
أسس قوام الشخصية الفاعلة
"شرح سورة الشرح"

MENJADI PRIBADI TANGGUH
Tafsir Surat Asy-Syarh

Jilid 1
Syeikh Abu Qatadah Al-Falestini hafizhahullah

Penerjemah
Zen Ibrahim

4 Jumadil Akhir 1441 H / 29 Jan 2020

1



Daftar Isi
Muqodimah Penulis..............................................................3
Mengembalikan Fitrah Manusia..........................................4
Proses Seleksi........................................................................6
Macam-macam Seleksi.........................................................8
Pemberian Allah tergantung pada Penerimaan Hamba10
Penjelasan Singkat Surat Asy-Syarah................................13
Latar Belakang Ayat 1.........................................................15
Jiwa Para Rasul Saat Menerima Risalah............................18
Ilmu dan Iman Melapangkan Dada..................................20
Syirik dan Maksiat Membuat Dada Terhimpit.................22
Ilmu yang diamalkan..........................................................24
Dua Keadaan Ilmu...............................................................26
Ujian Ilmu dan Amal...........................................................30
Berilmu tapi tak Beramal....................................................32
Menyatukan Ridha pada Allah dan Ridha pada Takdir Al-
lah.........................................................................................34
Keadaan Hati pada Kebatilan............................................35
Faktor Jiwa Membenci Al-Haq..........................................40
Kapan Seseorang Merasakan Kenikmatan Mengikuti Al-
Haq.......................................................................................41
Hakikat Peribadatan............................................................43

2



Muqodimah Penulis

العظيم، العلي بالله إال قوة وال حول وال الوكيل، ونعم هللا فحسبنا
من عىل هللا فستر البشر، عىل يعز أمر الخطر من فالسالمة وبالجملة

:غفر لمن وغفر ستر

Cukuplah  Allah  sebagai  penolong  dan  sebaik-baik
pelindung. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan
kekuatan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. 

Memohon  pada  Allah  keselamatan  dari  kekhawatiran
merupakan  perkara  yang  membuat  manusia  menjadi
teguh, maka Allah akan menutupi dosa siapa saja yang Dia
kehendaki  dan  menganpuni  dosa  siapa  saja  yang  Dia
kehendaki.

Lihatlah ia dengan pandangan sayang
Berbaik sangkalah kepadanya dan berbuat hasan

Jika kau temukan aib maka tutuplah celah
Maha Mulia  Dzat  yang tiada  memiliki  aib  lagi  Maha
Tinggi

Alhamdulillah atas segala karunia
Maka  betapa  indahnya  karunia  dan  cukuplah  Allah
menjadi penolong

Kemudian shalawat setelah memuji Allah Ash-Shomad
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Pada Nabi musthafa Muhammad manusia pilihan
Dan keluarganya, siang maupun malam

الرحيم الرحمن هللا بسم

أستعين وبه

وصحبه آله وعىل محمد عىل والسالم والصالة العالمين، رب لله الحمد
بعد؛ أما أجمعين،

Dengan  nama  Allah  Ar-Rahman  Ar-Rahim,  dengan-Nya
kami memohon pertolongan.

Alhamdulillahirabil’alamin,  shalawat  dan  salam  atas
Muhammad, keluarga dan seluruh sahabat. Ama ba’du.
Mengembalikan Fitrah Manusia
Sesungguhnya manusia yang memiliki puncak ketinggian
tertinggi  dan  paling  sempurna  adalah  Rasulullah
shalallahu  alaihi  wassalam.  Allah  telah  memanajemen
Rasul-Nya shalallahu alaihi wassalam dengan al-qadha al-
kauni (ketetapan Allah terhadap segala hal yang terjadi di
alam  ini)  dalam  berbagai  macam  peristiwa-peristiwa
pilihan  yang  beliau  sangat  mencintai  ketentuan  Allah
subhanahu wa ta’ala tersebut. 

Namun pada saat yang sama dengan ketetapan al-qadha
al-kauni, beliau tidak keluar dari bingkai sebagai seorang
manusia  yang  menerima  hukum  ketentuan-ketentuan
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sebagai  manusia  dalam  perilaku  dan  kehidupan.  Maka
kepribadian  nabawi  mengumpulkan  ikhtiar  sebagai
seorang manusia  yang memiliki  keinginan  dan  perilaku,
mempunyai sifat mencintai, membenci, ridha, marah, maaf
dan menghukum selaras dengan keinginan Allah dengan
cinta dan ridha.

Manusia  agar  dapat  mencapai  posisi  puncak  yang
mengumpulkan seluruh iradah hamba dengan berikhtiar
yang selaras dengan iradah Allah  ta’ala dalam cinta dan
penerimaan iradah Allah itu, harus mewujudkan tuntutan
penting;  yaitu  merestorasi  kepribadian  bersama  iradah
yang  dimilikinya  dengan  cara  memurnikan  fitrah
manusiawi  dari  kerusakannya  agar  kembali  pada
keseimbangan awal yang sempurna dan nol dari cacat. 

Rasulullah shalallahu alaihi wassalam adalah manusia yang
memiliki kehendak, dan setiap kehendak memiliki ikhtiar.
Manusia diciptakan dengan fitrah yang seimbang selamat
dari  cacat.  Tetapi  dalam  perjalanan  kehidupannya,
fitrahnya  ini  bisa  berubah,  berganti  dan  memiliki
kekurangan.  Untuk  mengembalikan  iradah  manusia
pada apa yang diinginkan Allah agar mencapai puncak
ketinggian manusia harus melakukan perbaikan pada
fitrah  ini  agar  kembali  pada  fitrah  yang  seimbang
semula.

5



Proses Seleksi

Usaha memperbaiki fitrah manusia merupakan pekerjaan
mengkilapkan  dan  mempersiapkan.  Hamba  ahli  ibadah,
dai,  mujahid  dan  ulama  merupakan  warisan  dari  hasil
manusia  yang  sempurna  ini  yaitu  Rasulullah  shalallahu
alaihi  wassalam.  Mereka  dengan  iradah  dan  perjalanan
kehidupannya bekerja untuk mewujudkan cinta dan ridha
Allah.  Tetapi,  pencapaian  mereka  pada  posisi
ketinggian itu harus melewati proses seleksi terlebih
dahulu.

Mereka  adalah  warisan  nubuwah,  setiap  dari  mereka
merupakan  bias  dari  cahayanya,  makna  dari  segala
makna-maknanya.  Mengalir  dalam dada mereka  makna-
makna dan iradah-iradah dari arus sungai nubuwah yang
agung.  Dari  seluruh  makna-makna  ini  mereka  adalah
kelompok  yang  telah  terpilih  dari  hasil  seleksi  seperti
firman Allah:

َوِمْنُهْم لَِنْفِسِه َظالٌِم َفِمْنُهْم ِعَباِدنَا ِمْن اْصَطَفْيَنا الَِّذيَن اْلِكَتاَب أَْوَرْثَنا ثُمَّ
اْلَكِبيرُ اْلَفْضُل ُهَو َذلَِك هللاَِّ بِِِإْذِن بِاْلخَْيرَاِت َسابِقGٌ َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد

“Kemudian  Kitab  itu  Kami  wariskan  kepada  orang-orang
yang  Kami  pilih  di  antara  hamba-hamba  Kami,  lalu  di
antara mereka ada yang menganiaya diri  mereka sendiri
dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara
mereka  ada  (pula)  yang  lebih  dahulu  berbuat  kebaikan
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dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang
amat besar.” (Fathir: 32)

Ayat  dari  surat  Fathir  ini,  memiliki  beragam  tema.
Membicarakan tentang beragam penciptaan makhluk dan
pula  beragam  jenis  seleksi  pada  hamba  pewaris  Nabi.
Salah  satu  jenis  seleksi,  terbaginya  berbagai  macam
amalan-amalan nubuwah selain  al-wahyu al-kamil (wahyu
yang sempurna) pada hamba-Nya.

Kami menyebut istilah  al-wahyu al-kamil didasarkan pada
sebuah hadits Nabi shalallahu alaihi wassalam :

المبشرات وبقيت النبوة، ذهبت

“Nubuwah telah hilang dan tersisa kabar-kabar gembira.”
(Al-Musnad  7/526,  Sunan  At-Tirmidzi  2/123  No  2139,
Shahih  Ibnu  Hiban  5/457  No  5945,  Sunan  Ibnu  Majah
2/1283 No 3980, Majmu Az-Zawaij Wa Manba Al-Fawaid
7/361 No 11721 dari Umu Kurzi Al-Ka’biyah radhiyallahu
anha.)

Sebab  itu  mimpi  bisa  menjadi  bagian  dari  nubuwah
seperti disebutkan dalam hadits lain.

