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Sekapur Sirih Penerjemah

uku ini  mengupas tuntas rahasia  iradah.  Siapa yang ingin
mencapai puncak kepribadian manusia harus memiliki  ira-

dah. Seperti Rasulullah  shalallahu alaihi wassalam yang memiliki
iradah sempurna  sehingga  dapat  melakukan  perubahan  tatanan
dunia mewujudkan janji ilahiyah. Sehingga siapapun yang mengi-
nginkan iradah, dia harus menengok pada kepribadian nabawiyah.
Pencapaian seseorang dalam kebaikan tergantung dengan sejauh
mana kedekatan dan keterikatannya pada kepribadian nabawiyah.
Dan rahasia makna kepribadian nabawiyah tersimpan dalam surat
Asy-Syarah yang agung ini.

B

Bila diamati dengan seksama, tafsir Asy-Syarah ini boleh di-
nobatkan menjadi salah satu buku motivasi terbaik bagi siapapun
yang ingin memiliki iradah tinggi dalam dakwah dan tarbiyah. Di-
tulis oleh Syeikh Umar Mahmud Abu Umar atau dikenal dengan
Abu Qatadah Al-Falestini  hafizhahullah yang telah berdakwah de-
ngan iradah tinggi. Membaca buku ini tidak seperti membaca teks,
tapi kita digiring langsung membaca sampel iradah yang dicontoh-
kan  oleh  penulis.  Bagaimana  berusaha  tetap  teguh  memohon
pertolongan Allah terus istiqamah dalam iman dan amal pada situ-
asi apapun dan kapanpun.

Siapa yang dapat memahami makna-makna yang terkandung
dalam surat Asy-Syarah, berarti dia menemukan rumus naik kelas
menjadi pribadi agung. Dengan mengamalkan surat ini akan ter-
wujud  aktivitas  yang  menghasilkan  perubahan  dan  terwujud
kemenangan, tamkin di zaman kita atas izin Allah ta’ala.
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Menjadi Pribadi Tangguh 

Diterjemahkan selama hampir dua tahun dari Jumadil Akhir
1441  (Januari  2020)  dan  alhamdulillah selesai  pada  Safar  1443
(September  2021).  Kemudian kami  memilah menjadi  pasal-pasal
dan memberi judul pasal agar memudahkan pembaca memahami
isi dan supaya lebih terstruktur.

Kami memohon pada Allah taufik dalam semua urusan, men-
jadikan perkataan bisa diterima di hati dan telinga sesungguhnya
Dia ta’ala Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa.

Allahuma rahmatilah orang tua kami yang telah mengasuh
kami di waktu kecil.

Allahuma ampunilah  guru-guru  kami  yang  telah  mengajar
ilmu dan mentarbiyah adab kami dan kumpulkan kami di janah-Mu
yang mulia ya arhamurrahimin.

ُ مِيُع الْعَلِيم نَْت الّسَ َك َأ� َّ ن اۖ  ِإ� َّ ْل مِن َّ نَا تَقَب َّ رَب
“Ya Rabb kami terimalah daripada kami (amalan

kami), sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui.”

Malam jumat 17 Safar 1443 H / 23 September 2021

Penerjemah

Zen Ibrahim
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Mukadimah Penulis

وبالجملة العظيم، العلي بالله ِإلا قوة ولا حول ولا الوكيل، ونعم الله فحسبنا
لمن وغفر ستر من على الله فستر البشر، على يعز َأمر الخطر من فالسلامة

:غفر

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 meru-
pakan perkara yang membuat manusia menjadi teguh, maka Allah
akan menutupi dosa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengan-
puni dosa siapa saja yang Dia kehendaki.

Lihatlah ia dengan pandangan sayang
Berbaiksangkalah 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
Pada Nabi musthafa Muhammad manusia pilihan
Dan keluarganya, siang maupun malam
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Menjadi Pribadi Tangguh 

الرحيم الرحمن الله بسم

َأستعين وبه

َأجمعين، وصحبه آله وعلى محمد على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد
بعد؛ َأما

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.
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Mengembalikan Fitrah Manusia
esungguhnya manusia yang memiliki puncak ketinggian ter-
tinggi  dan  paling  sempurna  adalah  Rasulullah  shalallahu

alaihi  wassalam.  Allah telah memanajemen Rasul-Nya  shalallahu
alaihi wassalam dengan al-qadha al-kauni (ketetapan Allah terha-
dap segala hal  yang terjadi di  alam ini)  dalam berbagai macam
peristiwa-peristiwa pilihan yang beliau sangat mencintai ketentuan
Allah subhanahu wa ta’ala tersebut. 

S

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

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

Rasulullah  shalallahu alaihi wassalam adalah manusia yang
memiliki iradah, dan setiap iradah memiliki ikhtiar. Manusia dicip-
takan  dengan  fitrah  yang  seimbang  selamat  dari  cacat.  Tetapi
dalam perjalanan kehidupannya, fitrahnya ini  bisa berubah, ber-
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ganti dan memiliki kekurangan.  Untuk mengembalikan  iradah
manusia pada apa yang diinginkan Allah agar mencapai pun-
cak  ketinggian manusia  harus  melakukan perbaikan pada
fitrah ini agar kembali pada fitrah yang seimbang semula.
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Proses Seleksi

saha  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 mewu-
judkan cinta dan ridha Allah.  Tetapi, pencapaian mereka pada
posisi ketinggian itu harus melewati proses seleksi terlebih
dahulu.

U

Mereka adalah warisan nubuwah, setiap dari mereka meru-
pakan 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 se-
perti firman Allah:

َّ ْورَثْنَا ثُم َاَب َأ� َمِْنهُْم عِبَادِنَا مِْن اْصطَفَيْنَا الَّذِيَن الْكِت ٌ ف مُْقتَِصدٌ وَمِْنهُْم لِنَْفِسهِ َظالِم
ْذِن بِاْلخ�َيْرَاِت َسابٌِق وَمِْنهُْم ِ بِِإ� ه َّ َ ذَلَِك الل ُ الْفَْضُل هُو الْ�كَبِير

“Kemudian  Kitab  itu  Kami  wariskan  kepada  orang-
orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami,
lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mere-
ka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan
dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu ber-
buat  kebaikan dengan izin  Allah.  Yang demikian itu
adalah karunia yang amat besar.” (Fathir: 32)
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Ayat dari surat Fathir ini, memiliki beragam tema. Membica-
rakan  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 se-
buah hadits Nabi shalallahu alaihi wassalam :

المبشرات وبقيت النبوة، ذهبت
“Nubuwah telah hilang dan tersisa kabar-kabar gembi-
ra.” (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,  di-
mengerti  kemudian  disyukuri.  Hamba  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 be-
danya  dengan  mengenali  nikmat-nikmat  harta,  kesehatan  dan
selainnya yang berupa nikmat materi. Setiap kenikmatan yang ti-
dak  dikenali  manusia  secara  benar  akan  mengakibatkan
peremehan, lalai mensyukuri dan lalai berdoa.
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Macam-macam Seleksi

alam surat Asy-Syarah membahas mengenai seluruh seleksi
pilihan dan berbagai macam bentuk-bentuknya.  Surat ini

telah membagi seleksi menjadi dua bentuk:
D

1. Bentuk seleksi untuk menghapus akhlak buruk manusia da-
lam perjalanan kehidupannya.

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

Dengan seleksi ini menunjukkan bahwa Rasulullah  shalalla-
hu  alaihi  wassalam merupakan  manusia  yang  berlaku  padanya
kodrat  sebagai  manusia  mengalami  berbagai  macam  peristiwa-
peristiwa seperti yang terjadi pada manusia lain sepanjang kehi-
dupannya. Tetapi 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.  De-
ngan  komitmen  akan  diperoleh  keteguhan  ketika  melalui
seleksi. Dengan meningginya iradah peribadatan akan mem-
buat pelakunya terhindar jatuh dari seleksi ini.

Surat ini  memiliki  makna khusus bagi kehidupan mukmin,
yaitu ayat:
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ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا  ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا فَِإ�  ِإ�

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

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

arenanya,  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 was-
salam di surat Al-Fatihah dalam hadits qudsi:

K

عبدي وبين بيني الصلاة 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 pene-
rimaan. Jika wadah itu rusak akan pula merusak apa yang di
dalam wadah tersebut. 

Pada hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata:

النبي. سمع عند  قاعد  يل  بينما جبر قال  عنهما  الله  رضي  ابن عباس  :عن  - -

:نقيًضا من فوقه. فرفع رَأسه. فقال »هذا باب من السماء فتح اليوم. لم يفتح

:قط ِإلا اليوم. فنزل من ملك. فقال هذا ملك نزل ِإلى الأرض. لم ينزل قط
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:ِإلا اليوم. فسلم وقال َأبشر بنورين َأوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب

وخواتيم سورة البقرة. لن تقرَأ بحرف منهما ِإلا َأعطيته«
“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 ke-
cuali  hari  ini’.  Lalu malaikat itu memberi salam dan
berkata: ‘Bergembiralah dengan dua cahaya yang ke-
duanya 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 permintaan-
mu’.”

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 fir-
man Allah:

ُسوُل آمََن َّ نْزَِل بِمَا الر Àَأ ِ لَيْه ِ مِْن ِإ� وَالْمُؤْمِنُونَ رَبِّه
“Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturun-
kan  kepadanya  dari  Rabbnya,  demikian  pula  orang-
orang yang beriman.” (Al-Baqarah: 285)

Sampai firman-Nya ta’ala:

َطعْنَا سَمِعْنَا وَقَالُوا نَا غُْفرَانََك وََأ� َّ لَيَْك رَب ُ وَِإ� الْمَِصير
“Dan  mereka  mengatakan:  ‘Kami  dengar  dan  kami
taat’.” (Al-Baqarah: 285)

Seperti dalam Al-Fatihah:
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اكَ َّ ي اكَ نَعْبُدُ ِإ� َّ ي نَْستَعِينُ وَِإ�
“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 peman-
tapan mental untuk membawa suatu cita-cita yang berat seperti
firman Allah ta’ala:

ا َّ ن ثَقِيلًا قَوْلًا عَلَيَْك َسنُلْقِي ِإ�
“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 menyampai-
kan  Al-Quran.  Juga  melukiskan  jejak-jejak  perjalanan  manusia
serta berbaliknya dia mundur kebelakang dari perjuangan bersa-
maan dengan seleksi takdir bagi orang beriman yang merupakan
bagian dari iradah Allah padanya. Demikian juga melukiskan jejak
perjalanan orang-orang mukmin yang teguh dan konsisten beramal
shalih sampai menemui al-yaqin (ajal).
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Penjelasan Singkat Surat Asy-
Syarah

umlah surat Asy-Syarah delapan ayat. Setiap ayatnya mendes-
kripsikan  satu  kalimat  yang  utuh.  Seperti  ciri  surat-surat

Makiyah lainnya yang kalimatnya terangkai seperti melesat cepat
akibat dorongan dari sebuah ledakan, isinya berat dan berkesinam-
bungan. 

J

Ayat-ayatnya langsung menuju inti tujuan yang dimaksud se-
cara  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 la-
fazh dengan maknanya meluap meluas dan lengkap. 

Surat ini terletak diantara surat-surat Makiyah lainnya se-
perti surat Al-‘Ala, Al-Ghasyiah, Alam Tara, dan Wa Raaita. Serta
berada sebelum surat Iqra, surat pertama yang turun pada Rasul-
ullah  shalallahu  alaihi  wassalam.  Surat  Iqra  merupakan  surat
istimewa karena menjadi anugerah nikmat ilahiyah yang limpahan-
nya 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 di antara kedua nikmat tadi,
nikmat hidayah dan iman yang dilimpahkan seluas-luasnya pada
Rasulullah shalallahu alaihi wassalam yaitu dalam firman-Nya:
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لَْم )فَآوَى يَتِيمًا َيجِْدكَ َأ� ا وَوَجَدَكَ( 6  )فَهَدَى َضالًّ لًا وَوَجَدَكَ( 7  �Øعَاِئ
ْغنَى فََأ�

“Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim,
lalu Dia melindungi(mu). dan Dia mendapatimu seba-
gai  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 مَّ ِ وََأ� ِنِعْمَة فَحَّدِْث رَبَِّك ب
“Dan terhadap nikmat Rabbmu hendaklah engkau nya-
takan.” (Adh-Dhuha: 11)

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

لَْم َصْدرَكَ لََك نَشْرَْح َأ�
“Bukankah  Kami  telah  melapangkan  dadamu.” (Asy-
Syarah: 1)

13



Latar Belakang Ayat 1

Firman Allah ta’ala

لَْم َصْدرَكَ لََك نَشْرَْح َأ�
“Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muham-
mad).” (Asy-Syarah: 1)

Pertanyaan yang terdetik dalam hati  Rasulullah  shalallahu
alaihi wassalam dimulai dari surat ini. Seakan-akan surat sebelum-
nya  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 ri-
salah kemudian Allah jawab dengan kenikmatan-kenikmatan yang
telah 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 Makah. Yakni fase banyaknya pertanyaan-pertanya-
an,  emosional,  kondisi  yang  muncul  dari  jiwa  setelah  turunnya
wahyu dan nubuwah.

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

ْن تَرُْجو ُكنَْت وَمَا ُلْقَى َأ� لَيَْك ي َاُب ِإ� ا الْكِت لَّ ً ِإ� رَبَِّك مِْن رَْحمَة
“Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran di-
turunkan  kepadamu,  tetapi  ia  (diturunkan)  karena
suatu rahmat yang besar dari Rabbmu.” (Al-Qhashas:
86)

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

يا ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول به بُدئ ما َأول كان يرى لا فكان النوم، في الصادقة الرؤ
يا بغار يلحق فكان الخلاء ِإليه ُحبب ثم الصبح، فلق مثل جاءت ِإلا رؤ
يرجع َأن قبل العدد ذوات الليالي- التعبد والتحنث قال- فيه فيتحنث حراء
يتزود َأهله، ِإلى الحق فجئه حتى بمثلها، فيتزود خديجة ِإلى يرجع ثم لذلك، و
ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول فقال. اقرَأ فقال الملك فجاءه حراء غار في وهو َأنا ما»:� 

.اقرَأ فقال. َأرسلني ثم الجهد مني بلغ حتى فغطني فأخذني قال. «بقارئ
.َأرسلني ثم الجهد، مني بلغ حتى الثانية فغطني فأخذني. «بقارئ َأنا ما قلت»

الجهد مني بلغ حتى الثالثة فغطني فأخذني. «بقارئ َأنا ما قلت». اقرَأ فقال
نْسَانَ خَلََق( 1 )خَلََق الَّذِي رَبَِّك بِاسِْم اقْرََأ�: }فقال. َأرسلني ثم عَلٍَق مِْن اْلِإ�
َك اقْرََأ�( 2) Àّ َب ُ وَر كْرَم مَ الَّذِي( 3 )اْلأ� َّ ِ عَل ]بِالْقَلَم الآيات[. 4-�  1: العلق{ 

}قوله ِإلى مَ:  َّ نْسَانَ عَل ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول بها فرجع{. يَعْلَْم لَْم مَا اْلِإ� ترجف 
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ذهب حتى فزملوه. «زملوني زملوني» فقال خديجة على دخل حتى بوادره
نفسي على خشيت لقد لي، ما خديجة َأي»: لخديجة قال الروع عنه

“Menjelang turunnya wahyu pertama kepada Rasulul-
lah  shalallahu  alaihi  wassalam,  beliau  sering  mimpi
yang baik ketika tidur. Biasanya mimpi itu terlihat je-
las oleh beliau, seperti jelasnya cuaca pagi. Semenjak
itu  hati  beliau  tertarik  untuk  mengasingkan  diri  ke
Gua Hira. Di situ beliau beribadah beberapa malam, ti-
dak  pulang  ke  rumah  istrinya.  Untuk  itu  beliau
membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan
habis,  beliau kembali  kepada Khadijah,  untuk meng-
ambil  lagi  perbekalan  secukupnya.  Kemudian  beliau
kembali ke Gua Hira. Hingga suatu ketika datang ke-
padanya  kebenaran  (wahyu),  yaitu  sewaktu  beliau
masih berada di  Gua Hira.  Malaikat  datang kepada-
nya,  lalu  berkata,  ‘Bacalah!’  Rasulullah  shalallahu
alaihi wassalam menjawab, ‘Aku tidak bisa membaca’.
Beliau menceritakan, ‘Maka aku ditarik dan dipeluk-
nya  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 dile-
paskan  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 be-
liau kepada Khadijah binti  Khuwailid,  ‘Khadijah,  ada
apa dengan diriku. Sesungguhnya aku mencemaskan
atas diriku’.” (Shahih Al-Bukhari)
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Jiwa Para Rasul Saat Menerima 
Risalah

irah-sirah para rasul  termasuk Rasulullah  shalallahu alaihi
wassalam, mengungkapkan munculnya suatu emosi, perasa-

an yang mengombak-ombak pada saat wahyu pertama kali turun.
Mereka merasakan risalah yang turun di luar kemampuan mereka
untuk melaksanakannya. 

S

Seperti  Nabi  Musa  alaihissalam ketika  mendapat  perintah
untuk menemui Firaun untuk menyampaikan risalah, Musa berka-
ta:

نِّي رَّبِ قَاَل خَاُف ِإ� ْن َأ� )يُكَذِّبُوِن َأ� يَِضيُق( 12  لِسَانِي يَنْطَلُِق وَلَا َصْدرِي وَ
ْرِسْل لَى فََأ� خَاُف ذَنٌْب عَلَيَّ وَلَهُْم( 13 )هَارُونَ ِإ� ْن فََأ� يَْقتُلُوِن َأ�

“Berkata Musa: "Ya Rabbku, sesungguhnya aku takut
bahwa mereka akan mendustakan aku. Dan (karena-
nya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka
utuslah (Jibril) kepada Harun. Dan aku  memiliki dosa
terhadap mereka, maka aku takut mereka akan mem-
bunuhku.” (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. Be-
liau seakan tidak percaya dengan balik bertanya: 
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هم؟ مخرجي َأو
“Apakah mereka benar akan mengusirku?” (Al-Bukhari
dan Muslim)

Dimaklumi, pertanyaan-pertanyaan berat dalam hati terdetik
ketika diri dalam keadaan kepayahan, kesempitan dan kegalauan. 
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Ilmu dan Iman Melapangkan Dada
ebab itu datangnya ketenangan dan ilmu bisa membuat jiwa
menjadi lapang dan lega. Keadaan yang menjadikan seseo-

rang menjadi paham dan mengerti secara sempurna. Inilah yang
disebut kegembiraan iman dan ilmu sebagaimana firman Allah
ta’ala dalam surat Yunus:

S

هَا Àّي اُس يَاَأ� َّ ٌ جَاءَتْكُْم قَْد الن ٌ رَبِّكُْم مِْن مَوْعِظَة دُورِ فِي لِمَا وَِشفَاء Àوَهُدًى الّص
ٌ ِ بِفَْضِل قُْل( 57 )لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَْحمَة ه َّ ِ الل بِرَْحمَتِه َ فَلْيَْفرَُحوا فَبِذَلَِك وَ ٌ هُو ا خَيْر َّ مِم
يَجْمَعُونَ

“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 de-
ngan  itu  mereka  bergembira.  Kurnia  Allah  dan
rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mere-
ka kumpulkan’.” (Yunus: 57-58)

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

ٌ ٌ رَبِّكُْم مِْن مَوْعِظَة وَِشفَاء
“Pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penya-
kit-penyakit.”
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Sedangkan  kegembiraan  selain  itu  adalah  tercela  bahkan
menjadi sebab azab Allah ta’ala atas mereka pada hari kiamat se-
perti  firman  Allah  ta’ala subhanahu  dalam  surat  Ghafir  yang
menerangkan sebab azab pada mereka:

ْ بِمَا ذَل�ِكُْم ْرِض فِي تَْفرَُحونَ ُكنْتُم ْ وَبِمَا اْلحَّقِ بِغَيْرِ اْلأ� تَمْرَُحونَ ُكنْتُم
“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 di akhir
surat ini kegembiraan batil dengan firman-Nya:

ا َّ ِ مَِن عِنْدَهُْم بِمَا فَرُِحوا بِالْبَيِّنَاِت رُُسلُهُْم جَاءَْتهُْم فَلَم الْعِلْم
“Maka  tatkala  datang  kepada  mereka  rasul-rasul
(yang diutus kepada) mereka dengan membawa keta-
rangan-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 kela-
pangan  dada  bersamaan  dengan  kedatangan  nubuwat  yang
menghasilkan ketentraman dan ilmu. 
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Syirik dan Maksiat Membuat Dada 
Terhimpit

alam 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 menja-
di  sesak terhimpit-himpit seperti firman Allah  ta’ala dalam surat
Al-Haj:

D

َ ِ ُحنَفَاء ه َّ َ لِل ِ مُشْرِِكينَ غَيْر ِ يُشْرِْك وَمَْن بِه ه َّ مَا بِالل َّ ن مَاءِ مَِن خَرَّ فَكََأ� ُ الّسَ فَتَْخطَفُه
ُ يْر ْو الّطَ ِ تَهْوِي َأ� ُ بِه َسحِيٍق مَكَاٍن فِي الرِّيح

“Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan
sesuatu  dengan  Dia.  Barangsiapa  mempersekutukan
sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah ja-
tuh  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:

ُ ُ فَتَْخطَفُه يْر الّطَ
“Disambar oleh burung.”

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

ْو ِ تَهْوِي َأ� ُ بِه َسحِيٍق مَكَاٍن فِي الرِّيح
“Atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.”

Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-An’am:

نَْدعُو قُْل هِ دُوِن مِْن َأ� َّ نَا وَلَا يَنْفَعُنَا لَا مَا الل Àّيَضُر Àِّنَا عَلَى وَنُرَد ْعقَاب ْذ بَعْدَ َأ� هَدَانَا ِإ�
ُ ه َّ ُ كَالَّذِي الل يَاطِينُ اْستَهْوَتْه ْرِض فِي الّشَ ُ حَيْرَانَ اْلأ� ْصحَاٌب لَه ُ َأ� لَى يَْدعُونَه ِإ�

ّنَ قُْل اْئْتِنَا الْهُدَى هِ هُدَى ِإ� َّ َ الل مِْرنَا الْهُدَى هُو Àوََأ َ الْعَالَمِينَ لِرَّبِ لِنُْسلِم
“Katakanlah: ‘Apakah kita akan menyeru selain daripa-
da  Allah,  sesuatu  yang  tidak  dapat  mendatangkan
kemanfaatan kepada kita dan tidak (pula) mendatang-
kan 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 kea-
daan  bingung,  dia  mempunyai  kawan-kawan  yang
memanggilnya kepada jalan yang lurus  (dengan me-
ngatakan):  ‘Marilah  ikuti  kami’.  Katakanlah:
‘Sesungguhnya  petunjuk  Allah  itulah  (yang  sebenar-
nya) petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan diri
kepada Rabb semesta alam’.” (Al-An’am: 71)

Maksudnya;  kesempitan dada  dan saling  berbenturan,  ke-
linglungan dan tidak memiliki keteguhan, membuahkan kesedihan
dan pecahnya kebaikan serta terhalang dari hidayah. 
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Ilmu yang Diamalkan

ebalikan itu semua adalah keyakinan, ilmu, ketentraman dan
tidak bisa mencapainya kecuali dengan kelapangan dada ka-

rena adanya ilmu, mendapat keyakinan dan menghasilkan  tsabat
(keteguhan) seperti firman Allah ta’ala:

K

ُ يُرِدِ فَمَْن ه َّ ْن الل ُ َأ� ُ يَشْرَْح يَهْدِيَه ْسلَاِم َصْدرَه ْن يُرِْد وَمَْن لِلِْإ� ُ َأ� َيجْعَْل يُِضلَّه
ُ مَا حَرَجًا َضيِّقًا َصْدرَه َّ ن دُ كََأ� عَّ مَاءِ فِي يَّصَ ُ َيجْعَُل كَذَلَِك الّسَ ه َّ عَلَى الرِّْجَس الل
يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِيَن

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberi-
kan  kepadanya  petunjuk,  niscaya  Dia  melapangkan
dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsi-
apa  yang  dikehendaki  Allah  kesesatannya,  niscaya
Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit,  seolah-
olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menim-
pakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.”
(Al-An’am: 125)

Dada menjadi lapang karena ilmu dan amal.  Jadi bukan ha-
nya  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 wassa-
lam,  beliau menemukan penyerahan diri,  ridha dan ketentraman
ketika dada beliau telah merasa lapang.

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

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

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

Terdapat dua keadaan ilmu:
Pertama;  Keadaan  iman.  Tidak  dikatakan  seseorang  beri-

man kecuali dia mengimani pada yang ghaib. Orang yang hanya
melihat pada yang bisa dilihat tidak bisa disebut mukmin. Orang
mukmin adalah yang membenarkan sesuatu yang ghaib. 

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

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

ِ: }الله رسول على نزلت لما ه َّ مَاوَاِت فِي مَا لِل ْرِض فِي وَمَا الّسَ ْن اْلأ� مَا تُبْدُوا وَِإ�
نْفُِسكُْم فِي ْو َأ� ُ َأ� ِ ُيحَاِسبْكُْم ُتخْفُوه ُ بِه ه َّ ُ الل ُ لِمَْن فَيَغْفِر يُعَّذُِب يَشَاء ُ مَْن وَ يَشَاء

ُ ه َّ ٌ شَْيءٍ كُّلِ عَلَى وَالل ]قَدِير َأصحاب على ذلك فاشتد قال [.284: البقرة{ 
!الله رسول َأي: فقالوا. الركب على بركوا ثم الله رسول فأتوا الله رسول

نزلت وقد. والصدقة والجهاد والصيام الصلاة. نطيق ما الأعمال من كُلفنا Àَأ
كما تقولوا َأن َأتريدون»:� ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال. نطيقها ولا. الآية هذه عليك
غفرانك وَأطعنا سمعنا: قولوا بل وعصينا؟ سمعنا: قبل�كم من الكتابين َأهل قال
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فلما. المصير وِإليك ربنا غفرانك وَأطعنا سمعنا: قالوا. «المصير وِإليك ربنا
}ِإثرها في الله فأنزل. َألسنتهم بها ذلت القوم اقترَأها ُسوُل آمََن:  َّ نْزَِل بِمَا الر Àَأ

ِ لَيْه ِ مِْن ِإ� ِ آمََن كُّلٌ وَالْمُؤْمِنُونَ رَبِّه ه َّ ِ بِالل كَتِه �Øوَمَلَاِئ ِ ِ وَُكتُبِه بَيْنَ نُفَرُِّق لَا وَرُُسلِه
حَدٍ ِ مِْن َأ� َطعْنَا سَمِعْنَا وَقَالُوا رُُسلِه نَا غُْفرَانََك وََأ� َّ لَيَْك رَب ُ وَِإ� ]الْمَِصير :البقرة{ 

يُكَلُِّف لَا-: }وجّلَ عّزَ- الله فأنزل. تعالى الله نسخها ذلك فعلوا فلما[. 285
ُ ه َّ ا نَْفسًا الل لَّ نَا اْكتَسَبَْت مَا وَعَلَْيهَا َكسَبَْت مَا لَهَا وُْسعَهَا ِإ� َّ ْن تُؤَاِخْذنَا لَا رَب ِإ�
ْو نَِسينَا نَا َأ� ْخطَأ� نَا}« نعم: قال»[. 286: البقرة{ ]َأ� َّ صْرًا عَلَيْنَا تَحْمِْل وَلَا رَب َكمَا ِإ�
ُ نَا}« نعم: قال»[. 286: البقرة{ ]قَبْلِنَا مِْن الَّذِيَن عَلَى حَمَلْتَه َّ لَا مَا تُحَمِّلْنَا وَلَا رَب
َ ِ لَنَا َطاقَة ]بِه }نعم: قال[. )286: البقرة{  ا وَاْعُف(  َّ ْ عَن وَاْرحَمْنَا لَنَا وَاْغفِر
نَْت يَن الْقَوِْم عَلَى فَانْصُرْنَا مَوْلَانَا َأ� («نعم: قال»[. 286: البقرة{ ]الْكَافِرِ

 

“Tatkala turun pada Rasulullah  shalallahu alaihi was-
salam ayat:

ِ ه َّ مَاوَاِت فِي مَا لِل ْرِض فِي وَمَا الّسَ ْن اْلأ� نْفُِسكُْم فِي مَا تُبْدُوا وَِإ� ْو َأ� ُ َأ� ُتخْفُوه
ِ ُيحَاِسبْكُْم ُ بِه ه َّ ُ الل ُ لِمَْن فَيَغْفِر يُعَّذُِب يَشَاء ُ مَْن وَ ُ يَشَاء ه َّ شَْيءٍ كُّلِ عَلَى وَالل

ٌ قَدِير
“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 menyembu-
nyikan,  niscaya  Allah  akan  membuat  perhitungan
dengan kamu tentang  perbuatanmu itu.  Maka  Allah
mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyik-
sa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa
atas segala sesuatu.” (Al-Baqarah: 284)

Para  sahabat  menemui  Rasulullah  shalallahu  alaihi
wassalam   kemudian mereka menderumkan kendara-
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annya. Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, kami dibe-
bani 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: ‘Apa-
kah 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 ke-
pada-Mu kami kembali.’ Lalu sahabat berkata: ‘Kami
mendengar  dan  taat,  kami  memohon  ampunan-Mu
Rabb kami, dan kepada-Mu kami kembali.’ Maka keti-
ka  kaum  membacanya  lisan-lisan  mereka  menjadi
lembut. Lalu turunlah ayat:

ُسوُل آمََن َّ نْزَِل بِمَا الر Àَأ ِ لَيْه ِ مِْن ِإ� ِ آمََن كُّلٌ وَالْمُؤْمِنُونَ رَبِّه ه َّ ِ بِالل كَتِه �Øوَمَلَاِئ ِ وَُكتُبِه
ِ حَدٍ بَيْنَ نُفَرُِّق لَا وَرُُسلِه ِ مِْن َأ� َطعْنَا سَمِعْنَا وَقَالُوا رُُسلِه نَا غُْفرَانََك وََأ� َّ لَيَْك رَب وَِإ�
ُ الْمَِصير

‘Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturun-
kan  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  mem-
beda-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)

Kemudian  ketika  mereka  melaksanakannya,  Allah
menghapusnya dengan menurunkan firman-Nya:

ُ يُكَلُِّف لَا ه َّ ا نَْفسًا الل لَّ نَا اْكتَسَبَْت مَا وَعَلَْيهَا َكسَبَْت مَا لَهَا وُْسعَهَا ِإ� َّ لَا رَب
ْن تُؤَاِخْذنَا ْو نَِسينَا ِإ� نَا َأ� ْخطَأ� َأ�

‘Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari ke-
bajikan) 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)
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Nabi bersabda: ‘Iya.’

