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Pendahuluan 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas 
Rasul pilihan, Sang Pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa, serta Sang 
Panutan bagi seluruh manusia. Sekaligus bagi para keluarganya, para 
sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Aku bersaksi bahwa 
tiada Tuhan kecuali Allah satu-satunya yang tiada sekutu bagi-Nya. Semoga 
Allah melapangkan dada para hamba-Nya yang beriman, dan semoga 
menyediakan bagi mereka jalan-jalan kebahagiaan dan kenikmatan di 
dunia dan akhirat.  

Wa ba’du … 

Sungguh Allah swt. telah mengutus Musa as. Sebagai seorang Rasul, 
dan konon bunyi do’a Nabi Musa as. pertama kali ketika memohon kepada 
Tuhannya adalah.  

tΑ$ s% Éb> u‘ ÷y uõ° $# ’ Í< “ Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪     

”Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku.” (Thaaha: 25)  

Hal ini terjadi ketika Allah berfirman kepadanya,  

ó=yδ øŒ$# 4’ n< Î) tβ öθ tã öÏù …çµ ¯ΡÎ) 4© xö sÛ ∩⊄⊆∪     

”Pergilah kepada Fir'aun; sesungguhnya ia telah melampai batas.” 
(Thaaha: 24) 

Allah swt. telah berfirman kepada Rasulullah saw.,  

óΟs9r& ÷y uô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰|¹ ∩⊇∪     

”Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?” (Alam 
Nasyrah: 1)  

Maksudnya, periksalah di seluruh sisi tubuhmu, carilah di dalam 
rahasia dirimu, bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? 
Bukankah Kami telah melapangkannya dari kesusahan, kesedihan, dan 
kegelisahan sebagaimana yang sedang dirasakan oleh orang-orang 
materialis pada saat mereka berpaling dari jalan Allah? Pada saat mereka 
berpaling dari kalimat ”Laa ilaaha illallah?” Pada saat mereka berpaling 
dari jalan petunjuk yang telah Allah tunjukkan kepada manusia? 
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”Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?” Sungguh ini 
adalah nikmat di antara nikmat-nikmat terbaik yang telah diberikan 
kepada Rasulullah saw., yakni ketika mereka para manusia menjuluki 
beliau saw. sebagai Ayah atau ibu bagi mereka. Hal ini disebabkan karena 
beliau saw. adalah manusia yang paling lapang dadanya, sekalipun banyak 
kesusahan dan kesedihan-kesedihan yang biasa dialaminya di jalan 
berdakwah. Namun meski demikian, dada beliau tetap terasa lapang. 

Betapa para sahabat beliau telah banyak yang mati terbunuh. Namun, 
dada beliau tetap lapang. Betapa beliau saw. telah diusir dari tempat 
tinggalnya, dari kampung asalnya, namun, dada beliau tetap lapang. 

Beliau telah ditimpa kefakiran, rasa sakit, peperangan, namun, dada 
beliau tetap lapang. Karena beliau saw. telah mengenal Allah swt., 
sebagaimana bunyi firman-Nya,  

⎯yϑ sù ÏŠÌãƒ ª!$# β r& …çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y uô³o„ …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 ( ⎯tΒ uρ ÷ŠÌãƒ β r& …ã& ©#ÅÒ ãƒ 

ö≅ yèøgs† …çν u‘ ô‰|¹ $ ¸)Íh‹|Ê % [ t̀ym $ yϑ ¯Ρr'Ÿ2 ß‰¨è ¢Á tƒ ’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$#   

”Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya 
petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk(memeluk agama) 
Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, 
niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia 
sedang mendaki ke langit.” (al-An’am: 125) 

Di saat Allah berkehendak untuk melapangkan dada seorang 
hambanya, serta membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Tentu Allah 
akan melapangkan dada hambanya itu untuk beriman dan memeluk Islam, 
serta mencintai masjid, mencintai Al-Qur’an dan berzikir. 

Sungguh para tokoh materialis telah bimbang di dalam menemukan 
cara untuk meraih kebahagiaan. Mereka telah menempati istana-istana, 
membangun gedung-gedung bertingkat, mengenakan perhiasan-perhiasan 
terbuat dari emas, mengendarai mobil-mobil, menciptakan berbagai 
macam pesawat terbang. Namun mereka masih bimbang dalam hal 
keimanannya. Mereka memang telah mendapatkan emas, istana, gedung-
gedung bertingkat, mobil, serta pesawat. Namun bagaimana dengan bunyi 
firman Allah swt. berikut ini,  

⎯tΒ uρ ß·÷è tƒ ⎯tã Ìø.ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ôÙ Íh‹s)çΡ …çµ s9 $ YΖ≈ sÜø‹x© uθ ßγ sù …çµ s9 Ö⎯ƒ Ìs% ∩⊂∉∪   öΝåκ̈ΞÎ)uρ 

öΝåκtΞρ ‘‰ÝÁ u‹s9 Ç⎯tã È≅‹ Î6 ¡¡9$# tβθç7|¡øt s† uρ Νåκ̈Ξr& tβρ ß‰tG ôγ •Β ∩⊂∠∪     

”Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran (Tuhan) Yang Maha 
Pemurah (al-Qur'an), Kami adakan baginya syaitan (yang 
menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu 
menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar 
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menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka 
bahwa mereka mendapat petunjuk.” (az-Zukhruf: 36-37) 

Dan bunyi firman Allah yang lain,  

⎯yϑ sùr& yy uŸ° ª!$# …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 uθ ßγ sù 4’ n?tã 9‘θçΡ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ 4 ×≅ ÷ƒ uθ sù Ïπ u‹Å¡≈ s)ù= Ïj9 

Νåκæ5θ è= è% ⎯ÏiΒ Ìø.ÏŒ «!$#   

”Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya (untuk) 
menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya 
(sama dengan orang yang membatu hatinya) Maka kecelakaan yang 
besarlah bagi mereka yang membatu hatinya untuk mengingat 
Allah.” (az-Zumar: 22) 

Lihatlah pada orang yang lapang dadanya, ketika ia mendatangi masjid 
berkali-kali, ketika ia membaca Al-Qur’an berkali-kali, serta ketika ia 
berzikir mengingat Tuhannya, agar bertambah kebaikan-kebaikan baginya. 

Maha Suci Engkau wahai Tuhan, Engkau telah memberi kebahagiaan 
kepada orang ini, lalu Engkau juga melapangkan dadanya. Engkau juga 
telah membutakan orang yang itu, lalu Engkau juga telah memberi 
kegelapan pada dadanya. Hanya milik-Mu-lah hikmah terbesar dan 
kekuasaan yang tak terhingga. 

