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MENGAPA ALLAH TIDAK MENCIPTAKAN 

SEMUANYA SAMA? 

 

Ada orang yang dikaruniai Allah segala sesuatu, seperti mobil, rumah, 

harta, kedudukan, teman, dan popularitas, sementara Dia memberi 

orang lain kemiskinan, kesulitan, musibah, penderitaan, dan 

kesedihan. Apakah yang kedua orang jahat dan apakah Allah Swt. 

mencintai yang pertama? 

Pertanyaan semacam ini hendaknya ditanyakan benar-benar untuk tahu. Jika tidak, 

berdosalah orang yang bertanya. Kalau ada yang risau, sangat wajar apabila ia 

menanyakannya untuk memahami, bukan untuk mengeluh. 

Allah Swt. memberikan harta, kedudukan, kendaraan, dan rumah kepada siapa yang Dia 

kehendaki. Dia juga memberikan kemiskinan dan kesempitan kepada siapa yang Dia 

kehendaki. Hanya saja, tidak dimungkiri adanya beberapa sebab. Misalnya kondisi 

keluarga, kemampuan seseorang, kecerdasan dan kecakapannya dalam mendapatkan 

dan mengembangkan harta, serta pengetahuan tentang cara mengambil keuntungan 

dalam setiap kondisi dan situasi. Kendati demikian, bisa saja Allah tidak memberikan 

harta kepada mereka yang sebenarnya memiliki potensi dan kemampuan. Ada sebuah 

hadis daif yang bermakna: “Allah memberikan harta kepada siapa yang Dia kehendaki 

dan memberikan ilmu kepada siapa yang mencarinya.” Pengertian hadis ini terkait 

dengan apa yang kita bicarakan saat ini. 

Selanjutnya, adalah salah bila kita menganggap harta dan kedudukan sebagai sebuah 

kebaikan melulu. Benar. Allah kadang memberikan harta, kedudukan, dan kebahagiaan 

duniawi kepada orang yang mencarinya dan kadang pula Dia tidak memberikannya. 

Sama saja apakah Allah memberi atau tidak; kedua kondisi tersebut sama-sama 

merupakan kebaikan. Pasalnya, jika engkau orang baik dan mempergunakan harta yang 

diberikan kepadamu dalam kebaikan, harta itu pun dinilai sebagai kebaikan. Namun, jika 
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engkau bukan orang baik dan menyimpang dari jalan yang lurus, sama saja Allah 

memberimu harta atau tidak tetap buruk bagimu. 

Ya. Jika engkau orang yang tidak lurus, kemiskinan yang menderamu menjadi jalan 

menuju kekufuran. Pasalnya, ia akan mendorongmu untuk membangkang kepada Tuhan. 

Sama halnya jika engkau tidak beristikamah, engkau tidak akan memiliki kehidupan 

kalbu dan spiritual yang sehat, sehingga kekayaan pun akan menjadi musibah dan 

bencana bagimu. “Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian.”[1] 

Banyak orang yang gagal menghadapi ujian tersebut hingga saat ini. Betapa banyak orang 

kaya yang, meskipun memiliki banyak harta, hati mereka tidak memancarkan cahaya 

sedikit pun akibat pembangkangannya. Karena itu, ketika Allah Swt. memberikan harta 

dan kedudukan kepada mereka, pemberian itu dinilai sebagai istidrâj[2] atau sarana 

penyimpangan mereka. Mereka layak mendapatkan itu karena telah mematikan 

kehidupan rohani dan spiritual mereka serta melenyapkan potensi fitrah yang Allah 

berikan. Sangat tepat kalau di sini kita menyitir hadis nabi: “Di antara hamba Allah ada 

orang yang seandainya ia bersumpah kepada Allah, pasti dibenarkan-Nya. Di antara 

mereka adalah al-Barra’ ibn Malik.”[3] 

Meskipun al-Barra’ ibn Malik—saudara kandung Anas—tidak memiliki sandang, pangan, 

dan papan, al-Barra’ merasa cukup. Betapa banyak orang miskin seperti al-Barra` yang 

hidup mulia dan terhormat sesuai dengan kelapangan, kedalaman, dan keagungan hati 

mereka serta cahaya yang menerangi jiwa mereka. Karena itulah, Nabi saw. bersabda 

bahwa seandainya mereka bersumpah kepada Allah, niscaya Dia membenarkan mereka. 

Jadi, sekadar miskin dan kaya tidak bisa dilihat sebagai musibah atau anugerah. Bisa jadi 

kemiskinan sesuai dengan tempatnya termasuk nikmat terbesar Allah Swt. Rasul saw. 

dengan kehendaknya sendiri memilih kemiskinan. Beliau berkata kepada Umar ibn al-

Khattab r.a. yang merasa sedih dengan kemiskinan Rasul, “Tidakkah engkau rida jika 

mereka memiliki dunia sedangkan kita memiliki akhirat?”[4] Ketika kekayaannya 

diserahkan ke baitulmal, Khalifah Umar ibn al-Khattab r.a. hidup dalam kondisi miskin. 

Ia hanya mengambil sekadar untuk menyambung hidup, tidak lebih. 
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Akan tetapi, ada pula bentuk kemiskinan—semoga Allah menjauhkan kita darinya—yang 

dinilai sebagai kekufuran dan kesesatan. Misalnya andaikan pertanyaan ini diajukan 

bukan untuk mengerti, tetapi sebagai ungkapan kemarahan dari mulut orang yang 

ingkar, maka itu dianggap sebagai pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah Swt. 

sekaligus keluhan terhadap-Nya. Dengan kata lain, dianggap sebagai kekufuran. 

Jadi, kemiskinan ada kalanya dinilai sebagai karunia dan ada kalanya dinilai sebagai 

petaka. Artinya, prinsip utama dalam hal ini adalah suara hati saat menerimanya. Atau, 

sebagaimana gubah seorang penyair: 

WAHAI TUHAN, SETIAP YANG DATANG DARIMU DITERIMA 

ENTAH ITU BERUPA PAKAIAN ATAU KAIN KAFAN 

ENTAH BERUPA BUNGA MAWAR ATAU DURI 

NIKMAT-MU DAN UJIAN-MU, SEMUA BAIK. 

Di timur Anatoli ada sebuah pepatah: “Segala yang berasal dari-Mu adalah indah, apa 

pun itu.” Apabila manusia bersama Allah, kekayaan dan pakaian terbagus sekalipun tidak 

akan berbahaya baginya. Orang semacam itu barangkali seperti Abdul Qadir al-Jailani. 

Kakinya menapaki tangga para wali dan kepalanya menyentuh ujung baju Rasul. Namun, 

apabila manusia tidak memiliki hubungan apa pun dengan Allah, kemiskinannya akan 

menjadi kerugian baginya baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pula jika si kaya 

lalai kepada Allah, kerugian besar menantinya di akhirat meskipun ia tampak bahagia di 

dunia. 

[1] Q.S. al-Tahgâbun: 15. 

[2] Berlanjutnya sejumlah orang—yang Allah beri banyak nikmat—dalam kekufuran 

dan kemaksiatan serta dekatnya mereka, karena itu, dengan murka-Nya. 

[3] H.R. Bukhari dan Muslim. 

[4] H.R. Bukhari dan Imam Ahmad. 
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TOLONG JELASKAN AYAT: “SUNGGUH KAMI 

AKAN MENGUJI KALIAN DENGAN SEBAGIAN 

RASA TAKUT, RASA LAPAR, SERTA 

KEKURANGAN HARTA, JIWA, DAN BUAH...” 

 

Tolong jelaskan ayat: “Sungguh Kami akan menguji kalian dengan 

sebagian rasa takut, rasa lapar, serta kekurangan harta, jiwa, dan buah. 

Dan berikanlah kabar gembira kepada orangorang yang sabar.”[1] 

Banyak tafsiran panjang lebar tentang ayat di atas. Siapa yang ingin mengetahui 

penafsiran teperincinya bisa melihat kitab-kitab tafsir. Di sini kami hanya akan 

memberikan penjelasan singkat tentang ayat itu untuk tidak menolak permintaan sang 

penanya. Bisa jadi keterangan kami ini bagi sebagian teman merupakan penjelasan 

tentang sesuatu yang sudah diketahui. Namun, karena segala hal mengenai Al-Quran 

adalah penting bagi kita, kita akan membahas ayat di atas meski secara singkat. 

Ayat di atas berisi janji Allah Swt. Seolah-olah Dia berkata, “Kami benar-benar akan 

menguji kalian dengan rasa takut yang akan Kami kirimkan kepada kalian. Kami akan 

membuat manusia berkuasa atas kalian untuk melihat siapa yang takut di antara kalian 

dan siapa yang tidak takut, sekaligus memperlihatkannya ke permukaan.” Dengan 

pengetahuan azali-Nya, sebenarnya Allah sudah tahu, namun Dia ingin memperlihatkan 

siapa yang takut dan siapa yang tidak takut di antara kalian, karena kekuasaan dan 

kehendak adalah milik -Nya. Rasa takut adalah salah satu bentuk ujian. Manusia takut 

akan gempa, kelaparan, kehausan, serta musuh yang terlihat dan yang tidak terlihat. Rasa 

takut tersebut merupakan ujian baginya. 

Ujian yang kedua adalah rasa lapar. Umat Nabi Muhammad saw. telah menghadapi ujian 

hebat semacam ini pada masa-masa tertentu. Namun, ujian tersebut saat ini telah mulai 

lenyap. Memang benar bahwa masih terdapat kelaparan dan kesulitan, tetapi itu semua 
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disebabkan oleh sikap manusia yang melampaui batas dan penggunaan yang tidak tepat. 

Itu adalah tamparan peringatan baginya. Perlu diketahui bahwa generasi terdahulu, 

terutama yang hidup pada dua abad lalu, menghadapi kelaparan yang sangat hebat akibat 

berkuasanya musuh-musuh dari luar dan dari dalam. Selain itu, masih ada kelaparan di 

beberapa negara Afrika akibat penggunaan sumber-sumber daya alam yang tidak tepat. 

Ini adalah peringatan bagi mereka. Karena aku telah menjelaskan persoalan ini secara 

rinci pada kesempatan lain, aku tidak akan mengulangnya lagi di sini. 

Adapun kekurangan dalam hal harta bisa jadi merupakan akibat bencana alam atau 

hilangnya keberkahan. Ini juga merupakan salah satu bentuk ujian. Menumpuknya harta 

juga termasuk ujian. Lalu, kekurangan dalam hal jiwa adalah pembunuhan atau 

terhalangnya seseorang untuk bisa hidup sebagai manusia terhormat. Sebagaimana 

masyarakat Islam bisa menghadapi ujian kehilangan jiwa sebagai akibat dari jihad 

mereka dalam melawan musuh dari luar, demikian pula orang yang hidup secara islami 

bisa menghadapi pengucilan dari masyarakat sehingga ia hidup seperti warga nomor dua 

atau tiga. Ini termasuk bentuk ujian tersebut. Semua ujian dan cobaan berasal dari Allah 

Swt. dan harus dihadapi oleh kaum mukmin. 

Bisa jadi Allah menguji kita dengan kekurangan dalam hal buah sebagai akibat dari 

bencana yang menimpa kebun-kebun. Atau, Dia menguji kita dengan kekurangan terkait 

dengan buah atau hasil setiap amal dan upaya yang kita lakukan. Sejumlah ujian ini 

terwujud entah karena dosa dan kesalahan yang kita perbuat sehingga ia merupakan 

peringatan dan teguran untuk kita, atau ia adalah ujian untuk menaikkan derajat dan 

kedudukan kita di sisi Allah Swt. Dengan begitu, ujian adalah karunia Allah Swt. 

Sabar dan kejujuran adalah hasil dari ujian. Mereka yang tetap berada di pintu Allah Swt. 

betapapun beratnya penderitaan yang mereka hadapi adalah orang-orang yang sukses 

dalam ujian, sementara mereka yang meninggalkan pintu-Nya pada ujian paling ringan 

sekalipun lalu mengubah jalan dan orientasi mereka adalah orang-orang yang gagal 

dalam ujian. 

Ketika Rasul saw. menghadapi cobaan atau musibah, beliau segera berwudu dan salat. 

Ayat berikut ini mengajarkan hal tersebut kepada kita: “Wahai orang-orang beriman, 
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mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang 

yang sabar.”[2] 

Apabila cobaan mengelilingi kalian dan kalian menjadi resah, kalian harus bersabar dan 

menunaikan salat. Keduanya adalah jalan keluar. Pertama-tama engkau harus tetap 

berjuang dan bersabar, kemudian engkau harus tetap beribadah dan menghadap kepada 

Allah Swt. Bisa jadi dengan ujian itu Allah hendak memperlihatkan ke permukaan 

seberapa tinggi kesetiaan, ketahanan, kejujuran, dan kesabaran kita untuk memberitahu 

kita nilai kita yang sesungguhnya di samping karunia-Nya kepada kita. Dengan kata lain, 

Dia akan mengukur tingkat kesabaran dan kejujuran kita dengan reaksi dan sikap kita 

saat menghadapi ujian. Hal itu agar tidak ada lagi keberatan manusia kepada Allah Swt. 

Barangkali sesudah penilaian itu seorang hamba akan melihat dirinya dan berkata: 

Wahai Tuhan, betapa aku orang yang cepat berubah. Suatu kali Engkau mengujiku dan 

menutup pintu atasku sehingga aku putus asa dan berpaling dari pintu-Mu. Padahal, 

semestinya aku tetap berada di tempatku di depan pintu-Mu tanpa berpaling darinya 

meskipun berbagai ujian berkali-kali menerpaku. Aku pun semestinya melawan semua 

musuhku. Andaipun tentaraku mengalami kekalahan ratusan kali, aku seharusnya tetap 

bertahan bersama-Mu seraya berkata, “Engkau tujuanku, wahai Tuhan.” Andaipun 

rumahku runtuh menimpa kepalaku atau hatiku terluka karena kehilangan anak dan 

harta, aku sepatutnya tidak boleh berpaling dari pintu-Mu. Andaipun Engkau mengujiku 

dengan berbagai penyakit yang menyerang sekujur tubuhku dan aku merintih kesakitan, 

ketika masih bisa mengucapkan satu atau dua patah kata, aku seharusnya berucap, 

“Engkau tujuanku, wahai Tuhan.” Alih-alih berbuat dan berkata semacam itu, aku malah 

tidak bisa bersabar. Aku terguncang dan meninggalkan pintu-Mu. Betapa besar dosaku 

dan betapa cepat aku berbalik arah. 

Seorang hamba senantiasa diuji bahkan meskipun ia berada di atas kebenaran dan 

berjalan di jalan yang lurus. Banyak hadis menjelaskan hal tersebut. Allah Swt. menguji 

hamba-Nya dengan musibah dan cobaan agar ia menghadap Tuhan dengan bersih dan 

bisa masuk ke tingkat surga tertinggi. 

Kita akan sering menghadapi rintangan dan ujian. Di sinilah arang berbeda dengan intan, 

yang buruk berbeda dengan yang baik. Ujian sangat penting, terutama pada masa 
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sekarang. Mencapai perubahan yang diharapkan pada masa mendatang hanya bisa 

terwujud dengan adanya ujian pada masa kini. Karena itu, ujian adalah faktor penting 

bagi orang yang ingin mempersembahkan dirinya untuk memikul beban dakwah kepada 

Allah Swt. Allahlah yang memberikan ujian pada saat ini dan masa mendatang. Yang 

harus kita lakukan tidak lain adalah bertahan, bersabar, dan tetap berada di pintu-Nya 

dengan tulus. 

[1] Q.S. al-Baqarah: 155. 

[2] Q.S. al-Baqarah: 153. 
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SEBUAH HADIS KURANG LEBIH BERMAKNA: 

“BERTAFAKUR SESAAT LEBIH BAIK DARIPADA 

BERIBADAH SETAHUN.” LALU, BAGAIMANA 

JALAN, KAIDAH, DAN CARA BERTAFAKUR? 