نَا َّ صْرًا عَلَيْنَا تَحْمِْل وَلَا رَب ُ َكمَا ِإ� قَبْلِنَا مِْن الَّذِيَن عَلَى حَمَلْتَه
‘Ya  Rabb kami,  janganlah Engkau bebankan kepada
kami beban yang berat  sebagaimana Engkau beban-
kan kepada orang-orang sebelum kami.’ 

Nabi bersabda: ‘Iya.’

نَا َّ َ لَا مَا تُحَمِّلْنَا وَلَا رَب ِ لَنَا َطاقَة بِه
‘Ya  Rabb  kami,  janganlah  Engkau  pikulkan  kepada
kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.’ 

Nabi bersabda: ‘Iya.’

ا وَاْعُف َّ ْ عَن نَْت وَاْرحَمْنَا لَنَا وَاْغفِر يَن الْقَوِْم عَلَى فَانْصُرْنَا مَوْلَانَا َأ� الْكَافِرِ
‘Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah
kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami
terhadap kaum yang kafir’. 

Nabi bersabda: ‘Iya.’”  (Shahih Muslim)
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Ujian Ilmu dan Amal

Redaksi hadits: 

َألسنتهم بها ذلت القوم اقترَأها فلما
“Maka  ketika  kaum membacanya  lisan-lisan  mereka
menjadi lembut.”

Menunjukkan  atas  kesungguhan  mereka  untuk  melawan
pembebanan yang dibenci dalam jiwa dan kesungguhan untuk me-
mahami 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 pela-
jaran dari semua ujian-ujian itu. 

Seperti yang terjadi pada sahabat saat terjadi perjanjian Hu-
daibiyah.  Mereka  tidak  memahami  makna  dibalik  perjanjian
tersebut padahal Allah telah menyebutnya dengan  fathan (keme-
nangan). Bahkan sabahat utama seperti Al-Faruq radhiyalahu anhu
tidak  memahaminya.  Lalu  setelah  menyadari  kesalahannya  dan
beristighfar beliau berkata: 

َأعمالًا لذلك فعملت
“Maka aku melakukan berbagai amalan untuk meng-
hapus kesalahan.”
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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 ha-
nya bisa dilakukan dengan cara:

a. Beramal shalih dan konsisten dalam amal.
b. Serta berusaha merenungi takdir-takdir di atas makna-

makna dan iradah ilahiyah.

Manusia yang paling membutuhkan untuk memperha-
tikan  kedua  perkara  tersebut  adalah  alim  yang  kuat
beribadah dan mujahid  yang beramal. Keduanya  merupakan
penyeru-penyeru dakwah, memerintah yang maruf dan melarang
yang mungkar.  Alim yang beribadah dan mujahid yang beramal,
keduanya merupakan penggerak yang dapat memecahkan berba-
gai  problem  di  tengah  masyarakat  baik  permasalahan  ilmiah
maupun amal nyata. 
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Berilmu Namun Tidak Beramal

Allah berfirman:

فَمَْن ُ شَرََح َأ� ه َّ ُ الل ْسلَاِم َصْدرَه َ لِلِْإ� ِ مِْن نُورٍ عَلَى فَهُو َيٌْل رَبِّه ِ فَو بُهُْم لِلْقَاِسيَة قُلُو
هِ ذِكْرِ مِْن َّ َك الل �Øولَِئ Àمُبِينٍ َضلَاٍل فِي َأ

“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hati-
nya untuk (menerima) Islam lalu ia mendapat cahaya
dari Rabbnya (sama dengan orang yang membatu hati-
nya)?  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 dida-
pat tanpa ilmu dan mujahadah. 

Kondisi  terkena fitnah ketentraman seperti  itu  hakikatnya
merupakan ketertipuan. Sebab orang yang jahil tetapi merasa ten-
tram,  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 me-
nyangka  akan  mendapatkan  kerehatan  ini  tanpa  iradah dan
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kesemangatan tinggi, dia keluar dari konsep keimanan Qurani. Se-
bab itu Allah berfirman:

الْمُتَنَافِسُونَ فَلْيَتَنَافَِس ذَلَِك وَفِي
“Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang ber-
lomba-lomba.” (Al-Muthafifin: 26) 

Dan sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam:

يتقنه َأن عملًا َأحدكم عمل ِإذا يحب وتعالى تبارك الله ِإن
“Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta’ala mencintai se-
seorang  dari  kalian  yang  beramal  secara  sungguh-
sungguh, sempurna dan konsisten.” (Syabul Iman)

Dan sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam :

الفردوس فاسألوه الله سألتم ِإذا
“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 me-
nuju  ilmu  qurani  yang  bermanfaat.  Sudah  seyogianya,  bagi  dai
kepada Allah, kelapangan hati hanya bisa diwujudkan dengan ya-
kin  diatas  hikmah  Allah  pada  taqdir-Nya.  Yaitu  dengan  cara
memperhatikan  sebab-sebabnya,  bekas-bekasnya  (atsar),  akibat-
akibatnya serta hikmah-hikmahnya.
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Menyatukan Ridha pada Allah dan 
Ridha pada Takdir Allah

embali pada kondisi ketika pertama kali Rasulullah shalalla-
hu  alaihi  wassalam menerima  wahyu,  yaitu  kecemasan

beliau  dari  persoalan  dan  tidak  mengertinya  makna-makna  ini
membuatnya tidak tentram. Ditambah lagi kekhawatiran mengha-
dapi penyikapan manusia seperti yang disampaikan oleh Waroqoh
bin Nufail radhillahu anhu.

K

Rasulullah  shalallahu alaihi wassalam waktu itu mengalami
dua kondisi yaitu; kondisi penerimaan ilmu dan 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
memperoleh keyakinan bergabung bersama jalan nabi-nabi terda-
hulu yang kondisi beliau mirip dengan kondisi mereka. Apa yang
akan beliau temui nanti juga telah dialami oleh para nabi sebelum-
nya. Maka terkumpul ridha hati dengan pengetahuan al-haq yang
jelas.

Kehendak Allah pada Rasulullah  shalallahu alaihi wassalam
memberikan kesempurnaan kelapangan yang sangat lapang.  Se-
hingga  terkumpul  pada  beliau kehendak menggapai  ridha
Allah dengan ridha pada keputusan dan takdir yang merupa-
kan kehendak Allah.
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Keadaan Hati pada Kebatilan

ebalikan dari kelapangan ilahiyah ini yaitu seseorang tidak
mampu memperoleh  al-haq dan tidak ridha pada-Nya atau

kelapangan pada kebatilan dan menikmatinya. Al-Quran telah me-
nyebutkan  kondisi  hati  pada  kebatilan,  membicarakan  tentang
keadaan hati pada kebatilan, yaitu:

K

Pertama; keadaannya sempit seperti firman Allah:

ْن يُرِْد وَمَْن ُ َأ� ُ َيجْعَْل يُِضلَّه  حَرَجًا َضيِّقًا َصْدرَه
“Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatan-
nya,  niscaya  Allah  menjadikan  dadanya  sesak  lagi
sempit.” (Al-An’am: 125)

Atau firman-Nya:

ُ كَالَّذِي يَاطِينُ اْستَهْوَتْه ْرِض فِي الّشَ ُ حَيْرَانَ اْلأ� ْصحَاٌب لَه ُ َأ� لَى يَْدعُونَه الْهُدَى ِإ�
اْئِْت

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

Atau firman-Nya:
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ِ يُشْرِْك وَمَْن ه َّ مَا بِالل َّ ن مَاءِ مَِن خَرَّ فَكََأ� ُ الّسَ ُ فَتَْخطَفُه يْر الّطَ
“Barangsiapa  mempersekutukan  sesuatu  dengan  Al-
lah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu
disambar oleh burung.” (Al-Haj: 31)

Semua ini masuk dalam satu ayat yaitu:

ْعرََض وَمَْن ّنَ ذِكْرِي عَْن َأ� ُ فَِإ� ً لَه َضنْكًا مَعِيشَة
“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka
sesungguhnya  baginya  penghidupan  yang  sempit.”
(Thaha: 124)

Kedua; lapang pada kebatilan dan menikmatinya seperti fir-
man Allah ta’ala:

َ يَوْم َ جَمِيعًا َيحْشُرُهُْم وَ ْ قَدِ اْلجِّنِ يَامَعْشَر نِْس مَِن اْستَْكثَرْتُم ْولِيَاؤُهُْم وَقَاَل اْلِإ� َأ�
نِْس مَِن نَا اْلِإ� َّ ِبَعٍْض بَعُْضنَا اْستَمْتََع رَب ب

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

Dan firman-Nya:

بُوا شْرِ Àبِهِمُ فِي وََأ بِكُْفرِهِْم الْعِجَْل قُلُو
“Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (ke-
cintaan menyembah) anak sapi karena kekafirannya.”
(Al-Baqarah: 93)

Dan firman-Nya:
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ا كَذَلَِك َّ ن يَّ ةٍ لِكُّلِ زَ مَّ Àعَمَلَهُْم َأ
“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 (pendo-
sa),  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 penyakit-
nya.  Seperti  kenikmatan  orang  kecanduan  narkoba  yang  pada
akhirnya membunuhnya. Seperti itulah.

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

ا كَذَلَِك َّ ن يَّ ةٍ لِكُّلِ زَ مَّ Àعَمَلَهُْم َأ
“Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap
baik amalan mereka.” (Al-An’am: 108)

Ayat ini umum mencakup setiap pelaku kebatilan. Kenikmat-
an  kelapangan  dada  yang  mereka  rasakan  berbeda  dengan
kelapangan pada  ahlul  haq.  Tampaknya hiasan ini  tidak  dialami
oleh pelaku kebatilan di fase pertama, karena kebatilan adalah ke-
gelapan  dalam  hati.  Kebatilan  akan  menimpa  seseorang  secara
bertahap sampai dia mengingkari jiwanya seperti dalam hadits:

لجلج والباطل
“Dan kebatilan adalah kegagapan.”
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Tetapi dengan lamanya diam pada kebatilan akan menghasil-
kan keselarasan dan terhiasi. Sedangkan pengikut al-haq, dia akan
memperoleh kelapangan dada sejak pertama menjumpainya seper-
ti firman ta’ala:

ُ ه َّ لُمَاِت مَِن ُيخْرُِجهُْم آمَنُوا الَّذِيَن وَلِيÀّ الل Àلَى الّظ ورِ ِإ� Àّ الن
“Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia me-
ngeluarkan  mereka  dari  kegelapan  kepada  cahaya.”
(Al-Baqarah: 257)

Seperti dikatakan:

َأبلج الحق
“Al-Haq adalah terang jelas.”

Kondisi ini terjadi pada semua orang yang mendapat petun-
juk 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 dikata-
kan:

به ذهب الذي الوجه بغير رجع
“Dia  kembali  dengan  wajah  yang  berbeda  sebelum
pergi.”

Semua hal tersebut masuk dalam makna ini.
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Faktor Jiwa Membenci Al-Haq

etapi  bagaimana  jiwa  bisa  membenci  al-haq dan  tidak
berlapang dada dengannya?T
Pahamilah,  sesungguhnya kebencian jiwa pada  al-haq bisa

karena  banyak  faktor.  Diantaranya  kebencian  jiwa  pada  taklif
(pembebanan  syariat)  seperti  dalam  sabdanya  shalallahu  alaihi
wassalam:

بالمكاره الجنة ُحفت
“Janah itu diliputi dengan perkara-perkara yang diben-
ci 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 ke-
batilan  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:

 ْ ْسلِم ْ: قال كارهًا، َأجدني ِإني: قال تَْسلَْم َأ� ْسلِم كارهًا كنت وِإن َأ�
“Masuk  Islam!  Kamu  selamat!  Dia  menjawab:  Saya
menemukan dalam Islam perkara yang tidak saya su-
kai.  Beliau  bersabda:  Masuk  Islam  meskipun  kamu
mendapatkan perkara yang dibenci!” 
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Kapan Seseorang Merasakan 
Kenikmatan Mengikuti Al-Haq

rang yang berakal akan menemukan kelapangan dada sete-
lah  dia  mengikuti  al-haq dan  sabar  atasnya. Kenikmatan

kadang akan ditemui di awal perjalanan dan kadang ditemui sete-
lah  berlalunya  perjalanan.  Seperti  kenikmatan  kekuatan.  Allah
telah menganugerahkan sebuah kekuatan pada ibu yang melahir-
kan tanpa kerja keras dari usahanya sendiri. Kadang kenikmatan
tersebut akan diperoleh setelah sekian lama dalam ujian. 

O

Perbedaan waktu pada setiap orang menerima kenikmatan
ini  memiliki  keutamaannya masing-masing.  Sedangkan jika  dita-
nyakan  manakah  yang  paling  utama?  Maka  jawabannya;  Siapa
yang diberi kenikmatan di awal perjalanan dia harus segera
meresponnya dengan rasa syukur, bila tidak hanya akan ber-
ubah 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 syu-
kurnya.  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.

39



Menjadi Pribadi Tangguh 

Nikmat kelapangan dada merupakan pembuka seluruh nik-
mat. 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 dari kenikmatan yang dia rasakan se-
cara  zhahir  dan  juga  batin.  Betapa  banyak  orang  yang
mendapat  kenikmatan padahal  sesungguhnya  dia  merupa-
kan  orang  yang  paling  menderita  dengan  kenikmatan
tersebut atau karena hal lain. Dia tidak merasakan kenik-
matan  yang  dia  peroleh  dan  juga  yang  lainnya.  Ini
merupakan azab yang paling sakit seperti firman Allah ta’ala:

ْعرََض وَمَْن ّنَ ذِكْرِي عَْن َأ� ُ فَِإ� ً لَه َضنْكًا مَعِيشَة
“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 ti-
dak  akan  didapatkan  kenikmatan  yang  sesungguhnya  kecuali
dengan kelapangan dada ini, jika tidak maka dia menjadi sempit
dadanya lalu kehilangan rasa kenikmatan tersebut.
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Hakikat Peribadatan

ebutuhan dai pada kelapangan dada lebih banyak da-
ripada  kebutuhannya  pada  perkara  lain.  Sebab

dakwah itu membawa beban ujian,  sakit  dan penderitaan.
Apabila tidak ada kelapangan dada pada al-haq yang dia em-
ban, 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 ke-
gembiraan. 

K

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 peribadat-
an yang sempurna.  Karena makna hakikat peribadatan yaitu
ketika seorang hamba menyerah dan meninggalkan penolak-
an baik batin maupun lahir.

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

لَْم َصْدرَكَ لََك نَشْرَْح َأ�
“Bukankan  kami  telah  lapangkan  bagimu  dadamu?”
(Asy-Syarah: 1)

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

فأمسكوا القدر ذُكر ِإذا
“Jika  disebutkan  tentang  takdir  maka  diamlah.”
(Musnad Al-Harits karya Al-Haitsami, Al-Hafizh Al-Ira-
qi berkata dalam Takhrij Ahadits Al-Ihya: Diriwayatkan
oleh Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Masud dengan sa-
nad hasan)

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

حيرة فيها ازداد نظرًا فيها ازداد كلما الشمس في كالناظر القدر في الناظر
“Meneliti  pada  takdir  seperti  memandang  matahari.
Semakin lama memandangnya semakin pedih.” (Dise-
butkan oleh Ibnu Abdil Bar rahimahullah ta’ala dalam
Jami Bayan Al-Ilmu wa Fadhlihi)

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

Dan Allah berfirman:

Àَّك َب ُ مَا َيخْلُُق وَر ُ لَهُمُ كَانَ مَا وََيخْتَارُ يَشَاء اْلخ�ِيَرَة
“Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki
dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi me-
reka.” (Al-Qashshas: 68)
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Sudah seharusnya bagi seorang hamba jika dia mengetahui
al-haq maka bersungguh-sungguh dirinya untuk beramal menum-
buhkan biji. Namun apabila dia tidak bisa menumbuhkan biji, maka
hendaknya  beramal  bersungguh-sungguh  dan  berusaha  untuk
mengikuti syariat.
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Pengampunan Dosa adalah Nikmat 
Teragung

Allah ta’ala berfirman:

نْقََض َظْهرَكَ ﴿٢وَوََضعْنَا عَنَْك وِْزرَكَ ﴿ ﴾ ٣﴾ الَّذِي َأ�

“Dan  Kami  telah  meletakkan  daripadamu  bebanmu.
Yang memberatkan punggungmu?” (Al-Insyirah: 2-3)

 
Telah disebutkan sebelumnya, kelapangan dada yang terpuji

didapatkan karena bersama al-haq. Tetapi sifat manusia bisa mela-
kukan perbuatan dosa sebagaimana sabda Rasulullah  shalallahu
‘alaihi wassalam:

ابُونَ َّ و َّ ينَ الت �Øاِئ اءٌ وَخَيْرُ اْلخَّطَ كُّلÀ بَنِي آدَمَ َخّطَ
"Seluruh Bani Adam (manusia) banyak melakukan ke-
salahan (dosa), dan sebaik-baik manusia yang banyak
kesalahannya  (dosanya)  adalah  yang  banyak  bertau-
bat."1

1 Sunan  At-Tirmidzi.  Abu  Isa  berkata:  Hadits  ini  gharib kami  tidak
mengetahuinya  kecuali  dari  hadits  Ali  bin  Mas’adah  dari  Qatadah.
Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam Al-Musnad. Dalam riwayat Anas
radhiyallahu  ‘anhu berkata,  bersabda  Rasulullah  shalallahu  ‘alaihi
wassalam:  “Setiap Bani Adam melakukan kesalahan maka sebaik-baik
orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Seandainya
Ibnu Adam memiliki  dua lembah harta  tentu dia  menginginkan tiga
lembah.  Dan  tidak  akan  berhenti  sampai  tenggorokannya  dipenuhi
tanah”
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Dan sabdanya shalallahu ‘alaihi wassalam yang lain:

َ ْدرَكَ ذَلَِك لَا َمحَالَة هُ مِْن الزِّنَا َأ� هَ َكتََب عَلَى ابِْن آدَمَ َحّظَ َّ ّنَ الل ِإ�
“Sesungguhnya  Allah  telah  menetapkan  bagian  zina
bagi anak keturunan Adam yang pasti ia jumpai.” Diri-
wayatkan oleh Al-Bukhari.

Jadi yang merusak kelapangan ini adalah dosa, sebab
merupakan  kegelapan  dan  kesempitan seperti  firman  Allah
ta’ala:

لُمَاِت Àلَى الّظ ورِ ِإ� Àّ اغُوُت ُيخْرُِجونَهُْم مَِن الن ْولِيَاؤُهُمُ الّطَ وَالَّذِيَن َكفَرُوا َأ�
“Dan orang-orang yang kafir, wali-wali mereka adalah
thaghut, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya
menujut kegelapan.” (Al-Baqarah: 257)

Demikian pula firman Allah ta’ala mengenai putra Adam ke-
tika membunuh saudaranya:

ادِمِينَ َّ ْصبََح مَِن الن فََأ�
“Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang
yang menyesal.” (Al-Maidah: 31)

Dan firman-Nya:

نَامَِل مَِن الْغَيِْظ وا عَلَيْكُمُ اْلأ� Àذَا خَلَوْا عَّض وَِإ�
“Dan apabila  mereka menyendiri,  mereka menggigit
ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap
kamu.” (Ali Imran: 119)
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Serta ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran. Merupakan kesem-
purnaan kenikmatan,  pemeliharaan  iradah dan titik  tolak  dalam
pencapaian ibadah, bahwa Allah mengampuni dosa-dosa besar
bagi dai yang beramal. Karena itulah salah satu nikmat teragung
pada Rasul-Nya  shalallahu ‘alaihi  wassalam ketika menerangkan
nikmat kemenangan dan pertolongan Allah dalam firman-Nya:

ا فَتَْحنَا لََك فَتْحًا مُبِينًا ﴿ َّ ن ١َِإ� ر ّخَ مَ مِْن ذَنْبَِك وَمَا تَأ� هُ مَا تَقَّدَ َّ ﴾ لِيَغْفِرَ لََك الل
“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ke-
menangan  yang  nyata.  Supaya  Allah  memberi
ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu
dan yang akan datang.” (Al-Fath: 1-2)

Dengan pencapaian keutamaan yang agung ini, tercapailah
nikmat syukur seperti sabda Rasul kita shalallahu ‘alaihi wassalam
pada ibunda kita Aisyah radhillahu ‘anha:

َأفلا َأكون عبدًا شكورًا
“Tidakkah sudah sepatutnya aku menjadi hamba yang
bersyukur.” (Diriwyatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Kabar gembira para Nabi kepada kaumnya yang telah beri-
man yaitu tercapainya ampunan dan diangkat dosa sebagaimana
kabar gembira Nuh ‘alaihissalam kepada umatnya:

طِيعُوِن ﴿ قُوهُ وََأ� َّ هَ وَات َّ ِن اْعبُدُوا الل بِكُْم٣َأ� ﴾ يَغْفِرْ ل�َكُْم مِْن ذُنُو
“(Yaitu) ibadahilah Allah, bertakwalah kepada-Nya dan
taatlah  kepadaKu.  Niscaya  Allah  akan  mengampuni
dosa-dosamu.” (Nuh: 3-4)

Begitu pula firman ta’ala melalui lisan Nuh, Hud dan Shalih
pada kaum mereka:
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ْرِض يَْدعُوكُْم لِيَغْفِرَ ل�َكُْم مِْن مَاوَاِت وَاْلأ� هِ َشّكٌ فَاطِرِ الّسَ َّ فِي الل قَالَْت رُُسلُهُْم َأ�
بِكُْم ذُنُو

“Berkata  rasul-rasul  mereka:  ‘Apakah  ada  keragu-
raguan terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi? Dia
menyeru  kamu  untuk  memberi  ampunan  kepadamu
dari dosa-dosamu.’” (Ibrahim: 10)

Sedangkan perkataan jin pada kaumnya tatkala mendengar
Al-Quran:

بِكُْم هِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ ل�َكُْم مِْن ذُنُو َّ ِجيبُوا دَاِعيَ الل يَاقَوْمَنَا َأ�
“Hai kaum kami,  terimalah (seruan) orang yang me-
nyeru  kepada  Allah  dan  berimanlah  kepada-Nya,
niscaya  Allah  akan  mengampuni  dosa-dosa  kalian.”
(Al-Ahqaf: 31)

Perkataan  mereka  ini  muncul  dari  kedalaman  ilmu
bahwa nikmat teragung bagi hamba adalah dihapuskannya
dosa dan diangkat kesalahan. Tidak ada yang dapat mengerti
kedudukan nikmat ini kecuali mereka yang memahami makna dosa
yang  merupakan  kezhaliman  pada  hak  Allah  ta’ala,  kezhaliman
pada dirinya sendiri dan kezhaliman pada semesta. 

Pengaruh  dosa  tidak  terbatas  pada  pelakunya  saja  tetapi
mempengaruhi  alam semesta  di  langit,  bumi,  pepohonan,  pegu-
nungan  bahkan  hewan-hewan.  Itu  baru  pengaruh  dosa  yang
dilakukan dirinya sendiri. Maka dosa yang yang mengakibatkan ke-
zhaliman  pada  orang  lain  pengaruhnya  lebih  besar  dan
hukumannya lebih keras.  Sebab itulah dosa terbesar setelah syirik
pada Allah yaitu kezhaliman pada manusia dan merusaknya, seper-
ti firman ta’ala:
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كَانُوا بِمَا  الْعَذَاِب  فَوَْق  عَذَابًا  زِْدنَاهُْم  هِ  َّ الل َسبِيِل  عَْن  وا  Àوََصّد َكفَرُوا  الَّذِيَن 
يُْفِسدُونَ

“Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia)
dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka sik-
saan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat
kerusakan.” (An-Nahl: 88)
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Orang Berakal Akan Menjauhi Dosa

rang berakal akan menjauhi dosa dengan beberapa alasan.
Di antaranya karena perbuatan melakukan dosa merupakan

pelanggaran batasan Allah ta’ala. Allah azza wa jalla memiliki sifat
cemburu.  Kecemburuannya  itu  saat  seorang  hamba  melakukan
perbuatan yang diharamkan Allah. Keluarnya seorang hamba dari
peribadatan menghasilkan jeratan musuh atas manusia seperti fir-
man  Allah  ta’ala mengenai  sahabat  radhillahu  ‘anhum dalam
perang Uhud:

O

ِبَعِْض مَا َكسَبُوا يْطَانُ ب هُمُ الّشَ َّ مَا اْستَزَل َّ ن ِإ�
“Sesungguhnya mereka hanya digelincirkan oleh setan
disebabkan sebagian dosa yang telah mereka perbu-
at.” (Ali Imran: 155)

Hamba yang berakal tidak akan mau menjadi hewan yang di-
kendarai musuhnya, sedang musuh yang paling besar yaitu setan.
Salah satu  rahasia-rahasia  makna  yang  membuat  seorang
hamba melakukan dosa yaitu si hamba tidak memiliki rasa
malu mengerjakan dosa tersebut.  Karena dosa sebenarnya
aurat. Maka hamba yang melakukan perbuatan dosa berarti ter-
singkaplah  auratnya  seperti  yang  terjadi  pada  kakeknya  Adam
‘alaihissalam dalam firman Allah ta’ala:

َجرَةَ بَدَْت لَهُمَا َسوْآتُهُمَا ا ذَاقَا الّشَ َّ فَلَم
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“Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nam-
paklah bagi keduanya aurat-auratnya.” (Al-Araf: 22)

Dosa memiliki sifat melemahkan dan memburukkan. Hamba
berakal tidak akan mau melakukan perbuatan yang menyebabkan
dirinya menjadi buruk dan tersingkap auratnya. Dia akan berusaha
menutupi dirinya, apabila tersingkap jadilah ia menjadi rendah dan
hina.

Orang  yang  berakal  akan  menjauhi  dosa  karena  khawatir
pada pengaruh dosa tersebut.  Pengaruh pertama yang langsung
turun adalah kemurkaan Rabb padanya. Padahal hamba itu tergan-
tung pada keridhaan tuannya, dia akan berusaha tidak membuat
tuannya marah. Dosa adalah kegelapan pada diri dan membuat ca-
hayanya  hilang.  Dosa  akan  mematikan  iradah hamba  untuk
melakukan ketaatan. Selain itu, dosa juga akan menyebabkan azab
di akhirat. 

Sebab itu suatu kenikmatan; hamba tidak terjerumus
kedalam dosa dan Allah melindunginya dari melakukan per-
buatan dosa. Sebagaimana  yang terjadi pada hamba-hamba-Nya
dari  golongan  muhsinin.  Seperti  perlindungan  Allah  pada  Yusuf
alaihissalam agar tidak melakukan perbuatan terecela:

ُخْلَِصينَ هُ مِْن عِبَادِنَا الْم َّ ن وءَ وَالْفَْحشَاءَ ِإ� Àكَذَلَِك لِنَصْرَِف عَنْهُ الّس
“Demikianlah, agar Kami memalingkan dari  padanya
kemungkaran  dan  kekejian.  Sesungguhnya  Yusuf  itu
termasuk hamba-hamba Kami  yang terpilih.” (Yusuf:
24)

Allah juga melindungi ibu Musa ‘alaihissalam dengan firman-
Nya:

قَلْبِهَا عَلَى  رَبَْطنَا  ْن  َأ� لَوْلَا  بِهِ  لَتُبْدِي  كَادَْت  ْن  ِإ� فَارِغًا  مُوسَى  مِّ  Àَأ فُؤَادُ  ْصبََح  وََأ�
لِتَكُونَ مَِن الْمُؤْمِنِينَ
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“Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya
hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, se-
andainya  tidak  Kami  teguhkan  hatinya,  supaya  ia
termasuk  orang-orang  yang  beriman.” (Al-Qoshshos:
10)

Firman Allah pada Nabi-Nya Muhammad  shalallahu ‘alaihi
wassalam,  khususnya  pada  para  sahabat  muhajirin  dan  anshar
yang ikut perang Tabuk:

ِ الْعُسْرَة فِي َساعَةِ  بَعُوهُ  اتَّ الَّذِيَن  نَْصارِ  ِيَن وَاْلأ� بِيِّ وَالْمُهَاِجر َّ الن عَلَى  هُ  َّ الل لَقَْد تَاَب 
ٌ هُ بِهِْم رَءُوٌف رَِحيم َّ ن َّ تَاَب عَلَْيهِْم ِإ� يٍق مِْنهُْم ثُم يُغ قُلُوُب فَرِ ِ مِْن بَعْدِ مَا كَادَ يَز

“Sesungguhnya  Allah  telah  menerima  taubat  Nabi,
orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar yang
mengikuti Nabi dalam masa kesulitan (Perang Tabuk),
setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling,
kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesung-
guhnya  Allah  Maha  Pengasih  lagi  Maha  Penyayang
kepada mereka.” (At-Taubah: 117)
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arena itu manusia yang paling agung kedudukannya di hari
kiamat adalah Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam pemi-

lik  syafa’at uzhma (agung),  para mahkluk memohon syafa’atnya.
Anugerah tersebut karena beliau terjaga dari melakukan perbuat-
an dosa dan kesalahan. Dari sinilah diketahui makna firman-Nya
ta’ala pada Rasul-Nya shalallahu ‘alaihi wassalam:

K

َ وَوََضعْنَا عَنَْك وِْزرَك
“Dan Kami telah meletakkan daripadamu bebanmu.”
(Al-Insyirah: 2)

Maksud ayat ini yaitu; Allah memberi taubat kepada Rasulu-
lulah  shalallahu ‘alaihi wassalam dengan menghapus segala dosa
sebelum dilakukan dan mencegah dadanya untuk melakukan dosa.
Inilah makna taubat dan rahmah yang paling agung.