Sungguh di sana terdapat pula sebab-sebab secara materi dan maknawi, 
yang berkaitan dengan lapangnya dada seseorang. Maka dari itu, 
gunakanlah sebab-sebab itu wahai saudaraku sesama muslim. Agar 
dadamu menjadi lapang. Insya Allah dadamu tidak akan merasa sempit, 
tidak akan mengeluh, dan engkau tidak perlu pergi ke dokter jiwa, atau 
meragukan urat-urat syarafmu. Suasana hatimu juga tidak akan menjadi 
rusak, karena engkau memiliki seorang tabib yakni; Nabi Muhammad saw., 
engkau memiliki juru obat yang hidup, namun begitu, baik-baiklah dalam 
menggunakan obat ini, serta taatlah kepada sang Tabib, yakni; Nabi 
Muhammad saw. 
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Di Antara Sebab-sebab yang 
Membantu Lapangnya Dada 

1. Berpedoman dengan Tauhid yang Telah Dibawa oleh 
Nabi Muhammad Saw 

Ia adalah tauhid yang murni, serta teramat indah dan agung. 
Sebagaimana bunyi firman-Nya,  

óΟn= ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™$#uρ š Î7/Ρs% Î! ∩⊇®∪     

”Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Ilah (Yang Haq) melainkan Allah 
dan mohonlah ampunan bagi dosamu.” (Muhammad: 19)  

dan sebagaimana bunyi Firman-Nya yang lain,  

ô‰s)s9uρ z© Çrρé& y7 ø‹s9Î) ’n< Î)uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ š Î= ö6 s% ÷⎦ È⌡s9 |M ø.uõ° r& £⎯sÜt6 ós u‹s9 y7 è= uΗxå 

£⎯tΡθ ä3tG s9uρ z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪   È≅ t/ ©!$# ô‰ç7ôã $$ sù ⎯ä.uρ š∅ ÏiΒ t⎦⎪ ÌÅ3≈ ¤±9$# ∩∉∉∪     

”Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-
nabi) sebelummu: ”Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya 
akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang 
merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan 
hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur.” (az-
Zumar: 65 – 66) 

Tauhid yang dimaksudkan di sini, adalah tauhid yang telah ditafsirkan 
beliau sesuai dalam kehidupan praktisnya. Juga sebagaimana yang telah 
disebut Allah swt. dalam Al-Qur’an,  

#sŒÎ)uρ àMôÊ ÌtΒ uθ ßγ sù É⎥⎫Ïô±o„ ∩∇⊃∪     

”Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku.” (as-
Syua’ara’: 80) 

Ibnu Abbas mengatakan di dalam Shahih Bukhari, 

$ uΖç6 ó¡ym ª!$# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2 uθø9$#   

 
 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  7

”Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-
baik Pelindung.” (Ali ‘Imran: 173)  

Ibrahim as. telah mengucapkan ini ketika beliau dilempar ke dalam api, 
lalu Allah-pun menjadikan bagi Ibrahim as. rasa dingin dan kedamaian. 
Nabi Muhammad saw. juga telah mengucapkan ini ketika orang-orang 
mengatakan kepadanya,  

¨β Î) }¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θ ãè uΚ y_ öΝä3s9 öΝèδ öθ t±÷z $$ sù öΝèδ yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) (#θ ä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ym ª!$# 

zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2 uθ ø9$# ∩⊇∠⊂∪     

”Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk 
menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka”, maka 
perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka 
menjawab:”Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah 
sebaik-baik Pelindung.” (Ali-‘Imran: 173)1  

Bukanlah yang dimaksud dengan tauhid itu hanya dengan 
mengucapkan kalimat ”laa `ilaaha `illallah” saja. Yang pengamalannya di 
dilakukan suatu tempat, dan pengucapan atas kalimat itu juga dilakukan 
tempat yang berbeda. 

Iya, memang banyak orang yang mengucapkan” laa `ilaaha `illallah”, 
namun mereka mengkufuri makna dari kalimat tersebut, serta mereka 
tidak terpengaruh sama sekali dengan kalimat” laa `ilaaha `illallah”, 
mereka juga tidak merasakan cahaya dari ” laa`ilaaha `illallah”. Mereka 
memang mengucapkan ”laa `ilaaha `illallah” namun, mereka menjauhi 
masjid. Mereka memang telah mengucapkan ”laa `ilaaha `illallah” namun, 
mereka memakan riba, memakai hasil riba, meminum hasil riba, 
menggunakan hasil riba, lantas setelah itu semua dilakukan, salah satu dari 
mereka berdo’a dangan mengangkat kedua tangannya seusai shalat dengan 
seraya mengatakan, ” Ya Rabbi (wahai Tuhan).., Ya Rabbi (wahai Tuhan).., 
sedangkan di dalam perutnya terdapat makanan haram.   

Maka dari itu, dimana letak ucapan ” laa `ilaaha `illallah”? 

Mereka memang mengucapkan ” laa `ilaaha `illallah”, namun 
kemudian mereka mengingkari jilbab, mereka melawan jilbab, mereka 
menolak. Sehingga ketika seorang perempuan itu keluar rumah, diiringi 
dengan lidahnya yang mengucapkan ” laa `ilaaha `illallah”. Tapi, bersama 
itu pula dengan perbuatan yang telah ia lakukan, ia telah kufur terhadap 
asas dari ucapan ” laa `ilaaha `illallah”. Karena ia telah keluar rumah 
dengan menampakkan perhiasannnya, kecantikannya, kesuciannya, 
keimanannya, serta kehidupannya kepada para pelaku dosa dan tindakan 
asusila. Maka di saat seperti itu, kita hanya bisa mengadu kepada Allah swt. 

                                                      
1 HR. Bukhari, di hadits no. 4445. 
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Di masa kehidupan para sahabat nabi, sungguh kalimat ” laa `ilaaha 
`illallah” itu sangat memiliki arti, memiliki cahaya, serta memiliki daya 
tarik tersendiri. Ada banyak contoh di sana mengenai makna dari kalimat ” 
laa `ilaaha `illallah” berdasarkan cara pandang para sahabat. Di antaranya, 
hendaknya engkau menjual dirimu dan darahmu hanya untuk Dzat yang 
Maha Satu, sebagaimana bunyi firman-Nya,  

¨β Î) ©!$# 3“ utIô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡àΡr& Νçλm;≡uθ øΒ r&uρ  χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9$# 4 

šχθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# tβθè= çG ø)uŠsù šχθ è= tFø)ãƒ uρ ( #´‰ôã uρ Ïµ ø‹n= tã $ y)ym † Îû 

Ïπ1 u‘öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM}$#uρ Éβ#u™öà)ø9$#uρ 4 ô⎯tΒ uρ 4† nû÷ρ r& ⎯Íν Ï‰ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «!$# 4 (#ρ çÅ³ö6 tFó™ $$ sù 

ãΝä3Ïè ø‹u; Î/ “ Ï% ©!$# Λä⎢ ÷ètƒ$ t/ ⎯Ïµ Î/ 4   

”Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri 
dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka 
berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. 
(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil 
dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) 
daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah 
kamu lakukan itu.” (at-Taubah: 111) 

Makna kalimat ” laa `ilaaha `illallah” menurut ulama salaf adalah, 
hendaknya engkau tidak pernah lepas untuk melakukan shalat di masjid, 
selama engkau mampu dan bisa melakukannya. 