 

Sebuah hadis kurang lebih bermakna: “Bertafakur sesaat lebih baik 

daripada beribadah setahun.” Lalu, bagaimana jalan, kaidah, dan cara 

bertafakur? Adakah wirid dan zikir khusus? Ayat apa saja yang paling 

menyeru kita untuk bertafakur? Apakah doa dalam hati bisa dianggap 

tafakur? 

Aku melihat, ketika pertanyaan di atas terlontar, jawabannya sudah menyertai. Benar 

bahwa ada hadis daif yang menyebutkan bahwa tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 

sunnah selama satu tahun. Namun, sejumlah ayat Al-Quran menguatkan hal tersebut: 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang 

terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan bagi mereka yang berakal.”[1] 

Ya. Tatanan dan sistem mencengangkan yang di dalamnya berlangsung gerakan matahari 

dan bulan merupakan tanda-tanda kekuasaan Tuhan bagi mereka yang berakal. Pada 

ayat tersebut ada sebuah ajakan yang jelas untuk bertafakur dan berpikir. Rasul saw. 

bersabda, “Celaka bagi orang yang membaca ayat itu dan tidak mau memikirkannya.”[2] 

Ummul mukminin Ummu Salamah r.a. bercerita bahwa ketika ayat tersebut turun atau 

ketika membaca ayat tersebut, Rasulullah saw. menangis. Pada suatu malam, beliau 

membaca ayat itu dalam salat tahajud dan menangis tersedu-sedu hingga membasahi 

janggutnya yang mulia. Ayat di atas dan sejenisnya dianggap sebagai pengantar, 

penuntun, dan pembuka jalan tafakur. Ayat-ayat ini mengandung berbagai petunjuk 

khusus dalam menerangkan dimensi-dimensi pemikiran dalam Islam. 
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Hanya saja, makna tafakur harus diketahui. Pertama-tama tafakur harus bersandar pada 

berbagai informasi pendahuluan. Jika tidak, tafakur yang bodoh dan buta tidak akan 

menghasilkan apa-apa. Tafakur yang tertutup semacam itu hanya mendatangkan 

kejemuan lalu manusia tidak lagi bertafakur. Karena itu, sangat penting bagi manusia 

untuk mengetahui objek perenungan dan tafakurnya secara baik. Hendaknya berbagai 

hal yang ia jadikan objek perenungan hadir dan tampak di benaknya. Dengan kata lain, ia 

harus memiliki informasi pendahuluan mengenai objek itu agar ia bisa berpikir secara 

tersusun dan sistematis. 

Apabila ia mengetahui sesuatu yang rasional tentang bulan, bintang, gerakan, dan 

hubungannya dengan manusia, juga ia mengetahui aktivitas menakjubkan atom yang 

membentuk manusia berikut gerakannya, ketika ia berpikir tentang semua hal itu dalam 

kondisi demikian, kita bisa menyebut itu sebagai proses tafakur. Adapun orang yang 

mengingat sesuatu secara sentimentil mengenai gerakan matahari atau bulan tidak bisa 

kita sebut sebagai orang yang sedang bertafakur, sebagai orang yang mempunyai daya 

khayal tinggi. Demikian pula kita tidak bisa menisbahkan tafakur kepada kaum naturalis, 

yaitu mereka yang menisbahkan segala sesuatu kepada alam. Adapun sejumlah penulis 

dan penyair terkenal di era republik yang layak disebut pemikir hanya sebagian kecil, 

bisa dihitung dengan jari. Jumlah yang kecil itu pun telah diperangi dan diusir. 

Masyarakat tidak diizinkan mengenal mereka dan mereka tidak boleh terkenal. 

Pada era tersebut ada segelintir orang yang berusaha menguak alam eksistensi dan 

esensi segala sesuatu. Namun, mereka sama sekali tidak mampu mencapai hakikatnya. 

Benar bahwa ketika orang membaca syair pujangga naturalis serta ungkapan mereka 

tentang gemericik air, tetesan air hujan, desir pohon, dan kicau burung, ia akan merasa 

seolah-olah berada di surga. Akan tetapi, karena mereka tidak mampu merasakan 

kehadiran akhirat dan karena mereka menjadi musuh masa lalu dan tidak memahami 

masa kini, mereka tidak menggapai hasil apa pun. Mereka tetap berada dalam wilayah 

alam lahiriah tanpa bisa menembus di balik tirai alam itu. Mereka tak ubahnya seperti 

musafir yang menaiki sampan kecil dengan hanya satu dayung yang mengitari diri sendiri 

di lautan luas tak bertepi. Seluruh sisi pemikiran mereka tampak tertutup. Apa yang 

mereka sebut sebagai proses berpikir hanya membuat mereka putus asa dan sakit hati di 
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hadapan ketertutupan dan kebuntuan. Tentu saja metode berpikir semacam itu tidak 

mendatangkan manfaat apa-apa. 

Untuk merenung dan bertafakur, pertama-tama harus ada sejumlah informasi 

pendahuluan, pengetahuan tentang hakikat kondisi sekarang, penyusunan konstruksi 

pemikiran yang sesuai, yakni tidak taklid, serta kecenderungan dan upaya keras untuk 

mencari hakikat kebenaran. Orang yang mampu bertafakur dengan cara ini secara 

kontinu dapat menggapai cakrawala baru. Ketika cakrawala baru itu dijadikan sebagai 

permulaan untuk mendapatkan konsep pemikiran yang lain, ia dapat sampai kepada 

berbagai kesimpulan baru dan kepada kedalaman berpikir yang lebih jauh. Selanjutnya, 

ia mampu mengubah pemikirannya yang memiliki satu atau dua dimensi menjadi 

pemikiran yang memiliki tiga, empat atau lebih banyak dimensi. Artinya, ia memiliki dua 

sayap di alam pemikiran hingga sampai kepada tingkat manusia sempurna. 

Jadi, landasan pertama bagi tafakur adalah kebiasaan membaca dan menelaah kitab alam. 

Kemudian, manusia membuka dada dan hatinya untuk menerima berbagai ilham Ilahi, 

serta akalnya untuk menerima prinsip syariah yang fitri dan untuk melihat alam lewat 

lensa Al-Quran sebagai kitab alam yang terbaca. Itulah syarat-syarat tafakur. Jika tidak, 

pandangan yang dangkal terhadap segala sesuatu, pengetahuan bahwa planet ini adalah 

venus, lenyapnya matahari akan begini, dan Planet Mars di posisi sekian, serta berbagai 

informasi yang gelap dan tidak memiliki tujuan semacam itu tidak bisa disebut tafakur 

dan tidak akan mendatangkan hasil apa pun. Selain itu, kelayakannya untuk 

mendapatkan ganjaran sangat diragukan. 

Yang menjadi sebab tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun adalah bahwa 

manusia, ketika bertafakur sesaat secara benar dan produktif, dapat menguatkan dasar-

dasar keimanannya sehingga cahaya makrifat dalam dirinya muncul dan cinta Ilahi dalam 

hatinya bersinar. Dengan begitu, ia sampai kepada kerinduan spiritual dan terbang di 

angkasanya. 

Demikianlah siapa pun yang meniti jalan tafakkur dapat sampai kepada tingkatan yang 

tidak bisa dijangkau manusia lain yang tidak bertafakur. Dengan kata lain, orang yang 

bertafakur mendapatkan prestasi besar. Adapun orang yang tidak mampu menghadap 

kepada Tuhan dengan perasaan dan pemahaman tersebut, kalaupun ia mengarahkan 
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wajahnya ke timur dan barat selama seratus tahun, tidak akan mampu mencatat satu 

langkah pun untuk maju ke depan. Apa yang dilakukannya pun tidak bisa menyamai 

proses tafakur yang sesaat. Namun, bukan berarti ibadahnya selama setahun sia-sia. 

Allah tidak akan menyia-nyiakan imbalan atas setiap rakaat dan sujud yang dilakukan: 

“Barang siapa melakukan amal kebaikan seberat biji atom pun, niscaya ia akan melihat 

[balasan]-nya, dan barang siapa melakukan amal keburukan seberat biji atom pun, niscaya 

ia akan melihat [balasan]-nya.”[3] Setiap orang akan mendapatkan imbalan atas 

perbuatannya. Atas landasan itulah orang itu menunaikan tugas pengabdiannya dan 

membangun hubungan antara dirinya dan Tuhan. Hanya saja, ia tidak sampai kepada 

tingkat yang bisa diraih lewat tafakur, tingkat tafakur sesaat yang menyamai seratus 

tahun ibadah. 

Ada pertanyaan lain: Adakah wirid atau zikir khusus yang menjadi landasan atau sarana 

tafakur? Apakah wirid atau zikir tertentu bisa meluaskan tafakur manusia? 

Hal ini juga bergantung pada kadar perasaan dan pemahaman saat wirid dan zikir 

diucapkan. Ia sama seperti menelaah kitab alam. Doa yang terwujud dengan perasaan 

dan munajat khusyuk yang penuh dengan sentuhan emosi bisa membuka sebagian besar 

kunci dalam diri manusia. Hanya saja, aku tidak bisa menyebutkan dari mana dan 

bagaimana memilih wirid dan zikir semacam itu, sebab wirid dan zikir beragam sesuai 

dengan penerimaan dan kesiapan serta kadar keimanan dan keyakinan seseorang. 

Karena itu, siapa yang mau bisa membaca wirid al-jawsyân, al-awrâd al-qudsiyyah, al-

ma‟tsûrât, atau berbagai wirid lainnya yang dibaca oleh Syaikh al-Syadzili, Syaikh al-

Jailani, Ahmad al-Rifa’i, atau Ahmad al-Badawi. Ketika membaca wirid para tokoh itu, 

hendaklah ia merasa seolah-olah mereka berada di sampingnya atau dekat dengannya, 

sehingga ia tidak pernah puas dengan nikmatnya kerinduan yang menggenangi kalbu. 

Betapa aku berharap semua orang membaca wirid dan mengambil manfaat darinya, 

karena dengan wirid mereka bisa memperbarui dan menguatkan hubungan dengan Allah 

Swt. 

Pertanyaan lainnya adalah apakah membaca ayat-ayat yang mengajak tafakur dalam hati 

sudah bisa disebut tafakur? 
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Jika manusia tidak memahami apa yang dibacanya, ia tidak bisa sejalan dengan dan tidak 

bisa menghayati apa yang dibacanya. Ia memang mendapat pahala, tetapi aspek tafakur 

tidak terkandung. Tafakur terambil dari kata fikr (pikir), yaitu proses menggabungkan 

sebagian kejadian dan sebagian lainnya serta melakukan konstruksi. Benar bahwa 

menetapkan hubungan sebab akibat serta menguatkan hubungan antara hamba dan 

Khalik termasuk tafakur. Hanya saja, wirid-wirid yang tidak mengantarkan kepada 

hubungan suci semacam itu, meskipun dinisbahkan kepada tokoh besar, tetap tidak 

dianggap sebagai tafakur namun tetap mendapat pahala. Untuk dianggap sebagai tafakur, 

harus dilihat sejauh mana wirid itu membangkitkan ruh dan hati serta sejauh mana ia 

menguatkan hubungan kita dengan Allah Swt. 

Kita berdoa kepada Allah Swt. agar Dia memberikan taufik-Nya. Tidak lupa kami ingin 

menyebutkan bahwa tafakur termasuk hal langka dalam kehidupan kita dewasa ini. Jika 

kita katakan bahwa manusia pada masa kini sangat lalai dalam urusan ini, sama sekali 

tidak berlebihan. 

[1] Q.S. Âl ‘Imrân: 

[2] Tafsîr Ibn Katsîr, I, 164. 

[3] Q.S. al-Zalzalah: 7 – 8. 
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ADA HADIS: “BARANG SIAPA BERPEGANG PADA 

SUNNAHKU PADA SAAT RUSAKNYA UMATKU, IA 

MENDAPATKAN PAHALA SERATUS ORANG 

MATI SYAHID.” 

 

Ada hadis: “Barang siapa berpegang pada sunnahku pada saat 

rusaknya umatku, ia mendapatkan pahala seratus orang mati 

syahid.”[1] Dapatkah Anda jelaskan bagaimana mempelajari dan 

menerapkan sunnah mulia sesuai dengan kondisi masa kini? 

Buku-buku di hadapan kita membahas masalah ini secara terperinci sekaligus 

menjelaskan bagaimana sunnah menjadi jalan yang mengantar kepada kebenaran. Ya, 

sunnah Nabi saw. telah menjelaskan jalan tersebut dan memberikan dorongan yang 

besar ke sana. Seandainya ribuan wali dan ribuan otak berkumpul dan berusaha 

menetapkan sebuah jalan atau prinsip, tentu jalan itu hanya tampak seperti seberkas 

cahaya redup di hadapan cahaya persoalan terkecil sekalipun dari berbagai persoalan 

sunnah Nabi saw. Karena itu, ratusan ulama dan ratusan ahli hakikat terus mengulang-

ulang dan mengingatkan bahwa jalan sunnah adalah jalan agama. 

Nabi saw. yang diutus dan diawasi Allah serta dikirim untuk mengajarkan kehidupan 

kepada kita adalah sosok yang menerangkan segala sesuatu, mulai dari berbagai hal yang 

wajib dan sunnah hingga sesuatu yang dianjurkan dan bersifat mubah berikut adab-

adabnya. Hamba mendekat kepada Allah lewat pelaksanaan berbagai kewajiban, 

sementara amal-amal sunnah untuk mendekatkan diri kepada-Nya hingga mencapai 

derajat di mana Dia menjadi matanya yang dipakai untuk melihat, telinganya yang 

dipakai untuk mendengar, dan tangannya yang dipakai untuk memegang, sebagaimana 

disebutkan dalam salah satu hadis Nabi saw.: 
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Allah berfirman, “Brang siapa memerangi wali-Ku, ia menyatakan perang terhadap-Ku. 

Tidaklah hamba-Ku mendekat kepada-Ku seperti ketika ia melaksanakan kewajiban. 

Tidaklah hamba-Ku mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah melainkan Aku 

mencintainya. Kalau Aku sudah mencintainya, Aku menjadi penglihatannya yang ia pakai 

untuk melihat, pendengarannya yang ia pakai untuk mendengar, tangannya yang ia pakai 

untuk memegang, kakinya yang ia pakai untuk berjalan, hatinya yang ia pakai untuk 

berpikir, serta lisannya yang ia pakai untuk berbicara. Apabila ia berdoa, pasti Kujawab. 

Apabila ia meminta, pasti Kuberi. Tidak pernah Aku ragu-ragu untuk melakukan sesuatu 

seperti ketika Aku ragu untuk mencabut nyawanya, karena ia tidak mau mati sementara 

Aku tidak mau menyakitinya.”[2] 

Artinya, Allah Swt. memperlihatkan segala sesuatu kepadanya dalam bentuk dan 

kondisinya sebenarnya. Dia memberikan taufik kepadanya untuk menilai berbagai 

urusan secara tepat serta membukakan untuknya jalan kebenaran. Bila melihat petunjuk, 

ia segera menujunya. Jika melihat kesesatan, ia segera lari darinya. Ketika mendengar 

suara yang menyeru kepada kebenaran, ia segera menjawabnya dan ruhnya bergegas 

menuju kemuliaan. Ketika berbicara, Allah memberinya taufik untuk mengatakan 

kebenaran. Ketika beramal, Allah menuntunnya kepada amal yang bermanfaat, kebaikan, 

dan keindahan. Dengan kata lain, Dia terus-menerus menuntunnya di jalan yang 

mengantarnya menuju surga tanpa pernah meninggalkannya sesaat pun. Karena ia 

bertekad meraih rida Allah dalam setiap amalnya, Allah Swt. pun menggerakkannya 

untuk senantiasa berada di wilayah keridaan-Nya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan 

kehidupan Rasul saw. dan orang-orang penting sesudah beliau selalu berada di bawah 

pengawasan-Nya. Dia menutup seluruh pintu yang berada di luar rida-Nya serta 

menjadikan sunnah sebagai jalan satu-satunya yang terbuka di hadapan mereka. 