Semua ayat yang meminta Rasulullah shalallahu ‘alaihi was-
salam untuk  beristighfar  kembalinya  pada  makna  ini,  seperti
firman Allah ta’ala:

نِينَ �Øهُ ۚ وَلَا تَكُْن لِْلخَاِئ َّ رَاكَ الل اِس بِمَا َأ� َّ َاَب بِاْلحَّقِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الن لَيَْك الْكِت نْزَلْنَا ِإ� ا َأ� َّ ن ِإ�
﴿ ﴿﴾١٠٥َخِصيمًا  رَِحيمًا  غَفُورًا  كَانَ  هَ  َّ الل ّنَ  ِإ�  ۖ هَ  َّ الل ﴾وَلَا١٠٦وَاْستَغْفِرِ 

﴿ ثِيمًا  َأ� انًا  َّ َخو ُيحِّبÀ مَْن كَانَ  لَا  هَ  َّ الل ّنَ  ِإ�  ۚ نْفُسَهُْم  َأ� َيخْتَانُونَ  الَّذِيَن  ُتجَادِْل عَِن 
١٠٧﴾
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“1. Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepa-
damu  dengan  membawa  kebenaran,  supaya  kamu
mengadili  antara manusia dengan apa yang telah Al-
lah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi
penantang (orang yang tidak bersalah), karena (mem-
bela)  orang-orang  yang  khianat.  2.  Dan  mohonlah
ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Peng-
ampun lagi Maha Penyayang. 3. Dan janganlah kamu
berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhi-
anati  dirinya.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai
orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang
dosa.” (An-Nisa: 105-107)

Makna perintah istighfar dalam ayat tersebut bukan untuk
memohon ampun pada dosa yang telah dilakukan tetapi memohon
ampun sebelum terjadinya dosa. Inilah tingkat istighfar yang pa-
ling agung. Istighfar seperti ini yang diminta oleh Abu Bakar ketika
bertanya mengenai doa meminta ampun pada Allah, beliau menga-
jarkan:

َكثِيرًا، ُظلْمًا  نَْفسِي  َظلَمُْت  نِّي  ِإ� هُّمَ  َّ نَْت. الل َأ� ا  لَّ ِإ� نُوَب  Àّالذ يَغْفِرُ  لِي وَلَا  فَاْغفِرْ 
ً ُ عِنْدِكَ، مِْن مَغْفِرَة ِحيم َّ نَْت الْغَفُورُ الر َك َأ� َّ ن وَاْرحَمْنِي ِإ�

“Ya Allah,  Sesungguhnya aku telah menzalimi  diriku
sendiri  dengan  kezaliman  yang  banyak.  Tidak  ada
yang  bisa  mengampuni  dosa-dosa  kecuali  Engkau.
Maka  ampunilah  aku  dengan  ampunan  dari  sisi-Mu
dan rahmati  aku.  Sesungguhnya Engkau Dzat  Maha
pengampun  lagi  Penyayang.”  (Diriwayatkan  oleh  Al-
Bukhari)

Doa istighfar di atas dipanjatkan untuk memohon ampunan
sebelum terjadinya dosa serta meminta ketinggian derajat dan ke-
dekatan pada Rabb. Sedangkan tingkatan istighfar paling rendah
(meskipun sejatinya tetap agung disisi Allah ta’ala), yaitu istighfar-
nya hamba setelah melakukan dosa seperti firman Allah ta’ala:

هُ كَانَ َظلُومًا َجهُولًا َّ ن ِإ�
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“Sesungguhnya dia itu amat zalim dan amat bodoh.”
(Al-Ahzab: 72)

Hamba memohon ampun pada Allah dalam kondisi menzhali-
mi  diri  sendiri  dan  bodoh.  Maka  Allah  memberinya  ampunan
karena kezhaliman dan kebodohannya. Sudah menjadi keharusan,
manusia untuk terus menerus beristighfar tanpa putus dan menja-
dikannya sebagai suatu kebiasaan.

Bentuk kewajiban istighfar lainnya bagi orang-orang muhsi-
nin yaitu istighfar setelah melakukan ketaatan sebagai permintaan
agar Allah menyempurnakan amal ketaatan tersebut. Seperti seo-
rang  hamba  yang  beristighfar  setelah  shalat  atau  seperti  juga
firman Allah pada Rasul-Nya shalallahu ‘alaihi wassalam: 

هِ وَالْفَتُْح ﴿ َّ ذَا جَاءَ نَصْرُ الل فْوَاجًا ﴿﴾ ١ِإ� هِ َأ� َّ اَس يَْدخُلُونَ فِي دِيِن الل َّ يَْت الن وَرََأ�
ابًا ﴿٢ َّ هُ كَانَ تَو َّ ن ﴾٣﴾ فَسَبِّْح بِحَمْدِ رَبَِّك وَاْستَغْفِرْهُۚ  ِإ�

“1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan keme-
nangan.  2.  Dan  kamu  lihat  manusia  masuk  agama
Allah  dengan  berbondong-bondong.  3.  Maka  bertas-
bihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun
kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Peneri-
ma taubat.” (An-Nashr: 1-3)

Bentuk  ini  berbeda  dengan  bentuk  sebelumnya  ketika  si
hamba beristighfar ketika melakukan dosa akibat kelemahan, ke-
bodohan dan kezhalimannya.

Bentuk istighfar lainnya bagi orang-orang shalih yaitu istigh-
far bukan karena melakukan perbuatan dosa tetapi ketika melihat
orang lain melakukan dosa, seperti melewati rumah orang zhalim.
Karena Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda pada para saha-
bat ketika perang Tabuk:

ْن تَكُونُوا بَاِكينَ  ا َأ� لَّ بِينَ ِإ� لَا تَْدخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوِْم الْمُعَّذَ
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“Jangan memasuki  negeri  kaum yang diazab kecuali
kalian  menangis.”(Diriwayatkan  oleh  Al-Bukhari  dan
Muslim)

Makna hadits  ini  berlaku pula  ketika  melihat  tanda-tanda
yang menyerupai azab seperti terjadinya gerhana matahari yang
merupakan kejadian takdir Allah. Maka keberadaan manusia mes-
kipun  dalam  keadaan  baik  berhadapan  dengan  gerhana
menunjukkan makna-makna posisi manusia yang telah Allah tentu-
kan, yaitu sebagai makhluk yang lemah, zhalim dan bodoh. Sebab
itu berlaku atasnya beristighfar.

Sedangkan  istighfar  yang  merupakan  rahmat  Allah  atas
hamba adalah istighfar yang dilakukan atas dosa yang telah ia la-
kukan. Bahkan bukan hanya menjadi rahmat ilahiyah lebih dari itu
menjadi amalan yang Allah cintai. Karena Allah telah menciptakan
manusia sebagai makhluk lemah dan Allah telah menunjukkan ke-
lemahan ini pada ayah Adam ‘alaihissalam. Allah ta’ala berfirman:

هُ فَغَوَى َّ َب وَعَصَى آدَمُ ر
“Dan durhakalah Adam kepada Rabbnya dan sesatlah
ia.” (Thaha: 121)
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Makna Al-Ghafur

ntuk menunjukkan rahmat Allah ta’ala atas takdir kelemah-
an  makhluknya  ini,  selanjutnya  Allah  berfirman  sebagai

pembuka pintu bagi anak-anak adam:
U

هُ فَتَاَب عَلَيْهِ وَهَدَى Àّ َب َّ اْجتَبَاهُ ر ثُم
“Kemudian Rabbnya memilihnya maka Dia menerima
taubatnya dan memberinya petunjuk.” (Thaha: 122)

Putus asa dari rahmat Allah ta’ala menjadi pintu terbesar se-
tan dalam hati orang yang tersesat. Karena itu salah satu nama-
nama Allah  ta’ala adalah  al-ghafur, maknanya Allah mengampuni
hamba setelah  dia melakukan perbuatan dosa kemudian istighfar.
Maka Allah mengampuninya dan memaafkannya, inilah makna al-
ghafur.  Pintu  ini  tidak  pernah  tertutup  dan  terus  menerus  me-
manggil hamba kembali pada ridha ilahi, seperti dalam hadits:

هَارِ بِالنَّ وَيَبْسُُط يَدَهُ  هَارِ  النَّ لِيَتُوَب مُسِيءُ  يِْل  َّ بِالل يَبْسُُط يَدَهُ  هَ عَّزَ وَجَّلَ  َّ الل ّنَ  ِإ�
بِهَا ْمُس مِْن مَغْرِ ى تَْطلَُع الّشَ َّ يِْل َحت َّ  لِيَتُوَب مُسِيءُ الل

“Sesungguhnya Allah  azza  wa jalla  senantiasa mem-
bentangkan  tangan-Nya  pada  malam  hari  untuk
menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang
hari dan Allah senantiasa membentangkan tangan-Nya
pada siang hari  untuk  menerima taubat  orang yang
berbuat dosa pada malam hari, dan yang demikian te-
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rus berlaku hingga matahari terbit dari barat.” (Diri-
wayatkan oleh Muslim)
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Syariat yang Tidak Memberatkan

ebaliknya,  seperti  telah  dimaklumi,  sebagian  agama  sesat
justru dibangun di atas asas keputusasaan dari rahmat Allah,

keyakinan asal usul manusia hakikatnya najis dan mewarisi dosa
dari orang tuanya. Dengan prinsip-prinsip tersebut mereka meya-
kini  tidak mungkin dapat terampuni dosanya dan tidak mungkin
menjadi manusia yang baik.

S

Contohnya seperti asas agama nasrani dengan konsep pene-
busan dosa yaitu aqidah penyaliban. Kesalahan itu ditebus dengan
penyaliban untuk penebusan dosa. Kesesatan menjadi asas agama
tersebut kemudian puncaknya dengan kerusakan yang lebih parah
dari asas sebelumnya, yaitu dosa akan diampuni dengan cara pe-
nyaliban. Inilah pemikiran Paulus dalam Injil modern.

Karena itulah, Allah ta’ala berfirman menjawab doa umat ini
atas dosa yang mereka lakukan:

صْرًا َكمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيَن مِْن قَبْلِنَا نَا وَلَا تَحْمِْل عَلَيْنَا ِإ� َّ رَب
“Wahai Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada
kami al-ishr apa yang tak sanggup kami memikulnya.”
(An-Nisa: 286)

Dosa al-ishr (beban berat) merupakan hukum-hukum syariat
yang berat, seperti firman Allah ta’ala:

ْت لَهُْم َّ ِحل Àْمنَا عَلَْيهِْم َطيِّبَاٍت َأ فَبِظُلْمٍ مَِن الَّذِيَن هَادُوا حَرَّ
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“Maka  disebabkan  kezaliman  orang-orang  Yahudi,
kami haramkan atas mereka memakan makanan yang
baik-baik  (yang dahulunya)  dihalalkan bagi  mereka.”
(An-Nisa: 160)

Allah mengharamkan makanan yang dahulu halal bagi Yahu-
di setelah Allah memberikan kehalalan yang luas, kemudian Allah
mengembalikannya  menjadi  hukum asal,  lalu  Allah  mengharam-
kannya sebagai pengecualian dari asal. Allah berfirman setelahnya:

ٌ هُ عَلِيم َّ يَتُوَب عَلَيْكُْم ۗ وَالل يَهْدِيَكُْم ُسنَنَ الَّذِيَن مِْن قَبْلِ�كُْم وَ هُ لِيُبَيِّنَ ل�َكُْم وَ َّ يدُ الل ِ يُر
﴿ ْن﴾ ٢٦حَِكيمٌ  هَوَاِت َأ� َّ بِعُونَ الش َّ الَّذِيَن يَت يدُ  ِ يُر ْن يَتُوَب عَلَيْكُْم وَ َأ� يدُ  ِ يُر هُ  َّ وَالل

نْسَانُ َضعِيفًا٢٧تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ْن ُيخَّفَِف عَنْكُْم ۚ وَخُلَِق اْلِإ� هُ َأ� َّ يدُ الل ِ ﴾ يُر
﴿٢٨﴾

“1.  Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya)
kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang
yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hen-
dak)  menerima  taubatmu.  Dan  Allah  Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 2. Dan Allah hendak
menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengi-
kuti  hawa  nafsunya  bermaksud  supaya  kamu
berpaling  sejauh-jauhnya  (dari  kebenaran).  3.  Allah
hendak memberikan keringanan kepadamu,  dan ma-
nusia dijadikan bersifat lemah.” (An-Nisa: 26-28)

Semua hal tersebut masuk dalam anugerah ilahiyah yang di-
rangkum dalam firman-Nya:

َصْدرَكَ﴿ لََك  نَشْرَْح  لَْم  َأ� وِْزرَكَ﴿١  عَنَْك  نْقََض٢﴾وَوََضعْنَا  َأ� ﴾الَّذِي 
﴾٣َظْهرَكَ﴿

“1. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dada-
mu? 2.  Dan Kami telah menghilangkan dari  padamu
bebanmu.  3.  Yang  memberatkan punggungmu?” (Al-
Insyirah: 1-3)
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Allah telah membuat Nabi-Nya ma’shum dari dosa, yang me-
rupkan derajat taubat paling agung seperti yang telah diterangkan
sebelumnya. Kemudian Allah menjadikan dien-Nya dan syariat-Nya
ringan tidak memberatkan seperti  syariat umat sebelumnya. Se-
mua  karunia  itu  menandakan  keagungan  kedudukan  Nabi
shalallahu ‘alaihi wassalam, syariatnya dan umatnya.
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Tidak Boleh Mencela Seseorang 
Karena Dosanya

emudian, ayat-ayat ini dan yang semisalnya di dalam Al-Qur-
an  merupakan  alarm  pengingat  akan  rahmat  Allah  pada

Nabi-Nya serta ampunan atas dosanya. Bahkan Allah juga menye-
but tentang perbuatan Nabi yang menyinggung orang lain  seperti
dalam firman-Nya:

K

عْمَٰى﴿١ عَبََس وَتَوَلَّىٰ﴿ ْن جَاءَهُ اْلأ� َّىٰ﴿٢﴾َأ� ك َّ يَك لَعَلَّهُ يَز ٣ُ﴾وَمَا يُْدرِ ر َّ ْو يَذَّك ﴾َأ�
﴾٤فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَٰى﴿

“1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling.
2. Karena telah datang seorang buta kepadanya. 3. Ta-
hukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya
(dari dosa). 4. Atau dia (ingin) mendapatkan pengajar-
an, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?”
(Abasa: 1-4)

Pula  seperti  firman-Nya  ta’ala dalam masalah  tebusan  ta-
wanan perang Badar.

خَْذتُمْ عَذَاٌب عَظِيمٌ﴿ كُْم فِيمَا َأ� هِ َسبََق لَمَّسَ َّ َاٌب مَِن الل ﴾٦٨لَوْلَا كِت
“Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah ter-
dahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang
besar karena tebusan yang kamu ambil.” (Al-Anfal: 68)
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Menunjukkan  bahwa  dosa  seseorang  bukan  menjadi
alasan untuk mencelanya, sebab ayat di atas yang diungkap-
kan Allah adalah tentang dosa itu sendiri (bukan orangnya).
Dari keterangan tersebut, apa yang dilakukan sebagian ma-
nusia dengan mencari-cari kesalahan masa lalu orang lain
dan membongkar aib-aib serta dosa-dosa masa lalu para dai
dan ulama merupakan metode Firaun untuk mengintimidasi
Musa ‘alaihissalam. Berkata Firaun ketika Musa menemuinya:

يَن نَْت مَِن الْكَافِرِ َّتِي فَعَلَْت وََأ� وَفَعَلَْت فَعْلَتََك ال
“Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah
kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-
orang yang kafir pada agama kami.” (Asy-Syuara: 19)

Dengan  kedalaman  ilmunya  Musa  ‘alaihissalam menjawab
dengan mengakui perbuatan tersebut dan menyatakan telah mela-
kukan taubat. Musa menjawab:

الِّينَ نَا مَِن الّضَ ذًا وََأ� قَاَل فَعَلْتُهَا ِإ�
“Berkata Musa: ‘Aku telah melakukannya sedang aku
di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf.’” (Asy-
Syuara: 20)

Allah ta’ala telah melarang melakukan perbuatan mengung-
kap dosa orang yang telah bertaubat, Allah berfirman:

هُ عَلَيْكُْم َّ كَذَلَِك ُكنْتُمْ مِْن قَبُْل فَمَّنَ الل
“Begitu jugalah keadaan kamu dahulu (melakukan ke-
salahan),  lalu  Allah  menganugerahkan  nikmat-Nya
atas kamu.” (An-Nisa: 94)

Dosa merupakan sifat yang melekat pada manusia, dia dicela
saat dosa itu ditampakkan, dilakukan terus menerus dan semakin
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menjadi.  Apabila  dosa  merupakan sifat  yang  melekat  pada
manusia maka tidak diperbolehkan mencela seseorang pela-
ku  dosa sebagaimana  sabda  Rasulullah  shalallahu  ‘alaihi
wassalam yang melarang menertawakan sahabat yang kentut de-
ngan keras:

ا يَْفعَُل َّ حَدُكُْم مِم لِمَ يَْضحَُك َأ�
“Mengapa kalian  mentertawakan kentut  yang kalian
juga biasa mengalaminya.” (Diriwayatkan oleh Bukha-
ri dan Muslim)

Dilarang karena kentut merupakan sesuatu sifat yang mele-
kat pada semua manusia tanpa kecuali.

Dai kepada Allah bukan malaikat, dia memiliki sejarah perja-
lanan  kehidupan.  Dia  adalah  manusia  yang  memiliki  keadaan
ketika lemah, lalai dan lupa. Terjatuhnya dia dalam dosa masa lalu
dan perbuatan dosa yang masih dilakukan tidak mencegah untuk
menyampaikan risalah dan menunaikan amanat dakwah. 

Salah satu pertanda keputusasaan manusia dari rahmat Al-
lah  yaitu  meninggalkan  dakwah  karena  dosa  yang  ia  lakukan.
Sehingga menghilangkan keyakinan bahwa taubat dapat mengha-
pus  dosa-dosa  sebelumnya.  Pada  akhirnya  dia  tidak  mau
melakukan dakwah karena terbayang-bayang dosa yang pernah di-
lakukannya. 
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nilah Yunus ‘alaihissalam mendapatkan keutamaan setelah tau-
bat seperti firman Allah ta’ala:I

بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَْذمُومٌ﴿ لَنُبِذَ  َبِّهِ  نِعْمَةٌ مِْن ر ْن تَدَارَكَهُ  ٤٩ُلَوْلَا َأ� ه Àّ َب ر ﴾ فَاْجتَبَاهُ 
اِلح�ِينَ﴿ ﴾٥٠فَجَعَلَهُ مَِن الّصَ

“49. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat
dari Rabbnya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah
tandus dalam keadaan tercela. 50. Lalu Rabbnya me-
milihnya  dan  menjadikannya  termasuk  orang-orang
yang saleh.” (Nun: 49-50)

Bahkan lebih dari itu, yang diisyaratkan oleh Al-Quran ada-
lah dia akan merasakan kedekatan pada Allah setelah taubat dari
dosa.  Agar  dia  mencapai  maksud  dari  tujuan-tujuan  dan  kedu-
dukan-kedudukan  mulia  seperti  yang  dialami  oleh  Sulaiman
‘alaihissalam:

نَاَب ﴿ َّ َأ� لْقَيْنَا عَلَٰى كُرِْسيِّهِ َجسَدًا ثُم ا ُسلَيْمَانَ وََأ� َّ ٣٤ْوَلَقَْد فَتَن ﴾ قَاَل رَّبِ اْغفِر
اُب ﴿ َّ نَْت الْوَه َك َأ� َّ ن حَدٍ مِْن بَعْدِي ۖ ِإ� ﴾٣٥لِي وَهَْب لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأ�

“34. Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman
dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya se-
bagai tubuh (yang lemah karena sakit),  kemudian ia
bertaubat. 35. Ia berkata: "Ya Rabbku, ampunilah aku
dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak di-

64



Menjadi Pribadi Tangguh 

miliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya
Engkaulah Yang Maha Pemberi.” (Shod: 34-35)

Keadaan  tersebut  terjadi  tatkala  hamba  mengenali  bahwa
sesungguhnya hidayah taufiq untuk  taubat  itu merupakan kedu-
dukan yang dicintai Allah ta’ala, merupakan pilihan Allah padanya.
Yaitu Allah menempatkannya pada kedudukan taubat yang Allah
cintai dan Allah memanggilnya untuk terus memperbaiki keduduk-
annya sehinga terus naik. Dia akan merasakan tiupan ilahiyah yang
mulia ini.

Keadaan Rasulullah  shalallahu ‘alaihi wassalam yang terus
menerus dalam kedudukan ini, yaitu kedudukan taubat merupakan
perwujudan dari firman-Nya ta’ala:

َك فَتَرْضَى Àّ وَلَسَوَْف يُعْطِيَك رَب
“Dan  kelak  Rabbmu  pasti  memberikan  karunia-Nya
kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi ridha.” (Adh-Dhu-
ha: 5)

Allah senantiasa bershalawat atas Nabi kita setiap umatnya
menyebut namanya. Telah lalai siapa yang tidak bershalawat ketika
namanya disebut. Shalawat padanya di awal dan di akhir. Orang
yang utama dan bersih hatinya adalah yang senantiasa bershala-
wat pada Nabinya. 

Semoga Allah menyucikan hati kita dan kalian dengan bers-
halawat padanya.  Semoga salam,  rahmat  dan berkah Allah atas
kalian. Semoga Allah membalas kebaikan Nabi kita atas amanat ri-
salah  yang  ia  tunaikan  pada  kita,  seperti  dikatakan  oleh  Imam
ahlus sunah dan fiqih muhammad bin Idris Asy-Syafii dalam kitab-
nya Ar-Risalah (Ar-Risalah: 107-108).

Sedang kedudukan bagi pengikutnya untuk mencapai kede-
katan pada kedudukan yang agung ini yaitu dengan cara konsisten
beristighfar sampai dia mencapai apa yang disabdakan shalallahu
‘alaihi wassalam:
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ما َّ ُب ور َأْذنَبُْت   رَّبِ  فقاَل  ذَنْبًا   َأْذنََب  قاَل  ما  َّ ُب ور ذَنْبًا   َأصاَب  عَبْدًا  -ِإّنَ  : - -

نَْب الذَّ يَغْفِرُ  ا  ًّ َب ر له  َأّنَ  عَبْدِي  َأعَلِمَ   ُ ه Àّ َب ر فقاَل  لِي،  فاْغفِرْ  َأَصبُْت   :قاَل  - :

َّ َأصاَب ذَنْبًا، َأْو َأْذنََب هُ ثُم َّ الل َّ مَكََث ما شاءَ  خُذُ بهِ؟ غَفَرُْت لِعَبْدِي، ثُم ويَأ�
:ذَنْبًا، فقاَل رَّبِ َأْذنَبُْت  َأْو َأَصبُْت  آخَرَ، فاْغفِرْهُ؟ فقاَل َأعَلِمَ عَبْدِي َأّنَ - - :

َّ ثُم هُ،  َّ الل شاءَ  ما  مَكََث   َّ ثُم لِعَبْدِي،  غَفَرُْت  بهِ؟  خُذُ  ويَأ� نَْب  الذَّ يَغْفِرُ  ا  ًّ رَب له 
ما قاَل َأصاَب ذَنْبًا، قاَل قاَل رَّبِ َأَصبُْت  َأْو قاَل َأْذنَبُْت َّ ُب -َأْذنََب ذَنْبًا، ور : : :

بهِ؟ خُذُ  ويَأ� نَْب  الذَّ يَغْفِرُ  ا  ًّ َب ر له  َأّنَ  عَبْدِي  َأعَلِمَ  فقاَل  لِي،  فاْغفِرْهُ  آخَرَ،   : -

َ غَفَرُْت لِعَبْدِي ثَلاثًا، فَلْيَعْمَْل ما شاء

“Sesungguhnya ada seorang hamba yang terjerumus
dalam perbuatan dosa – atau beliau bersabda; melaku-
kan dosa - lalu ia berdoa, ‘Wahai Rabbku, aku telah
melakukan dosa – atau beliau bersabdaa; aku telah ja-
tuh  dalam  dosa  -,  maka  ampunilah  aku.’  Rabbnya
menjawab,  ‘Apakah  hamba-Ku  mengetahui  bahwa  ia
memiliki Rabb Yang Maha Mengampuni dosa dan akan
menyiksa hamba-Nya? Ketahuilah, Aku telah mengam-
puninya.’  Kemudian  ia  berhenti  melakukan  dosa
sesuai yang Allah kehendaki. Lalu ia terjerumus lagi
ke dalam dosa atau melakukan perbuatan dosa. Lalu
ia berkata, ‘Wahai Rabbku, aku melakukan dosa atau
aku telah terjerumus dalam dosa lagi, maka ampuni-
lah.’  Rabbnya  menjawab,  ‘Apakah  hamba-Ku
mengetahui  bahwa  ia  memiliki  Rabb  Yang  Maha
Mengampuni  dosa  dan  akan  menyiksa  hamba-Nya?
Ketahuilah, Aku telah mengampuninya.’ Kemudian ia
berhenti melakukan dosa sesuai yang Allah kehendaki.
Lalu ia terjerumus lagi ke dalam dosa atau melakukan
perbuatan dosa. Lalu ia berkata, ‘Wahai Rabbku, aku
melakukan dosa atau aku telah terjerumus dalam dosa
lagi,  maka  ampunilah.’  Rabbnya  menjawab,  ‘Apakah
hamba-Ku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb Yang
Maha Mengampuni dosa dan akan menyiksa hamba-
Nya?  Ketahuilah,  Aku  telah  mengampuninya.’  Allah
mengulang firman-Nya tiga kali. Maka lakukanlah se-
kehendaknya.’”  (Diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan
Muslim)
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Firman-Nya subhanahu wa ta’ala dalam hadits tersebut:

َ فَلْيَعْمَْل ما شاء
“Maka lakukanlah sekehendaknya”

Semakna dengan:

مغفرة ما تأخر
“Ampunan dosa yang belum dilakukan.”

Dalam hadits di atas juga mengandung beberapa keutama-
an, yaitu Allah menjadikan sebagian kebaikan-kebaikan yang
diberikan Allah pada Rasul-Nya  shalallahu ‘alaihi wassalam
juga diberikan pada umatnya.

Merupakan nikmat  Allah  atas  Rasul-Nya  shalallahu ‘alaihi
wassalam, Dia mencegahnya melakukan perbuatan dosa sebelum
diangkat  sebagai  Nabi.  Orang-orang kafir  tidak  mampu mempe-
ngaruhi  beliau  jatuh  dalam dosa,  inilah  perwujudan  firman-Nya
ta’ala:

نْقََض َظْهرَكَ ﴿٢وَوََضعْنَا عَنَْك وِْزرَكَ ﴿ ﴾ ٣﴾ الَّذِي َأ�
“2. Dan Kami telah meletakkan dari padamu bebanmu.
3.  Yang memberatkan punggungmu?” (Al-Insyirah: 2-
3)
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esibukan dai untuk mempertahankan dirinya agar ti-
dak  jatuh  dalam perbuatan  dosa  merupakan  usaha

yang melelahkan dan memenatkan dalam satu waktu dia ha-
rus berdakwah menyeru kebaikan. Kedudukan yang diperoleh
Nabi dalam ayat ini mencegahnya melakukan istighfar pada dosa
yang dilakukan (sebab beliau terjaga dari dosa), tetapi beliau mela-
kukan  istighfar  di  atas  makna  agung  yang  telah  kami  jelaskan.
Cukup bagimu untuk memahami saat ada orang yang mengatakan
pada Musa ‘alaihissalam:

K

فِي ارًا  َّ َجب تَكُونَ  ْن  َأ� ا  لَّ ِإ� يدُ  ِ تُر ْن  ِإ� ْمِس  بِاْلأ� نَْفسًا  قَتَلَْت  َكمَا  ُلَنِي  تَْقت ْن  َأ� يدُ  ِ تُر َأ�
ْن تَكُونَ مَِن الْمُْصلِِحينَ يدُ َأ� ِ ْرِض وَمَا تُر اْلأ�

"Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membu-
nuhku, sebagaimana kamu kemarin telah membunuh
seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan
hendak  menjadi  orang  yang  berbuat  sewenang-
wenang  di  negeri  (ini),  dan  tiadalah  kamu  hendak
menjadi salah seorang dari orang-orang yang menga-
dakan perdamaian". (Al-Qoshsoh: 19)

Sekarang kamu mengerti  kedudukan yang telah Allah lim-
pahkan nikmatnya pada Nabi umat ini yang diberi rahmat. Karena
itulah firman-Nya ta’ala:

َ نْقََض َظْهرَك الَّذِي َأ�
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“Yang memberatkan punggungmu?” (Al-Insyirah: 2-3)

Ayat ini mengandung makna bahwa Rasulullah shallal-
lahu 'alaihi wassalam terbebas dari dua perkara berikut:

1. Dosa yang bisa menimpa seseorang dan akibat-akibatnya
dengan jatuh dalam kegelapan bagi pelakunya.

2. Begitu pula kelelahan jiwa dari menahan serangan propa-
ganda  orang  yang  memusuhi  dakwahnya  dengan
menyebut-nyebut dosanya ketika ia berdakwah kepada Al-
lah ta’ala.