Sebagai contoh, seorang dari kalangan tabi’in yang bernama Sa’id bin 
Musayyab, ia telah pernah bersumpah kepada Allah di waktu ia sakaratul 
maut dengan seraya mengucapkan, tidaklah seorang muadzin itu beradzan 
di masjid selama empat puluh tahun, melainkan aku selalu berada di dalam 
masjid itu. 

Lalu kami katakan, wahai Sa’id, sungguh ada orang dari kalangan 
kaum muslimin yang belum mengetahui masjid, sekalipun mereka datang 
ke masjid tapi mereka datang untuk tujuan riya’, sum’ah, dan berpura-
pura. Sebagaimana bunyi firman Allah swt., 

y#n= sƒ m .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ì#ù= yz (#θãã$ |Ê r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ ãèt7¨?$#uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# ( t∃öθ |¡sù tβ öθ s)ù= tƒ 

$ †‹xî ∩∈®∪     

”Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang 
menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka 
kelak mereka akan menemui kesesatan.” (Maryam: 59) 
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Wahai Sa’id bin Musayyab, sungguh Al-Qur`an yang dahulu biasa 
dibaca di dalam rumah-rumah kaum muhajirin dan anshar, pada saat ini 
di rumah-rumah tersebut, telah berubah menjadi nyanyian-nyanyian 
kotor, menjadi alunan-alunan musik, menjadi irama musik petik dan 
dendang lagu, menjadi irama musik tiup dan tambur, dan kami hanya bisa 
mengadukan keadaan kami ini kepada Allah. 

Rasulullah saw. telah mengutus bala tentara di kegelapan malam, lalu 
beliau menempatkan dua penjaga dari kalangan sahabat untuk menjaga 
bala tentara itu. Keduanya bernama ‘Ammar bin Yasir dan ‘Abbad bin Bisyr. 
Mereka berdua menjaga bala tentara yang sedang berjuang pada jalan 
Allah di kegelapan malam. Rasulullah saw. pernah bersabda,  

َما النَّارسُّهَعْيٌن َبكَْت ِمْن َخْشَيِة اِهللا، َوَعْيٌن َباَتْت : َعْيَناِن الَ َتم
  )رواه الترمذى.(َتْحرس ىفِ َسبِْيلِ اِهللا

”Ada dua mata yang tdak akan disentuh oleh api neraka, yaitu; mata 
yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga 
pada waktu malam di jalan Allah.” (HR. Tirmidzi)  

Dalam riwayat lain berbunyi, 

  َوَعْيٌن غَضَّْت ِمْن َمَحارِمِ اِهللا
“(Yaitu) mata yang menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh 
Allah.”  

Akan tetapi, ribuan pasang mata pada saat ini, pada saat hilangnya 
makna kalimat ”laa `ilaaha `illallah” di dalam hati, sehingga mata itu 
memandang, terbuai, dan bersenang-senang dalam melihat aurat tubuh, 
serta melupakan Sang pencipta langit dan bumi. Yang sebagaimana kita 
ketahui bahwa pandangan Allah kepada hambanya itu lebih cepat dari 
pada pandangan seorang hamba itu, ketika ia memandang pada 
kemaksiatan. Sebagaimana perkataan seorang penyair, 

Dan kedua matamu ketika telah menampakkan kepadamu dengan 
melihat aib- 

Suatu kaum, maka katakan wahai mata manusia ada mata lain yang 
melihatmu 

Maka Abbad bin Bisyr, serta Ammar bin Yasir, keduanya bangun demi 
menjaga bala tentara. Lalu Ammar berkata kepada Abbad, ”Apakah engkau 
mau menjaga di awal malam, atau di akhir malam? 

Abbad menjawab: Awal malam. 

Lalu Abbad pun bangkit dan mulai menjaga bala tentara. 

Konon Abbad bin Bisyr ini mengisi waktu berjaganya dengan shalat dan 
menangis, lalu para musuh melepaskan anak panah kepadanya pada saat ia 
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sedang shalat. Lalu ia pun mencabut anak panah itu, dalam keadaan ia 
masih berada di dalam shalatnya. kemudian para musuh melepaskan anak 
panahnya untuk kedua kalinya, lalu ia pun mencabutnya untuk yang kedua 
kalinya. Akhirnya musuh terus melepaskan anak panah yang ketiga kalinya 
ke arah Abbad, dan ia pun mencabut lagi untuk yang ketiga kalinya. Maka 
di saat darah telah banyak keluar, ia lalu meringkas shalatnya, lalu 
mengucapkan salam, dan setelah itu memanggi-manggil. Wahai ‘Ammar, 
bangun, dan ambil posisi jagamu. Demi Allah yang tiada Tuhan Kecuali 
Dia, seandainya saja aku tidak hendak terbunuh, sehingga musuh bisa 
leluasa masuk menyerang, tentu aku tidak menghentikan shalat sampai aku 
mati. 

Kami adalah orang-orang yang shalat ketika dipanggil untuk shalat 

Bahkan sewaktu perang menyirami bumi  

dengan sesuatu berwarna merah 

Mereka menjadikan wajah-wajah menuju hijaz dengan bertakbir 

Dengan didengar oleh para malaikat  

yang amanah mereka terus bertakbir 

Namun, ada segolongan kaum sesudah generasi ini yang telah berani 
meninggalkan shalat fajar, kecuali orang-orang yang disayangi Tuhan.  

Tanyakanlah kepada masjid-masjid, tanyakanlah kepada mushaf-
mushaf, tanyakanlah kepada halaqah-halaqah ilmu yang kesemuanya itu 
hanya disemarakkan oleh orang-orang pilihan yang telah dipilih oleh 
Allah. Kita tidak henti-hentinya berdakwah kepada ribuan orang yang telah 
berpaling dari jalan Allah, agar marilah kita menuju pada keimanan dan 
tauhid. 