Sekarang tidak ada jalan selain jalan sunnah yang mengantarkan kepada tujuan secara 

terjamin tanpa keraguan. Karena itu, sudah pasti menghidupkan sunnah padai saat 

menyebarnya kerusakan, atau menghidupkan jalan yang menjelaskan kewajiban dan 

sunnah, serta berjuang untuk menjadikannya jalan yang terjamin dan aman hingga Hari 

Kiamat merupakan pengabdian dan upaya mulia yang akan mengangkat para pelakunya 

ke tingkat para syuhada. Bahkan, sebagian mereka mendapatkan pahala sejumlah 

syuhada setiap hari sepanjang hidupnya. Orang-orang yang berusaha menghidupkan 
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sendi-sendi keimanan mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada pahala seratus 

orang syahid. 

Ya. Ada banyak hal dalam sunnah Nabi. Barang siapa menghidupkan satu hal saja, ia 

mendapatkan pahala seratus syahid. Sebagaimana ada jenis gibah (bergunjing) yang 

lebih hebat daripada membunuh manusia atau berzina, karena gibah yang menanamkan 

kerusakan dan mendatangkan guncangan di masyarakat lebih hebat daripada gibah 

terhadap satu orang biasa sehingga dosanya lebih besar daripada dosa individual, 

demikian pula berbagai persoalan yang menyebabkan umat masuk rusak dan seluruh 

roda Islam lumpuh. Karena itu, menghidupkan soal-soal agama dalam kerusakan total 

semacam itu akan menghasilkan pahala seratus orang syahid. Bahkan, barangkali pahala 

seribu orang syahid. 

Selanjutnya, melaksanakan amal perbuatan semacam itu pada hari yang penuh berkah 

dan pada saat yang penuh berkah bisa membuat pelakunya mendapatkan pahala yang 

lebih besar. Allah Swt. menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Dia memberikan serta 

menambahkan karunia dan kebaikan-Nya kepada hamba-Nya yang Dia kehendaki. Kita 

berdoa kepada Allah semoga Dia menjadikan kita terus berada di jalan ini dan memberi 

kita taufik untuk bisa mengabdi secara tulus. 

Kita bergembira dan sungguh beruntung. Ketika pengabdian kita disebutkan, kita berkata 

bahwa tugas yang dibebankan di pundak kita adalah karunia dan anugerah Ilahi. Ya. Pada 

masa ketika kebenaran dan kebatilan bercampur ini, Dia memberi kita tugas suci dan 

mulia. Menghidupkan agama ini dengan segala institusi, kader, dan komunitasnya adalah 

karya yang tiada banding. Di sisi lain, ia merupakan kelanjutan dari tugas dan dakwah 

Rasul saw. Munculnya sang kebanggaan alam (Nabi saw.) dalam pandangan sejumlah 

murid beliau masa kini dan hadirnya beliau di berbagai lembaga yang mengabdikan diri 

pada bidang keimanan dan Al-Quran tidak lain merupakan salah satu bentuk pemuliaan 

sunnah Nabi dan pengabdian kepadanya, bukan merupakan hasil keistimewaan pribadi 

orang tertentu. 

Ketika sejumlah orang, masyarakat, dan institusi mendapatkan limpahan pahala 

berdasarkan kaidah “orang yang menjadi sebab mendapatkan pahala sama seperti 

pelakunya”, hal itu adalah bentuk karunia lain dari Allah Swt. Itulah yang dinantikan dari-
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Nya serta rahmat-Nya yang luas dan menyeluruh. Hanya saja, jika orang-orang yang 

diberi tugas pengabdian dalam hal keimanan dan Al-Quran tidak memelihara tugas 

dengan penuh keikhlasan dan semangat, amanat itu akan diambil dari mereka dan akan 

diserahkan kepada orang lain. Dengan memahami dan memerhatikan pertolongan 

Tuhan, kita mengetahui bahwa jika kita mencurahkan seluruh potensi serta 

memanfaatkan anugerah dan pemeliharaan Ilahi, pasti kita dapat melewati ujian dan bisa 

mendapatkan anugerah Tuhan lainnya. 

Kita sangat berharap teman-teman kita bisa terus memelihara tekad, semangat, dan 

perasaan mereka dalam mengabdikan diri kepada Al-Quran dan iman. Pengabdian inilah 

yang setiap saat mendatangkan pahala syahid. 

[1] Faydh al-Qadîr. 

[2] H.R. Bukhari. 
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TIDAK ADA PUASA PADAKU DAN TIDAK ADA 

PULA SALAT 

 

Tidak ada puasa padaku dan tidak ada pula salat. Tidak ada linangan 

air mata atau semangat di hati. Yang ada hanyalah sikap ria dalam 

berdakwah. Meski demikian, aku tidak bisa meninggalkan pintu ini. 

Itu adalah teriakan hati setiap orang yang terluka melihat dirinya diliputi kehampaan dari 

semua sisi. Itu bukan pertanyaan, tetapi semacam pengakuan yang berlaku bagi kita 

semua. Seorang tokoh besar sering mengulang bait berikut: 

AKU TIDAK MEMILIKI APA-APA, BAIK ILMU MAUPUN AMAL 

AKU JUGA TIDAK BERSABAR DALAM TAAT DAN KEBAJIKAN  

TENGGELAM DALAM MAKSIAT… DOSAKU BEGITU BANYAK  

BAGAIMANA GERANGAN KONDISIKU DI HARI KEBANGKITAN?  

Di sini tangisan dan rintihan merupakan proses pengosongan yang dilakukan kaum 

ikhlas dan jujur yang hati mereka senantiasa berkobar. Seolah-olah hati mereka berisi 

kerikil api neraka yang membakar dada sehingga perasaan mereka ini tidak menemukan 

jalan keluar kecuali dengan air mata. Karena itu, kita melihat Rasulullah saw. membangun 

sebuah keberimbangan antara neraka dan air mata. Beliau saw. bersabda, “Tidaklah 

hamba mukmin meneteskan air mata meski hanya sebesar kepala lalat karena takut 

kepada Allah kemudian air mata itu mengalir ke wajahnya, kecuali Allah 

mengharamkannya dari neraka.”[1] 

Ya. Yang bisa memadamkan api neraka hanya air mata. Dalam hadis lain, beliau 

mengungkapkan keberimbangan tersebut lewat sabdanya: “Dua mata yang tidak terkena 

api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang tidak 

tidur karena berjaga di jalan Allah.”[2] Dalam hadis ini—dan hadis-hadis lain—beliau 
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melihat dengan pandangan yang sama kepada orang yang berjihad melawan pihak lain 

dan kepada orang yang berjihad melawan dirinya sendiri hingga meneteskan air mata. 

Al-Quran juga menyebutkan kondisi sejumlah orang yang tersungkur bersujud dan 

menangis, sebagaimana dalam ayat yang lain ia mengajak untuk sedikit tertawa dan 

banyak menangis karena menyesal. Air mata menjadi saksi atas kehalusan jiwa dan 

kebaikan rohani. Setiap tetesnya menyamai air telaga Kautsar di surga. Keringnya air 

mata merupakan musibah besar sehingga Rasul saw. berlindung kepada Allah Swt. dari 

kondisi tersebut. Sungguh indah seandainya setiap mukmin dapat mencermati dirinya 

dan mengakui kenyataan pahit tersebut dengan berkata, “Aku tidak memiliki ilmu dan 

amal. Aku juga tidak bisa bersabar dalam berbuat taat dan kebaikan. Air mata pun tidak 

berlinang. Tidak ada kemampuan dalam hati. Aku tidak memiliki cahaya kehendak.”  

Betapa indah seandainya setiap mukmin dapat meyakinkan dirinya bahwa ia tidak 

memiliki apa-apa, bahwa kalaupun ia menampilkan sejumlah karunia Allah, itu bukanlah 

karena kelayakannya tetapi karena kebutuhannya. Kepapaan dan ketidakberdayaannya 

itulah yang mendatangkan rahmat Allah Swt. Itulah sebab adanya karunia Allah Swt. Jalan 

pertama agar manusia bisa keluar dari aib dan kekurangannya adalah mengenali seluruh 

cacatnya lalu diikuti dengan perasaan menyesal dan sedih agar ia berusaha untuk 

terlepas dari aibnya itu. 

Di antara nikmat terpenting yang Allah Swt. berikan kepada mukmin adalah 

kecintaannya kepada segala hal yang terkait dengan iman serta kebenciannya kepada 

segala hal yang terkait dengan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dengan kecintaan 

dan kebencian tersebut, manusia dapat naik ke puncak kemanusiaan dan puncak iman, 

seraya berlepas diri dari segala sesuatu yang berupaya menariknya ke bawah. Hal ini 

sebagaimana ditunjukkan oleh ayat: “Tetapi Allah membuat kalian cinta kepada keimanan 

dan membuat keimanan indah dalam hati kalian serta membuat kalian benci kepada 

kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat 

petunjuk sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Mahatahu lagi 

Mahabijaksana.”[3] 

Jadi, Allah menanamkan cinta kepada iman sekaligus menghiasnya di dalam hati kaum 

beriman. Ketika kaum beriman melihat melalui lensa keimanan, seolah-olah mereka 
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menyaksikan surga berikut bidadarinya. Namun, yang lebih penting, mereka merasa 

dekat dengan Allah Swt. 

Yang dimaksud oleh ayat di atas adalah para sahabat. Perilaku tersebut menjadi tabiat 

mereka secara umum yang tidak pernah berubah. Mereka sangat mencintai segala hal 

yang terkait dengan keimanan dan seluruh hukum yang terkait dengan ibadah. Di sisi 

lain, mereka lari dari serta benci kepada kekafiran dan setiap hal yang menjurus 

kepadanya. Berkat keimanan mereka, meski berada di dunia, mereka seolah-olah hidup 

di surga dan dalam nuansa surga. Mereka lebih memilih dilempar ke dalam api dan tidak 

kembali kepada kekafiran. Seandainya mereka diberi pilihan antara hidup mewah dalam 

kekafiran dan dibakar dalam api sebagai mukmin, tentu mereka memilih yang terakhir. 

Karena itu, mereka telah sampai ke tingkatan petunjuk. Ini adalah karunia dan nikmat 

Allah Swt. 

Sebelumnya, kami telah menyebutkan bahwa jika manusia bisa menyadari dan 

merasakan kekurangannya, ini merupakan langkah pertama untuk keluar dari 

kekurangannya. Adapun jika ia merasa sempurna dan menganggap semua yang 

dikerjakannya untuk Islam sempurna, ketahuilah bahwa sedikit demi sedikit ia akan 

tenggelam. Imam al-Qasthalani menceritakan kepada kita bahwa 14 sahabat merasa 

gelisah karena takut kepada sifat munafik dan khawatir tercatat dalam golongan munafik. 

Rasa takut dan cemas tersebut merupakan tanda lain yang menunjukkan ketinggian iman 

mereka. Umar ibn Khattab dan Ummul Mukminin, Aisyah r.a., termasuk di antara para 

sahabat itu. 

Umar r.a. adalah salah seorang sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk surga. 

Namun, sosok agung itu tidak merasa tenang meski telah mendapat kemuliaan lewat 

hadis Rasul saw.: “Seandainya ada nabi sesudahku, tentu ia adalah Umar.” Karena itu, ia 

pergi kepada Hudzaifah r.a.[4] 

Adapun Aisyah r.a. telah menjadi bagian dari rumah tangga Nabi saw. saat masih belia. 

Laki-laki yang dikenalnya hanyalah Rasul saw. Tak pernah terlintas keberadaan lelaki 

lain dalam benaknya. Ia melihat berbagai hakikat dan akidah ketuhanan lewat cermin 

Rasul saw. Rumahnya menjadi tempat turunnya wahyu. Ia adalah istri dari orang yang 

lebih tampan daripada Yusuf a.s. Seorang penyair berdendang lewat lisan Aisyah r.a., 
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“Ketika para wanita Mesir melihat Yusuf a.s., mereka memotong tangan mereka. 

Seandainya mereka melihat suamiku, tentu mereka akan menusuk dada mereka dengan 

pisau di tangan mereka itu.” 

Ibadahnya serta kepekaannya dalam ibadah telah dikenal semua orang. Ia tidak pernah 

tertinggal satu salat atau satu puasa pun di luar waktu halangan wanita untuk salat dan 

puasa. Selain itu, ia merupakan istri yang paling dicintai Nabi saw. Artinya, ia 

mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Sebetulnya, kita bisa menyebutkan berbagai 

hal yang lain. Sekarang letakkanlah semua itu di hadapanmu guna memahami kadar 

keagungannya, kemudian perhatikanlah saat ia menangis sehingga Rasul saw. bertanya 

kepadanya sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. 

Diriwayatkan dari Hasan r.a. dan dari Aisyah r.a. bahwa ia mengingat neraka hingga 

menangis. Rasul saw. bertanya, “Apa yang membuatmu menangis?” Aisyah menjawab, 

“Aku ingat neraka sehingga aku menangis. Apakah pada Hari Kiamat engkau ingat 

keluargamu?” Beliau berkata, “Di tiga tempat tidak seorang pun ingat kepada orang lain, 

yaitu (1) di mizan sampai diketahui apakah timbangannya ringan atau berat; (2) saat 

menerima kitab catatan amal sampai diketahui apakah kitab catatannya berada di kanan, 

di kiri, atau di belakang punggungnya; (3) serta di jembatan (shirâth) ketika ia diletakkan 

di atas Neraka Jahanam.”[5] Demikianlah, Aisyah r.a. yang kita harapkan bisa memberikan 

syafaat kepada kita menampakkan rasa takut dan cemas sedemikian rupa. Ia tidak 

merasa tenang dan aman mengenai diri dan kondisinya. Tidak ada pengetahuan yang 

lebih besar daripada pengetahuan manusia tentang dirinya. Setiap orang yang mengakui 

kesalahan dan kekeliruannya berhak mendapatkan ucapan selamat. Itu karena ia telah 

menapaki langkah pertama sekaligus langkah yang sangat penting untuk menyelamatkan 

dan membersihkan dirinya dari segala aib. 

Puasa, ibadah malam, perasaan yang tumpah ruah, dan linangan air mata itulah yang 

menjadi fondasi kehidupan jiwa dan spiritual. Tentu saja terdapat beberapa hal yang 

harus ditambahkan, misalnya pengorbanan dengan harta, terutama pada saat-saat 

sekarang ketika pengorbanan dengan harta dan jihad menjadi sebuah kewajiban yang 

tidak bisa diabaikan. Ini adalah pilar-pilar yang harus diperhatikan. 
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Apabila salah satu pilar hilang, ia seperti orang yang mengerjakan salat tetapi lupa akan 

salah satu rukunnya. Ia tidak sejalan dengan rahmat Allah Swt. Apabila kita ingin sejalan 

dengan rahmat Allah dan ingin berada di frekuensi yang sama dengannya, kita harus 

melaksanakan seluruh perintah-Nya, baik yang terkait dengan kehidupan pribadi, 

keluarga, ataupun kehidupan sosial. Hal ini sama dengan gigi-gigi kunci. Apabila salah 

satu giginya tidak sesuai, ia tidak bisa membuka pintu meskipun gigi yang lainnya sesuai. 

Karena itu, setiap hamba harus memerhatikan berbagai sebab serta mempersiapkan 

kunci yang sesuai untuk setiap gemboknya. 

