezatnya iman 
kecuali orang-orang yang ridha. 

Surga adalah kemenangan paling besar dan mulia, akan tetapi 
keridhaan Allah jauh lebih besar. Inilah tempat yang aman di akhirat. 
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Akhirnya, sampai juga kita pada buah kedua puluh dari buah ridha. 
Alhamdulillah, kita telah sampai dengan selamat. 

Saudara-saudaraku 

Inilah ridha 

Sudahkah Anda paham artinya?  

Apakah Anda sudah merasakan keindahannya dan apakah Anda sudah 
menyentuh kekuatannya?  

Apakah jiwa Anda sudah ingin menanam benih ridha dalam lubuk 
hati? Agar mendapat buahnya yang manis. 

 Tulisan ini hanya sekedar pandangan terhadap pengertian ridha 
yang begitu luas. Sebuah pandangan yang saya harap dapat memberikan 
buahnya, dan buah yang saya harapkan adalah agar jiwa kita dapat 
menyentuh definisi ridha. Setelah membaca tulisan ini, tidak ada keinginan 
kita kecuali cinta pada keridhaan dan orang-orang yang ridha, agar Anda 
mau menajadi orang-orang yang ridha dan ingin Allah meridhai Anda. 
Sungguh, ini sebenarnya yang saya harapkan untuk Anda karena saya juga 
mengharapkannya. 

Semoga Allah akan menghisab kita bersama orang-orang yang ridha. 

Hanya bagi-Nya pujian atas semua kemuliaan. 
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