Keterpilihan  dari  hasil  seleksi  merupakan  anugerah
ilahiyah,  merupakan  nikmat  seperti  nikmat-nikmat
Allah  ta’ala yang  lain  atas  hamba  yang  wajib
diperhatikan, dimengerti kemudian disyukuri. Hamba
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tidak akan bisa mensyukuri  suatu nikmat sampai  dia
bisa  mengerti  makna-maknanya,  merasakannya  dan
mengenali keistimewaannya. 

Usaha memahami  ini  bukan pekerjaan  sia-sia,  tidak  ada
bedanya  dengan  mengenali  nikmat-nikmat  harta,
kesehatan  dan  selainnya  yang  berupa  nikmat  materi.
Setiap  kenikmatan  yang  tidak  dikenali  manusia  secara
benar akan mengakibatkan peremehan, lalai  mensyukuri
dan lalai berdoa.

Macam-macam Seleksi

Dalam  surat  Asy-Syarah  membahas  mengenai  seluruh
seleksi  pilihan  dan  berbagai  macam  bentuk-bentuknya.
Surat ini telah membagi seleksi menjadi dua bentuk:

1. Bentuk  seleksi  untuk  menghapus  akhlak  buruk
manusia dalam perjalanan kehidupannya.

2. Bentuk seleksi untuk meningkatkan kualitas diri dalam
beramal  pada  dien Allah  ta’ala yang  akan  kami
jelaskan rinciannya insya Allah ta’ala.

Dengan  seleksi  ini  menunjukkan  bahwa  Rasulullah
shalallahu  alaihi  wassalam merupakan  manusia  yang
berlaku  padanya  kodrat  sebagai  manusia  mengalami
berbagai  macam peristiwa-peristiwa  seperti  yang terjadi
pada  manusia  lain  sepanjang  kehidupannya.  Tetapi
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Rasulullah shalallahu alaihi wassalam memiliki kekhususan
yang  berbeda  dengan  manusia  lain  yang  diharamkan
nubuwah. 

Namun tidak berarti kekhususan ini membebaskan beliau
mengikuti hukum-hukum sebagai manusia yang mengikuti
proses  untuk  teguh  dalam  perjuangan  dan  komitmen
sampai  akhir.  Dengan  komitmen  akan  diperoleh
keteguhan  ketika  melalui  seleksi.  Dengan
meningginya  irodah  peribadatan  akan  membuat
pelakunya terhindar jatuh dari seleksi ini.

Surat ini memiliki makna khusus bagi kehidupan mukmin,
yaitu ayat:

ِ َمَع َفِِإنَّ ِ َمَع ِإنَّ) 5 (يُْسرًا اْلُعْسر )6 (يُْسرًا اْلُعْسر

“Maka  Sesungguhnya  bersama  kesulitan  itu  terdapat
kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat
kemudahan.” (Asy-Syarah: 5-6)

Ayat  ini  adalah  syiar  sebagai  bekal  perjalanan  mereka
menuju keyakinan (kematian).  Pada ayat tersebut,  dalam
puncak perenungan huruf-hurufnya dan pada pertanyaan-
pertanyaan  yang  terus  bergulir,  tersenandung  dalam
khalwat  dan  kesendirian.  Hiburan  bagi  ruh  dan  jiwa,
hiburan bagi lisan dan pendengaran.
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Pemberian Allah tergantung pada Penerimaan Hamba

Karenanya,  dengan  keagungan-Nya,  sesungguhnya
seorang mukmin tatkala masuk kedalam cahaya ini tidak
boleh lalai dari karakter cahaya dan janji ini; yaitu jiwanya,
iradahnya  dan  akhlaknya.  Inilah  makna-makna  seleksi.
Karena  sesungguhnya  Al-Quran  tidak  memberikan  janji
kecuali  itu  pasti  al-haq (kebenaran).  Perkara  ini  telah
ditafsirkan  oleh  Rasulullah  shalallahu  alaihi  wassalam di
surat Al-Fatihah dalam hadits qudsi:

عبدي وبين بيني الصالة قسمت

“Aku membagi shalat  (menjadi  dua bagian) untukku dan
hambaKu.” (Shahih Muslim 4/85 No 829, 4/86 No 831

Pemberian  Allah  itu  tidak  akan  terealisasi  tanpa
penerimaan. Jika wadah itu rusak akan pula merusak
apa yang di dalam wadah tersebut. 

Pada  hadits  dari  Ibnu  Abbas  radhiyallahu  anhuma ia
berkata: 

.      :  -   - النبي    عند قاعد جبريل بينما قال عنهما هللا رضي عباس ابن عن
  . رأسه    فرفع فوقه من نقيًضا سمع

 .      .      «  : فنزل.  اليوم إال قط يفتح لم اليوم فتح السماء من باب هذا فقال
 .      .      :  . فسلم  اليوم إال قط ينزل لم األرض إىل نزل ملك هذا فقال ملك منه
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   . وخواتيم:        الكتاب فاتحة قبلك نبي يؤتهما لم أوتيتهما بنورين أبشر وقال
»       . أعطيته  إال منهما بحرف تقرأ لن البقرة سورة

“Tatkala  Jibril  duduk  bersama  Nabi,  beliau  mendengar
suara  panggilan  dari  atas.  Beliau  lalu  mendongakkan
kepalanya. Jibril  berkata:  ‘Pintu langit  ini  terbuka hari  ini
dan tidak akan terbuka kecuali  hanya pada hari  in’i.  Lalu
turun  malaikat  dari  pintu  itu.  Jibril  berkata:  ‘Malaikat  ini
turun ke bumi dan tidak pernah turun kecuali hari ini’. Lalu
malaikat  itu  memberi  salam dan berkata:  ‘Bergembiralah
dengan dua cahaya yang keduanya tidak diberikan pada
Nabi sebelummu, yaitu fatihatul kitab (surat Al-Fatihah) dan
akhir  surat  Al-Baqarah.  Sekali-kali  engkau  tidaklah
membaca  huruf-huruf  dari  keduanya  kecuali  akan  diberi
permintaanmu’.”

Siapa saja yang memperhatikan surat Al-Fatihah dan akhir
surat  Al-Baqarah  akan  melihat  keduanya  bukan  hanya
pemberian  saja.  Tetapi  lebih  dari  itu  pada  keduanya
terdapat  perintah  dan  taklif (pembebanan  syariat).
Misalnya di akhir Al-Baqarah pada firman Allah:

ِِّه ِمْن ِإلَْيِه أُنْزَِل بَِما الرَُّسوُل آَمَن َواْلُمْؤِمُنوَن َرب

“Rasul  telah  beriman  kepada  Al  Quran  yang  diturunkan
kepadanya  dari  Tuhannya,  demikian  pula  orang-orang
yang beriman.” (Al-Baqarah: 285)

Sampai firman-Nya ta’ala:
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اْلَمِصيرُ َوِإلَْيَك َربََّنا ُغْفرَانََك َوأََطْعَنا َسِمْعَنا َوَقالُوا

“Dan mereka mengatakan: ‘Kami dengar dan kami taat’.”
(Al-Baqarah: 285)

Seperti dalam Al-Fatihah:

نَْسَتِعيُن َوِإيَّاَك نَْعُبُد ِإيَّاَك

“Hanya  Engkaulah  yang  kami  beribadah,  dan  hanya
kepada  Engkaulah  kami  meminta  pertolongan.” (Al-
Fatihah: 5)

Terungkap dalam ayat ini terdapat idad rabani (persiapan
rabbani) untuk beramal bagi dien Allah ta’ala suatu bentuk
pemantapan mental untuk membawa suatu cita-cita yang
berat seperti firman Allah ta’ala:

ثَِقياًل َقْواًل َعلَْيَك َسُنْلِقي ِإنَّا

“Sesungguhnya  Kami  akan  menurunkan  kapadamu
perkataan yang berat.” (Al-Muzzammil: 5)

Dari informasi ini diketahui akan muncul orang-orang yang
berusaha  untuk  menghalang-halangi  risalah  dan
memahamkan  maksud  risalah  itu  sendiri  ketika
melaksanakan  misi  menyampaikan  Al-Quran.  Juga
melukiskan  jejak-jejak  perjalanan  manusia  serta
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berbaliknya  dia  mundur  kebelakang  dari  perjuangan
bersamaan  dengan  seleksi  takdir  bagi  orang  beriman
yang  merupakan  bagian  dari  irodah  Allah  padanya.
Demikian  juga  melukiskan  jejak  perjalanan  orang-orang
mukmin yang teguh dan konsisten beramal shalih sampai
menemui yaqin (ajal).

Penjelasan Singkat Surat Asy-Syarah

Jumlah  surat  Asy-Syarah  delapan  ayat.  Setiap  ayatnya
mendeskripsikan satu kalimat yang utuh. Seperti ciri surat-
surat  Makiyah  lainnya  yang kalimatnya  terangkai  seperti
melesat cepat akibat dorongan dari sebuah ledakan, isinya
berat dan berkesinambungan. 