Inilah makna pengabdian yang sesungguhnya. Ya. Pengabdian adalah terus-menerus 

menanti di depan pintu. Seorang hamba harus berdiri di depan pintu dan menunggu 

untuk dibuka. Ia tidak boleh meninggalkannya meskipun harus menunggu sepanjang 

hayat. Ia tetap dengan kerinduan seperti hari pertama tanpa terkurangi oleh kebiasaan. 

Ibadahnya tidak boleh berubah menjadi gerakan olahraga yang tidak memiliki ruh. Inilah 

ibadah dan pengabdian sebenarnya: Yaitu engkau berlomba dengan zaman seraya 

membawa rasa rindu, takut, dan harap seperti pada hari pertama. Al-Quran mengajarkan 

hal ini, “Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati 

mereka mengingat Allah dan kebenaran yang turun. Janganlah mereka seperti orang-

orang yang sebelumnya diberi kitab suci, lalu setelah lama hati mereka menjadi keras. 

Sebagian besar mereka adalah orang-orang fasik.”[6] 

Para sahabat yang pertama kali dituju lewat ayat ini memperbarui keimanan mereka 

seolah-olah hidangan spiritual turun kepada mereka dari langit setiap hari. Karena itu, 

diarahkannya ayat tersebut kepada mereka memiliki makna khusus untuk kita. Pasalnya, 

kondisi dan perasaan biasa ketika itu tidak ada. Ayat demi ayat turun. Mereka hidup 

bersama Islam yang masih baru dan segar. Misalnya, suatu hari mereka mendengar suara 

azan untuk pertama kalinya dan mereka pun bersegera menuju masjid. Pada hari lain, 

Rasul saw. mengajari mereka tasbih dan doa lain. Demikianlah perasaan mereka tetap 

segar dan selalu baru. 

Meskipun demikian, ayat di atas mengingatkan mereka agar hati mereka tidak mengeras. 

Ayat tersebut juga meminta agar perasaan mereka tetap hidup, hangat, dan selalu 

menangis. Jika perasaan jiwa kita tidak hidup, jika mata kita tidak bisa menangis seperti 

yang diminta Al-Quran, sudah sewajarnya kita mengecam diri kita. Pada masa sekarang 
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ini ketika agama telah dicampakkan tanpa ada yang menjaganya, jika kita tidak cepat-

cepat berjihad guna meninggikan agama Islam, jika kita masih bisa tidur saat kekufuran 

merajalela dan kebatilan mengalahkan kebenaran lalu kita tidak merasa bersedih, maka 

tidak ada yang harus dicela selain diri kita. Karena itu, setiap kita harus mengecam dan 

menuntut dirinya sendiri. 

Kita adalah hamba yang berada di pintu ini, pintu pengabdian kepada agama Allah Swt. 

Kita adalah hamba yang tidak ingin melepaskan pengabdian. Kita sama sekali tidak akan 

meninggalkannya. Lagi pula, adakah pintu yang lain? Kita akan tetap berada di depan 

pintu itu dengan sekuat tenaga tanpa pernah berpaling. 

Ada sebuah kisah simbolis yang menceritakan bahwa seorang wali Allah beribadah 

kepada Tuhan selama bertahun-tahun. Banyak murîd yang telah lulus di tangannya. 

Mereka semua naik ke berbagai tingkatan hingga bisa menyaksikan dan membaca Lauh 

Mahfuz. Anehnya, setiap murîd membaca di Lauh Mahfûdz bahwa gurunya sial dan 

celaka. Mulailah mereka meninggalkan sang guru dan tidak ada yang tersisa kecuali satu 

orang. Sang syaikh bertanya kepadanya, “Mengapa teman-temanmu meninggalkan 

majelis kita dan tidak lagi datang?” Dengan malu-malu ia menjawab, “Wahai Tuan, 

mereka telah membaca di Lauh Mahfuz bahwa engkau celaka. Karena itu, mereka 

meninggalkan majelis ini.” Sang guru menjawab seraya tersenyum sedih, “Wahai anakku, 

aku sudah melihatnya 40 tahun sebelum mereka. Namun, beritahulah aku, wahai anakku, 

adakah pintu lain yang bisa kuketuk?” Seiring dengan ucapan sang guru tersebut, langit 

berguncang dan Lauh Mahfuz berubah. Akhirnya, ia tertulis dalam golongan yang 

bahagia. 

Di masa setelah era sahabat, tanah menjadi subur sehingga ribuan pecinta dan prajurit 

Allah bermunculan. Tak satu pun dari mereka meninggalkan pintu-Nya. Ria adalah 

sesuatu yang paling ditakuti para tokoh besar. Tentu saja pemahaman mereka tentang 

ria sangat berbeda dengan pemahaman kita. Namun, rasa takut itu tetap ada pada 

mereka. Ada sejumlah jalan untuk terlepas. Yang pertama adalah tahu bahwa Allah Swt. 

mengetahui semua perbuatan kita serta mengetahui semua lintasan pikiran kita tanpa 

pernah lupa atau lalai. Dalam kerangka itu, kita harus menyesuaikan tindakan kita serta 

tidak boleh jauh dari zikir, wirid, dan studi kitab yang menumbuhkan rasa takut dalam 

hati kita. Menurut kami, ini adalah salah satu solusi yang bisa mengantarkan kita kepada 
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tujuan. Selanjutnya, masalah ini bisa dilihat pada jawaban rinci yang kuberikan di tempat 

lain. 

[1] H.R. Ibnu Majah. 

[2] H.R. Tirmizi. 

[3] Q.S. al-Hujurât: 7 – 8. 

[4] Itu karena Rasul saw. telah memberitahu Hudzaifah r.a. sejumlah nama orang 

munafik. Ketika Hudzaifah tidak menghadiri salat jenazah salah satu di antara mereka 

yang meninggal, para sahabat pun mengetahui kalau orang yang meninggal itu adalah 

munafik. 

[5] H.R. Abu Daud. 

[6] Q.S. al-Hadîd: 16. 
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APAKAH TURUNNYA LIMPAHAN KARUNIA 

LEWAT SALAT TERKAIT DENGAN 

PELAKSANAAN IBADAH ITU SECARA 

SEMPURNA? 

 

Apakah turunnya limpahan karunia lewat salat terkait dengan 

pelaksanaan ibadah itu secara sempurna? Misalnya apabila salat tidak 

dilaksanakan sesuai dengan rukun-rukunnya, apakah derajat spiritual 

dapat diraih? 

Menurutku, istilah al-faydh (limpahan karunia) dalam pertanyaan di atas lebih tepat 

diganti dengan kebahagiaan atau kenikmatan. Pasalnya, pengertian kata tersebut di sini 

tidak bisa dipahami. Al-faydh dalam kehidupan duniawi adalah limpahan karunia Ilahi 

yang berkaitan dengan kehidupan kalbu dan spiritual manusia. Adapun di akhirat, al-

faydh adalah kedudukan dan kemuliaan yang diraih manusia, seperti masuk surga, 

meraih rida Allah Swt., dan kehormatan melihat keindahan-Nya. Karena itu, memahami 

kandungan al-faydh serta menjangkau maknanya adalah sesuatu yang mustahil bagi kita. 

Mungkin saja berbagai limpahan karunia mendatangi kita dari semua sisi, sementara kita 

sendiri tidak mengetahui dan merasakannya. Mungkin pula, ketidakmampuan kita 

mengetahui dan merasakannya termasuk karunia Allah Swt. atas kita, karena karunia 

terbaik-Nya adalah karunia yang tidak kita rasakan. 

Apabila kita membahas persoalan di atas dari sisi ini, kita bisa mengatakan bahwa 

terdapat limpahan karunia Ilahi dan keberkahan pada semua ibadah yang dikerjakan 

untuk Allah Swt. Tidak terbayang sama sekali ada seorang manusia yang menuju pintu-

Nya lalu kembali dengan tangan kosong. Tetapi, manusia tidak boleh mengaitkan 

ibadahnya dengan limpahan karunia Ilahi atau dengan kenikmatan yang didapatnya. 
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Kadang salat dilakukan saat engkau dalam kondisi spiritual yang sedang lemah, yaitu saat 

jiwa dan hatimu sempit. Secara lahiriah, salat itu bisa dikatakan payah, namun bisa saja 

salat itu termasuk salatmu yang paling baik dan paling diterima, sebab engkau 

melakukan salat dalam kondisi lepas dari semua perasaan seraya tetap tidak lupa untuk 

menampakkan penghambaanmu kepada Allah Swt. Dengan kata lain, kondisi saat engkau 

tidak menerima limpahan karunia Ilahi tidak membuat keikhlasanmu lenyap. Inilah 

penghambaan yang tulus dan murni. 

Engkau harus berkata kepada dirimu, “Selama Allah Swt. berfirman, ‘Berdoalah kepada-

Ku, niscaya Kukabulkan,’ aku akan tetap berdiri di pintu-Nya dan tidak akan pernah 

meninggalkannya.” Apabila seorang hamba memperlihatkan pengabdian semacam ini 

sepanjang hidupnya bahkan ketika ia tidak merasakan kenikmatan spiritual apa pun, ia 

telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengabdi secara tulus. 

Dari sisi lain, pencapaian kedudukan spiritual tidak boleh menjadi tujuan ibadah. Karena 

itu, Junaid al-Baghdadi berkomentar tentang orang-orang yang mengerjakan kewajiban 

ibadah demi mendapatkan surga. Menurutnya, ibadah mereka adalah penghambaan 

kepada surga, yakni mereka adalah para hamba surga. Padahal, surga tidak patut menjadi 

tujuan ibadah. Ibadah dikerjakan karena Allah memerintahkannya. Dengan kata lain, 

untuk meraih rida-Nya. 

Ya. Sebab hakiki ibadah adalah perintah Allah Swt. Artinya, kita mengerjakan berbagai 

kewajiban ibadah karena Allah memerintahkannya kepada kita. Jika ada di antara mereka 

yang melaksanakan salat untuk Allah Swt. karena takut kepada neraka, orang itu adalah 

hamba neraka. Jadi, bagaimana mungkin ia menjadi hamba Allah Swt.? Manusia tidak 

boleh mengerjakan ibadahnya karena mengharap surga atau takut kepada neraka, tetapi 

harus karena ia adalah hamba Allah dan Allah memerintahkan itu kepadanya. 

Manusia harus melaksanakan salat meski dalam kondisi spiritual yang sedang turun, 

yakni ketika tidak mendapatkan limpahan karunia Ilahi. Tangisan dan rintihan manusia, 

di samping bisa menjadi sarana untuk mendapatkan limpahan karunia Ilahi dan 

keberkahan, juga kadang bisa menjadi sarana ujian dan cobaan. Karena itu, kita tidak bisa 

menetapkan penilaian pasti. 
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Ya. Manusia yang tidak mencermati dan tidak mengevaluasi diri secara baik kadang 

tangisan dan rintihannya menjadi bahaya serius buat dirinya, sebab ia tidak mengetahui 

relung-relung hatinya. Apabila tangisan merupakan pemberian istimewa atas salat dan 

seseorang dalam salatnya selalu melihat kondisi tersebut, ia akan kehilangan hal penting 

terkait dengan keikhlasan, sebab sangat penting dalam salat untuk berdiri di hadapan 

Allah Swt. dengan keinginan mendapatkan rida-Nya semata. Semoga Allah mengangkat 

ketulusan dan keikhlasan kita sampai pada puncaknya. Jika ini tercapai, tidaklah masalah 

walau kita dilihat oleh manusia sebagai orang yang lalai. Tampilan lahiriah semacam ini 

tidak terlalu penting. Rasul saw. berdoa kepada Allah agar tidak menjadikan dirinya besar 

di mata manusia tetapi kecil di sisi-Nya. Betapa banyak orang tampak berbobot di mata 

manusia namun lebih ringan daripada sayap nyamuk di sisi Allah Swt. Yang penting 

adalah derajat di sisi Allah Swt., bukan di sisi manusia. Karena itu, kita semua harus 

senantiasa membaca doa berikut: 

َكبِْيراَّ َعْينِكََّ َوفِىَّ را َصِغيَّْ َعْينِى فِى اْجعَْلنِى اللَُّهمََّّ  

“Ya Allah, jadikanlah diriku kecil dalam pandanganku dan besar dalam pandangan-Mu.” 

Hal lain terkait dengan persoalan ini adalah bahwa Allah Swt. bisa jadi memberikan 

kenikmatan spiritual dalam ibadah kepada manusia. Sejumlah tokoh besar dan para wali 

dapat mencabut sifat ujub dari hati mereka dan sampai pada tauhid yang sempurna. 

Mereka dapat berbicara secara eksplisit tentang berbagai nikmat yang Allah berikan 

kepada mereka serta semua bentuk keindahan yang Allah pakaikan kepada mereka. 

Dalam Perang Hunain, misalnya, ketika Rasulullah saw. tinggal seorang diri menghadapi 

musuh, sementara Abbas r.a.—dalam riwayat Abu Sufyan ibn Haris—memegang tali 

kekang bagal Nabi saw., beliau berseru, “Aku nabi, tidak berdusta. Aku anak 

Abdulmuttalib.”[1] 

Ketika Rasul saw. mengatakan itu, beliau sebetulnya sedang menyebutkan nikmat Allah 

Swt. Dalam kedudukan yang sama beliau bersabda, “Aku pemimpin anak manusia pada 

Hari Kiamat, tidak sombong. Di tanganku ada panji Pujian, tidak sombong. Tidak seorang 

nabi pun pada hari itu, Adam ataupun lainnya, kecuali berada di bawah panjiku. Akulah 

yang pertama kali dibangkitkan dari bumi, tidak sombong.”[2] 
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Beliau saw. juga bersabda, “Aku diberi lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun 

sebelumku. Aku dimenangkan lewat rasa rakut (yang diberikan kepada musuh) sejarak 

satu bulan perjalanan; bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan suci sehingga barang 

siapa di antara umatku kedatangan waktu salat, hendaklah ia salat di tempat itu; ganimah 

diperbolehkan untukku dan tidak diperbolehkan untuk siapa pun sebelumku; aku diberi 

syafaat; dan setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus 

kepada seluruh manusia.”[3] 

Semua itu adalah bentuk pengungkapan nikmat Allah Swt. atas beliau. Misalkan 

seseorang memberikan pakaian yang bagus kepadaku, aku akan berbicara di setiap 

tempat yang kusinggahi tentang orang yang memberikan hadiah tersebut. Aku akan 

berkata, “Pakaian bagus yang kalian lihat dan menambah indah ciptaan Allah ini adalah 

hadiah dari fulan.” Karena itu, tidak ada salahnya mengungkapkan nikmat yang Allah 

berikan kepada kita. Justru menyembunyikan nikmat kadang merupakan bentuk 

pengingkaran. Dalam hal ini, Badiuzzaman Said Nursi berkomentar tentang buku-buku 

yang ia tulis. Ia berkata, “Aku akan berteriak sekuat tenaga dan berseru bahwa al-

Kalimât adalah buku yang bagus, namun ia tidak bernisbah kepadaku. Ia berasal dari 

sumber Al-Quran.” Pernyataan ini terambil dari doa Rasul saw. Yang diberikan kepada 

penyair beliau, Hassan ibn Tsabit, “Ya Allah, bantulah ia dengan Roh Kudus (Malaikat 

Jibril).” Hassan ibn Tsabit adalah penyair terkenal. Ia selalu membela Rasulullah saw., 

Islam, dan Al-Quran. Dengan kata-katanya yang tajam, ia melukai jiwa kaum musyrik. 

Karena itu, ia diberi kursi khusus di Masjid Nabawi. Ucapannya turun seperti petir yang 

menyambar kepala kaum musyrik. Suatu kali Hassan ibn Tsabit bersenandung: 

Aku tidak memuji Muhammad dengan ucapanku 

tetapi ucapanku dipuji karena Muhammad. 