Ketika Abu Bakar as-Shiddiq sedang sakit, lalu para sahabat berkata? 
Apa yang engkau keluhkan? Abu Bakar menjawab, ”Aku mengeluh atas 
dosa-dosaku. Diceritakan bahwa Abu Bakar mengeluhkan dosa-dosanya, 
sedangkan Abu Bakar sebagaimana yang kita kenal, beliau adalah orang 
yang telah banyak mengorbankan hartanya, darahnya, air matanya, 
ruhnya, jiwanya, waktu malamnya, dan siangnya demi membela kalimat ” 
laa `ilaaha `illallah”. Sedangkan salah satu dari kita ada yang sangat 
berpaling dari shalat, namun, bersama keadaannya itu, ia tetap 
mengatakan, ”Orang-orang baik-baik saja, Allah memang Maha 
Pengampun dan Maha Penyayang, serta urusan agama itu mudah.” Hal 
yang sedemikian ini disebut dengan Islam gaya murji’ah, sedangkan 
imannya kalangan murji’ah ini tidak diterima oleh ajaran Islam sama 
sekali. Mereka para sahabat berkata, ” Mari kami panggilkan tabib 
bagimu? Abu Bakar menjawab, ” Sang tabib itu telah melihatku. Para 
sahabat bertanya lagi, ”Apa yang dikatakan oleh tabib itu kepadamu? Abu 
Bakar menjawab, ” Aku benar-benar telah mengerjakan apa saja sesukaku!  

Betapa( malunya) aku mengadu kepada tabibku 

 mengenai apa yang terjadi padaku  
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serta mengenai apa yang menimpaku terhadap tabibku. 

Suatu ketika para sahabat bepergian,  lalu mereka ditimpa kekeringan, 
bahkan tidak ada setetes pun air hujan yang turun dari langit. Lalu “Alaa` 
bin al-Hadlrami berkata, Wahai Dzat yang Maha Tinggi, Maha Bijaksana, 
lagi Maha Mengetahui… Berilah kami hujan. Seketika tampaklah awan 
tebal sehingga turun hujan dan membasahi tubuh mereka. Lalu mereka 
minum, serta memuji-muji kepada Allah atas segala nikmatnya.  

Umar r.a. pada salah satu hari jum’at berdiri menyampaikan khutbah di 
hadapan para manusia, dan konon pada saat itu, beliau memiliki bala 
tentara Islam yang sedang berperang di arah utara Khurasan. Pada saat 
berkhutbah jumat di hadapan para manusia itu, terlihat oleh Umar r.a. 
bahwa bala tentara Islam sedang terpojok. Maka beliau mengatakan, 
”Wahai pasukan, pergilah ke gunung, wahai pasukan, pergilah ke gunung 
(maksudnya agar mereka tetap berada di gunung). Dan pasukan itu 
memang adalah pasukan Umar, lalu mereka pun tetap berada di gunung 
menuruti perintah khalifah Umar r.a. Lalu para sahabat berkata, ” Apa 
yang Engkau lihat? Umar menjawab, ” Aku khawatir jika pasukan Islam 
dikepung oleh musuh, sehingga Akupun memanggil-manggil mereka. 
Selang satu bulan kemudian, datanglah sepasukan Islam itu. Lalu kaum 
muslimin bertanya kepada pasukan itu, ” Apakah kalian melihat sesuatu 
(saat itu)? Lalu mereka menjawab, Hampir-hampir kami binasa pada hari 
jum’at, sehingga kami mendengar suara Umar r.a yang kami yakin bahwa 
beliau memanggil-manggil kami, kemudian kami pun bersatu atas nama 
Allah dan beranjak menuju gunung, sehingga akhirnya Allah memberi 
kemenangan pada kami.2 

Maka hati para manusia di saat memperoleh kemenangan dari Allah 
swt., itu berarti bahwa hati mereka telah diberi kemenangan di dunia dan 
akhirat. Sebaliknya pada saat hati para manusia itu berpaling dari Allah, 
maka mereka akan binasa, menjadi hina, serta menjadi tercerai berai. 

2. Dzikir Mengingat Allah 

Orang-orang shaleh di saat mereka berkumpul tentu mereka berzikir 
menyebut nama Allah. Sedangkan orang-orang fasik, ketika mereka 
berkumpul mereka lupa terhadap Allah, serta mereka lebih mengingat 
segala sesuatu yang bisa melalaikan diri terhadap-Nya. Sebagaimana 
disebut dalam firman Allah,  

Ÿω r& Ìò2 É‹Î/ «!$# ’⎦ È⌡yϑ ôÜs? Ü>θ è= à)ø9$# ∩⊄∇∪     

 

                                                      
2 Lihatlah kisah ini di ”Jaami’ul ahaadits wal-maraasiil”(no. 1114 – 1117), di ”Misykaatul 

mashaabiih” 5/60 (no. 6053), di ”ad-Dhurar al-muntatsirah”(no. 482), serta di ”al-bidaayah wan-
nihaayah 6/331.    
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”Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram.” (ar-Ra’d: 28)  

dan dalam firman-Nya yang lain,  

”Dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) 
Allah.” (al-Ahzaab: 35)  

karena itu zikir adalah kehidupan, artinya zikir terdiri dari amal, 
keyakinan, dan tingkah laku. 

Kaitannya dengan Akidah: Hendaklah hati itu dipenuhi dengan 
kecintaan kepada Allah, dengan cara zikir mengingat-Nya, serta 
memikirkan ayat-ayatNya. 

Kaitannya dengan tingkah laku: Hendaklah engkau mengingat Allah 
dengan tingkah lakumu. Karena orang yang menyalahi sunnah Nabi 
Muhammad saw. adalah berarti menentang zikir kepada Allah. Ada syair 
yang mengatakan, 

Allahu Maha Besar, segala kesesuhan menjadi tuntas 

Terutama dari hati setiap orang yang berzikir dan mengucap tahlil. 

Seorang manusia telah mengadu kepada salah seorang hamba yang 
shaleh mengenai rasa sempit di dadanya, lalu orang shaleh itu mengatakan, 
”Hendaknya kamu zikir mengingat Allah, kita semua tahu bahwa Allah 
berfirman,  

(#þθ ßϑ n= ôã$# ¨β r& ©!$# Ä© ôv ä† uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ 4 ô‰s% $ ¨Ψ̈ t/ ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# öΝä3ª= yè s9 tβθ è= É)÷è s?    

”Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan 
bumi sesudah matinya. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan 
kepadamu tanda-tanda kebesaran (Kami).” (al-Hadiid: 17) 

Oleh karena itu, wahai Dzat yang menghidupkan bumi dengan bunga-
bunga, wahai Dzat yang telah menurunkan hujan, wahai Dzat yang telah 
menumbuhkan pohon-pohon di bumi, Kami memohon kepadamu wahai 
Dzat yang Maha Satu lagi Maha Pengampun, mohon hidupkanlah hati 
Kami dengan keimanan. 