Ayat-ayatnya langsung menuju inti tujuan yang dimaksud
secara  cepat  yang  membuat  pendengaran  segera
menangkap,  membuat  hati  langsung  terpengaruh.  Jika
kita membacanya dari ayat pertama maka tak terasa sudah
menyelesaikan hingga akhir ayat.  Ayatnya memenuhi hati
dan  mengayakannya  karena  makna-makna  yang
terkandung turun  seperti  hujan  deras  dalam satu  lafazh
dengan maknanya meluap meluas dan lengkap. 

Surat  ini  terletak  diantara  surat-surat  Makiyah  lainnya
seperti surat Al-‘Ala, Al-Ghasyiah, alam taro, dan wa roaita.
Serta berada sebelum surat Iqro, surat pertama yang turun
pada  Rasulullah  shalallahu  alaihi  wassalam.  Surat  Iqro
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merupakan  surat  istimewa  karena  menjadi  anugerah
nikmat  ilahiyah  yang  limpahannya  berlapis-lapis  yang
Allah luapkan pada manusia yang mulia ini, yaitu pribadi
Rasulullah shalallahu alaihi wassalam.

Surat  As-Syarah adalah surat  yang terletak  setelah  surat
Adh-Dhuha yang menyebut tentang berbagai kenikmatan
sosial dan ekonomi serta disebutkan pula diantara kedua
nikmat tadi,  nikmat hidayah dan iman yang dilimpahkan
seluas-luasnya pada Rasulullah  shalallahu alaihi wassalam
yaitu dalam firman-Nya:

ا َوَوَجَدَك) 6 (َفآَوى يَِتيًما يَِجْدَك أَلَْم َفَأَْغَنى َعاِئاًِل َوَوَجَدَك) 7 (َفَهَدى َضالًّ

“Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu
Dia  melindungi(mu).  dan  Dia  mendapatimu  sebagai
seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. dan
Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu
Dia memberikan kecukupan.” (Adh-Dhuha: 6-8)

Pada penutup surat Adh-Dhuha dengan firman-Nya

ا َفحَدِّْث َربَِّك بِِنْعَمِة َوأَمَّ

“Dan  terhadap  nikmat  Rabbmu  hendaklah  engkau
nyatakan.” (Adh-Dhuha: 11)

Surat  Adh-Dhuha  ini,  Allah  juga  menyebut  tentang
berbagai  kenikmatan  yang  diperintahkan  Rasulullah
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shalallahu  alaihi  wassalam menyebarkan  beritanya.
Begitupula  surat  Asy-Syarah  merupakan  jawaban  dari
pertanyaan; kenikmatan apakah yang diberitakan Allah
pada makhluk-Nya? Jawabannya yaitu: 

َصْدَرَك لََك نَْشرَْح أَلَْم

“Bukankah Kami telah melapangkan dadamu.” (Asy-Syarah:
1)

Latar Belakang Ayat 1

Firman Allah ta’ala

َصْدَرَك لََك نَْشرَْح أَلَْم

“Bukankah  Kami  telah  melapangkan  dadamu
(Muhammad).” (Asy-Syarah: 1)

Pertanyaan yang terdetik dalam hati Rasulullah  shalallahu
alaihi  wassalam dimulai  dari  surat  ini.  Seakan-akan surat
sebelumnya  merupakan dialog  diri  yang dijawab dalam
kedua  surat  ini  sebagai  pengingat  nikmat-nikmat  yang
telah  Allah  berikan.  Atau  sepertinya  merupakan  bentuk
dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika mendapat
kepedihan saat menjalankan kewajiban risalah kemudian
Allah  jawab  dengan  kenikmatan-kenikmatan  yang  telah
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Allah  karuniakan  pada  beliau  karena  menjalankan
kewajiban ini. 

Untuk  mengenal  kedua  persoalan  ini,  harus
memperhatikan  keadaan  Rasulullah  shalallahu  alaihi
wassalam pada saat itu yaitu ketika hidup di Mekah. Yakni
fase  banyaknya  pertanyaan-pertanyaan,  emosional,
kondisi yang muncul dari jiwa setelah turunnya wahyu dan
nubuwah.

Mengingat  kembali  sirah  Rasulullah  shalallahu  alaihi
wassalam ketika  pertama  kali  menerima  wahyu  dan
nubuwah kita menemukan apa yang membuat diri  Nabi
shalallahu  alaihi  wassalam tersibukkan  yaitu  tentang
nubuwah yang tiba-tiba diterima beliau. Sebelumnya sama
sekali  Nabi  shalallahu  alaihi  wassalam tidak  pernah
membayangkan,  mengenal  bahkan  memahami  makna-
maknanya.  Ini  seperti  yang  telah  Allah  sebutkan  dalam
surat Al-Qoshos:

َربَِّك ِمْن َرْحَمًة ِإالَّ اْلِكَتاُب ِإلَْيَك يُْلَقى أَْن تَْرجُو ُكْنَت َوَما

“Dan  kamu  tidak  pernah  mengharap  agar  Al-Quran
diturunkan kepadamu, tetapi ia (diturunkan) karena suatu
rahmat yang besar dari Rabbmu.” (Al-Qhoshos: 86)

Tidak  pernah  sekalipun,  jiwa  beliau  yang  mulia  untuk
bersiap  menerima  wahyu  atau  beban  lainnya.  Bahkan
beliau  tidak  mengetahui  sejarah  nabi-nabi  sebelumnya
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serta  kisahnya.  Jadilah  beliau  kebingungan  saat  beliau
menerima wahyu  di  Gua Hira  seperti  yang diriwayatkan
oleh Aisyah radhiyallahu anha:

يرى ال فكان النوم، في الصادقةG الرؤياملسو هيلع هللا ىلصG  هللا رسول به بُدئ ما أول كان
بغار يلحق فكانG الخالء إليه حُبب ثم الصبح، فلق مثل جاءت إال رؤيا
-فيه فيتحنث حراء أن قبل العدد ذوات الليالي- التعبد والتحنث قال 
حتى بمثلها، فيتزودG خديجة إىل يرجع ثم لذلك، ويتزود أهله، إىل يرجع
هللا رسول فقال. اقرأ فقال الملك فجاءه حراء غار في وهو الحق فجئه
ثم الجهد مني بلغ حتى فغطني فَأخذني قال. «بقارئ أنا ما»ملسو هيلع هللا ىلص: 

حتى الثانيةG فغطني فَأخذني. «بقارئ أنا ما قلت». اقرأ فقال. أرسلني
فَأخذني. «بقارئ أنا ما قلت». اقرأ فقال. أرسلني ثم الجهد، مني بلغ

}فقال. أرسلني ثم الجهد مني بلغ حتى الثالثة فغطني  :ْ َربَِّك بِاْسِم اْقرَأ
ْ) 2 (َعلٍَق ِمْن اِإْْلِنَْسانGَ َخلََق) 1 (َخلََق الَِّذي َعلََّم الَِّذي) 3 (اأْلَْكرَُم َوَربَُّك اْقرَأ
فرجع{. يَْعلَْم لَْم َما اِإْْلِنَْسانGَ َعلََّم: }قوله إىل اآليات[. 4 - 1: العلق{ ]بِاْلَقلَِم
زملوني» فقال خديجة عىل دخل حتى بوادره ترجفملسو هيلع هللا ىلصG  هللا رسول بها

لي، ما خديجة أي»: لخديجة قال الروع عنه ذهب حتى فزملوه. «زملوني
نفسي عىل خشيت لقد

“Menjelang  turunnya  wahyu  pertama  kepada  Rasulullah
shalallahu alaihi wassalam, beliau sering mimpi yang baik
ketika tidur.  Biasanya mimpi itu terlihat  jelas oleh beliau,
seperti  jelasnya  cuaca  pagi.  Semenjak  itu  hati  beliau
tertarik untuk mengasingkan diri ke Gua Hira. Di situ beliau
beribadah  beberapa  malam,  tidak  pulang  ke  rumah
istrinya.  Untuk  itu  beliau  membawa  perbekalan
secukupnya.  Setelah  perbekalan  habis,  beliau  kembali
kepada  Khadijah,  untuk  mengambil  lagi  perbekalan
secukupnya. Kemudian beliau kembali ke Gua Hira. Hingga
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suatu ketika datang kepadanya kebenaran (wahyu),  yaitu
sewaktu beliau masih berada di Gua Hira. Malaikat datang
kepadanya,  lalu  berkata,  ‘Bacalah!’  Rasulullah  shalallahu
alaihi  wassalam  menjawab,  ‘Aku  tidak  bisa  membaca’.
Beliau  menceritakan,  ‘Maka  aku  ditarik  dan  dipeluknya
hingga  aku  kepayahan.  Lalu  aku  dilepaskannya  dan
disuruh  membaca’.  Malaikat  berkata;  ‘Bacalah!’  Aku
menjawab, ‘Aku tidak bisa membaca.’ Maka aku ditarik dan
dipeluknya hingga aku kepayahan. Lalu aku dilepaskannya
dan disuruh membaca. ‘Bacalah!’ Kujawab, ‘Aku tidak bisa
membaca.’  Maka  aku  ditarik  dan  dipeluknya  untuk  kali
ketiga.  Kemudian  aku  dilepaskan  seraya  ia  berkata,
‘Bacalah  dengan  nama  Rabbmu  yang  menjadikan.  Yang
menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Demi
Rabbmu  yang  Maha  Mulia.’  Setelah  itu  Rasulullah
shalallahu alaihi wassalam pulang ke rumah Khadijah binti
Khuwailid,  lalu  berkata,  ‘Selimuti  aku,  selimuti  aku!’
Khadijah menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kata
beliau kepada Khadijah binti Khuwailid, ‘Khadijah, ada apa
dengan  diriku.  Sesungguhnya  aku  mencemaskan  atas
diriku’.” (Shahih Al-Bukhari)