Ini merupakan bentuk pengungkapan nikmat oleh sang penyair, dan itu sesuai dengan 

ayat yang berbicara kepada Nabi saw.:“Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, 

ungkapkanlah.”[4] 

Ketika Ummu Jamil, seorang wanita musyrik, berkata, “Setan Muhammad telah 

meninggalkan Muhammad,” Allah Swt. menghibur Rasul-Nya dengan berfirman, 

“Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak benci [kepadamu]. Dan sungguh akhir 
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lebih baik bagimu daripada permulaan.”[5] Lalu, tibalah hari saat seperlima penduduk 

dunia meniti jalan petunjuk yang digariskan Rasul saw. Mereka mendapatkan kemuliaan 

lewat Islam. Sejumlah menara dan kubah masjid menyebar di seluruh penjuru dunia. 

Azan pun berkumandang di timur dan barat lima kali sehari. Begitu seorang muazin di 

suatu negeri selesai mengumandangkan azannya, muazin lain di negeri lainyya 

menggaungkan azan, “Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.” 

Demikianlah, nama Muhammad saw. menyebar dan bergema di seluruh penjuru dunia. 

Ya. Surah al-Dhuhâ merupakan kabar gembira untuk Rasul saw. dan sekaligus jawaban 

kepada kaum musyrik. Surah tersebut menegaskan bahwa Allah tidak meninggalkanmu, 

wahai Muhammad. Surah itu kemudian berkata, “Dan kelak Tuhanmu pasti memberimu, 

maka engkau pun rida.”[6] Dalam peralihan dari surah al-Layl ke surah al-Dhuhâ, terdapat 

hubungan yang jelas antara keduanya. Kita mengetahui bahwa surah al-Layl juga 

berakhir dengan ungkapan: “Dan kelak dia benar-benar rida.”[7] Dalam surah al-Dhuhâ 

disebutkan bahwa Allah akan memberinya sehingga beliau rida. Dengan kata lain, Allah 

akan memberinya di dunia dan di akhirat sehingga beliau rida. Dalam pengadilan 

tertinggi pada Hari Kiamat nanti, beliau akan diseru, “Angkatlah kepalamu. Mintakanlah 

syafaat, pasti engkau dapat memberikannya. Mintalah, pasti engkau diberi.” Saat 

sempurnanya nikmat, beliau ditanya, “Apakah engkau rida?” Beliau menjawab, “Ya, aku 

rida.” Jika demikian, “terhadap anak yatim, janganlah engkau menghardik, dan terhadap 

peminta, janganlah engkau membentak.” Ya. Pandanglah umat penuh berkah dan agung 

ini, kaulihat mereka berjalan mengikuti jejakmu sejak 14 abad yang lalu. 

Ketika seseorang masuk dalam raudhah yang suci, muncul perasaan bahwa Rasul saw. 

hidup dan sebentar lagi akan berhadapan langsung dengannya. Betapa menakjubkan 

kehebatan beliau dalam menghadapi tantangan zaman. Betapa menakjubkan masa tua 

dan masa muda beliau. Beliau tetap hidup dalam hati dan pikiran kita, bahkan setelah 14 

abad berlalu. Penghormatan dan cinta yang menempati hati kita membuktikan bahwa 

beliau tetap hidup dalam jiwa kita. Ini termasuk nikmat yang Allah berikan agar beliau 

rida. Tuhan memerintahkannya untuk mengungkap nikmat Allah Swt. atasnya, maka 

Nabi saw. menerangkan nikmat-nikmat itu sebagaimana telah kami sebutkan. Di antara 

bentuk pengungkapan nikmat adalah sabda beliau; “Kenikmatanku dijadikan ada pada 

salat.” Namun, Rasul saw. tidak pernah salat untuk mendapatkan kenikmatan rohani 
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semata. Barangkali dalam sabda beliau ini terkandung isyarat bagi para pemilik potensi: 

potensi harus dibina dengan tekad kuat dan pencurahan tenaga untuk sampai kepada 

kondisi di atas. 

Selaras dengan penjelasan kami, sebagian besar fukaha berpendapat bahwa 

menyempurnakan rukun-rukun salat adalah wajib. Kecuali Abu Yusuf, para ulama 

berpendapat bahwa penyempurnaan rukun wajib. Makna menyempurnakan rukun di 

sini adalah mengerjakan rukun-rukun salat dengan perlahan tanpa tergesa-gesa dan 

dengan gerakan yang tenang hingga selesai. Ini terkait dengan kondisi fisik dalam salat. 

Tanpa memerhatikan kondisi lahiriah, salat tidak sempurna. Menurutku, mengikuti 

pandangan ulama yang menilai wajib penyempurnaan rukun salat merupakan sikap hati-

hati. Karena para ulama yang mengatakan hal ini telah mencurahkan diri mereka untuk 

memahami Al-Quran dan sunnah, kita harus sangat berhati-hati dalam urusan yang 

masih diperselisihkan. 

Selain itu, kita tidak memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap kaum mukmin 

setelah menyaksikan kondisi lahiriah mereka dalam melaksanakan berbagai ibadah dan 

ketaatan. Kita juga tidak memiliki hak untuk berburuk sangka dan berkata, “Hajimu sia-

sia. Yang kaudapat hanya penat. Puasamu hanya menghasilkan lapar dan haus.” 

Prasangka buruk semacam ini bukanlah akhlak mukmin, karena mukmin harus bersikap 

sebagai penuntut bagi dirinya sendiri dan sebagai pembela bagi mukmin lainnya. Tentang 

diri sendiri, kita berkata, “Aku sering melakukan salat, namun dari salatku aku tidak 

mendapatkan limpahan karunia dan keberkahan. Apakah salatku diterima jika 

kondisinya semacam itu?” Dari sana, kita mulai mengingat kesalahan kita. 

Adapun terhadap mukmin lain, prasangka baik harus menjadi semboyan kita. Itulah sikap 

dan perangai Nabi saw. serta sikap para sahabat dan tabiin. Mereka tidak pernah menilai 

kondisi mukmin lain dengan penilaian yang buruk. Mereka tidak pernah menuduh jahat 

orang-orang yang mengerjakan salat karena sekadar melihat sikap buruk mereka. Kita 

harus berprasangka baik kepada orang lain sekaligus mengangkat sisi-sisi positif sikap 

dan kebaikan mereka. Orang yang masuk dalam kebun dan taman tidak akan 

memerhatikan duri-duri di sana. Ia akan mengarahkan perhatiannya kepada bunga-

bunga dan bebuahan. Semboyannya: “Ambil yang bersih dan buang yang kotor.” 
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Pada masa Rasulullah saw. ada seseorang bernama Nuaiman. Diceritakan bahwa ia ikut 

dalam Perang Badar. Ia telah biasa membuat minuman keras dari anggur dan 

meminumnya. Ia sering mabuk dan berkali-kali dihukum di hadapan Nabi saw. Suatu kali, 

setelah ia pergi, salah seorang hadirin berkomentar, “Semoga Allah menghinakannya.” 

Mendengar itu, Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kalian menjadi pembantu setan 

dalam menjerumuskan saudara kalian.”[8] Artinya, setanlah yang memberikan bisikan 

kepadanya dan membuatnya terjerumus dalam dosa. Karena itu, bantulah ia dengan 

ucapan yang baik. Dalam riwayat lain, suatu kali ia dipanggil dan dihukum cambuk. 

Seseorang lalu berkata, “Ya Allah, laknatlah ia! Betapa banyak dosa yang telah ia lakukan.” 

Mendengar itu, Nabi saw. bersabda, “Janganlah kalian melaknatnya! Demi Allah, yang 

kutahu, ia mencintai Allah dan Rasul-Nya.”[9] 

Dengan kata lain, beliau memberikan bantuan kepada orang yang mencintai Allah dan 

Rasul-Nya meskipun ia terjatuh dalam dosa berkali-kali. Rasul saw. tidak pernah 

meninggalkan orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya saat berada dalam ujian 

semacam itu. Karena itu, kita harus betul-betul sadar dan penuh perhatian dalam 

masalah ini. 

Allah Swt. memberikan putusan dan penilaian sesuai dengan bobot kebaikan dan 

keburukan perbuatan kita. Kita semua akan bertemu dengan-Nya. Ketika itulah kita akan 

menoleh ke kanan dan ke kiri. Kita akan melihat dosa kita setinggi Gunung Everest. Saat 

itu kita berada dalam keputusasaan. Kita mulai mengingat sejumlah kebaikan dan 

kebajikan kecil yang kita lakukan di dunia. “Dulu aku pernah menuangkan air untuk ibu 

dan pernah menggosok sepatu ayah. Aku juga pernah mengerjakan salat jenazah untuk 

seorang lelaki saleh. Aku pernah berdoa dengan penuh antusias, ‘Wahai Tuhan, 

ampunilah dan kasihilah aku’ saat berada di antara dua sujud.” Kita kemudian 

bermunajat kepada Allah, “Ya Allah, apakah amal-amal ini bisa mendatangkan rahmat 

dan ampunan-Mu?” Jika memang demikian, dengan pikiran tenang kita berkata, “Betapa 

ampunan sesuai dengan sifat-Mu, wahai Tuhan.” 

Kebaikan yang kita harapkan untuk diri kita bisa kita harapkan pula untuk seluruh 

saudara mukmin lainnya. Jika kita melihat beberapa sisi negatif pada mereka, kita 

mencari alasan untuk mereka. Siapa tahu Allah Swt. tidak hendak memberikan buah amal 

mereka di sini di dunia, tetapi Dia menyimpannya bagi mereka untuk akhirat? Inilah 
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mengapa tampilan mereka cacat dan tidak baik. Kita mengatakan itu seraya 

berprasangka baik kepada mereka. 

[1] H.R. Bukhari, Muslim, dan Ibnu Katsir dalam al-Bidâyah wa al-Nihâyah, IV, h. 373. 

[2] H.R. Tirmizi dan Ibnu Majah. 

[3] H.R. Bukhari, Muslim, al-Nasa’i. 

[4] Q.S. al-Dhuhâ: 11. 

[5] Q.S. al-Dhuhâ: 3 – 4. 

[6] Q.S. al-Dhuhâ: 5. 

[7] Q.S. al-Layl: 21. 

[8] H.R. Bukhari dan Abu Daud. 

[9] H.R. Bukhari. 
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ALLAH SWT. BERFIRMAN, “BERJIHADLAH DI 

JALAN ALLAH DENGAN HARTA DAN JIWA 

KALIAN.” TETAPI, KITA MASIH TIDAK BISA 

MENGORBANKAN APA YANG KITA MAMPU. 

MENGAPA? 

 

Sejumlah ayat dalam Al-Quran mendorong kita untuk mengorbankan harta dan jiwa di 

jalan Allah Swt. Banyak perintah, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam Al-Quran 

bertujuan menata kehidupan pribadi kita dan kehidupan keluarga dalam tatanan Islam 

serta menjamin terwujudnya kehidupan islami dalam masyarakat dan berkembangnya 

iklim İslami dalam negara. Sebenarnya, selama iklim semacam itu tidak tersebar, kita bisa 

mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang bisa hidup secara benar dan sempurna 

sebagai muslim. 

Kehidupan islami, terutama pada masa sekarang, menghadapi banyak serangan sehingga 

fondasi sejumlah institusinya telah goyah. Padahal, para sosiolog muslim berpendapat 

sama bahwa kehidupan islami yang benar hanya bisa terwujud dalam masyarakat yang 

islami. Apabila pasar-pasar tidak dikelola sesuai dengan prinsip Islam, apabila lembaga-

lembaga pendidikan yang berusaha mengangkat manusia ke tingkat kemanusiaan tidak 

menuntunmu dalam iklim yang sama, tidak mengantarmu menuju kemuliaan, tidak 

menerangi jalan di depanmu, dan tidak memberimu petunjuk, maka setelah beberapa 

langkah, engkau akan tersesat, salah jalan, terjatuh, dan terpaksa menanggalkan banyak 

hal yang islami. 

Hasilnya, engkau tidak akan bisa hidup sebagai muslim yang sempurna. Pasalnya, 

masyarakat akan menghalangi jalanmu dalam beberapa hal. Lebih dari itu, pendidikan 

yang keliru akan mengancam di depanmu bagai binatang buas. Karena itu, jalan satu-

satunya untuk hidup sebagai seorang muslim hanya bisa terwujud dengan menerapkan 
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nuansa keagamaan secara sungguh-sungguh. Hal itu hanya bisa terlaksana dengan 

menyadarkan hati, menyampaikan agama kepada manusia, serta memberikan 

pemahaman kepada mereka bahwa manusia adalah musafir dan tamu di dunia ini, bahwa 

dunia hanyalah salah satu dari sekian banyak alam yang dilalui manusia, serta bahwa 

sebagaimana ia telah datang ke dunia, ia juga akan pergi meninggalkannya menuju negeri 

abadi. Ya, manusia harus diingatkan tentang semua itu. Nuansa spiritual dan keagamaan 

dalam hatinya harus ditumbuhkan agar ia dapat menjalankan tugas jihad dengan jiwa 

dan harta. 

Hati yang haus tidak membutuhkan banyak pembahasan tentang persoalan ini. Kita bisa 

mengatakan bahwa saat ini, berkat karunia Allah Swt., di antara kaum muslim yang telah 

berkorban ada orang-orang yang layak menempati posisi di belakang para sahabat. Kita 

menyebut karunia dan nikmat Allah Swt. serta menundukkan diri dengan khusyuk di 

hadapan kebesaran-Nya, karena pada masa kekeringan ini ketika tanah tidak 

menumbuhkan satu tumbuhan pun dan langit tidak menurunkan satu tetes pun hujan, 

kita melihat Allah Swt. dengan karunia dan kemurahan-Nya mengikat kembali hati-hati 

ini dengan keimanan dan kecintaan untuk mendakwahkan Islam dan Al-Quran. Dia telah 

mengembalikan umat kepada Islam dan mengubah padang tandus ini menjadi kebun-

kebun yang berkembang dan taman-taman yang hijau. Segala puji bagi-Nya sesuai 

dengan keagungan dan kebesaran-Nya. 

Aku merasa bahwa di balik pertanyaan yang bersumber dari hati yang antusias ini 

tersembunyi pertanyaan berikut: Bagaimana kita bisa membangkitkan pandangan, 

sensitivitas, dan perasaan umat untuk mau berjuang dengan harta dan jiwanya demi 

Islam? Bagaimana kita dapat melakukannya agar kita bisa melintasi terowongan zaman 

dengan kecepatan maksimal serta agar kita bisa melintasi daratan, lautan, gunung-

gunung tinggi, dan lembah-lembah dalam yang penuh dengan darah dan air mata 

sebelum mata para pengkhianat di dalam dan di luar yang senantiasa meneropong dan 

mengawasi semua kepentingan kaum muslim menghambat semua hal yang positif dan 

bermanfaat bagi mereka? Itulah mata yang digambarkan Al-Quran sebagai “mata-mata 

yang berkhianat.”[1] Jika hal itu tidak dilakukan, seluruh dunia akan menghadang kaum 

muslim yang sedang berjalan di antara berbagai halangan dan rintangan. Kaum muslim 
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pun tidak akan bisa melewati jalan yang mestinya dilewati dalam setahun kecuali dalam 

sepuluh tahun. 

Selanjutnya, jika kaum muslim berusaha menyadarkan dan mencerahkan kekafiran, 

selamanya mereka tidak akan mampu mencapai tujuan mereka. Karena itu, kaum muslim 

harus memerhatikan dan menangani persoalan ini secara lebih cepat. Misalnya, dengan 

berbagai potensi yang mereka miliki, kaum muslim dapat membuat satu sekolah dalam 

setahun untuk memberikan layanan pendidikan dan pengarahan kepada generasi kita. 