Jadi Allah  ta’ala telah membebaskan beliau dari kedua per-
kara ini di masa-masa awal bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi
dan mengampuni beliau sebelum melakukan dosa.

Dai  kepada Allah dalam dakwahnya dan menegakkan sya-
hadah  pada  makhluk  akan  merasakan  rasa  sakit  penolakan
manusia. Merasakan gejolak menghadapi tuduhan dan makar la-
wan-lawannya.  Namun  tidak  seharusnya  dia  menjadikan
perkara-perkara ini melebihi beban sakit atas perbuatan do-
sanya. 

Karena itulah dalam perkara dosa, dia harus berusaha seku-
at  tenaga  melawannya.  Sudah  selayaknyalah  dia  melakukan
khalwat dengan istighfar, taubat dan  inabah.  Hendaknya dia
menjadikan  malamnya  sebagai  malam-malam  wirid  bermunajat
pada Rabbnya dan berdoa seperti permohan Abu Bakar Ash-Shidiq
radhiyallahu ‘anhu:

لِي نَْت ، فَاْغفِرْ  ا َأ� ِإلَّ نُوَب  Àّالذ يَغْفِرُ  ِإنِّي َظلَمْت نَْفسِي ُظلْمًا َكثِيرًا ، وَلَا  هُّمَ  َّ الل
ُ ِحيم َّ نَْت الْغَفُورُ الر َّك َأ� مَغْفِرَةً مِْن عِنْدِك وَاْرحَمْنِي ، ِإن

“Ya Allah,  Sesungguhnya aku telah menzalimi  diriku
sendiri  dengan  kezaliman  yang  banyak.  Tidak  ada
yang  bisa  mengampuni  dosa-dosa  kecuali  Engkau.
Maka  ampunilah  aku  dengan  ampunan  dari  sisi-Mu
dan rahmati  aku.  Sesungguhnya Engkau Dzat  Maha
pengampun lagi Penyayang.”
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Dia juga harus membiasakan tenggelam dalam sujud lama
sembari berdoa dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah shalalla-
hu ‘alaihi wassalam:

هُّمَ اْغفِرْ لِْي َّ بِحَمْدِكَ الل نَا وَ َّ َب هُّمَ ر َّ ُسبْحَانََك الل
“Maha Suci Engkau, ya Allah! Rabb kami, dan dengan
memujiMu. Ya Allah! Ampunilah dosaku.” (Diriwayat-
kan oleh Bukhari dan Muslm)

Rasulullah  shalallahu ‘alaihi wassalam membaca doa terse-
but dalam sujud setelah sebelumnya berdiri panjang membaca Al-
Quran sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu
‘anha. Aktivitas seperti inilah yang akan membuat dadanya lapang
dan luas seperti sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam:

عُْقدَةٍ بِكُّلِ  نَامَ  ذَا  ِإ� عُقَدٍ  ثَلَاَث  حَدِكُْم  َأ� ِس  رََأ� قَافِيَةِ  عَلَى  يْطَانُ  الّشَ يَعْقِدُ 
أ� تَوَّضَ ذَا  وَِإ� عُْقدَةٌ  ْت  َّ اْنحَل هَ  َّ الل فَذَكَرَ  اْستَيْقََظ  ذَا  فَِإ� يلًا  َطوِ لَيْلًا  عَلَيَْك  يَضْرُِب 
ا لَّ ْفِس وَِإ� َّ ْصبََح نَِشيطًا َطيَِّب الن ْت الْعُقَدُ فََأ� َّ ذَا َصلَّى اْنحَل َّْت عَنْهُ عُْقدَتَاِن فَِإ� اْنحَل

ْفِس َكْسلَانَ َّ ْصبََح َخبِيَث الن َأ�
“Setan akan mengikat tengkuk salah seorang dari kali-
an saat ia tidur dengan tiga ikatan. Setiap ikatan ia
akan membisikkan padamu bahwa malam masih pan-
jang.  Jika  ia  terbangun  lalu  berdzikir  kepada  Allah,
lepaslah satu ikatan, jika ia berwudlu maka lepaslah
dua ikatan. Dan jika ia melanjutkan shalat,  maka le-
paslah seluruh ikatan itu, sehingga pada pagi harinya
ia mulai dengan penuh kesemangatan dan jiwanya pun
sehat.  Namun  jika  tidak,  maka  dia  akan  memasuki
waktu pagi dengan jiwa yang keji dan penuh kemalas-
an.” (Diriwayatkan oleh Muslim)

Sudah  seharusnya  dai  memperbanyak  istighfar  memohon
ampun antara dirinya dan Rabbnya serta memperbanyak wudhu.
Sebab memperbanyak wudhu memiliki pengaruh mengangkat dosa
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dan  melapangkan  jiwa.  Beberapa  ahlul  ilmi  bahkan  melakukan
wudhu dalam semalam lebih dari satu kali dan mengatakan:

ِإنه يطيب نفسي
“Sesungguhnya wudhu itu memperindah jiwaku.”

Pencapaian tersebut merupakan rahasia kelapangan hati de-
ngan  menjalankan  ketaatan,  melepaskan  diri  dari  maksiat,
membiasakan istighfar,  taubat dan membersihkan jiwa dari  duri-
duri dosa. Merupakan perbuatan tajdid imani (memperbarui iman)
dalam kehidupan umat Islam. Jadi caranya bukan dengan yang di-
lakukan  sebagian  orang  dengan  berteriak-teriak  atau  menyakiti
diri sendiri.

71



Kriteria Pemimpin Tajdid

encapaian bagi pemimpin tajdid (pembaharu) dan pemimpin
bidang keilmuan hanya dapat dicapai dengan khusyu, tawad-

hu, ketentraman pada Allah, ibadah dan merendah diri di hadapan
Allah. Maka dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang terwujud
dalam kehidupannya berupa akhlak mulia serta kedudukan yang
mulia ditengah-tengah manusia. 

P

Ketahuilah, sesungguhnya yang paling hina di jalan ini
adalah hanya menghafal matan-matan dan hanya mengenali
huruf-huruf  serta lafazh-lafazhnya.  Tetapi  kedudukan yang
paling  mulia  dan masuk  bergabung  bersama jalan  orang-
orang shalih, ulama serta dai tidak akan bisa kecuali dengan
mengerjakan  amal  shalih  sampai  memiliki  posisi;  andai
kamu melihatnya mengingatkanmu pada Allah dan kampung
akhirat.

Siapa saja yang merenungi perjalanan sejarah umat muslim
dan metode perbaikan umat dan memimpin untuk keadilan dunia,
yang memiliki peran adalah ulama shalih yang mengumpulkan an-
tara ilmu yang bermanfaat; maka mereka mencurahkan segenap
tenaga dan waktunya untuk mencapai ilmu, dan antara amal shalih
dari ibadah-ibadah,  khusyu, tawadhu, ketentraman pada Allah ser-
ta taubat. 

Hari ini umat dihalangi dan mencapai tujuannya dalam
merubah, melakukan ishlah (perbaikan) dan memimpin ka-
rena dikuasai oleh non ulama.  Manusia dalam perkara ini
terbagi menjadi dua kelompok:
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1. Pertama alim yang mengendarai dunia dan perhiasannya
(kecuali yang Allah rahmati), terbelenggu dalam dunia. Dia
tidak berperilaku zuhud, tidak menjadi ahli ibadah dan ti-
dak mengikuti kebiasaan orang shalih. 

2. Kedua aktivis Islam yang mencurahkan segenap energinya
untuk dien tanpa ilmu yang mapan. Padahal kebaikan itu ti-
dak  dapat  diperoleh  kecuali  dengan  terkumpulnya  ilmu
dengan pengorbanan dan mujahadah. Bagaimana akan di-
dapatkan kebaikan jika khatib jumat memberikan nasihat
bagi manusia tetapi dia tidak shalat subuh bersama jama-
ah?  Saya  tidak  mengatakan  dia  meninggalkan  shalat
malam, tetapi bagaimana kebaikan bisa datang pada orang
yang  berfatwa  sedangkan  tidak  ditemukan  padanya,  ru-
mahnya, kehidupannya tanda-tanda dia mengingat negeri
akhirat?!

Kami melihat hal tersebut pada pemimpin-pemimpin amal Is-
lam, sebagian besarnya memiliki ilmu yang minim. Bahkan mereka
meremehkan menghafal Al-Quran dan hadits serta membaca kitab-
kitab fiqih. Bahkan apabila salah seorang mereka ditanya tentang
kitab  syariah  yang  pernah  dibacanya  akan  menjawab:  Riyadhus
Shalihin. Inilah kadar kemampuan keilmuan mereka dalam syariat
dan dien.

Ini adalah penyakit mental yang menghalangi hidayah dan
memimpin umat untuk mencapai kejayaannya. Karena itulah umat
kemudian diarahkan oleh pemimpin lain yang tidak mendapat pe-
tunjuk,  karena  kriteria  standarnya  telah  rusak  oleh  pemikiran
penyakit mental ini. 

Seandainya mereka melihat ulama-ulama yang jujur, zuhud
dan ahli ibadah yang membawa makna dien dan ahklaknya serta
memperhatikan  urusan  jihad  pada  umat  tentu  umat  tidak  akan
mencari sosok pemimpin lainnya. Umat akan membaiatnya di-atas
al-haq dan hidayah. Tetapi inilah ujian umat hari ini dan cukuplah
Allah menjadi sebaik-baik pelindung.
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Sebab itu, hendaklah anda paham, sesungguhnya dien
ini dan beramal di dalamnya tidak seperti beramal dengan
pemikiran-pemikiran manusia dan konsep-konsepnya. Tetapi
adalah amal untuk peribadatan dan khusyu, tawadhu serta
ketentraman pada  Allah.  Bersatu  dengannya  tidak  seperti
bersatunya  kelompok-kelompok  dalam  urusan  dunia.  Dan
kepemimpinan  dalam dien  tidak  terwujud  kecuali  dengan
mewujudkan seperti firman Allah:

وَزَادَهُ بَْسطَةً فِي الْعِلْمِ وَاْلجِسِْم
“Dan  menganugerahinya  ilmu  yang  luas  dan  tubuh
yang perkasa.” (Al-Baqarah: 247)

Dan seperti firman Allah ta’ala:

ِمي جَْرَت الْقَوِّيÀ اْلأ� ّنَ خَيْرَ مَِن اْستَأ� ِإ�
“Sesungguhnya  orang  yang  paling  baik  yang  kamu
ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat
lagi dapat dipercaya.” (Al-Qashshash: 26)

Dan firman Allah ta’ala:

ِنَا يُوقِنُونَ ا َصبَرُوا وَكَانُوا بِآيَات مْرِنَا لَمَّ ةً يَهْدُونَ بِأ� َّ م �Øِئ وََجعَلْنَا مِْنهُْم َأ�
“Dan  Kami  jadikan  di  antara  mereka  itu  pemimpin-
pemimpin  yang  memberi  petunjuk  dengan  perintah
Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meya-
kini ayat-ayat Kami.” (As-Sajdah: 24)
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Tafsir Ayat 4: Keteladanan

Allah ta’ala berfirman:

َ وَرَفَعْنَا لََك ذِكْرَك
“Dan  Kami  tinggikan  bagimu  sebutan  (nama)mu.”
(Asy-Syarah: 4) 

Telah maklum, manusia memerlukan dua kebutuhan primer
untuk akhiratnya. Kebutuhan tersebut merupakan keperluan yang
harus  dituntut,  bukan kebutuhan sekunder  yang seseorang bisa
memilihnya. Dua kebutuhan primer tersebut yaitu:

• Peribadatan dan ketundukan (  والخضوع (التعبد
• Mengambil  contoh  dan  meneladani  uswah  ( والتعلق   االمتثال

(باألسوة

Kebutuhan pertama berdiri di atas landasan  la ilaha illal-
lah sedengan  kebutuhan  kedua  berdiri  di  atas  landasan
Muhammad Rasulullah. 

Ketika  awal-awal  penciptaan  makhluk,  ujian  yang  terjadi
pada mereka adalah sikap penentangan dan menyombongkan diri.
Allah ta’ala menyebutnya dalam firman-Nya mengenai Iblis:

َ بَى وَاْستَْكبَر بْلِيَس َأ� ا ِإ� لَّ ِإ�
“Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk go-
longan orang-orang yang kafir.” (Al-Baqarah: 34)
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Sikap penentangan merupakan tindakan menanggalkan ke-
tundukan  di  hadapan  Allah,  sedangkan  menyombongkan  diri
merupakan tindakan meninggalkan sikap mengambil contoh taula-
dan. Orang-orang kafir telah menolak untuk meneladani para Nabi,
kata mereka:

َاسِرُونَ ذًا لَخ كُْم ِإ� َّ ن َطعْتُمْ بَشَرًا مِثْل�َكُْم ِإ� ْن َأ� �Øَِئ وَل
“Dan  sungguh,  jika  kamu  menaati  manusia  seperti
kamu, niscaya kamu pasti rugi.” (Al-Mukminun: 34)

Dari penjelasan ini dimengerti, tujuan agama Islam yaitu me-
wujudkan  dua  hal;  ibadah  dan  mengambil  contoh.  Sedangkan
ketentuan Allah dengan memilih beberapa hamba-Nya untuk men-
jadi  Nabi  lalu  mengujinya  dalam  kawah  keimanan  ketika
berdakwah kepada kaumnya bertujuan untuk mengangkat derajat
mereka. Allah berfirman:

ُ َك َيخْلُُق مَا يَشَاءُ وََيخْتَار Àّ َب وَر
“Dan Rabbmu menciptakan dan memilih apa yang Dia
kehendaki.” (Al-Qoshos: 68)

Dengan ujian keimanan yang ditempuh para Nabi itu, mem-
buat  kepemimpinan  dan  ketauladanan  mereka  menjadi  syarat
kedua bagi siapa saja yang ingin masuk janah dan menerima ridha
Allah ta’ala. Syarat pertama manusia yang ingin masuk janah
adalah mentauhidkan Allah, sedang syarat kedua mengikuti
dan mencontoh Rasul. Syarat kedua ini merupakan keagungan
dan ketinggian para nabi yang tidak dapat dilampaui oleh manusia
lainnya. 

Mereka dipilih menjadi nabi karena sebab yang merupakan
ilmu Allah  ta’ala yang mengetahui  hati  mereka.  Serta bekal  pe-
rangkat-perangkat  yang  diberikan  dari  iradah-iradah dan
kemampuan untuk mewujudkan seleksi dan pemilihan ini. Sehing-
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ga mencela nubuwah artinya mencela dzat yang yang memiliki ke-
putusan untuk memilih mereka sebagai nabi dan menolak hikmah
Allah dalam pemilihan ini.

Nubuwah tidak diperoleh dengan usaha tetapi karena
adanya sebab dari takdir-takdir Allah pada Nabi terpilih ter-
sebut.  Di  dalamnya  terdapat  derajat-derajat  khusus  yang
agung dan yang paling tinggi adalah kekhususan dalam ilmu
dan amal. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Hiban Al-Bus-
ti  dengan perkataanya; وعمل    علم Nubuwah adalah ilmu dan) النبوة
amal).

Yaitu kekhususan nubuwah setelah terjadinya pemilihan de-
ngan mendapatkan ilmu yang tidak bisa dicapai oleh pengikutnya
dan amal yang tidak bisa dilampaui oleh pengikutnya.
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Pemuliaan Nama Muhammad  
shallallahu 'alaihi wassalam

ari seluruh Rasul yang diutus, Rasul kita shallallahu 'alaihi
wassalam mendapatkan  derajat  dari  pemilihan  nubuwah

melebihi dan lebih utama dari nabi-nabi lain. Sebab beliau adalah
sebaik-baik manusia dan sebaik-baik nabi. Salah satu kekhususan
beliau yaitu Allah menjadikan seluruh perjanjian iman nabi untuk
mengikuti nabi kita dan mengikuti syariatnya apabila menjumpai-
nya, seperti firman Allah ta’ala:

D

رَُسوٌل َّ جَاءَكُْم  ثُم َاٍب وَِحْكمَةٍ  آتَيْتُكُْم مِْن كِت لَمَا  بِيِّينَ  َّ الن مِيثَاَق  هُ  َّ الل خَذَ  َأ� ْذ  وَِإ�
صْرِي خَْذتُمْ عَلَى ذَل�ِكُْم ِإ� قْرَْرتُمْ وََأ� َأ� هُ قَاَل َأ� َّ مَُصّدٌِق لِمَا مَعَكُْم لَتُؤْمِنُّنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُن

اهِدِيَن نَا مَعَكُْم مَِن الّشَ قْرَْرنَا قَاَل فَاشْهَدُوا وََأ� قَالُوا َأ�
“Dan  (ingatlah),  ketika  Allah  mengambil  perjanjian
dari para nabi, ‘Manakala Aku memberikan kitab dan
hikmah kepadamu lalu datang kepada kamu seorang
Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu,
niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepada-
nya dan menolongnya.’ Allah berfirman, ‘Apakah kamu
setuju dan menerima perjanjian dengan-Ku atas yang
demikian itu?’ Mereka menjawab, ‘Kami setuju.’ Allah
berfirman, ‘Kalau begitu bersaksilah kamu (para nabi)
dan  Aku  menjadi  saksi  bersama  kamu.’” (Ali-Imran:
81)

Ayat  di  atas  merupakan anugerah  raf’u  dzikri  (pemuliaan
nama) yang paling agung bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wassa-
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lam, sebagaimana namanya disebutkan sebagai kabar gembira di
dalam Taurat dan Injil. Allah ta’ala berfirman:

ِ وْرَاة َّ الت فِي  عِنْدَهُْم  بًا  مَْكتُو َيجِدُونَهُ  الَّذِي  مِّيَّ  Àاْلأ بِيَّ  َّ الن ُسوَل  َّ الر بِعُونَ  َّ يَت الَّذِيَن 
ْنجِيِل وَاْلِإ�

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang
ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka
dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada
mereka.” (Al-A’raf: 157)

Allah ta’ala berfirman mengenai Isa ‘alaihissalam:

لَيْكُْم مَُصّدِقًا لِمَا بَيْنَ ِإ� هِ  َّ نِّي رَُسوُل الل يَل ِإ� �Øسْرَاِئ يَمَ يَابَنِي ِإ� ْذ قَاَل عِيسَى ابُْن مَْر وَِإ�
ْحمَدُ تِي مِْن بَعْدِي اْسمُهُ َأ� وْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَُسوٍل يَأ� َّ يَدَّيَ مَِن الت

“Dan (ingatlah) ketika Isa putra Maryam berkata, “Wa-
hai  Bani  Israil!  Sesungguhnya  aku  utusan  Allah
kepadamu, yang membenarkan kitab (yang turun) se-
belumku,  yaitu  Taurat  dan  memberi  kabar  gembira
dengan  seorang  Rasul  yang  akan  datang  setelahku,
yang namanya Ahmad (Muhammad).” (Ash-Shaf: 6)

Salah satu bentuk pemuliaan nama Allah telah menjadikan
azan untuk  menyebut namanya  shallallahu 'alaihi  wassalam dan
meninggikannya. Allah tidak pernah menjadikan azan dengan me-
nyebut nama nabi sebelumnya pada kaum terdahulu. Dengan azan,
Allah membuat suara dilantangkan memenuhi ufuk langit menye-
but nama Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam tercinta.

Allah  juga  telah  mengangkat  nama  Nabi-Nya  shallallahu
'alaihi wassalam dipenjuru tujuh langit dan di hadapan para malai-
kat,  pula  mengangkatnya  pada  makhluk-makhluk  lain  seperti
bersalamnya batu dan hewan pada beliau seperti diriwayatkan da-
lam hadits.
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Begitu juga, tidak ditemukan pada umat sebelumnya pengi-
kut  yang  menyebut  dan  bershalawat  pada  nabinya.  Kekhususan
shalawat  ini  hanya  dimiliki  Nabi  Muhammad  shallallahu  'alaihi
wassalam yang memiliki umat terbanyak sehingga umat ini menja-
di  umat  yang  terbanyak  bershalawat  pada  nabinya  dan
mendapatkan keutamaan bershalawat seperti firman Allah ta’ala:

وا عَلَيْهِ وََسلِّمُوا تَْسلِيمًا Àّ هَا الَّذِيَن آمَنُوا َصل Àّي بِيِّ يَاَأ� َّ ونَ عَلَى الن Àّ كَتَهُ يَُصل �Øهَ وَمَلَاِئ َّ ّنَ الل ِإ�
“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersala-
wat  untuk  Nabi.  Wahai  orang-orang  yang  beriman!
Bersalawatlah kamu untuk  Nabi  dan ucapkanlah sa-
lam  dengan  penuh  penghormatan  kepadanya.”  (Al-
Ahzab: 56)

Pahala bershalawat pada Nabi tercinta seperti pahala dzikir
lainnya yang dinilai sebagai ibadah seperti dalam hadits:

من صلى علىَّ صلاة؛ صلى الله عليه بها عشرًا
“Barang siapa bershalawat padaku sekali, Allah akan
membalas  bershalawat  padanya sepuluh kali.” (Mus-
lim)

Pemuliaan nama yang diperoleh para nabi dengan menjadi-
kan  diri  mereka  sebagai  uswah  dalam  beribadah  serta  contoh
dalam akhlak yang diikuti oleh pengikutnya dari ulama dan orang-
orang shadiqin. 

Sekalipun umat  memiliki  harta  kekayaan permisalan
perikehidupan Rasulullah  shallallahu 'alaihi wassalam yang
ditemukan dalam hadits-hadits, tetap saja mereka membu-
tuhkan uswah yang nyata yang dapat dilihat dan diraba dan
hidup di antara mereka. Keberadaan uswah tersebut meru-
pakan  rahmat  rabaniyah  bagi  hamba.  Sebagaimana
ketiadaan uswah merupakan azab seperti firman Allah ta’ala:
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ا مُْرِشدًا ًّ هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي َّ مَْن يَهْدِ الل
“Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah
yang  mendapat  petunjuk;  dan  barang  siapa  disesat-
kan-Nya,  maka  engkau  tidak  akan  mendapatkan
seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepa-
danya.” (Al-Kahfi: 17)

Karena itulah manusia di zaman Rasulullah shallallahu 'alai-
hi  wassalam menirunya  dan  tidak  berpaling  pada  selain  beliau.
Hanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam mereka ber-
tanya tentang agama. Tetapi ketika beliau wafat, beliau berwasiat
untuk meniru orang-orang terbaik sepeninggal beliau:

اقتدوا بالذين من بعدي َأبي بكر وعمر
“Ambilah  contoh  dengan  orang-orang  sepeninggalku
yaitu Abu Bakar dan Umar.” (Sunan At-Tirmidzi. Abu
Isa berkata, hadits ini hasan. Hadits diriwayatkan dari
Ibnu Masud dan diriwayatkan oleh Tsufyan Ats-Tsauri
dari  Abdul  Malik  bin  Umair  dari  budak  Rabi’i  dari
Huzhaifah dari Nabi shallallahu 'alaihi wassalam)

Maka Al-Faruq mengerti jika dia harus mengikuti jalan Nabi
shallallahu 'alaihi wassalam, dia juga mengerti harus mengikuti ja-
lan  Ash-Shidiq  radhiyallahu  anhu sepeninggal  Nabi  shallallahu
'alaihi  wassalam.  Sebab itu, baiat khalifah ketiga dipersyaratkan
untuk mengikuti jalan kedua khalifah sebelumnya radhiyallahu ‘an-
huma seperti disebutkan dalam Al-Quran:

وَالْيَوِْم هِ  َّ بِالل تُؤْمِنُونَ  ُكنْتُمْ  ْن  ِإ� ُسوِل  َّ وَالر هِ  َّ الل لَى  ِإ� وهُ  Àّفَرُد شَْيءٍ  فِي  تَنَازَْعتُمْ  ْن  فَِإ�
يلًا وِ ْحسَُن تَأ� اْلآِخرِ ذَلَِك خَيْرٌ وََأ�

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang se-
suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul,
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)

81



Menjadi Pribadi Tangguh 

dan  lebih  baik  akibatnya.” (An-Nisa:  59)
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Setiap Zaman Pasti Muncul Tokoh 
Tajdid

alam perjalanan sejarah Islam,  selalu muncul  tokoh-tokoh
yang dijadikan acuan contoh dan teladan. Tokoh-tokoh ini

muncul  dalam  setiap  tingkatan  generasi.  Inilah  maksud  sabda
shallallahu 'alaihi wassalam :

D

في كل قرن من َأمتي سابقون
“Dalam setiap generasi umatku terdapat dai-dai yang
menyeru kepada Allah untuk melakukan tajdid/pemba-
haruan.” (Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Jami Al-
Masanid  wal  Marasil.  Dia  berkata;  dikeluarkan  oleh
Al-Hakim dan Abu Nu’aim dari Ibnu Umar radhiyalla-
hu ‘anhu)

Keberadaan dai-dai tajdid di setiap zaman merupakan hujah
Allah bagi mereka di setiap generasi dan juga merupakan jawaban
dari doa orang-orang shalih:

مَامًا قِينَ ِإ� َّ وَاْجعَلْنَا لِلْمُت
“Dan  jadikanlah  kami  imam  bagi  orang-orang  yang
bertakwa.” (Al-Furqan: 74)

Keunggulan generasi dalam suatu zaman selaras dengan ka-
dar  keunggulan  keilmuan  dan  ketakwaan  dari  para  tokoh-tokoh
tauladan tersebut. Setiap generasi yang mampu melakukan peru-
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bahan sejarah, akan ditemukan para imam penyeru petunjuk yang
memiliki sifat keunggulan dan keistimewaan unik yang terikat erat
dengan fase yang dibutuhkan pada zaman itu. 

Setiap zaman memiliki ikatan dengan para tokoh-tokoh pe-
mimpin dan tokoh-tokoh yang mampu mempengaruhinya.  Tetapi
perlu dipahami, bahwa perjalanan sejarah tidak tercipta ha-
nya  dari  seorang  tokoh,  namun  tercipta  dari  kesadaran
kolektif yang menyertai kepahlawanan kesatria yang mena-
wan tersebut.

Al-Quran  tatkala  memuji  thaifah  iman  (kelompok  iman)
mengutamakan menyebut orang-orang yang memiliki keunggulan;
dari Nabi atau pengikut Nabi. Demikian pula sebaliknya ketika me-
nyebut  kekafiran,  Al-Quran  menyebut  dengan  timbangan  yang
sama; yaitu  mendahulukan menyebut orang dan pengikutnya de-
ngan  mengisahkan  ekosistem  dan  perangkat  pendukung  dalam
memerintah keburukan.

Pelaku individu yang memiliki  keunggulan banyak disebut-
kan dalam Al-Quran yaitu ketika seorang mukmin memisahkan diri
dari kelompok kebatilan seperti yang dilakukan oleh Ibrahim ‘alah-
issalam dari kaumnya, seorang keluarga Firaun dari istananya dan
Ashabul Kahfi yang lari dari agama kaumnya.  Individu-individu
ini terpuji, tetapi mereka tidak mampu melakukan perubah-
an sejarah kecuali  apabila  didukung oleh  lingkungan dan
perangkat yang menyokong. Apabila tidak didukung oleh hal
tersebut maka akan hilang menjadi syuhada seperti Ashabul
Ukhdud.

Pemuliaan nama diperoleh dari salah satu dua jalan;
Menjadi syuhada dengan menerima pemuliaan akhirat seperti fir-
man Allah pada keluarga Yasin:

ةَ قَاَل يَالَيَْت قَوِْمي يَعْلَمُونَ  َّ َن بِّي وََجعَلَنِي مَِنقِيَل اْدخُِل اْلج َ  بِمَا غَفَرَ لِي ر
الْمُكْرَمِينَ
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“Dikatakan (kepadanya): ‘Masuklah ke surga’. Ia ber-
kata:  ‘Alangkah  baiknya  sekiranya  kaumku
mengetahui. Apa yang menyebabkan Rabbku memberi
ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-
orang  yang  dimuliakan’”. (Yasin:  26-27)

Atau menjadi panutan dan penerang bagi pengikutnya yang
turut dalam dakwah dan jihadnya sehinga para pengikut dan mu-
rid-muridnya selalu mengenangnya di muka bumi.

Salah satu keistimewaan umat ini, tidak mungkin ada keko-
songan  tauladan  di  setiap  generasi.  Pasti  dalam  setiap
tingkatan generasi muncul nama-nama mulia walaupun ti-
dak menghasilkan perubahan yang besar dalam dakwah dan
jihadnya. Namanya tetap akan dikenang dan selalu disebut sam-
pai orang yang terakhir mereka mati sebelum hari kiamat. Bahkan
bekas-bekas perkataannya tetap terpatri  sepanjang zaman. Allah
akan hidupkan kembali kalimat-kalimatnya pada tingkatan genera-
si lainnya yang jauh terpisah waktu dan tempat. 