Jiwa Para Rasul Saat Menerima Risalah

Sirah-sirah para rasul termasuk Rasulullah shalallahu alaihi
wassalam,  mengungkapkan  munculnya  suatu  emosi,
perasaan  yang  mengombak-ombak  pada  saat  wahyu
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pertama kali turun. Mereka merasakan risalah yang turun
diluar kemampuan mereka untuk melaksanakannya. 

Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika mendapat perintah
untuk menemui Firaun untuk menyampaikan risalah, Musa
berkata:

(يَُكذِّبُوِن أَْن أََخاُف ِإنِّي َربِّ َقاَل لَِسانِي يَْنَطِلُق َواَل َصْدرِي َويَِضيُق) 12 
يَْقُتلُوِن أَْن َفَأََخاُف َذنٌْب َعلَيَّ َولَُهْم) 13 (َهارُوَن ِإىَل َفَأَْرِسْل

“Berkata  Musa:  "Ya  Rabbku,  sesungguhnya  aku  takut
bahwa  mereka  akan  mendustakan  aku.  Dan  (karenanya)
sempitlah dadaku dan tidak  lancar  lidahku maka utuslah
(Jibril)  kepada  Harun.  Dan  aku  memiliki  dosa terhadap
mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.” (Asy-
Syuara: 12-14)

Demikian  pula  terjadi  pada  beliau  shalallahu  alaihi
wassalam saat  mengetahui  nantinya  akan  diusir  oleh
kaumnya dari Mekah sebagaimana dikabarkan oleh lelaki
shalih  Waraqah  bin  Nufail.  Beliau  seakan  tidak  percaya
dengan balik bertanya: 

هم؟ مخرجي أو

“Apakah mereka benar akan mengusirku?” (Al-Bukhari dan
Muslim)
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Dimaklumi,  pertanyaan-pertanyaan  berat  dalam  hati
terdetik ketika diri dalam keadaan kepayahan, kesempitan
dan kegalauan. 
Ilmu dan Iman Melapangkan Dada
Sebab itu datangnya ketenangan dan ilmu bisa membuat
jiwa menjadi lapang dan lega. Keadaan yang menjadikan
seseorang  menjadi  paham  dan  mengerti  secara
sempurna.  Inilah yang disebut kegembiraan iman dan
ilmu sebagaimana firman Allah ta’ala dalam surat Yunus:

ُدورِ ِفي لَِما َوِشَفاٌء َربِّكُْم ِمْن َمْوِعَظٌة َجاَءْتكُْم َقْد النَّاُس يَاأَيَُّها َوُهًدى الصُّ
َخْيرٌ ُهَو َفْلَيْفرَحُوا َفِبَذلَِك َوبِرَْحَمِتِه هللاَِّ بَِفْضِل ُقْل) 57 (لِْلُمْؤِمِنيَن َوَرْحَمٌة
ا يَْجَمُعوَن ِممَّ

“Hai  manusia,  sesungguhnya  telah  datang  kepadamu
pelajaran  dari  Rabbmu  dan  penyembuh  bagi  penyakit-
penyakit  (yang  berada)  dalam  dada  dan  petunjuk  serta
rahmat  bagi  orang-orang  yang  beriman.  Katakanlah:
‘Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan
itu  mereka bergembira.  Kurnia  Allah  dan rahmat-Nya itu
adalah  lebih  baik  dari  apa  yang  mereka  kumpulkan’.”
(Yunus: 57-58)

Inilah satu-satunya jenis kebahagiaan yang terpuji  dalam
Al-Quran yaitu kegembiraan kaum mukminin dengan ilmu
dan ketentraman seperti firman Allah ta’ala:

َوِشَفاٌء َربِّكُْم ِمْن َمْوِعَظٌة
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“Pelajaran  dari  Rabbmu  dan  penyembuh  bagi  penyakit-
penyakit.”

Sedangkan kegembiraan selain itu adalah tercela bahkan
menjadi  sebab  azab  Allah  ta’ala atas  mereka  pada  hari
kiamat seperti firman Allah  ta’ala subhanahu dalam surat
Ghafir yang menerangkan sebab azab pada mereka:

ِ اأْلَْرِض ِفي تَْفرَحُوَن ُكْنُتْم بَِما َذلِكُْم تَْمرَحُوَن ُكْنُتْم َوبَِماG اْلحَقِّ بَِغْير

“Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersuka ria di
muka  bumi  dengan  tidak  haq dan  karena  kamu  selalu
bersuka ria (dalam kemaksiatan).” (Ghafir: 75)

Allah subhanahu wa ta’ala juga telah menerangkan diakhir
surat ini kegembiraan batil dengan firman-Nya:

ا اْلِعْلِم ِمَن ِعْنَدُهْم بَِما َفرِحُوا بِاْلَبيَِّناِت رُُسلُُهْم َجاَءْتُهْم َفلَمَّ

“Maka  tatkala  datang  kepada  mereka  rasul-rasul  (yang
diutus  kepada)  mereka  dengan  membawa  ketarangan-
keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan
yang ada pada mereka.” (Ghafir: 83)

Kegembiraan  tersebut  diatas  adalah  kegembiraan  yang
batil.  Sedangkan  kelapangan  dalam  surat  Asy-Syarah
merupakan  kelapangan  dada  bersamaan  dengan
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kedatangan nubuwat yang menghasilkan ketentraman dan
ilmu. 

Syirik dan Maksiat Membuat Dada Terhimpit

Dalam  Al-Quran  telah  diterangkan  keadaan  orang yang
tidak  memiliki  ketentraman  tersebut,  yaitu  kesempitan
dada  dan  linglung.  Seseorang  akan  mengalami
kesempitan  dada  yang  paling  berat  ketika  berbuat
kesyirikan  sebab  syirik  membuat  dada  menjadi  sesak
terhimpit-himpit seperti firman Allah ta’ala dalam surat Al-
Haj:

ََّماG بِاللَِّه يُْشرِْك َوَمْن بِِه ُمْشرِِكيَن َغْيرَ لِلَِّه حَُنَفاَء َماِء ِمَن َخرَّ َفَكَأَن السَّ
ْيرُ َفَتْخَطُفُه َسِحيٍق َمَكاٍن ِفي الرِّيُح بِِه تَْهِوي أَْو الطَّ

“Dengan  ikhlas  kepada  Allah,  tidak  mempersekutukan
sesuatu  dengan  Dia.  Barangsiapa  mempersekutukan
sesuatu  dengan Allah,  maka  adalah  ia  seolah-olah  jatuh
dari  langit  lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan
angin ke tempat yang jauh.” (Al-Haj: 31)

Kesyirikan  akan  menjadi  suatu  kebingungan  atau
tergulung-gulung dan  saling berbenturan  seperti  firman
ta’ala:

ْيرُ َفَتْخَطُفُه الطَّ
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“Disambar oleh burung.”

Siapa yang dalam kondisi seperti itu maka selamanya dia
tidak akan tetap dan tenang,  tetapi  terombang ambing.
Jika  dia  tenang  diam  maka  diamnya  dalam  kegelapan
syirik seperti firman-Nya ta’ala:

َسِحيٍق َمَكاٍن ِفي الرِّيُح بِِه تَْهِوي أَْو

“Atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.”

Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-An’am:

ِإْذ بَْعَد أَْعَقابَِنا َعىَل َونُرَدُّ يَُضرُّنَا َواَل يَْنَفُعَنا اَل َما هللاَِّ ُدوِن ِمْن أَنَْدُعو ُقْل
َياِطيُن اْسَتْهَوْتُه َكالَِّذي هللاَُّ َهَدانَا أَْصحَاٌب لَُه َحْيرَاَن اأْلَْرِض ِفي الشَّ

لِرَبِّ لُِنْسِلَم َوأُِمْرنَا اْلُهَدى ُهَو هللاَِّ ُهَدى ِإنَّ ُقْل اِئِْتَنا اْلُهَدى ِإىَل يَْدُعونَُه
اْلَعالَِميَن

“Katakanlah:  ‘Apakah  kita  akan  menyeru  selain  daripada
Allah,  sesuatu  yang  tidak  dapat  mendatangkan
kemanfaatan kepada kita dan tidak (pula)  mendatangkan
kemudharatan kepada kita dan (apakah) kita akan kembali
ke belakang, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita,
seperti  orang  yang  telah  disesatkan  oleh  syaitan  di
pesawangan yang menakutkan; dalam keadaan bingung,
dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada
jalan yang lurus (dengan mengatakan): ‘Marilah ikuti kami’.
Katakanlah:  ‘Sesungguhnya  petunjuk  Allah  itulah  (yang
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sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan
diri kepada Rabb semesta alam’.” (Al-An’am: 71)

Maksudnya;  kesempitan  dada  dan  saling  berbenturan,
kelinglungan dan tidak memiliki keteguhan, membuahkan
kesedihan  dan  pecahnya  kebaikan  serta  terhalang  dari
hidayah. 

Ilmu yang diamalkan

Kebalikan itu semua adalah keyakinan, ilmu, ketentraman
dan tidak bisa mencapainya kecuali  dengan kelapangan
dada  karena  adanya  ilmu,  mendapat  keyakinan  dan
menghasilkan  tsabat (keteguhan)  seperti  firman  Allah
ta’ala:

ْساَلِم َصْدَرُه يَْشرَْح يَْهِديَُه أَْن هللاَُّ يُرِِد َفَمْن يَْجَعْل يُِضلَُّه أَْن يُرِْد َوَمْن لِإِْْلِ
ََّما َحرًَجا َضيًِّقا َصْدَرُه ُد َكَأَن عَّ َماِء ِفي يَصَّ َعىَل الرِّْجَس هللاَُّ يَْجَعُل َكَذلَِك السَّ
يُْؤِمُنوَن اَل الَِّذيَن

“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
langit.  Begitulah  Allah  menimpakan siksa  kepada orang-
orang yang tidak beriman.” (Al-An’am: 125)
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Dada menjadi lapang karena ilmu dan amal.  Jadi bukan
hanya pengetahuan akan ilmu kebaikan saja tetapi ilmu itu
tidak  mempengaruhi  dalam  jiwa,  kehidupan  dan  iradah
(pengamalannya –pent). Apa yang terjadi pada Rasul-Nya
shalallahu alaihi wassalam, beliau menemukan penyerahan
diri,  ridha  dan  ketentraman  ketika  dada  beliau  telah
merasa lapang.

Al-Hairah (dalam surat  Al-An’am: 71 -pent)  adalah suatu
bentuk kebodohan, pertentangan, plin plan, kesempitan,
inkonsistensi diiringi dengan suatu rasa sakit. Yaitu suatu
kegelapan  jiwa  yang berasal  dari  ketakutan,  kecemasan
dan tidak konsistensi pada akhirnya membuatnya menjadi
sempit. 

Ilmu yang bermanfaat merupakan cahaya  menghilangkan
kegelapan maka menghasilkan kelapangan, kelegaan dan
mendapat  ketentraman.  Inilah  yang  diperoleh  kekasih
Allah  Ibrahim  alaihissalam tatkala  beliau  meminta
diperlihatkan  bagaimana  Allah  menghidupkan  dari
kematian. Alasannya yaitu:

َقْلِبي لَِيْطَمِئنَّ

“Supaya hatiku tentram.” (Al-Baqarah: 260)
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Dua Keadaan Ilmu

Terdapat dua keadaan ilmu:

Pertama;  keadaan  iman.  Tidak  dikatakan  seseorang
beriman kecuali dia mengimani pada yang ghaib. Orang
yang  melihat  pada  yang  tampak  tidak  bisa  disebut
mukmin tetapi disebut dengan pembenar dengan sesuatu
yang ghaib. 

Kedua;  keadaan  yang  tampak  dalam  pandangan  mata
atau bashirah, yaitu suatu kondisi ketenangan. 

Dalam  rangka  mencapai  ketenangan  ini  tidak  bisa
diraih  kecuali  dengan  mencapai  terlebih  dahulu
kondisi  pertama,  yaitu  penerimaan  hati  pada  ujian
takdir  dan  syariat-syariat  sampaipun  jiwa  tidak
menyukainya atau tidak memahaminya. Kesimpulan ini
diambil dari hadits sebab turunnya akhir surat Al-Baqarah
yaitu:

}هللا رسول عىل نزلت لما َماَواِت ِفي َما لِلَِّه:  َوِإْن اأْلَْرِض ِفي َوَما السَّ
َويَُعذُِّب يََشاُء لَِمْن َفَيْغِفرُ هللاَُّ بِِه يُحَاِسْبكُْم تُْخُفوُه أَْو أَنُْفِسكُمGْ ِفي َما تُْبُدوا
عىل ذلك فاشتد قال [.284: البقرة{ ]َقِديرٌ َشْيٍء ُكلِّ َعىَل َوهللاَُّ يََشاُء َمْن

أي: فقالوا. الركب عىل بركوا ثم هللا رسول فَأتوا هللا رسول أصحاب
والجهاد والصيام الصالة. نطيق ما األعمال من ُكلفنا! هللا رسول

:هللا رسول قال. نطيقها وال. اآلية هذه عليك أُنزلت وقد. والصدقة ملسو هيلع هللا ىلص 
وعصينا؟ سمعنا: قبلكم من الكتابينG أهل قال كما تقولوا أن أتريدون»
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سمعنا: قالوا. «المصير وإليك ربنا غفرانك وأطعنا سمعنا: قولوا بل
بها ذلت القوم اقترأها فلما. المصير وإليك ربنا غفرانك وأطعنا
}إثرها في هللا فَأنزل. ألسنتهم ِِّه ِمْن ِإلَْيِه أُنْزَِل بَِما الرَُّسوُل آَمَن:  َرب

ِمْن أََحٍد بَْيَن نَُفرُِّق اَل َورُُسِلِه َوُكُتِبِه َوَماَلِئَِكِتِه بِاللَِّه آَمَن ُكلٌّ َواْلُمْؤِمُنوَن
]اْلَمِصيرُ َوِإلَْيَك َربََّنا ُغْفرَانََك َوأََطْعَنا َسِمْعَنا َوَقالُوا رُُسِلِه [.285: البقرة{ 
هللاَُّ يَُكلُِّف اَل-: }وجلَّ عزَّ -هللا فَأنزل. تعاىل هللا نسخها ذلك فعلوا فلما
ِإْن تَُؤاِخْذنَا اَل َربََّنا اْكَتَسَبْت َما َوَعلَْيَها َكَسَبْت َما لََها ُوْسَعَها ِإالَّ نَْفًسا
]أَْخَطَأْنَا أَْو نَِسيَنا ِإْصرًا َعلَْيَنا تَْحِمْل َواَل َربََّنا}« نعم: قال»[. 286: البقرة{ 
]َقْبِلَنا ِمْن الَِّذيَن َعىَل َحَمْلَتُه َكَما َواَل َربََّنا}« نعم: قال»[. 286: البقرة{ 

ْلَنا لََنا َواْغِفْر َعنَّا َواْعُف) }نعم: قال[. (286: البقرة{ ]بِِه لََنا َطاَقَة اَل َما تُحَمِّ
]اْلَكاِفرِينGَ اْلَقْوِم َعىَل َفانُْصْرنَا َمْواَلنَا أَنَْت َواْرَحْمَنا :قال»[. 286: البقرة{ 

)«نعم
 
“Tatkala turun pada Rasulullah  shalallahu alaihi wassalam
ayat:

َماَواِت ِفي َما لِلَِّه تُْخُفوُه أَْو أَنُْفِسكُمGْ ِفي َما تُْبُدوا َوِإْن اأْلَْرِض ِفي َوَما السَّ
َشْيٍء ُكلِّ َعىَل َوهللاَُّ يََشاُء َمْن َويَُعذُِّب يََشاُء لَِمْن َفَيْغِفرُ هللاَُّ بِِه يُحَاِسْبكُْم