Mereka harus menahan diri untuk membuka dua sekolah dalam setahun. Ini adalah 

sebuah proses penting dalam rangka menghidupkan generasi mendatang atau era 

mendatang. Jika kita tidak melakukan sesuatu yang harus diperbuat untuk manusia hari 

ini secara benar, besok kita tidak akan dapat melakukan apa pun meskipun ketika itu 

kekuatan yang kita miliki masih ada. Pasalnya, rintangan di esok hari akan lebih besar, 

lebih hebat, dan lebih berat, sehingga kita tidak mampu mengatasi dan mengalahkannya. 

Atas dasar itulah, para sahabat dalam waktu 30 tahun telah membuka dan menduduki 

sejumlah negara yang luas serta meletakkannya di bawah kendali dan konsep Rasul saw. 

Negaranegara itu dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas kira-kira menyamai wilayah yang 

diduduki pada masa Umayyah, Abbasiah, Saljuk, dan Usmani. Agar lebih yakin, lihatlah 

peta dunia! Wilayah seluas itu telah berhasil diduduki pada masa khalifah yang empat. 

Itu adalah sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dan diterangkan. Bahkan, bisa dikatakan 

bahwa pendudukan sebesar itu sudah terwujud pada masa Khalifah Usman r.a. 

Ini dari satu sisi. Dari sisi lain, pendudukan-pendudukan itu tidak dilakukan dengan 

kekerasan. Pendudukan tidak terlaksana dengan memaksa hati manusia, tetapi hati 

manusia berhasil dikuasai lewat keindahan Islam dan keadaannya yang sesuai dengan 

fitrah dan akal. Karena itu, Islam menyebar dengan sangat luas dan cepat di seluruh 

tempat yang dicapai para sahabat. Era penyebaran itu kemudian diikuti dengan era ilmu 

pengetahuan. Karya-karya yang dihasilkan pada masa itu tetap mencengangkan dunia. 

Barangkali ada yang berkata, apa gunanya dunia kagum terhadap masa itu? Kita bisa 

menjawab bahwa masa itu melambangkan keutamaan dan kemuliaan. Semua orang, 

bahkan musuh, mengakui hal itu. Jejak kebudayaan dan peradaban yang menyebar ke 

masyarakat dan mencerminkan citra baik Islam termasuk faktor terpenting bagi 
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tertariknya manusia kepada Islam. Apabila di negeri ini terdapat hubungan dengan Islam, 

jasa dan kemuliaan ini kembali kepada benih-benih yang ditanam oleh tangan-tangan 

penuh berkah dan bercahaya itu. 

Menurutku, persoalan ini sangat penting. Manusia pasti sangat kagum dengan besarnya 

keikhlasan para sahabat. Mereka telah menata dengan baik zaman yang harus diisi 

dengan pengorbanan dengan harta dan jiwa mereka. Misalnya, tatkala mereka 

diperintah, “Kalian harus meninggalkan Mekah,” mereka meninggalkannya tanpa 

menoleh kepada anak-anak yang sedang menangis di belakang mereka atau kepada harta 

dan ternak mereka. Mereka telah menikmati jiwa dan pemahaman Ibrahim. Karena itu, 

mereka bahkan meninggalkan istri dan keluarga mereka. Seandainya ada yang bertanya 

kepada Abu Bakar r.a., “Mengapa engkau berhijrah tanpa menoleh ke belakang?” tentu ia 

akan menjawab, “Aku adalah manusia. Barangkali seruan Aisyah yang memanggilku, 

‘Ayah, ayah..’ akan memengaruhi diriku. Namun, kalau itu yang terjadi, pasti aku ditegur, 

‘Wahai Abu Bakar, satu hati tidak bisa menampung dua cinta.’ Dalam kondisi demikian, 

aku akan berkata, ‘Kalau begitu, ambillah salah satunya.’” 

Dengan spiritualitas semacam itu mereka menata hari, waktu, dan zaman mereka. Ketika 

tiba waktu pengorbanan, mereka tidak ragu-ragu untuk berkorban dengan segala 

sesuatu. Mereka mengerjakan kewajiban mereka secara tepat. Sesudah itu, Allah Swt. 

mengaruniai mereka nikmat lahir dan batin yang jumlahnya berkali-kali lipat dari apa 

yang mereka telah korbankan. Orang Mekah yang berhijrah telah meninggalkan harta 

dan semua benda miliknya di Mekah, namun beberapa tahun sesudah mereka berada di 

Madinah, Allah Swt. segera menggantikan untuk mereka berkali-kali lipat dari apa yang 

mereka tinggalkan. Misalnya, ketika Usman r.a. berhijrah dan meninggalkan segala 

miliknya di Mekah, bahkan termasuk istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah saw., ia menjadi 

orang kaya di Madinah sampai-sampai bisa menyiapkan 300 unta berikut akomodasinya 

untuk pasukan yang diberangkatkan ke Tabuk. Mungkin sulit untuk bisa dipahami oleh 

akal bagaimana Usman r.a. pada waktu yang sangat singkat bisa memiliki kekayaan yang 

sangat banyak. Namun, itulah bukti firman Allah Swt.: “Barang siapa melakukan kebaikan, 

niscaya ia mendapatkan sepuluh kali lipatnya.”[2] Sebenarnya ganjaran tersebut baru batas 

minimal. Allah Swt. bahkan bisa memberikan seratus atau seribu kali lipat. Ya. Ketika tiba 

saatnya, mereka memberikan semua yang wajib diberikan. Karena itu, mereka 



37 
 

mendapatkan dari Allah Swt. berkali-kali lipat dari apa yang mereka berikan. Saat ini di 

antara kaum mukmin ada yang berkata, “Berinfaklah di jalan Allah! Jika Dia tidak 

memberi kalian sepuluh kali lipat dari apa yang kalian keluarkan, aku yang akan 

memberikannya.” 

Seandainya pada diri Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. terdapat kecenderungan kepada dunia, 

tentu mereka bisa menjadi orang terkaya di dunia. Namun, tidak ada di antara mereka 

yang menyimpang atau berpisah dari jalan Rasulullah saw. Apa yang mereka dapatkan di 

satu tangan, mereka keluarkan dan sedekahkan dengan tangan satunya lagi. Begitulah 

harta mereka keluar. Jika tidak, tentu banyak sahabat kaya seperti Abdurrahman ibn Auf 

r.a. yang berkata, “Kami tidak sanggup menghitung jumlah kekayaan kami.” Misalnya 

Anas ibn Malik r.a. yang besar di rumah Rasul saw dan mendapatkan doa beliau. Dalam 

sebuah riwayat dari Anas ibn Malik r.a., Ummu Sulaim berkata, “Wahai Rasulullah, 

doakanlah pelayanmu, Anas.” Rasul saw. pun berdoa, “Ya Allah, perbanyaklah harta dan 

anaknya serta berikanlah keberkahan atas harta yang kau anugerahkan 

kepadanya.”[3] Anas berusia sepuluh tahun ketika menjadi pelayan Rasulullah saw. dan ia 

meninggal dunia saat berusia dua puluh tahun. Ia menjadi orang kaya pada masa Khulafa 

Rasyidin sampai-sampai suatu saat ia mengaku tidak mengetahui jumlah kambing dan 

hartanya karena begitu banyak. 

Jadi, demikianlah kemurahan Allah Swt. kepadanya. Mereka memberi dan berkorban 

ketika datang saat pengorbanan. Kemudian, ketika tiba waktunya, mereka pun 

mendapatkan buah duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana benih yang terdapat di gudang 

dikeluarkan dan semuanya ditanam di tanah saat musim semi lalu, ketika tiba waktunya, 

tanah mengembalikan benih dalam bentuk bulir-bulir yang banyak, demikian pula 

manusia harus berubah menjadi benih yang ditanam di tanah. Ketika itulah, kita akan 

melihat bagaimana setiap benih mengeluarkan tujuh atau sepuluh bulir. Pada setiap bulir 

terdapat seratus biji sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dari sana semua orang 

akan terheran-heran dengan banyaknya karunia dan kemurahan Allah Swt. Bahkan, sang 

penanam sendiri akan heran dan takjub, sementara yang lain menjadi iri sebagaimana 

firman Allah Swt.: “Agar orang-orang kafir kesal kepada mereka.”[4] 

Jadi, engkau harus berkata, “Ini adalah musim semi.” Engkau mengatakan itu dengan 

diikuti oleh usaha untuk berkorban dan memberi. Janganlah engkau berkata, “Bukankah 
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infak yang kukeluarkan sudah cukup?” Jika itu yang dikatakan, akan ada yang 

mendukungmu, “Ya, engkau tidak boleh berlebihan dalam berinfak.” Artinya, jangan 

kauinfakkan semuanya hari ini, sebab akan tiba di masa mendatang saat berinfak lagi. 

Tetapi, kami katakan kepadamu, “Infakkanlah sekarang juga semua yang bisa 

kauinfakkan!” Jika ada yang bertanya, “Bagaimana dengan hari esok?” Jawabannya: hari 

esok ada dalam jaminan Allah Swt. Yang paling tepat bagi kita adalah menghiasi diri 

dengan semangat Ibrahim a.s. Sebagaimana Ibrahim a.s. telah meninggalkan istri dan 

anaknya lalu pergi tanpa menengok ke belakang, sikap itulah yang tepat bagi kita. Rasul 

saw. bersabda, “Seandainya aku hendak mengambil teman dekat di antara umatku, tentu 

aku memilih Abu Bakar, namun ia adalah saudara dan sahabatku.”[5] 

Begitulah. Abu Bakar r.a. memperoleh kedudukan tinggi tersebut. Sebagaimana Ibrahim 

a.s. adalah ‘teman dekat’ Allah, Abu Bakar r.a. adalah teman dekat Rasulullah saw. Ketika 

Rasul saw. bertanya kepada Abu Bakar r.a., “Wahai Abu Bakar, apakah yang 

kautinggalkan untuk keluarga?” Abu Bakar r.a. menjawab, “Kutinggalkan untuk mereka 

Allah dan Rasul-Nya.” Inilah jawaban yang sesuai dengan orang yang mencapai 

tingkatan shiddîq. Jawaban sang shiddîq terbesar itu adalah ekspresi dari penilaian yang 

tepat terhadap zaman. 

Yang kami pahami dari ayat: “Berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah”[6] 

adalah kewajiban untuk menilai zaman dengan tepat. Seandainya ada yang menuliskan 

gambaran kemurahan dan kepahlawanan kaum mukmin masa kini sebagaimana 

dilakukan al-Firdausi dalam bukunya, al-Syâhanâmah, yang terdiri dari enam puluh ribu 

bait syair, tentu ia perlu menulis enam puluh juta bait untuk menggambarkan keberanian 

dan kemurahan kaum mukmin generasi pertama itu. Semoga Allah Swt. menambahkan 

kemurahan kaum mukmin dengan berlipat-lipat. Sekarang kita hidup di musim semi 

amal ini. Bunga-bunga bermekaran di sekitar kita. Artinya, inilah musim yang kita tunggu. 

Adalah kewajiban para pemuda masa kini untuk menunaikan tanggung jawab di pundak 

mereka. Karena itu, setiap kali mereka mengikuti pemikiran yang ditanamkan sosok 

besar itu,[7] beliau akan bertambah gembira di tempatnya. Barangkali beliau berkata, 

“Para pemuda itu telah datang kepadaku dengan membawa hadiah musim semi. 

Sekarang aku menemui mereka dengan ucapan yang telah kujanjikan. Kuucapkan 

selamat kepada mereka.” 
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Demikianlah menurutku. Aku tidak bisa membayangkan besarnya penerimaan yang akan 

didapat oleh pengorbanan dan kemurahan semacam itu dari Allah Swt., dari Rasul saw., 

dan dari para ulama besar yang telah menerangi jalan kita. Juga, aku tidak bisa 

menggambarkan besarnya penerimaan dan rida yang akan mengalir di alam spiritual. 

Aku tidak bisa menggambarkannya. Kuserahkan itu kepada kalian dan kepada kekuatan 

persepsi kalian. 

Sisi lain persoalan ini adalah bagaimana kita mampu berjuang dengan harta dan jiwa kita. 

Sisi ini sangat terkait dengan keimanan dan keyakinan. Pasalnya, jika para penanam 

yakin bahwa benih yang ditanamnya di tanah tidak akan rusak, mereka tidak akan ragu-

ragu untuk menanam semua benih yang mereka miliki. Seandainya para pemilik kebun 

merasa tunas yang mereka tanam akan tumbuh dan berkembang, tentu mereka tidak 

akan ragu-ragu untuk menanam semua tunas yang mereka miliki tanpa menyisakan satu 

pun. Orang-orang yang memiliki alat penetasan telur akan meletakkan telur di alat 

tersebut atau meletakkannya di bawah ayam agar menetas. Namun, apabila keyakinan 

yang mereka tidak sampai ke tingkat itu dan menyangka bahwa sebagian benih akan 

rusak serta sejumlah telur tidak akan melahirkan anak ayam, atau mengira bahwa 

musimnya tidak cocok untuk menanam benih, tentu mereka tidak akan menanam semua 

benih. Bahkan, mereka mungkin tetap menggenggam semua benih itu. Mereka akan 

menyimpan harta mereka untuk diwariskan sebagiannya kepada anak cucu mereka. 

Akhirnya, mereka tidak memberi dan tidak bermurah hati. 

Dari sini kita bisa mengatakan bahwa pengorbanan di jalan Allah Swt. terkait dengan 

tingkat keyakinan dan keimanan kita kepada-Nya. Kalau kita yakin bahwa Dia ada 

sebagaimana keyakinan kita tentang keberadaan kita, kalau kita yakin bahwa apa pun 

yang kita lakukan di jalan-Nya akan kembali kepada kita dengan jumlah berlipat ganda, 

serta bahwa amal juga akan berkembang dan berbuah di alam lain sesuai dengan sabda 

Rasul saw.: “Dunia adalah ladang akhirat,” kalau kita yakin bahwa dunia adalah ladang 

dan kebun akhirat, tentu kita tidak akan kendur dalam memberi dan berkorban. 

Ya. Amal, pengorbanan, kemurahan, dan derma yang kita keluarkan terkait dengan 

kekuatan iman kita. Kemurahan dan kedermawanan yang ditunjukkan kaum muslim 

hingga saat ini menambah harapan kita bahwa mereka mampu menunaikan tugas dan 

karya yang lebih besar. Sebagaimana kauketahui, ada banyak kabar gembira dari Rasul 
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saw. Marilah kita semua berusaha menjadi bukti dari kabar gembira itu sehingga 

penduduk langit berkata, “Wahai Rasulullah, apakah mereka yang kaumaksud?” Ya. 

Setiap kali mereka yang mengabdikan diri kepada Islam mengorbankan milik mereka dan 

setiap kali pengorbanan mereka di jalan ini bertambah, maka kita mendekati tujuan yang 

digariskan dengan lebih cepat dan lebih baik. 

[1] Q.S. al-Mu’min: 19. 

[2] Q.S. al-An’âm: 160. 

[3] H.R. Muslim. 

[4] Q.S. al-Fath: 29. 

[5] Q.S. Bukhari. 

[6] Q.S. al-Tawbah: 41. 

[7] Maksudnya adalah Badiuzzaman Said Nursi (1876 – 1960), pelopor gerakan Islam 

modern di Turki dan pendiri Gerakan al-Nur. 
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MENGAPA TINGKATAN KAUM SHIDDÎQ LEBIH 

TINGGI DARIPADA PARA SYUHADA? 

 

Al-shiddîq adalah orang yang membenarkan sekaligus orang yang benar, sedangkan 

syahid adalah orang yang datang dan menyaksikan. Barangkali kata ini diberikan kepada 

syahid karena ia mendatangi Allah Swt. dan hidup dekat dengan-Nya. Kedua tingkatan di 

atas termasuk tingkatan yang tinggi di sisi Allah Swt. 

Sejak dahulu, kaum mukmin saling berlomba untuk mendapatkan kedua tingkatan 

tersebut. Banyak yang sudah sampai pada tingkat syuhada, terutama di masa sahabat. 