Manusia itu bertingkat-tingkat, di antara mereka ada yang wafat dalam 
kondisi hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan, dan sikap penentangan, 
serta kedengkian-kedengkian sehingga ia tidak mengetahui jalan 
kebenaran selama-lamanya. Ia merasakan kehidupan, akan tetapi ia tidak 
mengenal iman. Allah telah berfirman,  

tβθ ßϑ n=ôè tƒ #\Îγ≈ sß z⎯ÏiΒ Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδ uρ Ç⎯tã Íο tÅz Fψ$# ö/ãφ tβθ è= Ï≈ xî ∩∠∪     

”Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; 
sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai.” (ar-Ruum: 
7) 
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Di antara kaum muslimin, ada yang khusyuk dan lunak hatinya karena 
zikir kepada Allah, mereka ini adalah para sahabat, dan para salafus-salih. 

Suatu ketika Umar berjalan-jalan, lalu beliau mendengar ayat yang 
bunyinya,  

óΟèδθ àÏ% uρ ( Νåκ̈ΞÎ) tβθ ä9θ ä↔ ó¡¨Β ∩⊄⊆∪   $ tΒ ö/ä3s9 Ÿω tβρ ç|À$ uΖs? ∩⊄∈∪   ö≅ t/ ç/èφ tΠöθ u‹ø9$# 

tβθ ßϑÎ= ó¡tFó¡ãΒ ∩⊄∉∪     

”Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya 
mereka akan ditanya, Kenapa kamu tidak tolong-menolong?, Bahkan 
mereka pada hari itu menyerah diri.” (as-Shaaffaat: 24 – 26)  

Selanjutnya Umar r.a. melemparkan tongkatnya kemudian beliau 
berbaring di atas tanah dengan merintih. Akhirnya beliau diangkat menuju 
rumahnya. Sehingga beliau terbaring sakit selama satu bulan lamanya oleh 
karena mendengar ayat ini. Semoga Allah mengampunimu dan 
meninggikan derajatmu! 

Dalam hadits Abdullah bin Busr diceritakan bahwa seorang laki-laki 
berkata, ”Wahai Rasulullah, sungguh syari’at-syari’at Islam itu telah amat 
banyak bagiku, oleh karena itu beritahulah aku tentang suatu hal yang bisa 
aku jadikan pegangan. Lalu Rasulullah saw. bersabda, 

  الَ َيَزالُ ِلَسانَك رطًَبا بِِذكْرِ اِهللا
”Hendaknya lidahmu selalu basah karena berzikir mengingat 
Allah.”3   

Nabi saw. bersabda lagi, 

  َسَبَق املُفَرِّدْونَ) جلََبلَِجَبلٌٌ ِمَن ا(ِسْيرْوا َهذاَ جْمَدانُ 
”Tempuhlah oleh kalian gunung jumdan, orang-orang yang 
menyendiri telah terlebih dahulu (sampai).” 

Lalu para sahabat bertanya, ”Siapakah mereka orang-orang yang telah 
menyendiri, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah saw. menjawab,  

  الذَّاِكرِْيَن اَهللا كَِثْيًرا َوالذَّاِكَراِت
”Dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) 
Allah.” 4 

                                                      
3 HR. Tirmidzi (hadits no. 3506), HR. Ibnu Maajah (no. 3876), HR Ahmad (no. 1750, 17368), 

lihatlah di ”Misykatul-mashaabih” (no. 2279)  
4 HR. Muslim (hadits no. 6759), HR Ahmad (no. 9229), dan HR Ibnu Hibban (no. 834) 
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3. Ridha Terhadap Ketentuan Allah 

Allah swt. telah berfirman,  

$ ¯ΡÎ) ¨≅ ä. >™ó© x« çµ≈ oΨø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ ∩⊆®∪   !$ tΒ uρ !$ tΡãøΒ r& ω Î) ×ο y‰Ïm≡uρ £xôϑ n= x. Î|Çt7ø9$$ Î/ ∩∈⊃∪     

”Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, 
dan perintah Kami hanyalah satu perkatan seperti kejapan mata.” 
(al-Qamar: 49 – 50)  

Nabi saw. telah bersabda, 

  ْخطَأَك لَْم َيكُْن ِليِصيَبَكَوَتْعلََم أنَّ َما أَصاَبَك لَْم َيكُْن ِليْخِطئََك َو َما أ
”Dan Engkau ketahui bahwa sesuatu yang menimpamu tidaklah 
menjadikanmu merasa salah, dan sesuatu yang tidak menimpamu 
tentu tidaklah akan menimpamu.”5 

Di dalam sahih Muslim, Rasulullah saw. juga bersabda, 

َوإِذَا أََصاَبَك َشْىٌء , َواْسَتِعْن بِاِهللا َوالَ َتْعجِْز, ِاْحرِْص َعلَى َما َيْنفَعَك
َر اُهللا قَدَّ: َولَِكْن قُلْ, لَْو أَىنِّ فََعلْت كَذَا لَكاَنَ كَذَا َوكَذَا: فَالَ َتقُلْ

 .َتفَْتح َعَملَ الشَّْيطَاِن) لَْو(فإَِنَّ . َوَما َشاَء فََعلَ
“Bersungguh-sungguhlah pada hal yang bermanfaat bagimu, dan 
mintalah pertolongan kepada Allah serta jangan merasa lemah. Bila 
kamu ditimpa sesuatu janganlah kamu mengatakan:“ Seandainya 
(tempo hari) aku melakukan ini, niscaya begini-begini, akan tetapi 
katakanlah:“ Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki 
maka itu terjadi. Sesungguhnya kata “seandainya” itu akan membuka 
pintu perbuatan syetan.”6 

Seandainya saja ada seorang manusia yang bersedekah sebesar gunung, 
namun ia tidak mempercayai qadla dan qadar, niscaya wajah orang 
tersebut akan dibenamkan kedalam api neraka. Untuk itu seorang mukmin 
akan berada didalam kebahagiaan dan kelapangan dada apabila 
mepercayai qadla dan qadar. 

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,   

                                                      
5 HR. Abu Daud (hadits no. 4691), Hr Ahmad (no. 21229), HR Ibnu Maajah (no. 80), HR. Baihaqi 

(no. 21337), serta lihatlah di ”Misykatul-mashaabih” (no. 115) 
6 HR. Muslim (hadits no. 6725), HR. Ahmad (no. 8764), HR Nasa’I (no. 10356), dan HR. Ibnu 

Maajah (no.82). 
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كََتَب اللّه َمقَاِديَر الَْخالَِئقِ قَْبلَ أَنْ َيْخلَُق السََّماَواِت َواَألْرَض 
  بَِخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة

”Allah telah menentukan nasib para makhluk pada lima puluh ribu 
tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.”7 

Allah juga berfirman,  

(#θ ßs ôϑ tƒ ª!$# $ tΒ â™!$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒ uρ ( ÿ…çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& É=≈ tG Å6ø9$# ∩⊂®∪     

”Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa 
yang Dia kehendaki), dan disisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab 
(Lauh Mahfuzh).” (ar-Ra’d: 39) 

Dalam perdebatan sengit antara dua tokoh nabi yang mulia, yakni 
antara Nabi Adam as. dan Nabi Musa as., Nabi Musa as. berkata, ”Wahai 
Adam, Engkau ayah kami, Allah telah menciptakanmu dengan 
kekuasaannya, dan telah meniupkan ruhnya ciptaannya terhadapmu, serta 
telah memerintahkan para Malaikat sujud terhadapmu, tapi Engkau telah 
menyia-nyiakan kami dan telah mengeluarkan kami dari surga? 