Siapa yang membaca kitab-kitab  thabaqat ulama dan para
orang mulia akan mengerti persoalan ini. Umat hari ini hidup di
antara nama-nama para kesatria yang menemani keberlangsungan
umat  ini.  Para  pemuda mengulang-ulang perkataan mereka dan
menceritakan kepahlawanan mereka seakan-akan mereka menyak-
sikannya.  Semua  itu  merupakan  anugerah  Allah  dengan
mengangkat tinggi nama-nama mereka seperti sabda Nabi shallal-
lahu 'alaihi wassalam :

يُل ِجبْرِ هُ  Àّ فَيُِحب ْحبِبْهُ  ُيحِّبÀ فُلَانًا فََأ� هَ  َّ ّنَ الل يَل ِإ� الْعَبْدَ نَادَى ِجبْرِ هُ  َّ َحّبَ الل ذَا َأ� ِإ�
هُْل َأ� هُ  Àّ فَيُِحب وهُ  Àّ ِحب فََأ� فُلَانًا   Àُيحِّب هَ  َّ الل ّنَ  ِإ� مَاءِ  الّسَ هِْل  َأ� فِي  يُل  ِجبْرِ فَيُنَادِي 

ْرِض َّ يُوَضُع لَهُ الْقَبُوُل فِي اْلأ� مَاءِ ثُم الّسَ
“Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah me-
manggil  Jibril  dan  berfirman;  ‘Sesungguhnya  Allah
mencintai  fulan,  oleh  karena  itu  cintailah  si  fulan.’
Maka, Jibrilpun mencintai si fulan. Lalu, Jibril berseru
ke penduduk langit; ‘sesungguhnya Allah mencintai fu-
lan, oleh karena itu hendaklah kalian mencintai fulan.’
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Maka, penduduk langit pun mencintai si fulan. Kemu-
dian, diletakkan untuk si fulan tersebut penerimaan di
muka bumi.” (Al-Bukhari)

 
Dan sabdanya shallallahu 'alaihi wassalam :

ْرِض َّ يُوَضُع لَهُ الْقَبُوُل فِي اْلأ�  ثُم
“Kemudian, diletakkan untuk si fulan tersebut peneri-
maan di muka bumi.”

Maksudnya mereka penduduk bumi yang memiliki kemiripan
sifat dengan penduduk langit dalam perkara ketaatan dan ibadah.
Maksud penerimaan penduduk bumi dalam hadits bukan pada pe-
nerimaan  semua  hati  manusia  termasuk  mereka  yang  kafir
menentang ketaatan. Bahkan penolakan orang kafir tersebut justru
menjadi tanda kebenaran para nabi seperti firman Allah ta’ala: 

نِْس وَاْلجِّنِ ا َشيَاطِينَ اْلِإ� وَكَذَلَِك َجعَلْنَا لِكُّلِ نَبِّيٍ عَدُوًّ
“Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu
musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dan
jenis) jin.” (Al-An’am: 112)

Keterangan ini menguatkan apa yang telah kita sebut-
kan  sebelumnya  bahwa  keberadaan  lingkungan  imaniyah
yang mendukung orang-orang unggul dan pelaku perbaikan
merupakan  faktor  penting  dalam  mewujudkan  perubahan
sejarah pada  umat  ini.  Tetapi  bila  tidak  ada  elemen ling-
kungan  tersebut  maka  orang-orang  inti  akan  dituduh
sebagaimana Qurays di Mekah menuduh Rasulullah shallal-
lahu 'alaihi wassalam dengan tukang sihir, dukun dan orang
gila. (Ma’rifatu Shahabah karya Abu Nu’aim Al-Ashbahani 3/67)

Inilah makna bergabungnya ahlul ilmi yang beramal dengan
amar maruf dan nahi mungkar dalam barisan para imam. Bila anda
mengamati para pemimpin umat ini dalam adab, ibadah dan gerak-
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an perubahan, anda akan memahami mengapa Allah membuka ru-
ang ijtihad bagi mereka. 

Sedangkan pendapat yang mengatakan; mencukupkan
diri dengan perkataan orang-orang salaf terdahulu merupa-
kan  pendapat  yang  tidak  benar. Sejatinya  pendapat  ini
bermaksud mencegah masyarakat untuk mengikuti para pemimpin
yang hidup bersama mereka.

Sebab itu wajib dalam setiap generasi umat selalu muncul
ulama-ulama yang berkata dan menulis dengan perkataan ijtihad
mereka untuk menafsirkan, menjelaskan dan berfatwa sesuai per-
soalan yang terjadi pada umat di zamannya agar mereka mencapai
derajat imam bagi generasi mereka sendiri. Regenerasi itu selalu
terjadi merupakan takdir dengan keutamaan dari Allah. 

Meskipun  generasi  setelahnya  melakukan  berbagai  ijtihad
yang sesuai dengan kebutuhan zamannya, tetapi tetap pada kaidah

 المتأخر لا يبلغ شأن المتقدم
“Generasi setelahnya tidak akan dapat menyusul keu-
tamaan orang awal.” 

Kaidah ini bersesuaian dengan perkataan ulama masa lalu
seperti Abu Umar bin Al-’Ala Al-Bashri yang wafat pada 154 H, seo-
rang  ulama  qiraah  sab’ah  dan  ahli  bahasa  arab.  Beliau
mengatakan;

ما نحن فيمن مضى ِإلا كبقل في َأصول نخل طوال
“Kita dengan orang sebelumnya hanya seperti tangkai
sayuran berhadapan dengan batang kurma yang ting-
gi.” 

Namun dengan kedudukan orang terdahulu yang jauh lebih
utama, tidak menghalangi ulama-ulama kontemporer untuk menu-
lis  nasihat  dan  petunjuk  yang  dibutuhkan  umat  pada  masanya.
Mereka dijuluki dengan ulama-ulama kontemporer yang mulia, ka-
rena meningkatkan kualitas kedudukan sezamannya. Bahkan orang
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alim yang berdiri di atas al-haq dalam perkataan dan pengamalan
akan menjadi seperti yang dikatakan oleh ahli ilmu;

ما زال يقرَأ في التاريخ معتبرًا حتى رَأيته في التاريخ مكتوًب
“Dia  masih  membaca  sejarah  mengambil  pelajaran
sampai kemudian hari aku melihatnya dia tertulis da-
lam sejarah.”

Seperti  itulah,  nabi  kita  shallallahu  'alaihi  wassalam juga
membaca  sejarah  para  nabi  sebelumnya  padahal  beliau  lebih
agung dari nabi-nabi lainnya. Beliau napak tilas jalan mereka lalu
memperoleh  nama yang lebih  tinggi  dari  nabi-nabi  sebelumnya.
Lalu para sahabat, mereka tidak pernah melihat diri mereka mele-
bihi  Al-Kitab  dan  hadits,  akhirnya  Allah  jadikan  sirah  mereka
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sirah Rasul shallallahu
'alaihi wassalam, perkataan sahabat dipelihara dan dikumpulkan. 

Demikianlah selanjutnya pada tabiin setelah generasi saha-
bat. Dan tidak ada zaman kecuali  bertambah di dalamnya serial
keimanan, ibadah, ilmu, jihad, amar ma’ruf nahi mungkar sampai
hari ini. Setiap hari selalu muncul ayat-ayat Al-Quran yang diamal-
kan yang Allah naikkan namanya mencapai  bagian dari  warisan
Rasul shallallahu 'alaihi wassalam dalam firman-Nya ta’ala:

َ وَرَفَعْنَا لََك ذِكْرَك
“Dan  Kami  tinggikan  bagimu  sebutan  (nama)mu.”
(Asy-Syarah: 4) 

Orang-orang yang mewarisi kedudukan nabawi ini ber-
tingkat-tingkat.  Derajat  tertinggi  dimiliki  oleh  ulama
mujahidin, mereka adalah warisan sempurna dengan penca-
paian keutamaan teragung dalam ilmu yang bermanfaat dan
amal shalih. Bahkan mereka mencapai amalan shalih paling pun-
cak yang melampaui orang-orang utama lainnya. 
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Di zaman sekarang, sangat sulit mengumpulkan antara dua
kedudukan tersebut; yaitu ilmu bermanfaat dan amal jihad. Sebab,
ilmu memerlukan waktu untuk mencapainya, demikian pula jihad
perlu waktu untuk mencapainya sampai seseorang menjadi pemim-
pin. Sebab itu kita temukan ahlul ilmi ketika memasuki amal jihad,
menjadi tersibukan dalam jihad. Atau sebaliknya, orang yang berji-
had ketika memasuki dunia ilmu menjadi tersibukan dengan ilmu.
Sedangkan orang berakal akan menyeimbangkan kedua keutama-
an tersebut; ilmu dan jihad.

Maka wajib untuk mewaspadai siapa saja yang memosisikan
perkara ini dengan pandangan terbalik sebagaimana banyak dila-
kukan oleh orang hari ini. Kita melihat ada ahlul ilmi yang mencela
ahlul jihad karena sedikitnya ilmu mereka. Demikian pula kita me-
lihat terdapat ahlul jihad yang mencela ahlul ilmi karena mereka
tidak  terjun berjihad.  Padahal  perubahan pada umat tidak akan
bisa dilakukan kecuali dengan mengumpulkan dua kelompok terse-
but  dalam  diri  seseorang  atau  paling  tidak  mengumpulkan
keduanya dalam sebuah front.

89



Mazhab Fiqih Alat Pemersatu Umat

edudukan “pemuliaan nama” bagi ahlul ilmi sepanjang seja-
rah kita merupakan hasil dari kaum yang telah Allah siapkan

dari takdir-Nya bagi mereka yang memiliki banyak pengikut lebih
banyak dari orang lain. Kaidah Al-Quran pada para ulama shalih ini
adalah firman Allah ta’ala:

K

ْرِض اَس فَيَْمكُُث فِي اْلأ� َّ ا مَا يَنْفَُع الن مَّ وََأ�
“Adapun  yang  memberi  manfaat  kepada  manusia,
maka ia tetap di bumi.” (Ar-Radu: 17)

Perkataan dan ijtihad yang mereka pahami dari ulama sebe-
lum mereka mendapat perhatian oleh umat. Tatkala ijithad mereka
menjadi petunjuk bagi umat, maka orang dari generasi setelah me-
reka  tidak  akan menjadi  faqih kecuali  mereka harus memahami
perkataan dan perbedaan pendapat mereka seperti pepatah;

لا يكون المرء فقهيا حتى يعرف اختلاف العلماء
“Seseorang  tidak  akan  menjadi  faqih  sampai  dia
mengerti perbedaan pendapat para ulama.”

Ijtihad-ijtihad tersebut menjadi sebab munculnya karya-kar-
ya  kitab  dengan  berbagai  macam  katagori.  Kesungguhan  Imam
Abu Ja’far Ath-Thahawy  rahimahullah ta’ala dalam menulis kitab-
nya karena perhatiannya pada mazhab Hanafi. Begitu pula Imam
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Al-Baihaqi Asy-Syafi’i dalam berbagai kitabnya merupakan perhati-
an  dan  penjelasan  pada  mazhab  Syafi’i.  Demikian  pula  yang
dilakukan oleh Imam Abu Amru bin Abdul Bar pada mazhab Malik.
Ijihad-ijtihad ulama itu menjadi sebab kebaikan pada umat ini. 

Kemudian setelah itu muncul kitab-kitab perbandingan pen-
dapat  dalam  satu  mazhab  atau  perbandingan  pendapat  dalam
beberapa mazhab seperti kitab Al-Majmu karya An-Nawawi dan Al-
Mughni karya Ibnu Qudamah.

Kedudukan “pemuliaan nama” bagi  mereka dalam mazhab
merupakan iradah rabaniyah hasil dari kecintaan masyarakat pada
para ulama. Bergabungnya masyarakat dalam sebuah mazhab di
beberapa situasi dan zaman disebabkan karena alasan penjagaan
agama melawan kebidahan dan sekte zindiq. Seperti bergabung-
nya  masyarakat  Maghrib  (Afrika)  pada  mazhab  Maliki  di  masa
dinasti Ubaidiyin sebagai pengakuan tindakan berpisah dari maz-
hab Ubaidiyin yang sesat. 

Bergabungnya masyarakat sebagian benua India pada Maz-
hab Hanafi juga karena alasan penjagaan agama. Bergabungnya
masyarakat di Mesir pada mazhab Syafii untuk menentang sekte
Ismailiyah Ubaidiyah setelah Shalahudin Al-Ayubi berhasil meng-
ambil  kekuasaan  pemerintahan  Ubaidiyah  Mesir.  Jadi
bergabungnya  masyarakat  pada  sebuah  mazhab  bukan  seperti
yang disangka beberapa orang bahwa hal tersebut merupakan pe-
nyimpangan pada al-haq dan sunah. 

Ada orang-orang yang menyeru untuk kembali pada sunah
dan meninggalkan mazhab dengan alasan terjadinya perselihan an-
tar mazhab. Padahal fakta yang kami dengar, perselisihan orang-
orang ini lebih keras daripada perselisihan antar mazhab dahulu
kala.  Hakikatnya,  orang-orang  tersebut  merupakan  orang-orang
muqolid (ikut-ikutan)  pada  mazhab  baru  dan  pengikut  mazhab
baru tetapi bersembunyi dengan nama mengikuti sunah. Sebenar-
nya,  mereka keluar dari  mazhab masuk ke dalam mazhab baru,
bukan  mengikuti  sunah.  Jangan  sampai  kamu  tertipu  dengan
nama-nama indah atau slogan yang menyilaukan.
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Apa  yang  mereka  lakukan  bertujuan  menanamkan  pema-
haman bahwa mazhab yang diakui seperti Hanafi, Maliki dan Syafii
merupakan mujtahid yang keutamaannya sama dengan mujtahid
lainnya.  Pendapat  ini  tertolak  dengan  alasan  seperti  yang  telah
kami jelaskan sebelumnya serta banyak alasan lainnya.

Hari ini Islam diuji dengan penentangan orang-orang yang
berusaha membebaskan diri dari mazhab, yaitu para ulama fiqih
kontemporer yang ingin mendistorsi syariat di bawah bendera taj-
did  dan  ijtihad.  Termasuk  gerakan  yang  menginginkan  mazhab
baru di  bawah slogan  ihya  as-sunnah.  Gerakan mereka tertolak
sendirinya melalui ijtihad-ijtihad ulama mazhab masyhur yang Al-
lah telah jadikan diterima luas masyarakat. 

Para pengikut mazhab baru ini seolah tidak menemukan ke-
salahan dari penyimpangan para ulama kontemporer mazhab baru.
Maka hendaknya orang-orang yang menuduh pengikut mazhab se-
bagai penentang sunah harus memahami tuduhan mereka itu salah
baik secara syariat maupun takdir. Sebab ajakan mereka sebenar-
nya  menyimpangkan  pada  mazhab  baru  mengikuti  pendapat
ulama-ulama mereka sendiri.
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arena itu aku menyerukan penghapusan afiliasi ber-
nama  “salafy”  yang  menggeser  dari  bergabung

dengan  mazhab  para  imam  masyhur  yang  telah  diridhai
umat. Sebab salafy atau salafiyah jika dipahami dengan benar arti-
nya bergabung dengan salaf shalih dengan mengikuti mazhab para
imam. Mengikuti para imam mazhab berarti mengikuti salafiyah.
Mazhab-mazhab tersebut telah tersebar sangat luas di masyarakat
dengan  pengikut  dari  berbagai  kalangan  baik  ulama  maupun
awamnya. Sedangkan julukan salafy  telah keluar dari  makna ini
dan merupakan mazhab baru yang tidak ada pegangannya. Tetapi
merupakan  asas  dari  sebuah  pemikiran  yang  tumpang  tindih
orang-orang yang menginginkan tajdid yang bercampur antara ke-
benaran atau kebatilan.

K

Kita  bisa  menyebut  Muhammad  Abduh  Al-Mishry,  Rasyid
Ridha dan para pengikut dakwah Nejed yaitu pengikut Muhammad
bin  Abdul  Wahab,  kemudian  karena  suatu  sebab  dan  perhatian
yang berlebihan pada ulama-ulama tersebut mengakibatkan terja-
dinya penyempitan dan pembatasan cara pandang dan memahami
ilmu.  Sehingga ilmu itu menjadi  hanya bertaklid dengan syeikh-
syeikh terbatas yang jumlahnya tidak lebih dari tiga orang. Bahkan
ada orang-orang yang taklid hanya dengan seorang syeikh dan me-
ninggalkan syeikh lainnya. Tindakan ini sudah keluar dari slogan
salafy. Bila dijelaskan perkara ini akan membutuhkan pembahasan
yang panjang dan lama.

Telah dimaklumi sepanjang sejarah bahwa ketika para imam
yang mendapat petunjuk, imam fiqih dan imam dalam agama jatuh

93



Menjadi Pribadi Tangguh 

dalam kesalahan ijtihad, mereka tidak keluar dari mazhab terse-
but.  Tetapi   malahan  memperbaiki  kesalahan  tersebut  dengan
ijtihad-ijtihad para imam lainnya dengan tetap bergabung dengan
mazhab. Tidak pernah terjadi bergabungnya dengan mazhab men-
jadi aib seperti terjadi di zaman kita sekarang, zaman kebodohan
tanpa diragukan lagi. Tidak ada kebaikan pada perkara yang tidak
ada petunjuk dan amalan dari orang-orang salaf terdahulu.

Saya  tahu,  perkataan  saya  ini  tidak  disukai  kebanyakan
orang sekarang. Sebab mereka menyangka prestasi menjadi ulama
di masa kini dengan menolak mazhab. Seakan-akan perkataanku
menyeru seluruh orang untuk memahami mazhab. Karena dalam
pemahaman mereka, seorang awam tidak perlu bermazhab.

Orang alim yang mencurahkan energinya untuk melakukan
penelitian dan studi jika mereka bergabung dengan suatu mazhab
maka mereka tidak bisa disebut taqlid tanpa ilmu. Tetapi kemudian
mereka malah menggiring  orang-orang awam untuk  taklid  pada
syeikh-syeikh mereka di bawah slogan sunah dan dakwah sunah.
Sangkanya,  menukil  pendapat ulama-ulama kontemporer lalu di-
tambahi dengan hadits-hadits yang mendukung pendapatnya inilah
yang disebut bergabung dengan sunah.

Seolah-olah orang-orang sebelum mereka dari pengikut maz-
hab ketika berfatwa tanpa membawakan hadits  dan ayat.  Inilah
tuduhan mereka pada ahlul ilmi masa lalu. Anehnya, mereka yang
menjauhkan diri dari mazhab membuat matan-matan tanpa dalil te-
tapi  menukil  perkataan-perkataan  ulama-ulama  kontemporer
ketika ulama-ulama itu masih hidup. Sehingga matan-matan fiqih
dan ijtihad-ijtihad mereka terkenal saat ulama-ulama itu masih hi-
dup.  Sedangkan  matan-matan  mazhab  ulama  masyhur  tersebar
pasca  kematian mereka setelah diajarkan pada murid  dan anak
murid mereka.

Mereka  menuduh mazhab  tersebut  banyak  kelemahannya,
padahal apa yang mereka lakukan dengan menghilangkan mazhab
jauh lebih banyak kelemahannya. Orang-orang ini menyangka, apa
yang dilakukan orang sebelumnya salah, ijtihad-ijtihad ulama masa
lalu salah. Andai pendapat mereka ini benar, maka al-haq seolah
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bersama mereka.  Andai  para  ulama kontemporer  menshahihkan
pendapat ulama masa lalu mereka mengatakan hal tersebut adalah
tashih. Perkataan yang tidak bisa dibenarkan. 

Saya ulangi, pembahasan ini memerlukan tempat dan waktu
yang lebih luas, tetapi saya akan berhenti di sini. Semoga dalam
kesempatan lainnya saya dapat memiliki waktu untuk membantah
slogan salafy yang menentang mengikuti mazhab yang telah dirid-
hai umat dan telah terkenal.
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Tauladan Umat

edudukan  “pemuliaan  nama”  merupakan  tuntutan  orang-
orang shalih, disimpulkan dari doa Ibrahim ‘alaihissalam:K

ِيَن وَاْجعَْل لِي لِسَانَ ِصْدٍق فِي اْلآِخر
“Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-
orang (yang datang) kemudian.” (Asy-Syuara: 84)

Persoalan ini kadang disalahpahami oleh sebagian orang ka-
rena  dianggap  tidak  sesuai  dengan  prinsip  tawadhu.  Padahal
kedudukan ini digalakkan oleh syariat tetapi dalam waktu bersa-
maan dia harus menghindar dari keingingan untuk viral. Dia harus
mencapai kedudukan ikhlas dan lari  dari  riya.  Seseorang berga-
bung menuju barisan orang-orang shalih dan mengajak manusia
untuk mengikuti para ulama dan syuhada untuk amal akhirat bu-
kan merupakan riya. Sebab riya adalah melakukan amalan dengan
menginginkan ridha  mereka,  mencari  kedudukan sumah dengan
mengacuhkan nasib akhirat.

Keinginannya untuk masuk pada barisan shalihin dan ulama
yang memberi petunjuk pada umat, mendoakan mereka dan memu-
liakan mereka bukan termasuk riya. Sebab itu, andai orang-orang
memusuhi, mencela, dan mencercanya karena berpegang pada al-
haq,  maka  dia  tidak  akan  meninggalkan  al-haq  karena  dibenci
orang banyak. Tidak sedikit orang yang meninggalkan al-haq kare-
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na takut dibenci, berbalik mengikuti apapun yang mereka inginkan
dan mengalihkan wajahnya pada mereka.

Kita  temukan,  ulama-ulama  jujur  mendapat  cobaan  dari
orang-orang sezamannya. Mereka menerima kesusahan atas al-haq
yang mereka katakan dan mereka tidak mundur dari tetap berpe-
gang teguh pada al-haq dan mendakwahkannya. Dengan teguhnya
mereka di atas cobaan membuat manusia mengenal kejujuran tuju-
an mereka bahwa mereka tidak mencari  ridha manusia, semata-
mata mereka hanya mencari ridha Allah  ta’ala. Akhirnya manusia
mencintai mereka dan menempatkannya sebagai pemimpin ulama.

Salah satu indikasi yang menunjukkan amal ulama kita
yang ingin bergabung dengan barisan para ulama mereka
membuat karya tulis dalam dua bentuk; Pertama fatwa da-
lam  persoalan-persoalan  yang  mendesak  sedang  dihadapi
oleh umat di zamannya. Kedua karya ilmiah yang ditujukan
sebagai kiprahnya bergabung dengan barisan ulama. Sebetul-
nya masih ada lagi bentuk karya lainnya yaitu karya sebagai hasil
untuk latihan. 

Dari seluruh bentuk karya tersebut, karya kedua yang paling
banyak  kita  temukan.  Sedangkan bentuk  pertama walaupun ba-
nyak,  tapi  tidak  sebanyak  karya  bentuk  kedua.  Allah  telah
memberkahi karya-karya dan buku-buku mereka dan menjadikan-
nya  sebagai  sebab  hidayah  bagi  orang-orang  di  zamannya  dan
setelahnya. Manusia selalu menjadikan fatwa-fatwa mereka dalam
masalah  kekinian  sebagai  rujukan.  Bahkan  karya-karya  mereka
menunjukkan atas ilmu penulisnya dan pengakuan manusia bahwa
penulis pantas masuk dalam tingkatan ahlul ilmi di zamannya.

Orang-orang  sekarang  menjadikan  ukuran  keilmuan
seseorang dengan banyaknya tulisan dan karya. Padahal ula-
ma  dahulu  tidak  pernah  menjadikan  banyaknya  karya
sebagai  timbangan ilmu.  Timbangan ulama dahulu adalah
pencarian ilmu, periwayatan dan pemahaman. Jadi setiap za-
man tiap-tiap orang memiliki timbangan yang berbeda.

Salah satu dari fiqih “pemuliaan nama”, orang-orang yang
memberikan petunjuk pada orang lain harus dari ahlul quran dan
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sunah yang lurus. Yaitu dengan cara meneladani para pemilik ke-
dudukan ini dari para ulama, dai, aktivis amar maruf nahi mungkar
dan mujahidin fi sabilillahi ta’ala. Inilah perkara yang harus dilaku-
kan bagi siapa yang lisannya mengaku mencintai mereka. Dengan
hal tersebut Allah akan mengangkat nama mereka dengan kehen-
dak-Nya. 

Sedangkan  seorang  muslim  yang  merendahkan  ahlul  haq
dan pemilik  kedudukan ini  hakikatnya dia  merendahkan agama.
Sebab agama akan menjadi tinggi apabila pemeluknya juga tinggi,
agama menjadi jernih dengan kejernihan pemeluknya. Maka wajib
menyebut  dan  mengingat  kebaikan  pemilik  kedudukan  ini  serta
menutup ketergelinciran mereka. Tidak seperti yang terjadi pada
hari ini. Sekarang apabila perkataan ahlus sunah hari ini dikumpul-
kan  akan  kita  temukan  perkataan-perkataan  yang  menjatuhkan
serta menyingkirkan kedudukan ulama sebelumnya. 

Mereka lebih sibuk dengan permusuhan di antara mereka
sendiri daripada dengan musuh mereka. Jika mereka memuji orang
lain, sebenarnya mereka memuji orang lain untuk memuji diri sen-
diri. Kalau tidak dia diam tidak mengakui kebaikan orang lain atau
malahan mencela.  Malahan orang-orang zindiq dan bidah meng-
angkat kedudukan ulama-ulama mereka dengan berbagai julukan
dan sifat yang indah, tidak seperti yang dilakukan ahlus sunah de-
ngan  menjatuhkan  ulamanya  karena  adanya  hasad  dalam  hati
mereka kecuali yang Allah rahmati. Sedangkan ahlu sunah masa
lalu selalu memuliakan nama-nama ulama mereka.
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Sifat Kehidupan

Firman Allah ta'ala:

ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا  ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا فَِإ�  ِإ�
“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat
kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ter-
dapat kemudahan.” (Asy-Syarah: 5-6)

yat ini  terletak setelah Allah menyebutkan berbagai macam
pemberian pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang

merupakan nikmat-nikmat mukadimah sebagai bekal safar kepada
Allah ta'ala dengan berdakwah kepada-Nya, menjadi pemimpin ma-
nusia,  menyebarkan  al-haq dan  mewujudkan  gerakan  untuk
menolong  agama.  Telah  dijelaskan  sebelumnya  anugerah  Allah
pada Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam perkara-perkara  ber-
kaitan  dengan  batin  seperti  lapang  dada,  menghidupkan  hati,
mengangkat dosa serta mengangkat beban syariat yang memberat-
kan. Serta perkara yang berkaitan dengan nikmat zahir di hadapan
makhluk  yaitu  kebahagiaan  di  muka  bumi  dengan  menjadikan
nama, akhlak, perilaku dan perkataannya sebagai bagian dari aga-
ma.

A

Kedua nikmat batin dan lahir tersebut merupakan kenikmat-
an mukadimah yang kita  mendudukkannya sebagai  nikmat yang
diperoleh baliau shallallahu ‘alaihi wassalam sebagai manusia yang
berlaku baginya takdir-takdir  manusia biasa.  Kita  memahaminya
harus  seperti  itu.  Perjalanan  seri  kehidupan  itu  berjalan  dalam
genggaman Allah dan Dia juga melapangkannya. Berlaku baginya
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sunah-sunah  kehidupan  dari  marabahaya  dan  juga  kesenangan,
pemberian dan kehilangan.  Maka adanya nikmat-nikmat ilahiyah
bagi orang mukmin di kehidupan ini tidak membatalkannya seba-
gai manusia dan juga tidak mencegahnya dari munculnya cobaan
sebagaimana firman Allah ta'ala pada Adam 'alaihissalam:

ةِ فَتَْشقَٰى  َّ َن ُكمَا مَِن اْلج َّ َك وَلِزَْوِجَك فَلَا ُيخْرَِجن َّ ّنَ هَٰذَا عَدُوٌّ ل فَقُلْنَا يَا آدَمُ ِإ�
Maka kami berkata: “Hai Adam, sesungguhnya ini (ib-
lis)  adalah  musuh  bagimu  dan  bagi  isterimu,  maka
sekali-kali  janganlah  sampai  ia  mengeluarkan  kamu
berdua dari surga, yang menjadikan kamu menjadi ce-
laka. (Taha:117)

Kehidupan dunia ini disebut “fatasyqa” (celaka). Dan seperti
disebutkan oleh Allah ta'ala:

نسَانَ فِي َكبَدٍ  لَقَْد خَلَْقنَا اْلِإ�
“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ber-
ada dalam susah payah.” (Al-Balad:4)

Sebab itu tidak ada peristirahatan bagi seorang mukmin ke-
cuali  dengan  menemui  Rabbnya.  Karena  berbagai  macam ujian
akan ditimpakan pada mukmin, maka hendaknya setiap mukmin
dan  jamaah  kaum  muslimin  selalu  mengulang-ulang  ayat  yang
agung ini:

ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا  ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا فَِإ�  ِإ�
“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat
kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ter-
dapat kemudahan.” (Asy-Syarah: 5-6)
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Sifat Kesulitan

rti  al-usr bermakna adh-dhayi’ (kesempitan). Terjadi ketika
ketiadaan iradah (kehendak) untuk mengelola kesulitan atau

terdapat  iradah tetapi  ada  penghalang.  Sebagaimana  manusia
yang hidup tanpa adanya kelapangan jiwa karena adanya kesem-
pitan  yang  membelenggunya.  Penyebabnya  bisa  psikologis,  fisik
atau menjalani  ujian tetapi  tidak memiliki  lingkungan yang baik
dari ilmu dan petunjuk sehingga imannya menjadi semakin lemah.
Atau dicurinya kelapangan tersebut yang sebelumnya telah Allah
nikmatkan  padamu.  Inilah  berbagai  macam gambaran  kesulitan
yang mengerucut pada satu makna yaitu  adh-dhayi’ (kesempitan)
pada psikologis dan kadang akibatnya dirasakan oleh  jasad serta
keluarga.