Tiga dari empat Khulafa Rasyidin yang agung itu meninggal sebagai syuhada, sementara 

yang satu mencapai tingkatan paling agung dari ke-shiddîq-an. Sekarang di sini marilah 

kita menjelaskan persoalan ini seraya melihat karakteristik kedua kedudukan itu, 

karakteristik yang membuat hati ini merindukannya. 

Setiap manusia memiliki bagian kejujuran dan kebenaran sesuai dengan tingkatannya. 

Juga, terdapat berbagai bentuk kematian yang membuat manusia meraih tingkatan 

syuhada sesuai dengan keterangan hadis-hadis. Kedua tingkatan itu menempati posisi 

tertinggi di batas terakhir. Artinya, keduanya tak bisa dilampaui, sebab sesudah itu yang 

ada hanyalah tingkatan kenabian. Sebagaimana tingkatan pada pohon dimulai dari benih 

dan berakhir pada buah, demikian pula tingkatan yang beragam dari iman. Tingkatan 

kaum shiddîq dan syuhada membentuk lompatan yang jauh di antara berbagai tingkatan. 

Keduanya juga mempunyai beberapa dimensi penting yang lain. 

Barang siapa mengakui dan menerima Islam dengan lisannya serta membenarkan Islam 

dengan kalbunya, ia telah masuk dalam golongan shiddîq karena adanya pembenaran 

dengan kalbu. Sekadar masuk dalam tangga pintu tersebut, manusia sudah mendapatkan 

kebahagiaan besar. Karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 

disebutkan bahwa Allah Swt. memiliki malaikat yang berkeliling mengunjungi majelis-

majelis zikir. Zikir di sini tidak hanya terbatas pada tasbih, tetapi meliputi semua majelis 

yang di dalamnya dipelajari berbagai persoalan ketuhanan dan perenungan tentang 



42 
 

ciptaan Allah Swt. Bahkan, dalam majelis semacam ini terdapat zikir, pikir, dan syukur. 

Karena itu, zikir harus dipahami secara luas dan komprehensif. Dalam hadis disebutkan: 

Allah Swt. memiliki para malaikat yang berkeliling mencari majelis-majelis zikir. Apabila 

menemukan sebuah majelis zikir, mereka duduk bersama mereka dan menaungi mereka 

dengan sayap hingga menutupi antara mereka dan langit dunia. Apabila telah bubar, 

mereka naik dan naik ke langit. Allah Swt. lalu bertanya kepada mereka—tentu Dia lebih 

tahu tentang orang-orang dalam majelis itu, “Dari mana kalian?” Mereka menjawab, 

“Kami datang dari para hamba-Mu di dunia. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, 

bertahmid, dan berdoa kepadamu.” Allah bertanya, “Apa yang mereka minta?”  

“Mereka meminta surga.” “Apakah mereka melihat surgaku?” “Tidak, Tuhan.” “Apatah 

lagi kalau mereka melihat surga-Ku?!” “Mereka juga berlindung kepada-Mu.” “Dari apa 

mereka berlindung kepada-Ku?” “Dari neraka-Mu.” “Apakah mereka melihat neraka-Ku?” 

“Tidak.” “Apatah lagi kalau mereka melihat neraka-Ku.” “Mereka juga meminta ampun 

kepada-Mu.” “Aku telah mengampuni mereka. Kuberi mereka apa yang mereka minta dan 

Kulindungi mereka dari apa yang mereka mintakan perlindungannya.” “Wahai Tuhan, di 

sana ada hamba yang banyak berbuat salah. Ia hanya lewat dan duduk bersama mereka.” 

“Ia juga Kuampuni. Mereka adalah kaum yang tidak akan dikecewakan oleh teman duduk 

mereka (Allah).”[1] 

Demikianlah, barang siapa masuk dalam Islam dengan kalimat tauhid, bagaimanapun 

derajat dan kedudukannya, ia telah masuk dalam jamaah. Ini adalah salah satu derajat 

kaum shiddîq, sebab kita melihat ada semacam keikhlasan dan keterpautan meskipun 

bersifat umum. Namun, juga terdapat derajat tertinggi dari tingkatan tersebut yang 

ditempati oleh Abu Bakar al-Shiddiq r.a. Ada peristiwa yang diriwayatkan menjadi sebab 

dia mendapat gelar tersebut. 

Ketika Rasul saw. memberitahu orang-orang musyrik Mekah tentang peristiwa Isra 

Mikraj, sekelompok mereka segera mendatangi Abu Bakar r.a. Mereka memberitahunya 

bahwa Muhammad saw. berkata begini dan begitu. Mendengar hal itu, Abu Bakar r.a. 

menjawab, “Kalian berdusta.” Mereka membantah, “Demi Tuhan, dia memang telah 

mengatakan itu.” Abu Bakar r.a. pun berkata, “Kalau dia memang telah berkata demikian, 

benarlah apa yang telah dikatakannya.”[2] 
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Abu Bakar r.a. adalah pembenar terbesar bagi pengakuan terbesar. Dalam 

tingkatan shiddîq, ia mencapai batas terakhirnya yang sesudah itu hanya ada tingkatan 

kenabian. Setiap manusia menempati posisinya sesuai dengan tingkatan imannya di 

belakang Abu Bakar r.a., dan ini hanya terwujud dengan berpindah dari „ilmu al-

yaqîn (keyakinan berdasarkan pengetahuan) menuju ‘ayn al-yaqîn (keyakinan 

berdasarkan penglihatan) kemudian haqq al-yaqîn (keyakinan sejati dengan merasakan 

secara langsung). Di antara sarana perpindahan ini adalah memikirkan serta 

merenungkan tanda-tanda penciptaan Allah Swt. dengan hati yang hadir. 

Sebagaimana telah kami sebutkan, syahâdah (kematian syahid) juga bertingkat-tingkat. 

Apabila sebuah bangunan runtuh lalu orang-orang di bawahnya meninggal dunia, korban 

yang mukmin tergolong syuhada. Meskipun di dunia ia tidak diposisikan sebagai syahid, 

ia tetap syahid dan berhak atas syafaat di akhirat nanti. Mukmin yang meninggal dunia 

karena wabah penyakit juga mati syahid. 

Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa orang meninggal dunia karena tenggelam pun 

termasuk syuhada. Ini menunjukkan bahwa beberapa peristiwa dapat mengangkat 

manusia ke tingkatan syuhada. Hanya saja, puncak tingkatan ini adalah untuk mereka 

yang mengorbankan diri dalam rangka meninggikan kalimat Allah Swt. Sejumlah riwayat 

menyebutkan bahwa orang yang bekerja siang dan malam untuk meninggikan agama dan 

berdoa kepada Allah secara ikhlas untuk diberi mati syahid, akan memperoleh tingkatan 

syahid meskipun meninggal dunia dalam kondisi telentang di kasurnya. 

Menurutku, Umar ibn Khattab r.a. yang memegang panji tingkatan syahid di samping 

tingkatan al-fârûqiyyah adalah sosok yang berada di puncak tingkatan syuhada. 

Sepanjang hidup, ia meminta mati syahid dan selalu menangis karena takut harapannya 

tidak tercapai. Setelah kematian Abu Bakar r.a., Umar ibn Khattab r.a. mulai 

menyampaikan khutbah Jumat. Dalam khutbah-khutbahnya itu, ia mengungkapkan 

ketakutannya itu. Setiap khutbah Umar r.a. sangat penting. Bahkan, Abdullah ibn Abbas 

r.a. (ulama umat yang didoakan Rasul saw. dengan: “Ya Allah, berikanlah pemahaman 

agama kepadanya dan ajarkanlah dia takwil.”), ketika berada di Mekah dan mendengar 

bahwa Amurul Mukminin, Umar r.a., akan menyampaikan khutbah Jumat, segera pergi ke 

Madinah untuk mendengarkan khutbahnya. Sebagian besar khutbah Umar ditulis oleh 

sejumlah pendengarnya. Karena itu, di tangan kita sekarang terdapat sejumlah 
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khutbahnya yang dijadikan rujukan oleh para ulama dan fukaha dalam mengambil 

kesimpulan hukum tentang banyak hal. 

Dalam salah satu khutbahnya, Umar r.a. membahas kenabian. Ia menyebutkan sejumlah 

sifat utama Nabi saw. kemudian ia menoleh ke kubur Rasul saw. seraya berkata, “Selamat 

untukmu, wahai penghuni kubur ini!” 

Ya. Kita juga berharap mati syahid. Ketika Allah Swt. memberi dengan kemurahan-Nya 

yang luas, Dia tidak memberi sesuai dengan kelayakan, tetapi sesuai dengan kebutuhan. 

Karena kita membutuhkan dan mengetuk pintu kemurahan-Nya lewat kefakiran dan 

kebutuhan kita, tentu Dia tidak akan membiarkan kita kembali dengan tangan kosong. 

Tidak ada orang yang mengetuk pintu-Nya kembali dengan sia-sia. Ya. Umar r.a. meminta 

mati syahid dengan penuh harap, maka Allah memberinya mati syahid dengan tingkatnya 

yang tertinggi. Ia meninggal sebagai syahid di tangan orang Majusi dari Iran. Kejadian itu 

berlangsung di waktu pagi saat Umar sedang berdiri salat di mihrabnya. Ketika hendak 

bersujud, sebilah pisau besar menusuk dadanya. Sekarang marilah kita lihat kejadian 

tersebut secara sempurna. 

Pertama-tama, ada keinginan kuat dan kerinduan. Kemudian, ada salat dalam bentuk dan 

tingkatan salat Umar r.a. yang sering disertai tangisan sehingga tidak seorang pun 

mendengar dengan jelas bacaannya, atau betisnya tidak kuat sehingga terjatuh ke tanah 

dalam salat. Coba bayangkan bagaimana sujud salat semacam itu. Sujud adalah saat 

paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhan. Ketika seluruh kondisi yang menyiapkan 

manusia menuju puncak tertinggi itu terkumpul, cukuplah satu hunjaman pisau 

mengantarnya menuju puncak kesyahidan. Allah Swt. berfirman, “Dan bersujudlah serta 

mendekatlah!” Umar r.a. telah bersujud kemudian ia mendekati batas akhir yang bisa 

dijangkau oleh manusia selain nabi, sebab satu langkah lagi keluar dari batas tersebut 

masuk dalam wilayah kenabian. Hal inilah yang diisyaratkan Nabi saw. saat beliau 

bersabda, “Seandainya sesudahku ada nabi lagi, tentu dia adalah Umar ibn Khattab.” [3] 

Di bawah puncak tingkatan syahid ada banyak tingkatan syahid yang lebih rendah terus 

sampai yang paling bawah. Orang-orang yang gugur sebagai syahid dalam Perang Badar, 

Perang Uhud, Perang Mu’tah, di Tripoli atau di Afganistan yang saat ini menghadapi 
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Rusia, dan orangorang yang meninggal sebagai syahid dalam perjuangan mereka 

melawan kezaliman Yahudi, mereka semua menempati tingkatan syahid masing-masing. 

Dua lainnya di antara Khulafa Rasyidin, Usman r.a. dan Ali r.a., juga mati syahid. Yang satu 

meninggal dunia saat membaca Al-Quran, sementara yang lainnya meninggal dunia saat 

berjalan menuju masjid. Perbedaan di antara mereka dapat dilihat dari kondisi terakhir 

masing-masing. Ali ibn Abu Talib r.a. dengan kondisinya yang istimewa adalah orang 

agung dan tak ada seorang pun bisa dibandingkan dengannya. Dialah yang mewakili 

Ahlulbait. Dengan keutamaan tersebut, ia lebih agung daripada semuanya. Akan tetapi, 

jika kita melihat secara cermat, Abu Bakar r.a. adalah yang pertama, kemudian diikuti 

oleh Umar r.a. 

Meskipun aku tidak memiliki bukti tepercaya tentang syafaat seorang syahid untuk para 

syuhada dan syafaat seorang shiddîq untuk para shiddîq, hatiku berbisik bahwa itu ada. 

Selanjutnya, mereka pun memberikan syafaat kepada kerabat dan kenalan mereka. 

Adapun orang yang memiliki kedua tingkatan tersebut secara bersamaan, ada harapan 

bahwa ia diberi syafaat langsung oleh Rasul saw. 

Berbicara tentang rahasia yang meliputi tingkatan-tingkatan itu berada di luar 

kemampuan orang sepertiku. Orang sepertiku tidak bisa menjelaskan kondisi orang-

orang yang telah sampai ke puncak tingkatan tersebut. Orang lain juga tidak mampu 

memahami kondisi mereka. Aku tidak berkata bahwa setiap tingkat ke-shiddîq-an lebih 

utama daripada setiap tingkat kesyahidan. Keutamaan dan kelebihan di antara keduanya 

hanya ada pada setiap puncak keduanya. Pada puncak ke-shiddîqan terdapat Abu Bakar 

r.a., sementara pada puncak kesyahidan terdapat Umar r.a. 

[1] H.R. Bukhari dan Muslim. 

[2] Ibnu Katsir, al-Bidâyah wa al-Nihâyah, III, h. 111. 

[3] H.R. Tirmizi. 
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APAKAH TOBAT NASUHA ITU? 

Dalam ayat tentang tobat nasuha ada seruan kepada kaum mukmin: “Wahai orang-orang 

beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat nasuha.”[1] 

Terdapat tiga kata yang harus diperhatikan pada ayat di atas. Yaitu: iman, tobat, dan 

nasuha. 

Kata pertama adalah iman. Iman adalah menerima Islam secara keseluruhan disertai 

pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Apabila iman tidak terwujud 

dengan segala sesuatunya yang harus diimani, seseorang tidak disebut mukmin. Yang 

penting bagi kita adalah pengertian iman menurut syariat agama. Meskipun demikian, 

jika kita melihat pengertian iman secara bahasa, kita mengetahui bahwa setiap orang 

yang beriman kepada Allah Swt. masuk dalam keamanan-Nya. Ya. Manusia tidak bisa 

lepas dari ujian dunia dan berbagai permasalahannya yang sebesar gunung serta tidak 

bisa lepas dari cengkeraman siksa akhirat berikut bencananya yang sama sekali tidak 

bisa diukur dengan musibah dunia, kecuali dengan iman. 

Kata kedua adalah tobat. Tobat bermakna upaya manusia untuk memperbarui diri dan 

melakukan perbaikan dari dalam, yaitu mengembalikan keseimbangan hati yang telah 

timpang sebagai akibat dari pengingkaran dan tindakan menyimpang. Dengan kata lain, 

tobat adalah larinya seseorang dari Tuhan menuju Tuhan. Atau, dengan ungkapan yang 

lebih tepat: larinya hamba dari murka Tuhan menuju karunia-Nya, dari hisab-Nya 

menuju rahmat dan pertolongan- Nya. Tobat juga bisa didefiniskan sebagai evaluasi yang 

dilakukan manusia terhadap dirinya sebagai akibat dari rasa bersalah. Atau, upaya untuk 

mengintrospeksi diri dalam melawan kontinuitas hidup yang telah kehilangan rasa 

tanggung jawab serta menghalau dosa besar dan tidak memberinya izin untuk melintas. 

Apabila dosa adalah tergelincirnya hamba ke jurang yang dalam tanpa ada penghalang, 

tobat adalah menyelamatkan diri dari ketergelinciran dengan melompat ke luar. Dengan 

kata lain, dosa adalah tertimpanya jiwa oleh luka sementara akibat tidak mawas diri dan 

hati-hati, sedangkan tobat adalah rasa sakit yang menyelimuti hati dan usaha untuk 

mengevaluasi dan mengawasi diri serta memberikan kekuatan dan tenaga baru kepada 
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diri. Karena dosa merupakan akibat dari penguasaan setan dan hawa nafsu terhadap 

manusia, tobat merupakan pertahanan diri melawan setan. Ia adalah upaya 

mengembalikan keseimbangan jiwa. 