Adam as. menjawab, ”Engkau wahai Musa bin ‘Imran yang Allah telah 
mengajak bicara padamu, serta telah memberikan risalahnya kepadamu, 
serta dengan kekuasaan-Nya Allah telah menentukan kitab Taurat bagimu, 
tapi Engkau telah mencelaku atas sesuatu yang Allah telah tentukan 
kepadaku? Menurutmu berapa tahun bahwa Allah telah menentukan hal 
itu semua atasku, sebelum Aku diciptakan? Musa menjawab, ”Empat puluh 
tahun.” Lalu Rasulullah saw. bersabda,  

”Maka Adam pun membantah Musa, lalu Adam membantah Musa, 
dan selanjutnya Adam membantah Musa.”8 

Begitu pula, ketika putramu meninggal maka ucapkanlah, ”Allah telah 
menentukan, dan apa yang Allah kehendaki, tentu terjadi. Di sini seorang 
manusia di larang menentang atau merasa terganggu. 

Ahli sejarah mengatakan, bahwa ‘Urwah bin Zubair kakinya 
diamputasi hingga paha, padahal saat itu belum ditemukan obat bius 
ataupun alat kedokteran. Melainkan batang kaki beliau dipotong dengan 
menggunakan gergaji, sebagaimana gergaji itu biasa digunakan untuk 
memotong pohon. 

Lalu para sahabat berkata kepada ‘Urwah bin Zubair ketika hendak 
memotong batang kakinya, ”Kami hendak memberimu minum khamar, 
karena tiada sesuatupun yang bisa menghilangkan kesadaran pada akalmu 
kecuali dengan khamar? 

                                                      
7 HR. Muslim (hadits no. 6699) 
8 HR. Bukhari (hadits no. 6467) dan HR Muslim (no. 6693). 
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Selanjutnya ‘Urwah bin Zubair menjawab, ”Subhaanallah, apakah aku 
hendak menghilangkan kesadaran pada akalku setelah sebelumnya Allah 
memberiku rizki berupa akal! Di antara orang-orang, memang ada yang 
meminum khamar, bepergian demi memperoleh khamar, berpindah tempat 
tinggal hanya karena khamar, serta menghabiskan kehidupannya demi 
khamar. 

‘Urwah bin Zubair berkata lagi, ”Apakah Aku akan menghilangkan 
akalku, setelah sebelumnya Allah telah memberikannya padaku? Tidak… 
Dan seribu kali tidak. Akan tetapi, lebih baik potonglah kakiku ketika aku 
masuk dalam shalatku. Karena sungguh aku tidak akan merasakan sakit, 
insya Allah.” 

Lalu ‘Urwah bin Zubairpun berwudlu, kemudian ia mulai memasuki 
shalatnya dan bermunajat kepada Allah. Maka mulailah para sahabat 
memotong kakinya karena kakinya menderita sakit yang amat parah. 
Setelah itu, ‘Urwah bin Zubair kehilangan kesadarannya, serta pingsan 
untuk beberapa saat lamanya sehingga ia diberi percikan air.  

Lantas apa yang dikatakan oleh ‘Urwah bin Zubair ketika ia tersadar 
dari pingsannya? Ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, ”Wahai 
‘Urwah, semoga Allah memberi balasan baik atas ketenanganmu tentang 
masalah kakimu. Dan semoga Allah memberi balasan baik terhadap 
ketenanganmu atas hilangnya putramu, putramu telah terinjak oleh kaki 
kuda milik khalifah Walid bin Abdul Malik, lalu ia meninggal. 

Selanjutnya ‘Urwah menjawab, ”Ya Allah segala puji bagi-Mu, jika 
Engkau telah mengambilnya maka aku memberikannya. Dan jika aku 
diberi cobaan mudah-mudahan aku akan baik-baik saja. Engkau telah 
memberikan kepadaku empat anak, dan Engkau telah mengambilnya satu. 
Maka hanya bagi-Mu pujian sehingga Engkau akan ridla, dan hanya bagi-
Mu pujian ketika Engkau telah ridla, serta hanya bagi-Mu pujian setelah 
keridlaan. Setelah itu ia mengungkapkan syair berikut, 

Demi Engkau, aku tidak memanjangkan tanganku  

pada hal yang meragukan 

Begitupula kakiku tidak membawaku menuju kekejian. 

Fikiranku, juga pandanganku tidak menunjukanku pada kekejian 

Tidak pula pendengaranku dan akalku membawaku pada kekejian 

Akupun tahu bahwa aku tidak ditimpa musibah dari Allah 

Kecuali bahwa musibah itu telah ditimpakan  

kepada pemuda sebelumku. 

Ucapan seorang mukmin adalah ”`Inna lillahi wa `inna `ilaihi raaji’uun 
(sesungguhnya kami adalah milik allah dan sengguh kami hanya kembali 
kepada-Nya) (al-Baqarah: 156) ia telah ditimpa musibah dalam suatu 
peristiwa, bahkan putranya meninggal. Musibah telah mendatanginya dari 
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segala penjuru tempat, namun ia tidak takut. Bahkan ia mengatakan, ”Allah 
telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki maka itu terjadi.” 

Adapun, akan halnya dengan orang-orang yang murka terhadap Allah. 
Maka sungguh mereka itu sedang ditimpa kesempitan pada dadanya. Allah 
akan menmperolokkan mereka ketika mereka tidak ridla atas ketentuan-
Nya. 

Ibnu al-Jauzy telah berkata mengenai seseorang yang bodoh, 
”Diceritakan bahwa orang bodoh ini memiliki keledai. Namun keledai 
miliknya ini sedang sakit, lalu orang laki-laki bodoh ini bernadzar kepada 
Allah, untuk berpuasa tujuh hari demi kesembuhan keledainya. 

Kemudian Allah-pun menyembuhkan keledai milik orang laki-laki 
bodoh itu. Dan yang memberi kesembuhan adalah Allah. Karena Allah bisa 
menyembuhkan manusia, binatang, keledai bahkan segala sesuatu. 

Maka ketika keledai itu telah sembuh, orang laki-laki yang bodoh 
itupun berpuasa tujuh hari. Namun, ketika ia telah selesai dari 
melaksanakan puasanya, keledai miliknya itu meninggal! 