َقِديرٌ

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di  langit  dan
apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang
ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya
Allah  akan membuat  perhitungan dengan kamu tentang
perbuatanmu  itu.  Maka  Allah  mengampuni  siapa  yang
dikehendaki-Nya  dan  menyiksa  siapa  yang  dikehendaki-
Nya;  dan  Allah  Maha  Kuasa  atas  segala  sesuatu.” (Al-
Baqarah: 284)
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Para  sahabat  menemui  Rasulullah  shalallahu  alaihi
wassalam  kemudian mereka menderumkan kendaraannya.
Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, kami dibebani dengan
amalan-amalan  yang  tidak  kami  mampui,  shalat,  puasa,
jihad dan sedekah.  Padahal  telah  turun padamu ayat  ini
dan kami masih tetap tidak mampu.’ Rasulullah shalallahu
alaihi  wassalam  bersabda:  ‘Apakah  kalian  ingin  berkata
seperti  yang  dikatakan  oleh  ahlul  kitab  sebelum  kalian?
Kami  mendengar  dan  kami  menyelisihi.  Tapi  katakanlah:
Kami mendengar dan taat,  kami memohon ampunan-Mu
Rabb kami,  dan  kepada-Mu kami  kembali.’  Lalu  sahabat
berkata:  ‘Kami  mendengar  dan  taat,  kami  memohon
ampunan-Mu Rabb kami,  dan kepada-Mu kami kembali.’
Maka ketika kaum membacanya lisan-lisan mereka menjadi
lembut. Lalu turunlah ayat:

ِِّه ِمْن ِإلَْيِه أُنْزَِل بَِما الرَُّسوُل آَمَن َوَماَلِئَِكِتهGِ بِاللَِّه آَمَن ُكلٌّ َواْلُمْؤِمُنوَن َرب
ُغْفرَانََك َوأََطْعَنا َسِمْعَنا َوَقالُوا رُُسِلِه ِمْن أََحٍد بَْيَن نَُفرُِّق اَل َورُُسِلِه َوُكُتِبِه
اْلَمِصيرُ َوِإلَْيَك َربََّنا

‘Rasul  telah  beriman  kepada  Al  Quran  yang  diturunkan
kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang
beriman.  Semuanya  beriman  kepada  Allah,  malaikat-
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka
mengatakan):  ‘Kami  tidak  membeda-bedakan  antara
seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya’, dan
mereka mengatakan: ‘Kami dengar dan kami taat’. (Mereka
berdoa):  ‘Ampunilah  kami  ya  Rabb  kami  dan  kepada
Engkaulah tempat kembali.’ (Al-Baqarah: 285)
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Kemudian  ketika  mereka  melaksanakannya,  Allah
menghapusnya dengan menurunkan firman-Nya:

اَل َربََّنا اْكَتَسَبْت َما َوَعلَْيَها َكَسَبْت َما لََها ُوْسَعَها ِإالَّ نَْفًسا هللاَُّ يَُكلُِّف اَل
أَْخَطَأْنَا أَْو نَِسيَنا ِإْن تَُؤاِخْذنَا

‘Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai
dengan  kesanggupannya.  Ia  mendapat  pahala  (dari
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari
kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): ‘Ya Rabb
kami,  janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau
kami tersalah.’ (Al-Baqarah: 286)

Nabi bersabda: ‘Iya.’

َقْبِلَنا ِمْن الَِّذيَن َعىَل َحَمْلَتُه َكَما ِإْصرًا َعلَْيَنا تَْحِمْل َواَل َربََّنا

‘Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami
beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada
orang-orang sebelum kami.’ 

Nabi bersabda: ‘Iya.’

ْلَنا َواَل َربََّنا بِِه لََنا َطاَقَة اَل َما تُحَمِّ

‘Ya  Rabb  kami,  janganlah  Engkau  pikulkan  kepada  kami
apa yang tak sanggup kami memikulnya.’ 
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Nabi bersabda: ‘Iya.’

اْلَكاِفرِيَن اْلَقْوِم َعىَل َفانُْصْرنَاG َمْواَلنَا أَنَْت َواْرَحْمَنا لََنا َواْغِفْر َعنَّا َواْعُف

‘Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami.
Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap
kaum yang kafir’. 

Nabi bersabda: ‘Iya.’”  (Shahih Muslim)

Ujian Ilmu dan Amal

Redaksi hadits: 

ألسنتهم بها ذلت القوم اقترأهاG فلما

“Maka  ketika  kaum  membacanya  lisan-lisan  mereka
menjadi lembut.”

Menunjukkan atas  kesungguhan  mereka  untuk  melawan
pembebanan yang dibenci dalam jiwa dan kesungguhan
untuk memahami sesuatu yang tidak mereka mengerti. Ini
merupakan  ujian  ilmu.  Tetapi  ujian  mengamalkannya
merupakan ujian yang paling berat bagi dai  dan aktivis.
Ketika  berlalu  taqdir-tadir  padanya dan ia  tidak  mampu
memahaminya.  Dia  tidak  mampu  mengambil  pelajaran
dari semua ujian-ujian itu. 
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Seperti  yang terjadi  pada sahabat saat  terjadi  perjanjian
Hudaibiyah.  Mereka  tidak  memahami  makna  dibalik
perjanjian  tersebut  padahal  Allah  telah  menyebutnya
dengan  fathan (kemenangan).  Bahkan  sabahat  utama
seperti  Al-Faruq  radhiyalahu  anhu tidak  memahaminya.
Lalu  setelah  menyadari  kesalahannya  dan  beristighfar
beliau berkata: 

أعمااًل لذلك فعملت

“Maka aku melakukan berbagai amalan untuk menghapus
kesalahan.”

Beliau katakan setelah tunduk pada keputusan Rasulullah
shalallahu alaihi wassalam soal perjanjian Hudaibiyah.

Kesempurnaan  ketentraman  didapat  dengan  ketetapan
ilmu dan menghilangkan penghalang-penghalangnya. Hal
tersebut hanya bisa dilakukan dengan cara:

1. Beramal shalih dan konsisten dalam amal.
2. Serta  berusaha  merengungi  takdir-takdir  diatas

makna-makna dan iradah ilahiyah.

Manusia  yang  paling  membutuhkan  untuk
memperhatikan  kedua  perkara  tersebut  adalah  alim
yang  kuat  beribadah  dan  mujahid  yang  beramal.
Keduanya  merupakan  penyeru-penyeru  dakwah,
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memerintah  yang  maruf  dan  melarang  yang  mungkar.
Alim  yang  beribadah  dan  mujahid  yang  beramal,
keduanya  merupakan  penggerak  yang  dapat
memecahkan berbagai problem ditengah masyarakat baik
permasalahan ilmiah maupun amal nyata. 

Berilmu tapi tak Beramal

Allah berfirman:

ْساَلِم َصْدَرُه هللاَُّ َشرََح أََفَمْن ِِّه ِمْن نُورٍ َعىَل َفُهَو لِإِْْلِ لِْلَقاِسَيِة َفَوْيٌل َرب
ِ ِمْن ُقلُوبُُهْم ُمِبيٍن َضاَلٍل ِفي أُولَِئَك هللاَِّ ِذْكر

“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya
untuk  (menerima)  Islam  lalu  ia  mendapat  cahaya  dari
Rabbnya  (sama  dengan  orang  yang  membatu  hatinya)?
Maka kecelakaan yang besarlah bagi  mereka yang telah
membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam
kesesatan yang nyata.” (Az-Zumar: 22)

Orang-orang yang terkena fitnah ini mereka adalah orang-
orang yang  bodoh  tapi  tentram  dengan  kebodohannya
dan  merasa  damai  serta  aman.  Mereka  menyangka
kelapangan dada bisa didapat tanpa ilmu dan mujahadah.

Kondisi terkena fitnah ketentraman seperti itu hakikatnya
merupakan  ketertipuan.  Sebab  orang  yang  jahil  tetapi
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merasa  tentram,  damai  dan  aman  sebenarnya  terkoyak
iradahnya.  Ia  kehilangan  kemuliaan  dan  makna-makna.
Maka  keadaan  ini  tidak  bisa  disebut  kelapangan  dada.
Sebab kelapangan yang hakiki tidak akan dapat diperoleh
kecuali  dengan  iradah  tinggi  dan  memahami  makna-
makna.

Dengan kedua hal tersebut; iradah tinggi dan memahami
makna-makna,   jiwa  menjadi  rehat.  Sedangkan  mereka
yang menyangka akan mendapatkan kerehatan ini tanpa
iradah dan kesemangatan tinggi,  dia keluar dari  konsep
keimanan Qurani. Sebab itu Allah berfirman:

اْلُمَتَناِفُسونGَ َفْلَيَتَناَفسGِ َذلَِك َوِفي

“Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-
lomba.” (Al-Muthafifin: 26) 

Dan sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam:

يتقنه أن عماًل أحدكم عمل إذا يحب وتعاىل تبارك هللا إن

“Sesungguhnya  Allah  tabaraka  wa  ta’ala  mencintai
seseorang  dari  kalian  yang  beramal  secara  sungguh-
sungguh, sempurna dan konsisten.” (Syabul Iman)

Dan sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam :

الفردوس فاسَألوه هللا سَألتم إذا
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“Jika  kalian  meminta  pada  Allah,  mintalah  Firdaus.”
(Musnad Al-Bazar)

Tujuan  kelapangan  hati  yaitu  keluar  dari  kegelapan
menuju  cahaya.  Kegelapan  yang  paling  gelap  adalah
kesyirikan disusul oleh maksiat dan perbuatan kefasikan.
Keluar  dari  kegelapan  menuju  ilmu  qurani  yang
bermanfaat.  Sudah  seyogyanya,  bagi  dai  kepada  Allah,
kelapangan  hati  hanya  bisa  diwujudkan  dengan  yakin
diatas hikmah Allah pada taqdir-Nya.  Yaitu  dengan cara
memperhatikan sebab-sebabnya,  bekas-bekasnya (atsar),
akibat-akibatnya serta hikmah-hikmahnya.