A

Kebalikan dari  adh-dhayi adalah keluasan,  kelapangan,  di-
angkatnya dosa dan diangkatnya beban syariat yang berat yang
menghasilkan rasa ringan dan kerehatan. Namun semua itu me-
merlukan landasan dan titik tolak untuk mencapainya. Sedangkan
kesulitan adalah perkara yang membuat  lelah, penat, sempit dan
psikologis yang terhimpit. 

Ayat yang membicarakan tentang kesulitan ini terletak sete-
lah Allah menjelaskan berbagai macam mukadimah nikmat-nikmat
yang menunjukkan bahwa kesulitan itu hanya rintangan di perja-
lanan bukan asal. Kemunculannya berdasarkan aturan yang telah
Allah tetapkan. Allah juga menjadikan kesulitan bukan sebagai asal
perkara tetapi hanya sebagai rintangan untuk mewujudkan makna
nikmat. Karena nikmat tidak akan dimengerti kecuali jika merasa-
kan lawan nikmat itu. Manusia tidak akan bisa merasakan hakikat
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kenikmatan kecuali jika dia pernah kehilangan kenikmatan terse-
but.
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Dua Kemudahan Satu Kesulitan

alaupun mukadimah nikmat-nikmat dalam surat ini khusus
bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan dimudah-

kan  bagi  sebagian  kecil  pengikutnya,  tetapi  kaidah  kehimpitan,
keluasan, kehilangan dan pemberian berlaku atas seluruh manusia.
Oleh sebab itu susunan kata pada ayat ini disampaikan dalam ben-
tuk umum:

W

ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا  ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا فَِإ�  ِإ�
“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat
kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ter-
dapat  kemudahan.” (Asy-Syarah:  5-6)

Terdapat kaidah:  Kalimat asas lebih utama dari kali-
mat penegasan. Kalimat penegasan yaitu:

ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا  ِإ�
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemu-
dahan.” (Asy-Syarah: 6)

Ayat ini (meskipun tanpa tambahan huruf fa -pent) tidak se-
rupa dengan ayat sebelumnya. Tetapi terkandung maksud tertentu
serta isyarat penuh makna yang harus di kaji untuk diungkap. Para
ahlul ilmi memiliki  pendapat yang terkenal soal ini,  yaitu kedua
ayat tersebut memiliki kesamaan makna sebab kata “kesulitan” itu
telah dipahami  artinya.  Dari  situ  mereka membuat kaidah:  Dua
kemudahan tidak akan bisa dikalahkan/ditundukkan dengan
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satu kesulitan. Pemahaman ini  merupakan  fiqih  generasi  awal
yang diriwayatkan oleh  tabi’in utama Hasan Al-Bashri  rahimahul-
lah.

Pemikir yang meneliti tentang maksud dua kemudahan dan
satu kesulitan akan menemukan jawaban beragam yang mengeru-
cut pada sebuah kesimpulan; kemudahan senantiasa membersamai
setiap kesulitan. Apabila kesulitan tersebut telah lenyap dan kemu-
dahan  tetap  bersamanya  disebut  kemudahan  khusus  atau
kemudahan istimewa.

Menarik dari kesimpulan  itu dapat dipahami;  setiap kesu-
litan  yang  ditemui  oleh  manusia  akan  dibarengi  dengan
kesulitan  lebih ringan yang termasuk makna dari kemudah-
an. Sehingga merupakan fiqih  dari  perkara  ini  yaitu,  bersyukur
pada Allah atas ujian yang menimpanya dengan memuji pada Allah
bahwa dia tidak diuji dengan cobaan yang lebih besar. 

Setiap ujian yang menimpa seseorang pasti  terdapat ujian
lain yang lebih berat menimpa orang lain. Bagi mukmin, perkara
yang paling disyukuri  adalah tidak jatuh pada ujian yang paling
dahsyat yaitu jatuh dalam kekafiran seperti dalam hadits:

ارِ َّ ْن يُْقذََف فِى الن ْن يَعُودَ فِى الْ�كُْفرِ َكمَا يَكْرَهُ َأ� ْن يَكْرَهَ َأ� وََأ�
“Hendaknya membenci kembali kepada kekufuran se-
bagaimana  bencinya  ia  jika  dilempar  ke  dalam  api
neraka.” (Bukhari Muslim)

Inilah bagian dari makna kemudahan yang selalu akan mun-
cul  sejak  pertama  kali  kesulitan  tersebut  datang.  Salah  satu
kemudahan tersebut adalah keimanannya pada takdir yaitu dia me-
nemukan  suatu  kemudahan  dan  kelapangan  dalam hatinya  saat
menjumpai kesulitan. Allah ta’ala berfirman:
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ْن َاٍب مِْن قَبِْل َأ� ا فِي كِت لَّ نْفُِسكُْم ِإ� ْرِض وَلَا فِي َأ� َصاَب مِْن مُِصيبَةٍ فِي اْلأ� مَا َأ�
هِ يَِسيرٌ ) َّ ّنَ ذَلَِك عَلَى الل هَا ِإ� َسوْا عَلَى مَا فَاتَكُْم وَلَا تَْفرَُحوا بِمَا22نَبْرََأ� ( لِكَيْلَا تَأ�

هُ لَا ُيحِّبÀ كُّلَ ُمخْتَاٍل فَخُورٍ َّ آتَاكُْم وَالل
“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan
(tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertu-
lis  dalam  kitab  (Lauhul  Mahfuzh)  sebelum  Kami
menciptakannya.  Sesungguhnya  yang  demikian  itu
adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demiki-
an itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa
yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu
gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.
Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong
lagi membanggakan diri.” (Al-Hadid: 22-23)

Dan firman-Nya:

َسوْا عَلَى مَا فَاتَكُْم لِكَيْلَا تَأ�
“(Kami jelaskan yang demikian itu)  supaya kamu ja-
ngan  berduka  cita  terhadap  apa  yang  luput  dari
kamu.” (Al-Hadid: 23)

Makna lain dari ditemukannya kemudahan di awal kesulitan
datang adalah; pengharapan seorang mukmin pada pahala seperti
firman Allah ta’ala:

ْجرَهُْم بِغَيْرِ ِحسَاٍب ابِرُونَ َأ� مَا يُوَفَّى الّصَ َّ ن ِإ�
“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah
Yang  dicukupkan  pahala  mereka  tanpa  batas.”  (Az-
Zumar: 10)

Dan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

ُ َصابَتْه ْن َأ� َّ لِلْمُؤْمِِن ِإ� لا حَدٍ ِإ� هُ خَيْرٌ وَلَيَْس ذَاكَ لأ� َّ مْرَهُ كُل ّنَ َأ� مْرِ الْمُؤْمِِن ِإ� عَجَبًا لأ�
ُ اءُ َصبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه َصابَتْهُ ضَرَّ ْن َأ� اءُ َشكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَِإ� سَرَّ
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“Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Se-
luruhnya  urusannya  itu  baik.  Ini  tidaklah  didapati
kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kese-
nangan,  maka  ia  bersyukur.  Itu  baik  baginya.  Jika
mendapatkan  kesusahan,  maka  ia  bersabar.  Itu  pun
baik baginya.” (Muslim)

Juga sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

َ َ مِْن مَا يُِصيُب الْمُْسلِم َ هَّمٍ نََصٍب وَلاَ وََصٍب وَلا َ حُْزٍن وَلا ذًى وَلا َ َأ� وَلا
ُ هُ بِهَا مِْن َخطَايَاه َّ رَ الل َّ َكّفَ لا وْكَةِ يُشَاكُهَا ِإ� ى الّشَ َّ غَّمٍ َحت

“Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu  kelelahan,
atau penyakit, atau kehawatiran, atau kesedihan, atau
gangguan, bahkan duri yang melukainya melainkan Al-
lah  akan  menghapus  kesalahan-kesalahannya
karenanya” (Al-Bukhari)

Tatkala seorang mukmin mengetahui betapa agungnya paha-
la  kesulitan  yang  menimpanya  akan  merasakan  kemudahan,
sehingga menjadi kuat dan kesulitan itu tidak meremukkan diri-
nya.

Makna lain dari ditemukannya kemudahan di awal kesulitan
datang adalah; kesulitan itu pasti akan segera sirna tidak kekal.
Kita dapat mengetahuinya dari firman Allah:

ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا  ِإ�
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemu-
dahan.” (Asy-Syarah: 6)
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Sifat Mukmin dan Kafir Saat 
Menemui Kesulitan

eseorang ketika mengetahui kesulitan, kesempitan dan ujian
pasti  akan  berakhir,  artinya dia  mendapatkan  kemudahan

dari harapannya tersebut. Sebab itu azab paling berat bagi seseo-
rang saat dia putus harapan. Merupakan rahmat Allah pada kaum
mukminin menjadikan putus asa sifat yang melekat pada orang ka-
fir seperti firman Allah mengutip perkataan Yakub alaihissalam:

S

ا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ لَّ هِ ِإ� َّ ْوِح الل ُس مِن رَّ هُ لَا يَيْأ� َّ ن ِإ�
“Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah,
melainkan kaum yang kafir.” (Yusuf:87)

Sesungguhnya merupakan fikih dalam bab ini, jika ujian se-
makin  lama artinya  semakin  dekat  kesirnaannya.  Tidak  seperti
yang diyakini oleh orang-orang kafir, semakin panjang ujian menja-
di semakin tertutup kelapangannya. Pemikiran orang kafir tersebut
adalah paradigma setan. 

Karakter  orang  kafir  sewaktu  menemui  kesulitan,  mereka
memiliki harapan cobaan yang menimpanya segera berakhir pada
awal ujian. Tetapi ketika cobaan itu berlangsung lama mereka akan
putus asa. Sedangkan karakter orang beriman tidak demikian; me-
reka  mengetahui  lamanya  ujian  malahan  menjadi indikasi  dari
semakin dekat  pungkasan cabaran dan semakin dekat jalan kela-
pangan.  Seperti  musafir  menempuh perjalanan,  semakin  lama
menempuh  artinya  semakin  dekat  dengan  akhir  tujuan.  Orang
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yang mendapat ujian, semakin lama dia diuji menunjukkan sema-
kin dekat jalan keluar dan kemudahan. 

Pemahaman  ini  membuat  sabar  semakin  bertambah,  juga
membuat harapannya semakin tinggi dan menguat. Musuh sabar
dan harapan adalah kafir kepada Allah dengan berburuk sangka
pada Allah seperti dengan mengkufuri janji-Nya bahwa akan dite-
mukan kelapangan setelah kesulitan atau menyangka Allah telah
melupakannya. Maha Suci Allah dari tuduhan orang-orang zhalim.
Sebab itu kemudahan akan bertambah bersamaan dengan semakin
kuatnya ujian. Semakin meningkatnya cobaan menjadi indikasi se-
makin dekatnya jalan keluar. Seperti yang disampaikan oleh Imam
murabi Ibnul Qoyyim dalam syarah hadits mengenai tiga sahabat
yang tertinggal dalam Perang Tabuk. Beliau katakan kurang lebih:
Puncak ujian mereka adalah ketika istri-istri  mereka dila-
rang  berinteraksi  dengan  mereka  yang  sebenarnya
menunjukkan dekatnya jalan keluar dan tercapainya taubat.
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Makna Khusus Ayat ke 6

emudahan akan muncul seperti tetesan-tetesan air yang ja-
tuh sedikit demi sedikit membersamai kesulitan.  Dia akan

langsung datang ketika kesulitan pertama kali terjadi. Tetes-tetes-
an  air  itu  kemudian  menggenang  menjadi  air  yang banyak  lalu
pada puncaknya akan menenggelamkan kesulitan.

K

Ayat ke-6 surat Al-Insyirah yaitu firman Allah:

ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا  ِإ�
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemu-
dahan.” (Asy-Syarah: 6)

Menunjukkan suatu bentuk kemudahan lain yang memiliki
makna khusus dan kondisi spesifik. Maknanya, ayat ke-5 menjelas-
kan  kemudahan  akan  selalu  membersamai  kesulitan.  Kemudian
dijelaskan lagi  pada ayat  ke-6  bahwa kemudahan akan semakin
tampak dan menguat sebanding dengan menguatnya kesulitan. Ini-
lah makna khusus pada ayat ke-6.
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Kadar Kemudahan Sesuai dengan 
Kesulitan

emudahan setelah kesulitan merupakan episode kehidupan
manusia yang silih berganti. Seolah pada manusia terdapat

stasiun induk yang membagi dan memisahkan jenis-jenis kesulitan
menurut  ukurannya  demikian  juga  mendistribusikan kemudahan
berdasarkan ukurannya pula. Manusia memiliki jatah bagian ma-
sing-masing,  ada  yang  derajatnya  tinggi  ada  pula  yang  rendah.
Kadar kesulitan dan kemudahan sebanding dengan derajat masing-
masing orang.

K

Para Nabi adalah manusia yang paling besar ujiannya, kemu-
dian  yang  semisal  dengan  mereka.  Karena  ujian  mereka  besar
maka kemudahan yang mereka temukan juga besar. Ketika kita te-
lah  memahami  bahwa para  Nabi  kita  adalah orang yang paling
besar menerima ujian, kita juga memahami Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak menemukan ke-
mudahan  yaitu  hiburan  Allah  berbentuk  penguasaan  wilayah,
kemenangan, banyaknya pengikut, banyaknya orang yang mencin-
tai  beliau  dan  banyaknya  orang  yang  bershalawat  mendoakan.
Karena itu posisi kemudahan sebanding dengan kesulitan. Ketentu-
an ini merupakan keadilan Allah. 

Seseorang jangan mengharap kemudahan dalam makna ter-
puji  tanpa  mendapatkan  kesulitan  yang  mengawalinya.  Jika  dia
mendapatkan kemudahan tanpa kesulitan malahan menunjukkan
tanda keburukan seperti dalam hadits:
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رَّ َّ الش بِعَبْدِهِ  هُ  َّ الل رَادَ  ذَا َأ� نْيَا وَِإ� Àّفِي الد بَةَ  الْعُقُو َل لَهُ  َّ عَج اْلخ�َيْرَ  بِعَبْدِهِ  هُ  َّ الل رَادَ  ذَا َأ� ِإ�
ِ ى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة َّ ْمسََك عَنْهُ بِذَنْبِهِ َحت َأ�

"Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hamba-
Nya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia.
Dan  apabila  Allah  menginginkan  keburukan  kepada
hamba-Nya, Allah akan menahan azab baginya akibat
dosanya  (di  dunia),  sampai  Allah  membalasnya  (de-
ngan sempurna) pada hari Kiamat." (Tirmidzi)

Dalil  ini  menunjukkan,  memohon  perlindungan  dari  ujian
merupakan tuntutan syari dan tuntutan jiwa yang berakal. Hanya
orang bodoh yang menyenangi ujian kecuali pada ujian yang me-
ngandung makna-makna rahmat, rezeki dan kebaikan seperti ujian
dalam jihad fi sabilillah sebab Allah ta’ala berfirman:

ُكتَِب عَلَيْكُمُ الْقِتَاُل وَهُوَ كُرْهٌ ل�َكُْم
“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang
itu  adalah  sesuatu  yang  kamu  benci.”  (Al-baqarah:
216)

Orang  mukmin  yang  mencintai  ujian  pada  amalan-amalan
yang mengandung makna rahmat dan kebaikan karena terdapat di
dalamnya  pencapaian  kedudukan  yang  mulia  bagi  dirinya  serta
makna kebaikan bagi dinul Islam dan dunia. Inilah yang dimaksud
kecintaan orang-orang shalih pada ujian. Mereka mencintai ujian
pada  makna khusus dalam ujian tersebut, bukan pada  dzat ujian-
nya itu sendiri.  Mencintai  ujian karena makna  yang terkandung
dalam ujian.

Seperti orang yang mencintai ujian karena menjadi pertanda
penerimaan dan kecintaan dari Allah ta’ala, atau mencintainya ka-
rena  dengan  adanya  ujian  dia  menjadi  berdoa  pada  Allah,
mentauhidkan Allah dan kembali pada Allah. Atau mencintai ujian
untuk memperoleh ketinggian derajat dan ampunan dosa.  Semua
yang disebutkan tadi merupakan makna-makna dibalik cobaan seo-
rang mukmin. Makna tersebut tidak berlawanan dengan doa Nabi
shalallahu ‘alaihi wassalam :
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وَأنا َأسأل الله اليقين والعافية
“Aku memohon pada Allah yakin dan afiyah.” (Jami Al-
Masanid wal Marasil. Berkata Ibnu Katsir: Hadits ini
terdapat jalur periwayatan yang bersambung dan ter-
putus yang mendhaifkannya)

Afiyah dalam hadits di atas berarti kemudahan, artinya Ra-
sulullah  shalallahu ‘alaihi  wassalam memohon pada Allah  yakin;
yaitu iman dan afiyah yang bermakna kemudahan.  Seorang muk-
min akan memohon  afiyah setelah dia mencapai tujuan keimanan
yaitu yakin. Buah afiyah akan tampak pada kualitas agama dan ke-
hormatan  seseorang.  Sedangkan  orang-orang  pemalas  yang lari
dari jalan yang penuh ujian dan kesulitan menginginkan mendapat-
kan kemudahan secara instan tanpa iman terlebih dahulu.
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Kemudahan Tidak Akan Diperoleh 
dengan Maksiat

erupakan fiqih  keterkaitan antara  kaidah  qadariyah dan
kaidah anugerah ilahiyah yang telah dijelaskan dalam awal

surat adalah  suatu ilmu bahwa kemudahan tidak akan  diperoleh
dengan perbuatan maksiat.  Dan  perbendaharaan kebaikan serta
afiyah disisi Allah tidak akan menjadi suatu kebaikan dan pula afi-
yah tanpa makna iman yang telah disebutkan pada ayat-ayat awal
mengenai kelapangan dada atas sebab iman,  ampunan dosa serta
dibebaskan dari syariat yang berat dan diangkat namanya di anta-
ra ahlul iman. Namun jika afiyah diperoleh dengan maksiat, yakni
tanpa iman,  maka  tidak  akan menghasilkan suatu kebaikan dan
pula hakikat  afiyah yang terpuji,  tetapi  menjadi makar ilahi yang
mengundang azab.

M

Karena itu, mereka yang tergesa-gesa (istijal) mencari kemu-
dahan  tanpa  terlebih  dahulu  mencapai keimanan  adalah  orang-
orang yang bodoh dengan makna kemudahan rabbani yang hanya
bisa digapai oleh hamba-Nya setelah iman. Pencapaian kemudahan
setelah iman akan mendetikkan hamba rasa syukur pada Rabbnya
sebab dia menyadari Allah telah menggerakkan dirinya untuk me-
laksanakan ketaatan.

Sedangkan orang-orang yang apabila menerima kemudahan
malahan membuatnya bingung, artinya dia mendapatkan kemudah-
an  bersamaan  dengan  kegelapan  serta  kesempitan  dada  akibat
maksiat yang dia lakukan. Semakin bertambah dan menumpuknya
perbuatan dosa serta maksiat  membuat hatinya merasa letih dan
lelah  sampai  dia  tidak  mendapatkan kecintaan di  antara  orang-
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orang  beriman.  Justru  malahan,  orang-orang  beriman  mencela,
menjauhi dan membencinya.

Inilah yang terjadi pada orang-orang yang lari dari kesulitan
dengan  melampiaskannya  bermaksiat  pada  Allah,  hasilnya  Allah
mentakdirkannya dadanya terhimpit dan gelap.
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Ketaatan dan Sabar Mewujudkan 
Kemudahan

ltizamnya seorang mukmin dalam ketaatan, kesabaran, keya-
kinan dan keteguhan pada awal kesulitan merupakan perkara

yang secara takdir dapat mewujudkan kemudahan. Juga mengaktu-
alisasikan terhimpunnya pengantar  kenikmatan-kenikmatan
ilahiyah berupa rahmat dan pemberian. Tetapi bila dia mencari ja-
lan  keluar  dengan  cara  bermaksiat,  sebaliknya  malahan  akan
menemukan kesulitan yang lebih besar dari sebelumnya, sebagai
akibat perbuatan maksiat dan kehinaan yang dilakukannya.

I

Al-Quran dan hadits mengungkap, orang yang mendapat uji-
an  kesulitan  harus  memahami  bahwa  terdapat  jenis  kesabaran
yang harus dilalui ketika mengerjakan suatu amalan;  ash-shobru
alal fi’il (sabar di atas perbuatan). Yaitu sabar yang ditemukan se-
suai  dengan  kadar  perbuatan  amalan  syariat  untuk  keluar  dari
kesulitan. Seperti sabda Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam:

َ صْر َّ بْرِ مََع وَاعْلَْم َأّنَ الن الّصَ
“Ketahuilah  sesungguhnya  kemenangan  itu  datang
bersama kesabaran.” (Al-Mustadrak ‘ala As-Shahihain)

Jenis kesabaran lainnya adalah sabar hati saja tanpa perlu
diiringi dengan amal perbuatan dan orang yang bersabar dengan
jenis ini akan tetap menemukan solusi dan kemudahan seperti fir-
man Allah mengenai Bani Israil:
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يَل بِمَا َصبَرُوا �Øسْرَاِئ َبَِّك اْلحُْسنَى عَلَى بَنِي ِإ� ْت كَلِمَُت ر َّ وَتَم
“Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik
(sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran
mereka.” (Al-Araf: 137)

Maka sabar itu ada dua:
1. Sabar hati saja seperti yang dilakukan Bani Israil.
2.  Ash-shobru alal fi’li; sabar  dalam melakukan suatu amal

perbuatan yaitu jihad dan ujian-ujian ketika berjihad seperti yang
dilakukan para sahabat.

Orang yang diuji dengan kesulitan pasti berada antara dua
bentuk kesabaran di atas yang semuanya akan menerima hasil ke-
mudahan sebagai takdir yang mesti  terjadi.  Saya takjub dengan
perkataan penduduk Palestina terutama para ibu yang anaknya di-
jebloskan  yang  dalam penjara  Yahudi:  “Penjara  tidak  akan
tergembok pintunya”. Maksudnya, suatu ketika nanti pintu penjara
akan terbuka dan mereka akan menghirup udara kebebasan. Ini
merupakan kaidah dalam semua ujian karena ujian itu  bergerak.
Bisa jadi dia menimpa seseorang akibat perbuatannya, atau ujian
itu langsung pemberian dari Allah sebagai suatu musibah baginya.

Jika ujian itu diperoleh karena akibat perbuatannya, iradah-
nya akan menjadi lemah dan lenyap bersamaan perjalanan waktu.
Semakin lama dia akan tertimpa wahn (cita dunia dan takut mati).
Tentu saja orang yang tertimpa ujian bentuk seperti ini akan kehi-
langan iradahnya. 

Sedangkan apabila ujian itu berupa bentuk musibah, maka
rahmat Allah sangat luas yang membuat hamba itu tercegah dari
kehilangan  iradahnya.  Dia akan terhindar dari  sunatullah dalam
pergiliran dan perubahan. Karena sunatullah pergiliran, perganti-
an dan perubahan itu seperti bergantinya malam siang, hidup mati,
sehat sakit, miskin kaya.

Hanya ahlul Quran yang dapat memahami secara baik bah-
wa sabar akan menghasilkan  iradah.  Pemahaman ini  merupakan
rahmat Allah yang dikhususkan bagi ahlul Quran. 
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Karena manusia diuji dengan perkara lahir dan kelemahan-
nya sebagai manusia dia terpasung pada pengaruh ujian tersebut.
Sehingga dengan pengaruh yang mengakibatkan bersedih membu-
atnya tidak dapat  memahami keagungan makna-makna hati  dan
pengaruhnya pada kehidupan.  Sedangkan pengaruh yang paling
agung agar dapat memahami ujian hanya lewat sabar. Yaitu mema-
hami secara yakin ayat :

ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا  فَِإ� ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا فَِإ�  ِإ�
“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat
kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ter-
dapat kemudahan.” (Asy-Syarah: 5-6)
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Tawakal Obat Kesulitan

danya kesulitan pada manusia merupakan takdir yang mesti
terjadi hatta pada para Nabi. Abu Sufyan saat berdialog de-

ngan  Heraklus  menceritakan  peperangan  antara  dirinya  dengan
Rasul  shalallahu ‘alaihi wassalam mengatakan:  “Suatu ketika dia
mengalahkan kami tetapi waktu yang lain kami ganti  mengalah-
kannya.” Heraklus  menimpali:  “Demikian  para  rasul  juga  diuji
dengan kemenangan dan kekalahan tetapi hasil akhir dia akan me-
nang.” Mengenai hal ini Allah berfirman:

A

يُْقتَلُونَ فَيَْقتُلُونَ وَ
“Lalu mereka membunuh atau terbunuh.” (At-Taubah:
111)

Jika melihat pada keadaan manusia akan tersingkap bahwa
setiap manusia pasti mendapat jatah ujian. Di antara mereka ada
yang diuji harta, anak atau kesehatannya. Ujian yang paling berat
adalah  ujian  pada agamanya yang merupakan kerugian yang pa-
ling besar. 

Pengetahuan  orang  pada  takdir  ujian merupakan  sesuatu
yang akan meringankan musibahnya. Pengetahuan ini akan mem-
buatnya menahan dari  mencela ujian yang menimpa orang lain,
karena bisa jadi suatu saat nanti dia akan menerimanya. Suatu ke-
bodohan jatuh ke dalam tipu daya dan tidak siap menerima ujian
dan kesulitan,  seperti  kebodohan mengangankan kekayaan yang
dimiliki oleh orang yang bermewah-mewahan tetapi mengabaikan
konsekuensi.
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Terbolak baliknya hati manusia menuntut dia untuk beramal
ketaatan pada Allah pada setiap waktu. Saat mendapat kenikmatan
bersyukur, ketika mendapat kesulitan bersabar dan berharap. De-
ngan  itu  semua  membuat  semua kejadian  yang  menimpanya
menjadi kebaikan. Hari ini, sabar dan yakin menjadi ibadah paling
agung bagi hamba di zaman  serba sulit. Mewujudkannya dengan
tawakal pada Allah ta’ala. Dengannya akan terpenuhi semua kebu-
tuhan seperti firman Allah ta’ala:

ُ هِ فَهُوَ َحْسبُه َّ ْل عَلَى الل وَمَْن يَتَوَكَّ
“Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah nis-
caya  Allah  akan  mencukupkan  (keperluan)nya.”  (At-
Thalaq: 3)

Tawakal itu obat yang buahnya matang di waktu tepat yang
sudah ditakdirkan baginya. Sebab itu firman Allah pada orang yang
bertawakal:

هُ لِكُّلِ شَْيءٍ قَْدرًا َّ مْرِهِ قَْد َجعََل الل هَ بَال²²ُِغ َأ� َّ ّنَ الل ِإ�
“Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (di-
kehendaki)Nya.  Sesungguhnya  Allah  telah
mengadakan  ketentuan  bagi  tiap-tiap  sesuatu.”  (At-
Thalaq: 3)

Inilah sebab yang akan menghasilkan buahnya pada waktu
yang telah ditakdirkan, seperti tawakal Yaqub ‘alaihissalam yang
berkata:

تِيَنِي بِهِْم جَمِيعًا ْن يَأ� هُ َأ� َّ عَسَى الل
Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua-
nya kepadaku. (Yusuf: 83)

Dan perkataannya:

ِ ه َّ لَى الل ْشكُو بَثِّي وَحُْزنِي ِإ� مَا َأ� َّ ن ِإ�
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“Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadu-
kan kesusahan dan kesedihanku.” (Yusuf: 86)

Kesabarannya meluas sampai waktu yang Allah berikan pe-
ngetahuan padanya dan takdirkan, seperti firman Allah:

َاٌب جٍَل كِت لِكُّلِ َأ�
“Seluruh  perkara  telah  ditentukan  padanya  takdir.”
(Ar-Radu: 38)

Jangan menyangka seluruh kemudahan akan datang di awal
bersama kesulitan. Kesabaran akan muncul sesuai dengan  kadar,
lalu bertambah banyak kemudahan itu sampai  sempurna yang te-
lah Allah takdirkan. Sebab itu Allah menerangkan :

ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا  ِإ�
Zaman sabar dan yakin itu diwujudkan dengan tawakal pada

Allah,  setelah  itu  akan  menemukan  fakta  bahwa kesulitan  pasti
akan sirna. Ketika hilangnya kesulitan itu dalam ketaatan pada Al-
lah berarti dia telah sukses dengan ujian tersebut. Bila tidak dalam
ketaatan, ujian tersebut akan hilang tetapi datang ujian lain yang
menimpa  agamanya  seperti  orang yang  menerima  kerendahan
pada agamanya berharap kemudahan dengan bermaksiat pada Al-
lah  ta’ala,  meninggalkan  al-haq  dan  mudahanah (menampakkan
keridhaan kepadanya tanpa menunjukkan pengingkaran)  dengan
musuh.

Kami telah melihat sebagian aktivis Islam tidak mampu ber-
sabar ketika menerima ujian  lalu mengeluarkan perkataan yang
buruk dan menampakkan kelemahan mereka. Padahal Allah mem-
berikan  ujian  tersebut  supaya  mereka  memahami  hikmah  Allah
ta’ala. Kemudian ketika Allah memenangkan negerinya dengan ter-
usirnya penjajah dan  keburukan lenyap,  dia  tidak  memuji  Allah
atas kemerdekaan. Dia tidak lantang menyuarakan kelapangan ter-
sebut  hasil  dari  sabar,  yakin  dan  tsabat.  Malahan  mereka
kehilangan kebaikan tersebut karena tergesa-gesa mencari kemu-
dahan  dengan  meminta  belas  kasihan  musuh,  menampakkan
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kelemahan,  menampakkan  sedikitnya  keyakinan  dan  tsabatnya.
Andai mereka bersabar sungguh akan tercapai keinginan mereka
dengan tetap berdiri di atas al-haq dan agama.