Lalu orang bodoh ini berkata, ”Demi Allah aku akan memperhitungkan 
puasa tadi, sebagai puasa ramadhan! Karena ia telah berpuasa demi 
keledai, berbuka demi keledai, dan bernadzar demi keledai, untuk itu Allah 
swt. berfirman,  
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”Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan 
berada di tepi; maka jika memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam 
keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke 
belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu 
adalah kerugian yang nyata.” (al-Hajj: 11)  

Ia menyembah Allah dengan berada di tepi, karena ia telah beribadah 
demi suatu campuran niat, atau untuk suatu kegunaan. 

4. Meninggalkan Kemaksiatan 

Fenomena kemaksiatan yang terang-terangan atau secara tersembunyi 
itu akan merusak dan menghancurkan bangsa dan ummat. Karena 
kemaksiatan itu adalah penyebab kesempitan hidup dan siksa. Untuk itu 
Allah swt. telah berfirman berkenaan tentang bani Isra’il,  
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”(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, 
dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah 
perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) 
melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan 
dengannya.” (al-Maa`idah: 13) 

Satu kemaksiatan di jalan hidupmu terkadang akan membinasakanmu 
sehingga engkau akan merugi dunia dan akhirat. 

Ibnu al-Jallad salah seorang shaleh berkata, ”Demi Allah, dosaku 
selama empat puluh tahun itu senantiasa mengikutiku.” Lalu kami 
katakana kepadanya, ” Wahai Ibnu al-Jallad, Allah telah mengampunimu. 
Karena dosamu itu sedikit sehingga aku tahu dari mana kamu datang. 
Sedangkan kami, sungguh telah banyak dosa kami sehingga kami tidak 
tahu dari kesalahan yang mana, sehingga kami ditimpa hukuman.” 

Ada syair yang mengatakan, 

Banyak sekali rusa yang berada dalam ketakutan (diburu) 

Sehingga rusa itu sendiri tidak tahu apa yang bisa ia buru 

Baju yang berwarna hitam seandainya di atasnya diberi sedikit bekas 
bakaran, atau terkena mesin diesel tentu tidak akan berpengaruh banyak. 
Akan tetapi, baju yang berwarna putih bersih, segala sesuatu itu bisa 
mempengaruhinya. Sebagai contoh, sebelumnya mereka itu ibarat baju 
yang amat putih. Lalu kehidupan mereka berubah menjadi hitam sehingga 
sudah tentu tampak sekali bekasnya. Antara berkurang atau bertambah. 
Begitu pula, apabila kita melalaikan dosa-dosa kita sehingga tertumpuk, 
maka iman pun menjadi berkurang, ilmu menjadi sedikit, serta keberkahan 
akan dihilangkan. 

Untuk itu Rasulullah saw. bersabda,  

  َو َنقِّنِى ِمَن الذُّنْوبِ َواخلَطَاَيا كََما يَنقَّى الثَّْوب اّألْبَيض ِمَن الدََّنسِ
”Dan bersihkanlah aku dari dosa-dosa dan kesalahan, sebagaimana 
baju putih itu dibersihkan dari kotoran.”9 

Seorang laki-laki telah memandang seorang perempuan yang 
diharamkan baginya, lalu salah seorang yang shaleh berkata, ”Apakah 
Engkau melihat kepada hal yang haram? Sungguh, engkau akan 
mendapatkan akibatnya walaupun setelah beberapa saat lamanya.” 

                                                      
9 HR. Bukhari (hadits no. 730) dan HR. Muslim (no. 1305) 
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Lalu orang laki-laki itu berkata, ”Aku telah lupa hafalan Al-Qur`an 
setelah empat puluh tahun lamanya.” 

Maka wahai orang yang melakukan perbuatan maksiat, dan belum 
merasakan pengaruhnya. Apakah Engkau menduga bahwa Allah telah 
melupakannya? Ia akan terus berada pada jalanmu, dan ia akan terus 
mengintai dan menantimu kecuali jika Engkau bertaubat kepada Allah swt. 
sebagaimana bunyi firman-Nya,  
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”Musa menjawab: "Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di 
dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) 
lupa.” (Thaha: 52)  

Allah berfirman lagi,  
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”Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang 
kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya.” 
(al-Kahfi: 49) 

Sebagian orang bahkan ada yang mengatakan, ”Kemaksiatan itu turut 
memberikan pengaruh, namun badanku sama sekali tak terpengaruh. 
Kemudian ia menambahkan lagi dengan perkataannya, ”Aku belum shalat 
subuh, dan belum membaca Al-Qur`an, aku juga biasa pergi ke bioskop, 
serta aku juga terbiasa mendengarkan nyanyian. Tapi meski begitu, aku 
sama sekali tak terpengaruh. Hanya saja orang-orang yang dikenal shaleh 
dan taat dalam hal agamanya, di antara mereka badannya ada yang amat 
kurus seperti bambu?! 

Maka kami katakan padanya, ”Sungguh hatimu telah ditimpa oleh 
puncaknya azab.” Ibnu al-Jauzy di dalam bukunya yang berjudul ”Shaidul-
khatir” mengatakan,” Salah seorang alim dari kalangan bani Isra`il berkata, 
”Wahai Tuhan, berapa kali aku telah bermaksiat kepada-Mu sedangkan 
Engaku memberi tenggang waktu padaku, dengan tidak menyiksaku!!” 

Lalu Allah mewahyukan kepada salah seorang Nabi dari kalangan bani 
Isra`il agar Nabi tersebut menyampaikan pesan kepada orang alim itu, 
adapun bunyi pesan nya adalah, ”Sungguh Allah telah menghukumnya 
dengan suatu hukuman yang tiada lagi yang lebih berat darinya. Namun, 
orang tersebut tidak menyadarinya. 

Bukankah dengan demikian berarti bahwa keindahan bermunajat 
kepada-Nya, serta kelezatan taat kepada-Nya telah terampas dari dirinya? 

Karena itu sebagian manusia ada yang telah kehilangan shalatnya, telah 
kehilangan keindahan Imannya, serta kelezatan taatnya. karena ia telah 
bermanja-manja dengan nyanyian lagu, permainan kartu, majalah porno, 
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serta rokok. Sehingga ketika ia menghadiri perkuliahan, studi, atau halaqah 
zikir, tentu dadanya menjadi sempit dan amat sangat sempit seperti seolah-
olah hendak menanjak ke langit. Hal demikian ini patut dianggap sebagai 
kematian. Ada syair yang mengatakan, 

Sungguh pada usia hidupmu,  

tidaklah yang dimaksud dengan malapetaka itu  

adalah karena hilangnya harta. 

Bukan pula, karena meninggalnya seekor kambing, atau onta. 

Akan tetapi yang dimaksud dengan mala petaka itu 

adalah hilangnya agama. 