Menyatukan Ridha pada Allah dan Ridha pada Takdir
Allah

Kembali  pada  kondisi  ketika  pertama  kali  Rasulullah
shalallahu  alaihi  wassalam menerima  wahyu,  yaitu
kecemasan beliau dari  persoalan dan tidak mengertinya
makna-makna  ini  membuatnya  tidak  tentram.  Ditambah
lagi  kekhawatiran  menghadapi  penyikapan  manusia
seperti  yang  disampaikan  oleh  Waroqoh  bin  Nufail
radhillahu anhu.

Rasulullah shalallahu alaihi wassalam waktu itu mengalami
dua  kondisi  yaitu;  kondisi  penerimaan  ilmu  dan
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penerimaan pada takdir. Maka dengan lapang dada dapat
menerima  kedua  kondisi  tersebut.  Dan  Rasulullah
shalallahu alaihi  wassalam memperoleh penerimaan hati
dengan  perantara  ilmu.  Akhirnya  menjadi  suatu  babak
kehidupan yang baru.

Kemudian  beliau  mengerti  hakikat  maknanya,  bahwa
beliau dalam  al-haq dan yang turun itu adalah nubuwah.
Beliau  juga  memeroleh  keyakinan  bergabung  bersama
jalan  nabi-nabi  terdahulu  yang  kondisi  beliau  mirip
dengan kondisi mereka. Apa yang akan beliau temui nanti
juga  telah  dialami  oleh  para  nabi  sebelumnya.  Maka
terkumpul  ridha  hati  dengan  pengetahuan  al-haq yang
jelas.

Kehendak Allah pada Rasulullah shalallahu alaihi wassalam
memberikan  kesempurnaan  kelapangan  yang  sangat
lapang.  Sehingga  terkumpul  pada  beliau  kehendak
menggapai ridha Allah dengan  ridha pada keputusan
dan takdir yang merupakan kehendak Allah.

Keadaan Hati pada Kebatilan

Kebalikan  dari  kelapangan  ilahiyah  ini  yaitu  seseorang
tidak mampu memperoleh  al-haq dan tidak ridha pada-
Nya atau kelapangan pada kebatilan dan menikmatinya.
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Al-Quran telah menyebutkan kondisi hati pada kebatilan,
membicarakan tentang keadaan hati pada kebatilan, yaitu:

Pertama; keadaannya sempit seperti firman Allah:

 َحرًَجا َضيًِّقا َصْدَرُه يَْجَعْل يُِضلَُّه أَْن يُرِْد َوَمْن

“Dan  barangsiapa  yang  dikehendaki  Allah  kesesatannya,
niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit.” (Al-
An’am: 125)

Atau firman-Nya:

َياِطيُن اْسَتْهَوْتُه َكالَِّذي ِإىَل يَْدُعونَُه أَْصحَاٌب لَُه َحْيرَاَن اأْلَْرِض ِفي الشَّ
اِئِْت اْلُهَدى

“Seperti  orang  yang  telah  disesatkan  oleh  syaitan  di
pesawangan yang menakutkan; dalam keadaan bingung,
dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada
jalan  yang  lurus  (dengan  mengatakan):  ‘Marilah  ikuti
kami’.”  (Al-An’am: 71)

Atau firman-Nya:

ََّما بِاللَِّه يُْشرِْك َوَمْن َماِء ِمَن َخرَّ َفَكَأَن ْيرُ َفَتْخَطُفُه السَّ الطَّ

“Barangsiapa  mempersekutukan  sesuatu  dengan  Allah,
maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar
oleh burung.” (Al-Haj: 31)
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Semua ini masuk dalam satu ayat yaitu:

َضْنًكا َمِعيَشًة لَُه َفِِإنَّ ِذْكرِي َعْن أَْعرََض َوَمْن

“Dan  barangsiapa  berpaling  dari  peringatan-Ku,  maka
sesungguhnya  baginya  penghidupan  yang  sempit.”
(Thaha: 124)

Kedua; lapang pada kebatilan dan menikmatinya seperti
firman Allah ta’ala:

َوَقالGَ اِإْْلِنِْس ِمَن اْسَتْكَثْرتُْم َقِد اْلِجنِّ يَاَمْعَشرَ َجِميًعا يَْحُشرُُهْم َويَْوَم
Gْبَِبْعٍض بَْعُضَنا اْسَتْمَتَع َربََّنا اِإْْلِنِْس ِمَن أَْولَِياُؤُهم

“Dan (ingatlah) hari diwaktu Allah menghimpunkan mereka
semuanya  (dan  Allah  berfirman):  "Hai  golongan  jin,
sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia",
lalu  berkatalah  kawan-kawan  meraka  dari  golongan
manusia: "Ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian daripada
kami telah dapat kesenangan.” (Al-An’am: 128)

Dan firman-Nya:

بِكُْفرِِهمGْ اْلِعْجَل ُقلُوبِِهمGُ ِفي َوأُْشرِبُوا

“Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan
menyembah) anak sapi karena kekafirannya.” (Al-Baqarah:
93)
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Dan firman-Nya:

ٍة لِكُلِّ َزيَّنَّا َكَذلَِك َعَملَُهْم أُمَّ

“Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik
amalan mereka.” (Al-An’am: 108)

Keadaan  kedua  lebih  sesat  dari  yang  pertama  dan
seseorang  terjatuh  pada  kondisi  kedua  harus  melewati
dulu  kondisi  pertama.  Kita  bisa  melihatnya  pada
dedengkot  orang-orang  mujrim (pendosa),  musyrik  dan
thaghut.  Mereka  menikmati,  bersenang-senang  dengan
kebatilan dan melapangkan hatinya dengan kebatilan. 

Bahkan  kita  bisa  melihat  dengan  jelas  jiwa  dan  akal
mereka  benar-benar  menikmati  kebatilan  itu  yang
membuatnya  tenggelam  sangat  dalam  di  pusaran
kebatilan. Rasa kelezatannya seperti orang kena penyakit
kudis sewaktu dia menggaruk gatal penyakitnya.  Seperti
kenikmatan orang kecanduan narkoba yang pada akhirnya
membunuhnya. Seperti itulah.

Kondisi  ini  sangat berbahaya, menimpa semua pengikut
kebatilan walaupun tidak sampai pada derajat kesyirikan.
Sebab Allah ta’ala berfirman:

ٍة لِكُلِّ َزيَّنَّا َكَذلَِك َعَملَُهْم أُمَّ
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“Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik
amalan mereka.” (Al-An’am: 108)

Ayat  ini  umum  mencakup  setiap  pelaku  kebatilan.
Kenikmatan  kelapangan  dada  yang  mereka  rasakan
berbeda dengan kelapangan pada ahlul haq. Tampaknya
hiasaan  ini  tidak  dialami  oleh  pelaku  kebatilan  difase
pertama, karena kebatilan adalah kegelapan dalam hati.
Kebatilan  akan  menimpa  seseorang  secara  bertahap
sampai dia mengingkari jiwanya seperti dalam hadits:

لجلج والباطل

“Dan kebatilan adalah kegagapan.”

Tetapi  dengan  lamanya  diam  pada  kebatilan  akan
menghasilkan  keselarasan  dan  terhiasi.  Sedangkan
pengikut  al-haq, dia akan memperoleh kelapangan dada
sejak pertama menjumpainya seperti firman ta’ala:

لَُماِت ِمَن يُْخرِجُُهْم آَمُنوا الَِّذيَن َولِيُّ هللاَُّ النُّورِ ِإىَل الظُّ

“Allah  Pelindung  orang-orang  yang  beriman;  Dia
mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya.” (Al-
Baqarah: 257)

Seperti dikatakan:

أبلج الحق
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“Al-Haq adalah terang jelas.”

Kondisi  ini  terjadi  pada  semua  orang  yang  mendapat
petunjuk seperti banyak dalam kisah-kisah yang mutawatir.
Juga  terjadi  pada  sahabat  radhiyallahu  anhum,  banyak
sekali  kisah-kisah  pada  awal  keislaman  mereka  yang
merubah wajah mereka. Maka dikatakan:

به ذهب الذي الوجه بغير رجع

“Dia kembali dengan wajah yang berbeda sebelum pergi.”