Sebab itu hendaklah mereka yang ingin mendalami ayat ini;
Pertama: Terkandung ilmu sangat  mendetail nan luas dan

yang paling agung dari ilmu tersebut adalah kewajiban-kewajiban
yang harus dilakukan saat berada di fase kesulitan. Jika tidak, dia
akan kehilangan pahala tidak mendapatkan kebaikan. 

Kedua: Dia harus memahami sunah perubahan takdir; tran-
sisi dari kesulitan pada kemudahan tidak akan terjadi secara tiba-
tiba dan langsung. Tetapi itu adalah sunah yang datang secara ber-
angsur sesuai takdir yang Allah ta’ala tentukan yang nantinya akan
menghasilkan:

َ لَْم نَشْرَْح لََك َصْدرَك َأ�
“Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muham-
mad).” (Asy-Syarah: 1)

Kemudahan merupakan hukum ketentuan Allah yang pasti
terjadi. Datangnya karena suatu sebab yang hanya akan muncul
pada saat tepat yang telah Allah tentukan.
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Mengamati Ujian Manusia untuk 
Mengambil Pelajaran

gar hati semakin mantap memahami ayat ini, apalagi mema-
hami  ayat  hukumnya  wajib berdasarkan  dalil;  hendaknya

membaca kisah-kisah yang sarat ibrah berkaitan dengan ujian dan

kemudahan. Ada buku bagus salah satunya berjudul  berjudul الفرج
الشدة  Telah disebutkan oleh .(Kelapangan Setelah Penderitaan) بعد

beberapa murabi terbaik dari ulama Islam kontemporer  mereka
telah membaca buku karya At-Tanuji ini lebih dari 70 kali.  Buku
yang ditulis oleh orang yang mengalami berbagai macam ujian. 

A

Saya juga menasihatkan para ikhwan untuk membaca kisah
“As-Sijinah” karya Malika Oufkir dari Maroko. Walaupun dia tidak
mendapat hidayah2 dari pengalaman penderitaannya ini dan tidak
mengenal hikmah Allah  ta’ala tetapi kisahnya bisa dijadikan pela-
jaran  dalam  bab  ini,  yaitu  terealisasinya  kelapangan  setelah
penderitaan, kemudahan setelah kesulitan. Demikian pula jika kita
mengamati tentang serangkaian kisah kontemporer kita akan men-
dapatkan  banyak  sekali  pelajaran.  Malika  Oufkir  dipenjara  30
tahun, setelah itu menemukan kelapangan dan musuhnya terbalik
menempati  posisinya dipenjara.  Banyak kisah-kisah mirp lainnya
yang tertulis dalam banyak karya.

Kisah terapik mengenai Yusuf ‘alaihissalam, seperti kisah Al-
Quran lainnya yang tidak terbantahkan dan tidak diragukan keaja-
ibannya.  Menjadi kemanisan  bagi  orang-orang  yang  mendapat

2 Bahkan  dia  menjadi  nasrani  menikah  dengan  pria  Perancis  nasrani,
sekarang tinggal di Amerika.
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ujian,  yaitu selalu diulang-ulang sebagai  bagian dari  agama dan
ibadah yang didulang ibrahnya melalui tadabur.

Buku  As-Sijniyah saya sarankan setelah buku  Al-Farj  bada
Syidah karya At-Tanukhi karena beberapa alasan yang terangkum
berikut:

• Buku yang berisi pengalaman pahit kekinian mengenai ke-
luarga Oufkir,  Jendral  yang mengkudeta Raja Maroko II.
Lalu terbunuh setelah gagal. Setelah itu raja memenjara-
kan  seluruh  keluarganya  termasuk  Malika  masih  kanak-
kanak. Dijebloskan dalam penjara dengan ibu dan saudara-
saudaranya termasuk adiknya yang masih bayi. Dia meneri-
ma pembalasan dendam yang sangat  keji  dari  penguasa
yang dilakukan oleh orang yang tidak ada dalam hatinya
kasih sayang. Bukan hanya penjara tetapi siksaan yang di-
lakukan  pada  wanita  dan  anak-anak.  Menggambarkan
kekejaman para thaghut di  zaman ini.  Orang-orang yang
memuji  mereka hanyalah munafikin pendusta atau orang
bodoh idiot. Apa yang terjadi pada keluarga Oufkir meru-
pakan  pelajaran  dari  kelaliman mereka  pada  rakyat
walaupun mereka anak-anak  lugu dan wanita yang lemah.

• Kemudian saya dengan berbagai macam bacaanku  ditam-
bah  berbagai pengalaman  mengenal  ujian-ujian  yang
menimpa banyak orang,  pada akhirnya mereka menemu-
kan  jalan  keluar.  Ditemukannya  kemudahan  pasca
kesulitan  juga terjadi pula pada wanita. Namun kisah pe-
nyiksaan dan kezhaliman pada anak-anak merupakan kisah
yang harus menjadi perhatian.

• Membaca kisah ujian yang menimpa orang lain supaya me-
ngetahui  bahwa pengalaman manusia pada persoalan ini
dengan  berbagai  agama  mereka  merupakan  kisah  yang
mengandung pelajaran dan ibrah. Semua kisah yang bisa
diambil pelajaran bisa mewujudkan hidayah dan pemaham-
an pada Allah dan rasul-Nya  shalallahu ‘alaihi wassalam.
Memahami  keyakinanmu pada Allah  ta’ala.  Maka jangan
kamu  lengah  dengan  kisah-kisah  pendek  yang  berharga
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jika kamu tidak bisa membaca buku-buku tebal. Persoalan
ini penting dalam kehidupan jika orang Islam dan pemuda-
nya mau menggunakan akalnya.

• Kisah ini juga menyingkap sisi lain yaitu kehidupan orang-
orang mewah dari para penguasa. Membongkar kehidupan
Hasan II dari dalam istana. Dari sini kamu mengetahui ba-
nyak  orang-orang  zhalim  menggiring  umat  Islam  pada
suatu keadaan yang tidak memiliki kecukupan pada kebu-
tuhan  primer  dari  rumah,  makanan  dan  pakaian  belum
cukup  disitu mereka  masih  menambah  dengan  merusak
agama.

• Ibrah  lainnya  menceritakan  mengenai  orang  yang  tidak
mendapatkan  hikmah  ilahiyah atas  ujian  yang  menimpa-
nya. Orang-orang yang tenggelam dalam kemewahan dan
tidak  terdidik  dalam  keagamaan  jika  dia  terkena  ujian
maka ujian itu hanya akan menambah jauh dari al-haq. Ini-
lah  yang  terjadi  pada  keluarga  Oufkir yang  tidak
mendapatkan nikmat hidayah dari ujian yang menimpanya.

• Kisah keluarga Oufkir menjabarkan makna yang telah kita
jabarkan  sebelumnya  yaitu  kemudahan  pasca  kesulitan.
Sampaipun pada orang yang putus asa dia tetap menerima
kedatangan kemudahan. Putus asa yang menyebabkan se-
bagian  orang  membunuh  sebagian  lainnya  dan
merendahkan diri.

Buku  lain  yang  menceritakan  ujian  terberat  bagi  laki-laki
lalu mendapat kemudahan berjudul Syahidun wa Masyhudun. Se-
buah  kisah  pemuda  muslim  yang  menerima  siksaan  pedih  oleh
rezim yang disebut Nushairi di Suriah – dikatakan demikian untuk
memperhalus  sebutan Alawiyun,  padahal  sebutan tersebut  salah
kaprah-.  Penulis  buku  membongkar penderitaan  kaum muslimin
baik para pemuda, syeikh dengan pemenjaraan dan siksaan oleh
orang-orang kafir ini. Dalam bukunya penulis mendapatkan manfa-
at  yang  sangat  baik  dari  pengalamannya  itu.  Jazahullah pada
penulis atas bukunya yang mengandung banyak makna yang perlu
dijabarkan satu persatu yaitu hasil dari pembahasan :
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ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا  ِإ�
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemu-
dahan.” (Asy-Syarah: 6) 

Jadi, setiap muslim hendaknya memperkaya pemahaman de-
ngan mencari  literatur  yang  menguatkan  pengertian kaidah
rabaniyah firman Allah:

ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا  ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا فَِإ�  ِإ�
“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat
kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ter-
dapat kemudahan.” (Asy-Syarah: 5-6)
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Menggapai Kesempurnaan Iradah
Allah ta’ala berfirman:

ذَا فَرَْغَت فَانَْصْب فَِإ�
“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urus-
an), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”
(Asy-Syarah: 7)

Kesulitan  dan  kemudahan  silang  berganti  sepanjang  kehi-
dupan setiap orang. Selama itu, dia akan menemukan kemudahan
lebih dominan daripada kesulitan tanpa dia sadari. Takdir Allah sa-
rat hikmah yang disebutkan dalam firman-Nya:

يَعْفُو عَْن َكثِيرٍ يْدِيكُْم وَ َصابَكُْم مِْن مُِصيبَةٍ فَبِمَا َكسَبَْت َأ� وَمَا َأ�
“Dan  apa  saja  musibah  yang  menimpa  kamu  maka
adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri,
dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-
kesalahanmu).” (Asy-Syura: 30)

Memahami hikmah-hikmah silang bergantinya takdir kemu-
dahan  dan  kesulitan  akan  membuat  hamba  isitqamah  dalam
ketaatan tatkala menghadapi berbagai macam ujian. Posisi hamba
berada antara dua kondisi: 

1. Menerima ujian dan menghadapinya dengan kesabaran.
2. Menerima kenikmatan dan menghadapinya dengan syukur.

Inilah yang membuat kehidupan manusia itu memiliki sifat
khusus yang unik. Sifat manusia tidak terlepas antara  sibuk de-
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ngan waktu kosong atau antara penat dan istirahat yang terus me-
nerus bergantian. Sebagai mukmin, waktu sibuk dan kosong atau
penat dan rehat selalu dihiasi dengan ibadah yang menjadi syiar
kehidupannya. Dia tidak meninggalkan ibadah yang sesuai dengan
kondisi  kehidupan  sebelumnya,  ketika  kondisi  berubah  dia  juga
melakukan  ibadah  yang  pas  dengan  kondisi  berikutnya  dalam
rangka menjalankan perintah Allah ta’ala:

هِ رَّبِ الْعَالَمِينَ َّ ّنَ َصلَاتِي وَنُسُكِي وََمحْيَاَي وَمَمَاتِي لِل قُْل ِإ�
“Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidup-
ku dan matiku hanyalah untuk  Allah,  Rabb semesta
alam.” (Al-An’am: 162)

Terdapat dua fadhilah saat ibadah dilaksanakan terus mene-
rus dalam berbagai macam situasi dan kondisi: 

Pertama: Pelaku  tidak  kosong  dari  menjalankan  perintah
yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Orang yang mampu melaku-
kannya  adalah  orang  cerdas  memiliki  keunggulan  di  antara
manusia lainnya yang dapat mencapai tujuan penciptaan dan me-
norehkan catatan kemuliaan sejarah.

Kedua: Ketaatan dan ibadah jika dilakukan dalam berbagai
kondisi akan mengumpulkan sifat  rasyid (kepemimpinan yang lu-
rus dan adil) dan hidayah diniyah. Ini merupakan kesempurnaan
yang diinginkan. Munculnya iradah kesemangatan merupakan tun-
tutan syariat melalui sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:
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واستعن بالله ولا تعجز
“Mintalah pertolongan pada Allah  dan jangan patah
semangat.” (Shahih Muslim)3

Iradah tersebut juga harus ditujukan fisabilillah yang meru-
pakan maksud dari firman Allah di akhir surat ini:

لَى رَبَِّك فَاْرغَْب وَِإ�
dan  hanya  kepada  Rabbmu  engkau  berharap.  (Asy-
Syarah: 8)

Siapa yang memperhatikan kehidupan al-habib al-mushthafa
shallallahu ‘alaihi wasallam dan melihat kelebihan yang tampak di
seluruh  perjalanan  hidupnya  akan  menemukan  kekuatan  iradah
yang dimilikinya. Beliaulah satu-satunya orang yang dapat melaku-
kan  perubahan  terbesar  dalam  seluruh  sejarah  perjalanan
manusia.  Dimulakan  dengan  membentuk  sahabat-sahabat  yang
unggul di bidang ilmu sekaligus akhlak. Pada saat yang sama beli-
au  juga  sibuk  teguh  untuk  dirinya  sendiri  dalam  ketaatan  dan
ibadah. Melakukan ibadah puasa dan saat yang sama menjadi ke-
pala  rumah tangga  membina  keluarganya.  Sebagai  muhajir  dan
mujahid melakukan perjalanan jauh untuk bertempur dalam berba-
gai  macam  peperangan  yang  sangat  banyak.  Semua  hal  itu
dikerjakan dalam waktu 23 tahun sepanjang umurnya yang bara-
kah  dan  mulia.  Memiliki  iradah agung  melaksanakan  syariah
firman Allah sebaik-baik pengamalan:

ذَا فَرَْغَت فَانَْصْب فَِإ�

3 Syeikh Abu Qatadah semoga Allah ta’ala menjaganya dari setiap makar
telah mensyarah hadits ini dengan judul:  » لو     » أن في اإليمان أهل هدية

الشيطان   عمل Anda .تفتح  dapat  menemukannya  di  website  Mimbarut
Tauhid wal Jihad.
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“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urus-
an), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”
(Asy-Syarah: 7)

Pada semua sisi kehidupan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
hanyalah al-haq, yang diwariskan kepada al-hawariyun para saha-
batnya  radhiyallahu anhum. Kesuksesan yang berhasil diraih dan
ilmu serta amal yang berhasil ditanamkan pada para sahabat me-
nunjukkan kesempurnaan iradah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
hingga agama ini tersebar mencapai ujung dunia di timur dan ba-
rat dengan sarana yang ada. Andai kita melacak pergerakan salah
satu dari mereka di muka bumi kita akan dibuat keheranan, semua
prestasi tersebut terjadi di zaman unta dan kuda bukan di zaman
mobil dan pesawat. Pada saat yang sama mereka juga menekuni
ilmu, taklim dan ibadah serta melaksanakan kewajibannya sebagai
kepala keluarga yang memiliki banyak istri,  anak dan pula tidak
melalaikan perdagangan untuk mencari nafkah. Semua perkara itu
tercipta dari iradah melaksanakan ayat agung:

ذَا فَرَْغَت فَانَْصْب فَِإ�
“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urus-
an), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”
(Asy-Syarah: 7)

Iradah yang menghasilkan amal yang menakjubkan tersebut
juga terwariskan menurun kepada ulama, dai dan ahli ibadah. Ti-
dak ditemukan dalam kehidupan mereka kesia-siaan, kemalasan,
kelalaian, senda gurau dan permainan. Semua kehidupan mereka
dilalui  dengan  ilmu  dan  amal  yang  terus  menerus  tanpa  henti.
Sungguh anda akan heran bagaimana mereka bisa mewujudkan
kesempurnaan dengan umur pendek dan perangkat yang minim.
Semoga Allah merahmati dan meridhai mereka semua.

Inilah Imam Asy-Syafi’i rahimahullah usianya 55 tahun men-
jadi  imam dalam bidang  fikih,  hadits,  bahasa  dan  syair.  Beliau
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mengelilingi Syam ke Hijaz, Yaman lalu kembali ke Irak bolak balik
kemudian menuju Mesir dan meninggal di sana.

Imam An-Nawawi, umurnya hanya 45 tahun yang mewaris-
kan ilmu dan banyak karya di saat yang sama sibuk dengan ibadah,
shalat dan puasa. Masih saja sibuk setiap hari belajar dengan 12
syeikh dengan materi berbeda.

Perkara ini merupakan cita-cita yang tinggi, iradah kuat, ta-
mak  dalam  memanfaatkan  waktu  dan  melaksanakan  kebaikan
dalam segala kondisi dan situasi yang merupakan mutiara ulama
dalam sejarah kita. Kisah-kisah mereka yang menceritakan iradah
ini sangat ajaib bahkan ketika sekarat atau sakit ditemukan iradah
tersebut. Sebagaimana disebutkan kisah tentang Qadhi Abu Yusuf4

yang mendiskusikan fikih  haji  dengan muridnya  Ibrahim bin  Al-
Jarah di atas pembaringan ketika beliau sekarat. Demikian pula di-
sebutkan mengenai Ibnu Malik An-Nahwi pengarang Kitab Alfiyah,
beliau menghafal 80 bait syair di hari kematiannya. 

Seluruh sisi kehidupan mereka dari safar, makan memeliha-
ra waktu dan kesibukannya untuk ilmu dan ibadah menunjukkan
kesempurnaan iradah mereka rahimahumullah ta’ala.  Iradah yang
mereka miliki muncul karena kefakihan mereka pada Al-Quran de-
ngan  pemahaman  yang  mantap;  membuat  mereka  memiliki
kesemangatan dalam menegakkan amal secara kontinu. Bahkan di
waktu istirahat mereka tidak kosong dari  iradah yang membuah-
kan manfaat dan hasil. Karena itu Imam Bukhari berkata:

لا فعل ِإلا بقصد
Tidak ada perbuatan tanpa tujuan. 

Maksudnya tidak ada perbuatan tanpa niat amal shalih.  Se-
perti itulah hari-hari mereka lalui tanpa mengenal kesia-siaan dan
kemalasan. Sehingga terealisasi kehidupan dengan iman sebagai

4 Yaqub bin  Ibrahim bin  Sa’ad Al-Anshary  Al-Kufy  murid Abu Hanifah
rahimahumallah  ta’ala,  wafat  182  dalam  usia  69  th  di  zaman
kekhilafahan Harun Ar-Rasyid.
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pondasi kokoh yang kemudian menghasilkan ilmu dan amal shalih.
Semua itu mereka lakukan sebagai manusia biasa yang kadang ga-
gal  kadang  sukses,  harus  memenuhi  kebutuhan  keluarga  dan
pelayanan lainnya, kadang berada dalam kesempitan yang luar bia-
sa  dan  kelapangan  yang  sangat  luas,  kadang  menderita  dan
bahagia.  Maka  pantaslah  mereka  berhak  menyandang  gelar  se-
baik-baik umat yang dikeluarkan.
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Fokus dalam Beramal
emahaman  dari  ayat  yang  agung  ini;  tidak  meninggalkan
amalan sampai ia dapat merampungkannya dengan sangat

baik, sebab Allah berfirman:
P

ذَا فَرَْغَت فَِإ�
“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urus-
an).” (Asy-Syarah: 7)

Seseorang tidak boleh meninggalkan suatu pekerjaan atau
amalan kemudian beralih ke pekerjaan lainnya sampai dia menye-
lesaikannya  dengan  sempurna.  Sedangkan  meninggalkan  amal
sebelum diselesaikan merupakan tindakan orang bodoh dan sedikit
akal. Menyelesaikan pekerjaan secara sempurna merupakan ben-
tuk  kesempurnaan  dan  pujian.  Sebagaimana  Allah  menjadikan
umat ini sebagai umat penutup karena menyempurnakan pekerja-
an umat sebelumnya. 

Kesempurnaan akhir pekerjaan merupakan keindahan, keu-
tamaan  dan  keunggulan.  Sedangkan permulaan  pekerjaan
dibutuhkan  iradah yang mantap dan kuat seperti Allah menyebut
Perang Tabuk. Allah menamakan  Ghazwah Usrah (perang kesulit-
an) yaitu perang Tabuk dengan menyebutnya :

ِ َساعَةِ الْعُسْرَة
“Masa-masa sulit yang sebentar.” (At-Taubah: 117)
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Pemberangkatan Ghawah Usrah dengan berbagai macam ke-
sulitan yang sangat berat  disebut Allah hanyalah kesulitan yang
sebentar, kesulitan itu segera lenyap dengan iradah kuat. Maka pe-
nyelesaian  amal  juga  memerlukan  iradah yang  mantap  kuat.
Karena manusia memiliki sifat kelelahan, goyang jika melaksana-
kan  amal  dalam  waktu  lama  yang  sejenis.  Sebab  itu
merampungkan pekerjaan membutuhkan iradah khusus yang tidak
dapat dicapai kecuali oleh orang-orang berakal pemilik azam kuat.
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Datangnya Kemudahan Setelah 
Kesulitan

emahaman ayat ini yang dihubungkan dengan ayat sebelum-
nya:P

ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا   ِإ�
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemu-
dahan.” (Asy-Syarah: 6)

Bahwa kita mengetahui kesulitan yang menimpa Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam di Makah, tempat turunnya surat ini,
beliau  menerima  penderitaan  dari  orang  Qurays  karena  penen-
tangan  dan  permusuhan  dakwah.  Kemudian  setelah  itu  beliau
mendapat kemudahan dengan masuk Islamnya beberapa sahabat.
Penderitaan yang beliau terima karena amar maruf nahi mungkar
lalu datanglah jalan keluar dan kemudahan. 

Sedangkan sebagian orang-orang yang memiliki  iradah le-
mah akan takut  kembali  mengusung al-haq karena risiko  derita
yang akan mereka terima. Ketika mereka mendapatkan kemudah-
an, bernapas lega dan bertekad untuk tidak kembali lagi kepada al-
haq karena penderitaan dan kesulitan. Mereka ini tidak mendapat
petunjuk dari ayat ini, sebab merupakan hidayah ayat ini kembali
mengatur diri mereka sendiri untuk kembali ke medan al-haq dan
jalannya sampai datang kesulitan lagi karena yakin bahwa kemu-
dahan yang jauh lebih besar akan datang.
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Penderitaan, Episode Meraih 
Kemudahan

Pemahaman lainnya dari ayat ini:

ذَا فَرَْغَت فَانَْصْب فَِإ�
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urus-
an), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
(Asy-Syarah: 7)

Yaitu panggilan untuk menegakkan al-haq dan melalui pen-
deritaan yang hasil  akhirnya hanya kebahagiaan,  kesulitan yang
menghasilkan  kemudahan,  kepayahan  yang  menghasilkan  kela-
pangan. Dengan perkara itu akan terealisasi janji ilahi bagi mereka
yang menegakkan al-haq setelah berganti-ganti melewati kesulitan
dan kemudahan seperti dalam firman-Nya:

ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا  ذَا فَرَْغَت فَانَْصْب ِإ�  فَِإ�
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemu-
dahan.  Maka  apabila  engkau  telah  selesai  (dari
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan
yang lain).” (Asy-Syarah: 6-7)

Maka orang  yang  menerima  petunjuk  bersemangat  mene-
gakkan al-haq walaupun di dalamnya dijumpai  kesulitan,  sebab
terdapat janji kepastian kemudahan setelah itu. Seperti yang dila-
kukan  oleh  ghulam dengan  kembali  mendatangi  raja  setelah
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berkali-kali  selamat  dari  pembunuhan5 Inilah sifat  yang melekat
pada  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wasallam sepanjang  kehidupannya
berhadapan dengan kaumnya, sifat yang juga melekat pada orang
beriman dalam sabdanya:

الْمُنَافِِق وَمَثَُل  ةً  مَّرَ وَتَعْدِلُهَا  ةً  مَّرَ الرِّيحُ  تُفَيُِّئُهَا  ْرِع  َّ الز مِْن  َامَةِ  الْمُؤْمِِن كَاْلخ مَثَُل 
ً ةً وَاِحدَة ى يَكُونَ اْنجِعَافُهَا مَّرَ َّ ْرزَةِ لَا تَزَاُل َحت كَاْلأ�

“Permisalan seorang mukmin seperti  dahan di suatu
pohon, terkadang angin menjadikannya bengkok dan
terkadang berdiri, lurus. Sebaliknya permisalan orang
munafik seperti tanaman padi yang senantiasa berdiri,
hingga sekali ia jatuh, ia akan langsung roboh.” (Al-
Bukhari) 

Kesulitan  yang  menimpa  seseorang  karena  melaksanakan
amal  iman  tidak  boleh  menghancurkan  iradahnya dengan  tidak
mau kembali lagi melaksanakan iman. Tetapi hendaknya dia kem-
bali  lagi  dan terus kembali  lagi.  Tidak seperti  orang-orang yang
memiliki kerendahan iradah yang menahan dirinya  kembali bera-
mal  setelah  merasakan  penderitaan  yang  menyebabkan  cita-
citanya loyo karena pengalaman percobaan pertama yang menya-
kitkan.  Hendaknya  seorang  mukmin  mengingat  angan  syuhada
yang ingin kembali lagi ke dunia untuk berperang dan kembali ter-
bunuh. Juga keinginan orang seorang shalih yang dibunuh Dajal
kemudian Allah hidupkan kembali, maka Dajal bertanya: 

ً ا بَِصيرَة لَّ تُؤْمُِن بِي فَيَقُوُل مَا اْزدَْدُت فِيَك ِإ� َّ يَقُوُل لَهُ َأ� ثُم
“Apakah kamu beriman padaku?” Maka laki-laki shalih
itu mengatakan, “Bashirahku justru bertambah bahwa
dirimu adalah Dajal.” (Muslim)

5 Terdapat  syarah  hadits  ini  oleh  Syeikh  Abu  Qatadah  semoga  Allah
ta’ala menjaganya dan menambah ilmu, amal, pertolongan dan derajat
tinggi dengan judul     الفتى اتباع في الهدى درك
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Sedangkan orang-orang yang mengetuk wajah orang-orang
dan para pemuda mukmin dengan mencegah kembali ke jalan amal
perjuangan karena sebab derita percobaan pertama, mereka telah
bodoh dengan ayat ini. Siapa yang memahami ayat ini justru akan
kembali dan terus kembali beramal sampai terwujud janji Ilahi. Se-
dangkan orang-orang yang duduk menasihati pada jalan-jalan yang
tercela hakikatnya mereka tidak memperoleh hasil dari percobaan
mereka.  Kemudian  mereka menyangka  sebagai  orang yang  ber-
pengalaman berada di atas jalan al-haq, dakwah dan menganggap
melawan kebatilan tidak akan menghasilkan apapun. Mereka dice-
la dengan firman Allah:

ذَا فَرَْغَت فَانَْصْب فَِإ�
“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urus-
an), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”
(Asy-Syarah: 7)

Seorang mukmin bukan hewan ternak tanpa  iradah seperti
yang dinyatakan oleh sebagian ahli psikologi yang tidak mengerti
Al-Quran. Kaum mukmin adalah pemilik janji. Bisa jadi dia menga-
lami  kegagalan  berulang  kali  tetapi  tidak  menyerah  sampai
terwujud janji Allah ta’ala. Derita dalam perjalanan, kesulitan dan
rintangan tidak membuatnya putus asa. Tetapi justru menjadi ba-
han bakar dan amunisi serta tuntutan pejuang seperti firman Allah:

هِ وَمَا َّ َصابَهُْم فِي َسبِيِل الل ونَ َكثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا َأ� Àّ ِي ّ ب يِّْن مِْن نَبِّيٍ قَاتََل مَعَهُ رِ وَكََأ�
َضعُفُوا وَمَا اْستَكَانُوا

Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-
sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang
bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena benca-
na yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu
dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah me-
nyukai orang-orang yang sabar. (Ali-Imran: 146)
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Jangan Berhenti Beramal
emahaman keterkaitan dua perkara ini terkumpul dalam satu
maqam, yaitu ayat:P

ّنَ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا   ِإ�
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemu-
dahan.” (Asy-Syarah: 6)

Dengan ayat:

ذَا فَرَْغَت فَانَْصْب فَِإ�
“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urus-
an), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”
(Asy-Syarah: 7)

Maksudnya; kesulitan dan kemudahan dua perkara yang te-
lah ditakdirkan yang selalu menemani perjalanan manusia. Tidak
selayaknya ketika tertimpa kesulitan berhenti beramal atau ketika
mendapat kemudahan justru menyeru pada kerendahan. Keadaan
sulit  juga tidak menghalangi  partisipasi,  karena beberapa orang
menunda-nunda jika mereka dalam kesulitan sampai kemudahan
datang.  Barang siapa  yang kehilangan cita-citanya  dalam kemu-
dahan dia akan kehilangan kebaikan dalam dua keadaan. 

Perbuatan Nabi  shallallahu ‘alaihi wasallam, sahabat, ahlul
ilmi dan ahlul iman mengerjakan amal dalam segala keadaan. Bah-
kan seseorang tidak akan mengetahui derajat dan kedudukannya
kecuali dengan amal di bawah tekanan dan kesulitan. Saat itulah
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nampak kelebihan, cita-cita dan keteguhannya. Sebagaimana kita
lihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam Perang Hunain
berdiri di atas puncak skala manusia dan kedudukan yang paling
tinggi. Ketika pasukan kaum muslimin melarikan diri kocar-kacir
seketika membuat barisan menjadi rentan, disambut arus pasukan
musuh menyerbu seperti gelombang, Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam menyeru di saat paling sulit:

لِْب نَا ابُْن عَبْدِ الْمُّطَ بِيÀّ لَا كَذِْب َأ� َّ نَا الن َأ�
“Aku adalah  seorang  Nabi  bukan pendusta  dan aku
adalah cucu Abdul  Muthallib.”  (Al-Bukhari  dan Mus-
lim)

Seruan ini bukan hanya pengakuan sebagai Nabi saja yang
Allah  telah  mengkhususkannya  di  alam semesta  ini,  tetapi  juga
pengakuannya pada akar kemuliaan nasab yang mencegahnya un-
tuk memilih kehancuran andai sekalipun beliau bukan Nabi, beliau
serukan, “Aku cucu Abdul Muthalib!” 