Karena dengan matinya agama,  

banyak sekali manusia yang merasakan kematiannya. 

Apabila agama telah meninggalkanmu maka ucapkan salam kepada 
dunia. Dunia hanya sekedar berupa istana, tempat tinggal, atau jabatan, 
atau pangkat, yang kesemuanya ini dimiliki oleh orang kafir. 

Bahkan, saat ini orang kafir kondisinya jauh lebih baik dari pada 
sebagian besar orang-orang Islam. Mereka memang orang-orang yang 
telah berhasil membangun gedung-gedung pencakar langit sekaligus 
menempatinya. Mereka juga orang-orang yang telah mampu menciptakan 
pesawat terbang dan mengendarainya. Namun, mereka tidak memiliki 
keimanan dan cahaya. Sebagaimana Allah swt. berfirman,  
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”(Dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah 
tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.” (an-Nur: 40)  

Maka demi Allah jauhilah kemaksiatan agar kalian melihat bagaimana 
Allah melapangkan dada kalian.    

5. Merasa Qana’ah Terhadap Rizki yang Diberikan oleh 
Allah yang Maha Satu 

Untuk itu berkata salah seorang ulama, ”Apabila kalian menjaga 
ketaqwaan kepada Allah maka Allah akan menolongmu dengan tanpa 
memerlukan bala pasukan. Dan Allah akan memperkayamu dengan tanpa 
memerlukan harta, Allah akan membahagiakanmu walaupun dengan 
tanpa dunia, serta Allah akan menerangimu walaupun tanpa pelita. 

Berikut ini adalah model kebahagian yang selama ini didengungkan 
oleh para sahabat, dan mereka memang benar-benar memperolehnya. 
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- Lihatlah bagaimana seorang sahabat yang bernama Salman yang 
dikenal fakir, namun ia wafat dalam keadaan tersenyum. 

- Juga lihatlah bagaimana Qarun yang dilaknat, digiring, serta 
dimasukkan ke dalam api neraka. Bahkan, karena harta-harta 
peninggalannya yang banyak, sampai-sampai kunci hartanya itu 
amat berat sehingga tidak mampu dipikul oleh beberapa orang yang 
kuat sekalipun. 

Oleh karena itu rasa qana’ah adalah satu jalan di antara jalan-jalan 
menuju kebahagiaan, serta kelapangan dada. Karena itu jangan engkau 
membinasakan dirimu, serta jangan membuat lelah hatimu dengan merasa 
kecewa terhadap dunia yang terlepas darimu. 

Saya tidak menganjurkan agar kita mengenakan pakain bekas yang 
juga kotor. Karena Islam itu indah, dan Allah juga indah serta mencinta 
keindahan. Islam tidak mengenal tashawuf yang menyimpang, yakni yang 
berpotensi mendorong seseorang untuk keluar dari batas kesederhanaan. 

Akan tetapi, kenakanlah pakaian yang indah, makanlah makanan yang 
baik-baik yang terjaga dari kesombongan dan tidak berlebih-lebihan, serta 
ridhalah dengan apa yang diberikan Allah kepadamu. 

Apabila Allah telah menjaga atas agamamu dan keimananmu, tentunya 
setelah itu, tidak akan ada lagi sesuatu yang berbahaya bagimu di antara 
perhiasan dunia yang tentunya tidak kekal. 

6. Membaca Al-Qur`an dan Merenungkan Maknanya 

Al-Qur’an tidak diturunkan hanya untuk sebagai pembuka acara-acara 
semata, atau untuk diambil beberapa ayatnya, kemudian ditulis di kertas 
untuk selanjutnya diletakkan di dada anak-anak kecil. Atau bahkan hanya 
digunakan untuk dibacakan dihadapan orang-orang yang telah meninggal. 

Akan tetapi, Al-Qur`an itu diturunkan untuk tugas yang universal. 
Yaitu, agar menjadi pegangan hidup manusia, serta menjadi pembimbing 
manusia menuju keluhuran dan kemuliaan. Karena ia adalah Kitab yang 
Agung. Sebagaimana bunyi firman Allah swt.,  
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”Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh 
dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan 
supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.” 
(Shaad: 29) 

Maka dari itu, hiduplah bersama Al-Qur`an agar ia mengarahkanmu 
dalam kehidupan ini. Serta berpedomanlah dengan Al-Qur`an, serta 
renungkanlah kandungan maknanya. Bacalah dan jangan sampai 
menjauhinya. 
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Fenomena menjauhi  Al-Qur`an ada beberapa macam, di antaranya: 

- Di antara manusia, ada yang menjauhkan diri dengan tidak 
mengamalkannya, sekalipun ia telah hafal Al-Qur`an. 

- Di antara manusia, ada yang menjauhkan diri dengan tidak 
membaca Al-Qur`an. 

- Di antara manusia, ada yang menjauhkan diri dengan tidak 
merenungkan maknanya. 

- Di antara manusia, ada juga yang menjauhkan diri dengan tidak 
berpedoman pada Al-Qur`an di setiap kondisi hidupannya. 

Maka sudah menjadi kewajiban seorang muslim yang menghendaki 
kelapangan pada dadanya, serta kebahagiaan pada dirinya. Hendaknya 
agar ia mengalokasikan beberapa bagian dari waktunya untuk Al-Qur`an. 
Hal ini agar ia berbahagia atas izin Allah, sebagaimana bunyi firman-Nya, 
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”Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar 
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (al-Israa`: 82) 

7. Berteman Baik dan Saling Mencintai Karena Allah 

Allah swt. berfirman,  
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”Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi 
sebagian yg lain, kecuali orang-orang yg bertaqwa.”(az-Zukruf: 67)  

Maka janganlah berkumpul dengan orang-orang yang berbuat 
kerusakan, yang terdiri dari para musuh Allah dan musuh rasul-Nya. 
Karena mereka tidak berzikir mengingat Allah, serta tidak memiliki 
kecintaan kepada Allah dan rasul-Nya. 

Maka mereka-merekalah penyebab terbesar atas mengerasnya hati, dan 
menyempitnya dada. Akibat kemaksiatan-kemaksiatan besar yang mereka 
lakukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban bagimu untuk mencari 
teman-teman yang beriman, yang mampu menghidupkan cahaya 
keimanan di hatimu dikala engkau melihat mereka, serta yang akan 
menjadikan dadamu terasa amat lapang ketika engkau mendengarkan 
pembicaraan-pembicaran mereka yang amat baik. 

Saya meminta kepada Allah agar melapangakan dadaku dan dada 
kalian, serta agar menyinarinya dengan Al-Qur`an dan keimanan pada hati 
kami. Wallahu a’lam.  
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Semoga Allah memberikan shalawat dan salam atas Nabi kita 
Muhammad saw., berikut para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. 