Semua hal tersebut masuk dalam makna ini.

Faktor Jiwa Membenci Al-Haq

Tetapi  bagaimana jiwa bisa  membenci  al-haq dan  tidak
berlapang dada dengannya?

Pahamilah, sesungguhnya kebencian jiwa pada al-haq bisa
karena  banyak  faktor.  Diantaranya  kebencian  jiwa  pada
taklif (pembebanan  syariat)  seperti  dalam  sabdanya
shalallahu alaihi wassalam:

بالمكارهG الجنة حُفت
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“Janah  itu  diliputi  dengan  perkara-perkara  yang  dibenci
jiwa.” (Shahih Muslim)

Faktor lainnya penerimaan jiwa pada kebatilan dan terlalu
lama  berinteraksi  dengannya.  Sebab  itu  orang  yang
berakal  ketika  menemui  kebatilan  sejak  awalnya  tidak
berlapang  dada  dengan  kebatilan  tersebut.  Bahkan  dia
akan  memaksa  mengikuti  al-haq walaupun  tidak
menyukainya.  Dalam  hadits  yang  diriwayatkan  oleh
Ahmad  dari  Anas  sesungguhnya  Nabi  shalallahu  alaihi
wassalam berkata kepada seseorang:

كارًها كنت وإن أَْسِلْم: قال كارًها، أجدني إني: قال تَْسلَْم أَْسِلْم 

“Masuk  Islam!  Kamu  selamat!  Dia  menjawab:  Saya
menemukan  dalam  Islam perkara  yang  tidak  saya  sukai.
Beliau  bersabda:  Masuk  Islam  meskipun  kamu
mendapatkan perkara yang dibenci!” 

Kapan  Seseorang  Merasakan  Kenikmatan  Mengikuti
Al-Haq

Orang yang berakal akan menemukan kelapangan dada
setelah  dia  mengikuti  al-haq dan  sabar  atasnya.
Kenikmatan kadang akan ditemui di awal perjalanan dan
kadang  ditemui  setelah  berlalunya  perjalanan.  Seperti
kenikmatan  kekuatan.  Allah  telah  menganugerahkan
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sebuah kekuatan pada ibu yang melahirkan tanpa kerja
keras dari usahanya sendiri. Kadang kenikmatan tersebut
akan diperoleh setelah sekian lama dalam ujian. 

Perbedaan  waktu  pada  setiap  orang  menerima
kenikmatan  ini  memiliki  keutamaannya  masing-masing.
Sedangkan jika ditanyakan manakah yang paling utama?
Maka  jawabannya;  siapa  yang  diberi  kenikmatan  di
awal  perjalanan  dia  harus  segera  meresponnya
dengan  rasa  syukur,  bila  tidak  hanya  akan  berubah
penderitaan.  Sedangkan  yang  menerimanya  setelah
dia  merasakan  kepenatan  maka  hasilnya  adalah
syukurnya. 

Siapa  yang  hatinya  dilapangkan  menerima  al-haq di
awal perjalanan, hasil keutamaannya adalah diuji rasa
syukurnya.  Jika  dia  tidak  bersyukur  kelapangannya
akan  berbalik   menjadi  kesempitan  lalu  hilanglah
keutamaanya.  Sedangkan  yang  mendapatkan
kelapangan  setelah  lamanya  penderitaan
sesungguhnya  keutamaanya  adalah  hasilnya.  Pada
akhirnya pencapaian nikmat syukur diperoleh karena
amal bukan dengan nikmat itu sendiri. Wallahu ‘alam.

Nikmat  kelapangan  dada  merupakan  pembuka  seluruh
nikmat. Tidak ada kenikmatan di semesta ini yang menjadi
kebaikan bagi penerimanya kecuali harus diawali dengan
kelapangan dada barulah yang lain  mengikuti.  Dia akan
merasakan  makna-makna  kebahagiaan  dalam  batinnya
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dari kenikmatan yang dia rasakan secara zhahir dan juga
batin.  Betapa  banyak  orang  yang  mendapatkan
kenikmatan  padahal  sesungguhnya  dia  merupakan
orang  yang  paling  menderita  dengan  kenikmatan
tersebut  atau  karena  hal  lain.  Dia  tidak  merasakan
kenikmatan yang dia peroleh dan juga yang lainnya.
Ini  merupakan  azab  yang  paling  sakit seperti  firman
Allah ta’ala:

َضْنًكا َمِعيَشًة لَُه َفِِإنَّ ِذْكرِي َعْن أَْعرََض َوَمْن

“Dan  barangsiapa  berpaling  dari  peringatan-Ku,  maka
sesungguhnya  baginya  penghidupan  yang  sempit.”
(Thaha: 124)

Lapang dada pada makna-makna akan menjadi nikmat jika
makna-makna itu terwujud. Kelapangan dada atas nikmat
zhahir  tidak  akan  didapatkan  kenikmatan  yang
sesungguhnya kecuali  dengan kelapangan dada ini,  jika
tidak maka dia menjadi  sempit  dadanya lalu  kehilangan
rasa kenikmatan tersebut.

Hakikat Peribadatan

Kebutuhan  dai  pada  kelapangan  dada  lebih  banyak
daripada  kebutuhannya  pada  perkara  lain.  Sebab
dakwah  itu  membawa  beban  ujian,  sakit  dan
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penderitaan. Apabila tidak ada kelapangan dada pada
al-haq  yang  dia  emban,  maka  lamanya  perjalanan
tentu  saja  akan  membuatnya  lari  dan  menyerah.
Dengan lapang dada, menjadikan dakwah pada al-haq
dan  mengemban  ujian  di  jalan-Nya  menjadi
kegembiraan. 

Keutamaan ini tidak bisa dimengerti kecuali dengan ilmu
memahami situasi  kondisi  dan posisi.  Dengan mengenal
hukum-hukum  taqdir  dan  menyerahkan  segala  urusan
pada  Allah  ta’ala sampai  tunduk  iradahnya.  Maka  dia
dapat mewujudkan peribadatan yang sempurna.  Karena
makna  hakikat  peribadatan  yaitu  ketika  seorang
hamba menyerah dan meninggalkan penolakan baik
batin maupun lahir.

Ayat  pertama  dalam  surat  Asy-Syarah  merupakan
anugerah  ilahiyah  atas  Rasulullah  shalallahu  alaihi
wassalam, Allah berfirman:

َصْدَرَك لََك نَْشرَْح أَلَْم

“Bukankan  kami  telah  lapangkan  bagimu  dadadamu?”
(Asy-Syarah: 1)

Ayat ini menerangkan padamu urgensi kondisi wadah
atau tempat untuk menampung makna-makna.  Tidak
cukup  hanya  terdapat  makna-makna  yang  shalihah
(baik) saja tetapi harus ada wadah yang baik juga. Ini
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merupakan  salah  satu  bab  dari  bab-bab  ilmu  taqdir.
Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bersabda:

فَأمسكوا القدر ُذكر إذا

“Jika  disebutkan tentang takdir  maka diamlah.” (Musnad
Al-Harits  karya  Al-Haitsami,  Al-Hafizh  Al-Iraqi  berkata
dalam  Takhrij  Ahadits  Al-Ihya:  Diriwayatkan  oleh  Ath-
Thabrani dari hadits Ibnu Masud dengan sanad hasan)

Sebab  andai  ditanyakan  mengapa  Allah  menciptakan
wadah  yang  shalih  dan  wadah  yang  rusak?  Lalu
bagaimana standar pembagian takdir  ini  di  alam ghaib?
Maka  jawabannya:  Seperti  yang  pernah  diucapkan  oleh
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu:

فيهاG ازداد نظرًا فيها ازداد كلما الشمس في كالناظر القدر في الناظر
حيرة

“Meneliti  pada  takdir  seperti  memandang  matahari.
Semakin  lama  memandangnya  semakin  pedih.”
(Disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar rahimahullah ta’ala dalam
Jami Bayan Al-Ilmu wa Fadhlihi)

Memandang  pada  taqdir  seperti  memandang  matahari,
makin lama dipandang maka makin panas

Dan Allah berfirman:
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اْلِخَيرَُة لَُهُم َكاَن َما َويَْخَتارُ يََشاُء َما يَْخلُُق َوَربَُّك

“Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan
memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka.” (Al-
Qashshas: 68)

Sudah  seharusnya  bagi  seorang  hamba  jika  dia
mengetahui  al-haq  maka  bersunguh-sungguh  dirinya
untuk  beramal  menumbuhkan  biji.  Namun  apabila  dia
tidak bisa  menumbuhkan biji,  maka hendaknya beramal
bersunguh-sungguh  dan  berusaha  untuk  mengikuti
syariat.
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