Lainnya, kisah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hadit-
sul  ifki;  beliau  tertimpa  kesedihan,  kesempitan  dan  tekanan
pikiran. Walau demikian tidak pernah keluar dari lisannya perkata-
an batil  atau perilaku tidak terkontrol  seperti  yang terjadi  pada
manusia ketika mendapat masalah sehingga muncul emosi marah,
kepenatan dan penderitaan.

Mereka yang mewarisi sifat ini adalah para hawariyun Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam. Peringkat tertinggi diwarisi oleh Abu
Bakar Ash-Shidiq  radhiyallahu anhu yang paling kokoh dan tabah
dalam peristiwa  riddah. Sebab itu dia berhak mewarisi kepemim-
pinan sepeninggal Rasulullah  shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau
total  berdiri  tegak di  bawah Islam dalam seluruh kehidupannya.
Posisi beliau dalam situasi pemberontakan riddah mirip dengan pe-
rang Badar saat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdoa:

ْرِض ْسلَاِم لَا تُعْبَْد فِي اْلأ� هِْل اْلِإ� ْن تُهْلِْك هَذِهِ الْعَِصابَةَ مِْن َأ� هُّمَ ِإ� َّ الل
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“Ya Allah, jika kelompok kecil pasukan Islam ini mus-
nah,  niscaya  tidak  ada  lagi  orang  yang  akan
menyembah-Mua di muka bumi.” (Muslim)

Seandainya Abu Bakar tidak kokoh pada saat itu, Islam juga
tidak akan tegak seperti dalam peristiwa Badar. Semoga Allah me-
ridhainya  dan  Allah  memberikan  balasan dengan  sebaik-balasan
atas jasanya pada Islam dan muslimin.

Karena itu  ahlul  quran dan yang memahami  dengan ilmu
yang matang tidak akan hancur saat berbenturan dengan kesulit-
an. Bahkan dia akan menjadi orang yang sangat kuat berpegang
pada al-haq. Sedangkan persangkaan orang yang menyangka za-
man  ini  adalah  zaman  kehancuran,  mereka  adalah  orang-orang
yang memiliki mental lemah seperti dalam hadits:

اْلآنَ حَمَِي الْوَطِيُس
“Sekarang  peperangan  sudah  semakin  sengit!”
(Mu’jam Ath-Thabrani Al-Kabir, Musnad Abu Ya’la Al-
Maushuli, Musnad Al-Bazar)

Tetapi orang yang mewarisi  iradah Nabi  shallallahu ‘alaihi
wasallam akan berkata seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar Ash-
Shidiq radhiyallahu anhu dalam peperangan riddah:

والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه ِإلى رسول الله لقاتلتهم على منعه
“Demi Allah seandainya mereka menahanku satu 'iqal
yang dahulunya  mereka tunaikan kepada Rasulullah
shallAllahu wa'alaihi wa sallam niscaya aku akan me-
merangi mereka karena penolakannya.” (Muslim)

Perkataannya  ini  wujud  dari  kekuatan  ketabahan  di  saat
sempit dan situasi sulit yang menguatkan jiwa orang-orang sekitar-
nya  serta  mengguncangkan  jiwa  musuh  dan  merealisasikan
kemenangan atau mencegah ujian-ujian lainnya. Inilah fikih Al-Qur-
an seandainya kaum memahaminya. Karena itu betapa bagusnya
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perkataan sahabat Anas bin Nadhir di Uhud ketika tersebar terbu-
nuhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: 

فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
“Bangkitlah dan terbunuhlah sebagaimana Rasulullah
shallallahu ‘alaihi  wasallam terbunuh.” (Dalailun Nu-
buwah, Al-Baihaqy)

Inilah iradah seorang mukmin yang terus tumbuh dalam se-
gala  keadaan.  Pengusung al-haq akan terus  tegak  dalam segala
kondisi  sulit  maupun lapang. Selamanya perubahan situasi  tidak
memalingkan mereka. Berpindah dari satu amal ke amal yang lain
merupakan aktivitas mereka. Adapun orang-orang yang mempro-
tes keadaan dan kondisi, mereka adalah makhluk jahat dan orang
yang paling sengsara dalam mencapai tujuan. Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu meminta perlindungan dari sifat orang seperti
tersebut yang memprovokasi manusia ketika tertimpa cuaca panas
atau dingin ekstrim agar mundur dengan mengatakan:

لقد ملأتم قلبي همًا
 “Kalian telah memenuhi  hatiku dengan kekhawatir-
an.” 

Mereka inilah pewaris orang-orang munafikin yang disebut-
kan dalam Al-Quran:

ِّ لَا تَنْفِرُوا فِي اْلحَر
“Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam
panas terik ini.” (At-Taubah: 81)

Mereka juga berkata:

هْلُونَا ْموَالُنَا وََأ� َشغَلَتْنَا َأ�
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“Harta dan keluarga kami telah menyibukkan kami.”
(Al-Fath: 11)
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Berpindah dari Sebuah Amal ke 
Amal Lain

Firman Allah:

ذَا فَرَْغَت فَانَْصْب فَِإ�
“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urus-
an), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”
(Asy-Syarah: 7)

Ayat ini menghilangkan penghalang  iradah terutama ketika
menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi. Karena manusia
tidak mungkin tidak memiliki kekuatan untuk berpindah dari satu
amal ke amal yang lainnya. Ketika seseorang merasa tidak mampu
melakukan suatu amalan yang membuatnya berat maka hendaknya
dia melakukan amal shalih lainnya yang mampu dilakukan. Ingat
pula bahwa amalan yang paling mudah yang bisa dilakukan dalam
segala kondisi menjadi amalan yang paling agung di sisi Allah se-
perti dalam hadits:

ْحمَِن َّ الر لَى  ِإ� َحبِيبَتَاِن   ، الْمِيزَاِن  فِى  ثَقِيلَتَاِن   ، اللِّسَاِن  عَلَى  َخفِيفَتَاِن  كَلِمَتَاِن 
هِ الْعَظِيِم َّ بِحَمْدِهِ ، ُسبْحَانَ الل هِ وَ َّ ُسبْحَانَ الل

“Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat ditim-
bangan, dan disukai Ar-Rahman yaitu Subhanallah wa
bi hamdih, subhanallahil ‘azhim (Maha Suci Allah dan
segala  puji  bagi-Nya.  Maha  Suci  Allah  Yang  Maha
Agung).” (Bukhari dan Muslim)
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Demikian juga sabda Nabi  shallallahu ‘alaihi wasallam me-
ngenai surat Al-Ikhlas yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran:

تعدل ثلث القرآن
“Sebanding dengan sepertiga Al-Quran.” (Al-Bukhari) 

Maka seseorang meskipun kehilangan banyak  kesempatan
beramal maka dia tidak boleh kehilangan melakukan amalan dzikir
atau membaca surat Al-Ikhlas yang agung ini. Bahkan seandainya
mulutnya dilakban tidak bisa berdizkir dengan lisannya, dia berpin-
dah pada ibadah tafakur  dan merenung yang juga  ibadah yang
agung seperti firman Allah:

نَا مَا خَلَْقَت هَٰذَا بَاطِلًا ُسبْحَانََك َّ ْرِض رَب مَاوَاِت وَاْلأ� رُونَ فِي خَلِْق الّسَ َّ يَتَفَك وَ
ارِ َّ فَقِنَا عَذَاَب الن

“Dan  mereka  memikirkan  tentang  penciptaan  langit
dan bumi  (seraya  berkata):  ‘Ya  Rabb kami,  tiadalah
Engkau  menciptakan  ini  dengan  sia-sia,  Maha  Suci
Engkau,  maka  peliharalah  kami  dari  siksa  neraka.’”
(Ali-Imran: 191)

Ayat ini menjadi slogan terbesar orang mukmin, dengan se-
dikit  kata,  tetapi  menyerap  ke  dalam  kehidupan,  mengubah
manusia, dan menciptakan kehidupan. Mengantarkan orang yang
mengamalkannya pada tujuan sebagaimana ayat ini telah mengan-
tarkan Rasulullah  shallallahu ‘alaihi  wasallam dan para  sahabat
pada tujuan. Maka menciptakan iradah dan mewujudkannya men-
jadi  tema  penting  dalam  Al-Quran.  Karena  kewajiban  yang
dibebankan pada umat ini sangat berat bahkan beban yang sangat
berat di alam semesta ini yang tidak akan terealisasi kecuali diem-
ban oleh orang-orang terbaik yang memiliki ketinggian prinsip.

Ketahuilah perkataan sebagian murabi misalnya Ustad Ha-
san Al-Bana  rahimahullah yang mengatakan األوقات      من أكثر الواجبات إن
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(Sesungguhnya perkara kewajiban yang harus kita  kerjakan ter-
nyata lebih banyak dari waktu yang kita miliki), adalah perkataan
tidak  benar. Meskipun  beliau  maksudkan  sebagai  penyemangat
amal  jamai dan kehidupan berjamaah  tetapi  perkataan  tersebut
menyelisihi syariat dan praktek kehidupan. Karena Allah ta’ala ti-
dak membebani hamba kecuali sesuai kemampuanya yang menjadi
kaidah  ushul yang terkenal yaitu     المقدور بغير التكليف tidak ada) عدم
pembebanan tanpa kemampuan). Dan perkataan tersebut juga me-
nyelisihi  sirah  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wasallam sebagai  orang
yang paling berat mengemban kewajiban dan juga menyelisihi si-
rah sahabat radhiyallahu anhu. 

Benar bahwa waktu menjadi sesuatu yang paling berharga
di kehidupan seperti perkataan Ibnu Hubairah rahimahullah:

والوقت َأنفس ما عنيت بحفظه
وَأراه َأسهل ما عليك يضيع

Waktu adalah permata yang kamu harus sibuk menja-
ganya. 
Dan aku melihatnya paling mudah engkau sia-siakan.
(Syadzaratut Dzahab)

Ibrah dari waktu yaitu bagaimana menghargainya dan tidak
menyia-nyiakan nikmat  Allah  ta’ala pada manusia  seperti  dalam
hadits:

ةُ وَالْفَرَاغُ حَّ اِس الّصِ َّ نِعْمَتَاِن مَغْبُوٌن فِيهِمَا َكثِيرٌ مِْن الن
“Dua  kenikmatan  yang  sering  dilupakan  oleh  keba-
nyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang.”
(Al-Bukhari)

Artinya, datangnya waktu kosong setelah mengerjakan ke-
wajiban merupakan perkara takdir yang sudah ditetapkan. Tinggal
bagaimana  manusia  memanfaatkannya  yang  akan  membuatnya
mendapat keutamaan dari manusia yang lain.
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Jangan Berpindah dari Sebuah 
Amalan Sebelum Selesai Sempurna

emahaman ayat ini juga; seseorang jangan melakukan amal
baru kecuali jika dia telah selesai dengan amal yang lebih da-

hulu dikerjakan sampai selesai atau terdapat kelapangan sehingga
bisa melakukan pekerjaan baru. Allah berfirman:

P

ذَا فَرَْغَت فَانَْصْب فَِإ�
“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urus-
an), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”
(Asy-Syarah: 7)

Mengerjakan banyak amal dalam waktu bersamaan malahan
dapat merusak seluruhnya, bukan berarti dengan statemen ini se-
seorang  hanya  mengerjakan  satu  amal  dalam  sehari.  Tetapi
seharusnya fokus mengerjakan sebuah amal dahulu sampai ada ke-
luasaan untuk sanggup mengerjakan amal lainnya. 

Demikian juga dalam materi pelajaran, seorang murid tidak
diperkenankan masuk ke pelajaran lainnya sebelum pelajaran ter-
sebut dia  kuasai.  Pelajaran selanjutnya akan dipelajari  di  waktu
lain. Ayat ini memberi petunjuk untuk fokus mengerjakan sebuah
amal yang ada dihadapannya sampai sempurna setelah itu barulah
mengerjakan amal lainnya. Dengan cara seperti ini akan dicapai it-
qan yang  merupakan  bagian  dari  iman  seperti  dalam  hadits.
Sedangkan menceburkan kesemangatan,  pemikiran mengerjakan
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banyak amalan dalam satu waktu akan menjauhkan dari tuntutan
itqan.
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Melalui Kesulitan dan Kelapangan 
Hanya Karena Allah

لَى رَبَِّك فَاْرغَْب وَِإ�
“Dan hanya kepada Rabbmu engkau berharap.” (Asy-
Syarah: 8)

Ayat ini merupakan rahasia peribadatan dan amalan seluruh
mukmin, karena mukmin tidak beramal kecuali karena Allah. Bera-
mal  hanya  mengharap  negeri  akhirat.  Karena  itu  perputaran
antara sulit dan mudah, waktu kosong dan sibuk tidak dilalui kecu-
ali hanya mengharap ridha Rabbnya dan mencapai negeri akhirat.
Inilah penghabisan puncak hatinya dan segala urusannya. Kebera-
daan  raghbah6 dalam  amal  seorang  mukmin  yang  menjadikan
amalannya bernilai ibadah dan mewujudkan bagi hamba ridha, ke-
sempurnaan dan kesuksesan.

Ikhlas dan berharap akhirat inilah yang membedakan manu-
sia  dengan  manusia  lainnya.  Orang  yang  ikhlas  dan  berharap
akhirat yang akan dapat mewujudkan kesuksesan dan kemenangan
seperti firman Allah ta’ala:

6 Raghbah (ْغَبُة dapat diartikan sangat berharap tercapainya apa yang (َالرَّ
diinginkan.  Menurut  Asy-Syaikh  'Utsaimin  rahimahullah menjelaskan
bahwa definisi raghbah adalah kecintaan untuk mencapai sesuatu yang
dicintai.  Raghbah bagian  dari  ar-raja' namun  lebih  khusus  dan
mengenai  hal  ini  Ibnul  Qayyim  rahimahullah menjelaskannya  dalam
Kitab Madarijus Salikin berkata, “Perbedaan antara raghbah dan raja’
ialah bahwasanya raja’ itu kerakusan dalam pengharapan, sedangkan
raghbah adalah usaha mengejar pengharapan tersebut.  Oleh karena
itu, bisa dikatakan bahwa raghbah merupakan buah dari  raja’. Orang
yang mengharapkan sesuatu akan mengejarnya.” -pent.
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ۚ فَسَادًا  وَلَا  ْرِض  اْلأ� فِي  ا  ًّ عُلُو يدُونَ  ِ يُر لَا  ذِيَن  َّ لِل َنجْعَلُهَا  اْلآِخرَةُ  ارُ  الدَّ تِلَْك 
قِينَ َّ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُت

“Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang
yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat ke-
rusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik)
itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-Qas-
hash: 83)

Sedangkan tugas thaghut di muka bumi ini berperan untuk
merusak keikhlasan ini seperti perkataan Musa alaihissalam:

ِيَوِْم اْلحِسَاِب َبِّكُْم مِْن كُّلِ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمُِن ب َبِّي وَر نِّي عُْذُت بِر وَقَاَل مُوسَٰى ِإ�
Dan Musa berkata: “Sesungguhnya aku berlindung ke-
pada  Rabbku dan  Rabbmu dari  setiap  orang  yang
menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari
berhisab.” (Ghafir: 27)

Kebaikan pemerintah dan rakyat serta kebaikan amal bagi
dirinya maupun orang lain tidak akan baik kecuali dengan menca-
pai tujuan negeri akhirat dan tujuan ikhlas. 

149



Tidak Menawar Dunia dalam 
Dakwah

ara Nabi ketika memulai dakwah agar dakwahnya diterima
mereka mengatakan:P

ا عَلَٰى رَّبِ الْعَالَمِينَ لَّ ْجرَِي ِإ� ْن َأ� ْجرٍ ۖ ِإ� ل�ُكُْم عَلَيْهِ مِْن َأ� ْسأ� وَمَا َأ�
“Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas
ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari  Rabb se-
meta alam.” (Asy-Syuara: 180)

Mukadimah dakwah tersebut  dikatakan oleh seluruh Nabi
sebagaimana  disebutkan  dalam surat  Asy-Syuara.  Karena  ikhlas
karena Allah akan membuka penerimaan. Tetapi jika dalam hati
orang yang di dakwahi terbesit anda menginginkan harta atau du-
nianya, mereka tidak akan menerima al-haq yang anda sampaikan.
Tetapi dia akan tawar menawar denganmu. Karena itu, kecerdasan
ratu Saba terlihat dengan mengirim hadiah kepada Sulaiman untuk
memeriksa apakah Sulaiman menginginkan dunia atau dakwah ke-
pada Allah ta’ala. Ratu itu berkata:

ةٍ فَنَاظِرَةٌ ِبمَ يَرِْج²ُع الْمُرَْسلُونَ َّ لَْيهِْم بِهَدِي نِّي مُْرِسلَةٌ ِإ� وَِإ�
“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepa-
da mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan)
menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-
utusan itu.” (An-Naml: 35)

Dijawab oleh Sulaiman:
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ْ نْتُم َأ� بَْل  آتَاكُْم  ا  َّ مِم خَيْرٌ  هُ  َّ الل آتَانِيَ  فَمَا  بِمَاٍل  ونَِن  Àتُمِّد َأ� قَاَل  ُسلَيْمَانَ  جَاءَ  ا  َّ فَلَم
تِكُْم تَْفرَُحونَ َّ بِهَدِي

Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Su-
laiman berkata: “Apakah (patut) kamu menolong aku
dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepada-
ku  lebih  baik  daripada  apa  yang  diberikan-Nya
kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadi-
ahmu.” (An-Naml: 36)

Dalam  segala  perkara,  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wa-
sallam selalu beramal dengan ikhlas dan mengharap negeri akhirat
sehingga musuhnya tidak menemukan celah jika beliau  mencari
dunia. Sama sekali tidak ditemukan celah sepanjang kehidupannya
beliau mencari dunia, bahkan Allah memberikan dua pilihan pada
istri-istri beliau shallallahu ‘alaihi wasallam dalam firman-Nya:

َيْنَ فَتَعَال ينَتَهَا  وَزِ نْيَا  Àّالد َيَاةَ  اْلح تُرِْدنَ  ُكنْتُّنَ  ْن  ِإ� ْزوَاِجَك  لِأ� قُْل   Àّبِي َّ الن هَا  Àّي َأ� يَا 
سَرَاحًا جَمِيلًا   سَرِّحْكُّنَ  Àوََأ مَتِّعْكُّنَ  Àَأ*َ ار وَالدَّ وَرَُسولَهُ  هَ  َّ الل تُرِْدنَ  ْن ُكنْتُّنَ  وَِإ�

ْجرًا عَظِيمًا عَّدَ لِلْمُْحِسنَاِت مِنْكُّنَ َأ� هَ َأ� َّ ّنَ الل اْلآِخرَةَ فَِإ�
Hai  Nabi,  katakanlah  kepada  isteri-isterimu:  "Jika
kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhi-
asannya,  maka marilah  supaya  kuberikan kepadamu
mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.
Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Al-
lah  dan  Rasulnya-Nya  serta  (kesenangan)  di  negeri
akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi
siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang be-
sar. (Al-Ahzab: 28-29)

Urusan ikhlas sekalipun rahasia antara hamba dan Rabbnya
akan tampak indikasi yang terlihat dalam kehidupannya. Manusia
tidak bisa melihat batin orang lain namun keindahan hati memiliki
aroma wangi yang  bisa dicium orang lain. Dengannya terpisah an-
tara shalih dengan thalih, antara pencari dunia dengan orang yang
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tujuannya akhirat. Sebagaimana amalan seseorang tidak akan ber-
bekas di semesta ini kecuali jika amalan itu shalih dan bermanfaat.
Sedangkan syarat shalih dan bermanfaatnya suatu amalan adalah
beramal dengan ikhlas seperti firman Allah ta’ala:

ْرِض اَس فَيَْمكُُث فِي اْلأ� َّ ا مَا يَنْفَُع الن مَّ وََأ�
“Adapun  yang  memberi  manfaat  kepada  manusia,
maka ia tetap di bumi.” (Ar-Radu: 17)

Demikian siapa yang ingin namanya terangkat dan memberi-
kan  kemanfaatan  bagi  manusia  hendaknya  memperhatikan
amalannya dan memeriksa dirinya apakah dalam beramal mencari
dunia atau menginginkan pandangan orang lain.

Ayat ini terletak setelah menerangkan terbolak baliknya kon-
disi manusia antara susah dan mudah, antara waktu kosong dan
waktu sibuk; dimaksudkan semua itu harus karena Allah. Jika da-
lam  kesulitan  maka  karena  Allah,  jika  dalam  kemudahan  juga
karena Allah bukan seperti yang disifatkan Allah:

دُعَاءٍ فَذُو   Àّر َّ الش هُ  مَّسَ ذَا  وَِإ� ِبِهِ  ِبجَان ٰى  وَنَأ� ْعرََض  َأ� نْسَاِن  اْلِإ� عَلَى  نْعَْمنَا  َأ� ذَا  وَِإ�
يٍض عَرِ

“Dan apabila Kami memberikan nikmat kepada manu-
sia, ia berpaling dan menjauhkan diri; tetapi apabila ia
ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa.” (Fushi-
lat: 51)

Dan seperti firman-Nya:

وَكَانَ  ۚ نْفَاِق  اْلِإ� َخْشيَةَ  ْمسَْكتُمْ  لَأ� ذًا  ِإ� بِّي  َ ر رَْحمَةِ  َن  �Øخَزَاِئ تَمْلِ�كُونَ  نْتُمْ  َأ� لَوْ  قُْل 
نْسَانُ قَتُورًا اْلِإ�

Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai per-
bendaharaan-perbendaharaan  rahmat  Rabbku,
niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut
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membelanjakannya".  Dan adalah manusia  itu  sangat
kikir. (Al-Isra: 100)

Dalam  keadaan  memperoleh  kemudahan  seorang  mukmin
bersyukur, dalam keadaan sulit dia bersabar dan mengharap akhi-
rat sehingga semuanya karena Allah dalam segala kondisi.

Ayat ini datang di pungkasan surat setelah ayat-ayat sebe-
lumnya  yang  telah  kita  jelaskan  memiliki  makna;  menjelaskan
akhir tujuan hamba adalah perjalanan menuju Allah. Hasil keber-
hasilan  hanyalah  perjumpaan  dengan  Allah  ta’ala seperti  yang
dikatakan Yusuf alaihissalam setelah kesulitan dan derita yang dia-
lami dalam firman-Nya:

ْخوَتِي بَيْنَ ِإ� يْطَانُ بَيْنِي وَ زَغَ الّشَ َّ ن ن مِن بَعْدِ َأ�
“Setelah  syaitan  merusakkan  (hubungan)  antaraku
dan saudara-saudaraku.” (Yusuf: 100)

Hasilnya adalah kenikmatan dengan firman-Nya:

حَادِيِث يِل اْلأ� وِ مْتَنِي مِْن تَأ� َّ رَّبِ قَْد آتَيْتَنِي مَِن الْمُلِْك وَعَل
“Ya Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganuge-
rahkan  kepadaku  sebagian  kerajaan  dan  telah
mengajarkan kepadaku sebagian ta'bir mimpi.” (Yusuf:
101)

Dan ditutup dengan perkataannya:

ْلحِْقنِي نِي مُْسلِمًا وََأ� َّ نْيَا وَاْلآِخرَةِ ۖ تَوَف Àِّّي فِي الد نَْت وَلِي ْرِض َأ� مَاوَاِت وَاْلأ� فَاطِرَ الّسَ
اِلح�ِينَ بِالّصَ

“Rabb Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindung-
ku  di  dunia  dan  di  akhirat,  wafatkanlah  aku  dalam
keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-
orang yang saleh.” (Yusuf: 101)
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Ketika seorang mukmin mengalami kehidupan yang berane-
ka ragam, bergantian dari  satu amal  ke amal  lainnya dari  awal
hingga akhir perjalanan hendaknya semuanya ditujukan pada Allah
dengan niat ikhlas dan mencari pahala akhirat.
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Merindu Kematian
ebab itu hendaknya setiap orang berharap (raghbah) kepada
perjumpaan dengan Rabbnya seperti dalam hadits:S

ُمَْن  َحّبَ اللهُ لِقَاءه َأَحّبَ لِقَاءَ اللهِ َأ�
“Siapa yang mencintai bertemu Allah maka Allah akan
mencintai bertemu dengannya.” (Al-Bukhari Muslim)

Ketika Rasulullah  shallallahu ‘alaihi wasallam diberikan pi-
lihan  antara  dunia  dan  akhirat  beliau  memilih  pengharapan
berjumpa dengan Rabb dengan sabdanya:

بل الرفيق الأعلى
“Tetapi  aku  memilih  Allah  yang  Maha  Tinggi.”  (As-
Sunan Al-Kubra An-Nasai, Shahih Ibnu Hiban)

Dalam hadits lainnya beliau menceritakan kisahnya sendiri:

َ ينَتُهَا فَاْختَارَ اْلآِخرَة نْيَا وَزِ Àّّنَ عَبْدًا عُرَِضْت عَلَيْهِ الد ِإ�
“Sesungguhnya ada seorang hamba diperlihatkan ke-
padanya dunia dan perhiasannya, kemudian ia justru
memilih akhirat.” (Sunan Ad-Darimi, Shahih Ibnu Hi-
ban,  Mushanif  Ibnu  Abi  Syaibah,  Al-Mustadrak  ala
Ash-Shahihain. Al-Hakim berkata hadits ini shahih me-
nurut syarat Al-Bukhari dan Muslim).
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Mendamba  kematian untuk  berjumpa  Rabbnya bukan  kei-
nginan  tercela.  Berharap  kematian  yang  tercela  adalah
menginginkan kematian karena tidak sabar atas penderitaan. 
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Zuhud, Agar Amal dan Dakwah 
Berkualitas

yat ini juga seruan untuk zuhud dengan dunia. Karena seo-
rang hamba yang hatinya tersemat raghbah pada Allah akan

menghalanginya dari raghbah pada dunia. Sifat ini merupakan ke-
dudukan para ulama pemberi petunjuk dan din sepanjang sejarah
kita. Ketika ahlul ilmi dan din berebutan dunia maka kepemimpin-
an mereka juga akan lenyap seperti lenyapnya kewibawaan, bekas
dan perkataan mereka dihadapan manusia.

A

Di zaman kita ini banyak tersebar petuah, ceramah, makalah
dan buku. Ilmu telah tersebar luas dan banyak penimba ilmu yang
menyebarkannya. Namun hari ini manusia lemah dalam masalah
zuhud dan masyarakat melihat masalah ini. Karena itulah perkata-
an  ahli  ilmi  tidak  membekas  di  hati  manusia  dan  juga  tidak
membekas di hati orang yang mengucapkannya. Inilah yang dise-
but wahn yang disabdakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam :

نْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوِْت Àّالد Àُحّب
“Cinta dunia dan takut mati.” (Sunan Abu Dawud)

Jangan  anda  terkecoh  dengan  tafsiran-tafsiran  dan  penje-
lasan-penjelasan  semu  tanpa  amalan  nyata  yang  dipraktikkan.
Banyak perkataan dan ceramah yang tersebar di masyarakat sa-
yang kualitasnya berkurang karena lemahnya cita-cita dan iradah
untuk akhirat. Setiap orang mengaitkan sebab dan sebab kepada
orang lain, maka orang awam melemparkannya kepada para ula-
ma.
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Kemudian ketika masyarakat menolak seruan ulama, ulama
melihatnya sebagai penentangan masyarakat pada ulama. Padahal
masyarakat  menolak  karena melihat  kosongnya  iradah kematian
pada ulama karena sudah terjatuh pada dunia. Ketika ulama telah
kehilangan takutnya pada kehilangan dunia, ketika telah hilang se-
luruh ketakutannya pada kesulitan yang akan menimpanya karena
menyeru pada al-haq dan mengamalkannya, ketika amalan siang
hari  dengan dakwah, jihad dan ilmu bersambung dengan amalan
malam dari ibadah, istighfar dan doa maka saat itu terwujud leng-
sernya  ghurbah kedua  (keterasingan)  yang  umat  kita  sekarang
mengalaminya. Ketika Allah mengangkat ulama-ulama umat ini dan
mencapai kemenangan dan penguasaan, terwujudlah janji  dan di-
mulakan sejarah era baru.
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Penutup
esungguhnya surat Asy-Syarah ini sangat agung menerang-
kan  kepribadian  nabawiyah  yang  diciptakan  dengan

bimbingan Allah langsung yang menghasilkan perubahan tatanan
dunia dengan terwujudnya janji ilahiyah. Sifat kepribadian terse-
but diwariskan pada mujahidin din ini. 

S

Dengan mengamalkan surat ini akan terwujud aktivitas yang
menghasilkan perubahan dan terwujud kemenangan, tamkin di za-
man  kita.  Pencapaian  seseorang  dalam  kebaikan  tergantung
dengan sejauh mana kedekatan dan keterikatannya pada kepriba-
dian nabawiyah yang Allah telah memerintahkan kita mengambil
sebagai qudwah dan uswah:

َ اْلآِخر وَالْيَوْمَ  هَ  َّ لِمَْن كَانَ يَرُْجو الل ْسوَةٌ َحسَنَةٌ  Àَأ هِ  َّ الل لَقَْد كَانَ ل�َكُْم فِي رَُسوِل 
هَ َكثِيرًا َّ وَذَكَرَ الل

“Sesungguhnya  telah  ada  pada  (diri)  Rasulullah  itu
suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kia-
mat dan dia banyak menyebut Allah.” (Al-Ahzab: 21)

Dan segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam.
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