Apabila dosa berupaya menggerogoti dan merusak jiwa, tobat melawan upaya tersebut 

dengan aksi pembangunan [dan perbaikan] lewat kalimat yang baik (kalimat tauhid). 

Karena itu, betapa agung dan mulianya tobat yang bisa menggerakkan hati sebelum 

datang hari ketika semua hati dan mata terbelalak. Semoga kita diberi taufik untuk dapat 

membendung semua celah yang dibuka dosa dengan rintihan dan tangisan tobat. 

Manusia lahir dalam kondisi bersih dari dosa dan dari segala kebengkokan. Orang-orang 

yang menyimpang dari fitrah mereka dan dari jalan lurus telah melemparkan diri mereka 

ke tanah gersang. Karena itu, akhir perjalanan mereka berujung pada kehancuran, sebab 

dosa adalah faktor penghancur manusia. Sebuah ayat tentang kembalinya manusia 

kepada Tuhan setelah melakukan dosa: “Kembalilah kepada Tuhan kalian dan tunduklah 

kepada-Nya.”[2] 

Kembali artinya pulang. Jadi, tobat adalah kembali dan pulang kepada jati diri asli yang 

bersih setelah dikotori dosa. Nabi saw. bersabda: 

Apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa, ada goresan noda hitam di hatinya. 

Apabila ia kembali, meminta ampun, dan bertobat, hatinya dijadikan mengkilat lagi. 

Namun, jika ia berbuat dosa lagi, noda hitam pun bertambah hingga hatinya ditutupi 

karat yang disebutkan Allah Swt.: “Sekali-kali tidak demikian, tetapi apa yang selalu 

mereka usahakan itu menutupi hati mereka.”[3] 

Artinya, pikiran untuk melakukan dosa mulai meluas dalam otaknya. Seperti orang yang 

menuruni tangga, begitu turun satu tingkat, ia mulai bersiap untuk turun ke tingkat 

berikutnya. Begitu turun dari tingkat berikutnya itu, ia bersiap untuk turun ke tingkat 

berikutnya lagi. Demikian seterusnya. Ketika seseorang terbiasa melakukan dosa, ia akan 

kehilangan rasa malu sehingga mudah berbuat dosa. Ia akan terus turun dan jatuh ke 

tingkat terendah. Karena itu, seorang ahli hikmah berkata, “Setiap dosa memiliki jalan 

yang mengantar kepada kekufuran.” Tobat adalah menutup jalan tersebut agar tidak 
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jatuh dan mengubah haluan untuk naik ke jalan menuju Allah Swt. seraya mengerahkan 

tenaga untuk itu. 

Tobat adalah kembalinya manusia kepada Pemiliknya setelah tersesat dan menyimpang 

dari jalan yang benar. Rasul saw. bersabda: 

Allah lebih bergembira dengan tobat hamba-Nya yang bertobat kepada-Nya daripada 

salah seorang kalian yang menunggang kendaraannya di padang pasir lalu ia kehilangan 

kendaraannya padahal di kendaraan itulah terdapat makanan dan minumannya. Ia pun 

putus asa [setelah mencari ke mana-mana], mendekati sebuah pohon, dan berteduh di 

bawahnya [seraya siap menanti ajal]. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba kendaraannya 

ada di depan mata. Ia pun segera mengambil tali kekang kendaraannya itu seraya 

berteriak karena gembira, “Ya Allah, Engkau memang hambaku dan aku adalah 

Tuhanmu.” Ia salah ucap karena begitu gembira.[4] 

Ada dua sisi terkait dengan tobat. Sisi pertama mengarah kepada kita dan sisi kedua 

mengarah kepada Allah Swt. Pengertian ini ditunjukkan oleh Rasul saw. ketika beliau 

bersabda, “Allah menerima tobat orang yang bertobat.”[5] Tobat kita mengarah kepada 

Allah Swt., sedangkan [anugerah dan penerimaan] tobat Allah dengan kasih sayang-Nya 

mengarah kepada kita dengan terbukanya kembali pintu-Nya untuk kita. Ketika kita 

menyimpang dari jalan-Nya, tertutuplah semua jalan dan celah antara kita dan Allah Swt. 

Kita kemudian menyesal dan bersedih mengapa kita melakukan hal itu? Mengapa kita 

menyimpang ke jalan yang bertentangan dengan fitrah kita? Ketika kita diselimuti rasa 

sesal, kita merasa celah itu terbuka kembali untuk kita. Karena itu, langkah pertama 

adalah tobat kita yang dimulai dengan niat dan penyesalan. Yang kedua adalah tobat 

Allah untuk kita dengan membuka pintu dan jalan-Nya seraya berkata, “Wahai hamba-

hamba-Ku, Aku tidak melupakan dan meninggalkan kalian. Selama kalian mau 

mengingat-Ku, Aku menerima tobat kalian meskipun berkali-kali kalian melanggar janji.” 

Ya. Dia adalah Sang Maha Pengasih. Karena itu, betapapun kita berbuat keburukan, kita 

tidak boleh lupa untuk lari kembali kepada-Nya seraya berdoa, “Wahai Sang Maha 

Pengasih, kasihilah kami. Wahai Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan 

kami.” 
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Kata yang ketiga adalah nasuha. Ia merupakan nomina dengan pola fa„ûl yang 

mengandung makna “sangat”. Artinya, sangat berupaya untuk membersihkan diri dan 

melakukan kebaikan. Ia berasal dari akar kata nashîhah (nasihat). Nasihat adalah 

keinginan seseorang untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, berpikir baik, dan 

berpandangan baik. Ketika kita berkata, “Agama adalah nasihat, maksudnya adalah 

mengharap kebaikan bagi orang lain, mencintai kebaikan untuk mereka, serta menuntun 

mereka untuk tidak menyimpang. Karena itu, dakwah menuju Allah Swt. dan Rasul-Nya 

adalah salah satu konsekuensinya. Oleh sebab itu, kita menyebut para kader al-Nur yang 

menyeru manusia kepada Allah Swt. sebagai “Tentara Kudus” sesuai dengan istilah Isa 

a.s. Para tentara itu, kalaupun langit di atas mereka pecah dan bumi di bawah mereka 

terbelah, tidak akan meninggalkan pengabdian kepada Islam. Mereka terus menjadi 

pahlawan dakwah meskipun memegang agama tak ubahnya memegang bara api. 

Ya. Mendakwahi manusia menuju Allah, menuju Rasul, menuju Al-Quran dan menuju 

Islam, memberikan rasa tenteram kepada hati yang kosong, menghembuskan pemikiran 

dan perasaan tentang akhirat ke dalam hati yang lupa, serta membangkitkan kerinduan 

untuk melihat keindahan Allah Swt. di akhirat yang setiap detiknya sama dengan ribuan 

tahun kehidupan surga, semua itu bisa diringkas dengan kata: “cinta kebaikan” dan 

termasuk dalam istilah “nasihat” yang terdapat dalam sabda Rasul saw. bahwa agama 

adalah nasihat. Sebagaimana telah kami sebutkan, kata “nasuha” bermakna kecintaan 

yang sangat kuat kepada kebaikan. 

Manusia pertama-tama harus mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri serta harus 

menjaga dirinya dari seluruh keburukan dan dosa. Menjaga diri adalah salah satu dari 

lima kewajiban yang harus dipelihara. Karena itu, manusia harus menjaga dirinya dari 

minuman keras, zina, kekufuran, dan kesesatan. Setiap kewajiban itu memiliki hubungan 

dengan salah satu dari “Lima Dasar” (Rukun Islam?). Jadi, manusia harus menjaga diri 

agar tidak menjadi kayu bakar neraka. Jika ia hidup seperti kayu bakar, ia akan 

dikumpulkan sebagai kayu bakar. Kita sudah tahu bagaimana nasib kayu bakar. Al-Quran 

mengatakan bahwa mereka adalah kayu bakar neraka. Karena itu, manusia harus 

memiliki keinginan kuat untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Hal ini baru 

terwujud kalau ia sensitif dalam menghadapi semua dosa. Tingkat menginginkan 

kebaikan harus dalam bentuk benci untuk kembali kepada kekufuran dan kesesatan—
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setelah Allah menyelamatkannya—sama seperti kebenciannya untuk dilempar ke 

neraka. Meskipun demikian, bisa saja kaki manusia bergeser dan terpeleset. Dalam 

kondisi demikian, yang harus dilakukannya adalah kembali berpikir dan merenung 

seraya berkata, “Aku tidak mungkin begini kecuali karena jauh dari Allah. Maka, tidak ada 

keselamatan bagiku kecuali aku kembali kepada-Nya.” Ia mengatakan hal itu kemudian 

berusaha memperkuat hubungannya dengan Allah Swt. Upaya ini merupakan satu sisi 

dari tobat nasuha. 

Sisi lainnya adalah manusia tidak kembali kepada dosa-dosanya terdahulu. Orang yang 

menginginkan kebaikan bagi dirinya tidak akan melakukan hal tersebut. Sebagaimana 

manusia terus-menerus mengharapkan kebaikan untuk anak-anaknya dan ingin agar 

masa depan mereka cerah, demikian pula ia harus selalu menginginkan kebaikan untuk 

dirinya. Karena itu, ia harus berusaha sejak awal untuk tidak masuk dalam perbuatan 

dosa dan menilai keadaan jauh dari Allah Swt. sebagai kesalahan besar dan jurang lebar 

yang sulit ditutup. Jika demikian, tobatnya tergolong tobat nasuha. Allah Swt. berfirman, 

“Bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat nasuha.” 

Artinya, Dia berkata kepada orang-orang beriman bahwa kalian dengan keimanan kalian 

berada dalam wilayah yang aman. Dengan iman, kalian bisa membedakan antara hitam 

dan putih, antara baik dan buruk. Kalian telah beriman kepada Allah, percaya kepada-

Nya, dan bersandar kepada-Nya. Jika kalian sempat bergeser atau berpaling walau 

sejenak dari jalan yang benar, janganlah kalian putus asa, sebab Allah Swt. mengampuni 

semua dosa selain syirik: “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan 

mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki.”[6] 

Karena itu, kalian tidak boleh terus-menerus berada di tempat jatuh kalian. Kalian harus 

menyesali ketergelinciran kalian seraya menghadap kepada Allah Swt. agar kalian 

menemukan diri kalian kembali. Inilah yang menurutku disebut dengan tobat nasuha. 

Tobat nasuha memiliki beberapa syarat, antara lain: 

1. Apabila dosa yang dilakukan terkait dengan salah satu hak hamba, hak itu harus 

diberikan kepada pemiliknya terlebih dulu seraya meminta maaf kepadanya. 

2. Bertekad untuk tidak kembali kepada dosa itu lagi. 
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3. Tidak memberikan kelonggaran waktu antara dosa yang telah dimintakan tobatnya 

dan dosa berikutnya. Artinya, tidak boleh dosa dibiarkan tanpa tobat—selama itu 

memungkinkan—meski hanya selama lima detik. 

Dimensi lain dari tobat adalah bahwa dosa pasti mendatangkan rasa sakit dalam jiwa dan 

kerisauan dalam hati. Karena itu, jika seseorang terbiasa melakukan dosa dan tidak 

merasa sakit dengannya, lalu ia bertobat dengan lisannya semata, itu tidaklah dianggap 

sebagai tobat. Itu hanyalah ekspresi spontan dan ucapan yang tidak berarti, sebab tobat 

adalah ekspresi dari rasa sakit yang dirasakan jiwa sehingga manusia merasa resah. 

Adapun ucapan tobat dengan lisan harus disertai dengan penyesalan dan rasa sakit. 

Dengan kata lain, tobat adalah rintihan penyesalan dan rasa sakit, namun dengan syarat: 

caranya harus dipelajari dari pembawa syariat, Rasul saw. Misalnya dengan mengucap: 

را نُشُوَّْ َولََّ ة َحيَا َولََّ تا َموَّْ ِلنَْفِسهَِّ يَْمِلكَُّ لََّ َظاِلم َّ َعْبد َّ تَْوبَةََّ هُوََّ إِلََّّ إلَهََّ لََّ الَِّذى اْلَكِرْيم اْلعَِظيمََّ للاََّ اَْستَْغِفرَُّ  

“Aku memohon ampun kepada Allah Yang Mahaagung dan Mahamulia Yang tiada Tuhan 

selain Dia, dengan tobat seorang hamba zalim yang tak bisa berbuat apa-apa dalam 

menghadapi kematian, kehidupan, dan kebangkitan.” 

Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang berniat tobat harus melakukan salat dua 

rakaat kemudian meletakkan keningnya di tanah seraya berdoa dengan sepenuh hati: 

َعْين َّ َطْرفَةََّ نَْفِسي إِلَى تَِكلْنِى َولََّ كُلَّهَُّ َشأْنِى ِلي أَْصِلحَّْ أَْستَِغْيثَُّ بَِرْحَمتِكََّ قَيُّْومَُّ يَا َحي َّ يَا  

“Wahai Yang Mahahidup dan Maha Berdiri sendiri, aku memohon pertolongan dengan 

rahmat-Mu. Perbaikilah seluruh kondisiku dan janganlah Kauserahkan aku kepada 

diriku sendiri walau sekejap mata.” 

Atau, bisa pula membaca doa-doa lain yang intinya mengungkapkan penyesalan. Ada doa 

dari Rasulullah saw. yang disebut dengan sayyid al-istigfâr (penghulu istigfar) dan dibaca 

di waktu pagi dan siang: 

ِمنَّْ بِكََّ أَعُْوذَُّ اْستََطْعتَُّ َما َوَوْعِدكََّ َعْهِدكََّ َعلَى َوأنا َعْبدُكََّ َوأنا َخلَْقتَنِى أَْنتََّ إل إله ل َرب ِي أَْنتََّ اللَُّهمََّّ  

أَْنتََّ إِلََّّ الذُّنُوبََّ يَْغِفرَُّ لََّ فَإِنَّهَُّ لِى فَاْغِفرَّْ ْنبِي بِذََّ َوأَبُوءَُّ َعلَيََّّ بِنِْعَمتِكََّ لَكََّ أَبُْوءَُّ َصنَْعتَُّ َما َشر َِّ  . 

“Ya Allah, Engkau Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain-Mu. Engkau telah menciptakanku. 

Aku adalah hamba-Mu dan aku berpegang pada janjiku kepada-Mu semampu mungkin. 
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Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatan yang kulakukan. Aku mengakui 

nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Karena itu, ampunilah aku. 

Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.” 

Sebagian salaf menambahkan: “ya ghaffâr ya ghafûr” sesudah kata “anta (Engkau)” dalam 

doa di atas. Meskipun tambahan tersebut tidak ada dalam doa Rasul saw., menambahkan 

dua nama terindah-Nya adalah sesuatu yang baik. 

Ya. Tobat adalah penyesalan dalam hati. Ketika kita meminta ampun dengan doa-doa di 

atas atau doa lain, tidak akan diterima kecuali disertai penyesalan. Karena itu, kalau lisan 

kita mengucap: 

إِلَْيه أتُوبَُّ وََّ اْلقَيُّوم اْلَحيَُّّ هُوََّ إِلَّ إلَهََّ لََّ الَِّذى اْلَكِرْيم اْلعَِظيمََّ للاََّ اَْستَْغِفرَُّ للاََّ اَْستَْغِفرَُّ  

“Aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah Yang 

Mahaagung dan Mahamulia Yang tidak ada Tuhan selain Dia Sang Mahahidup dan Sang 

Maha Berdiri sendiri, serta aku bertobat kepada-Nya.” 

tanpa penyesalan yang menyertai kalimat itu di dalam hati, istigfar kita sia-sia. Jadi, 

manusia setidaknya harus mengungkapkan dosa-dosanya di hadapan Allah Swt. secara 

tulus dari dalam hati. Itu karena ketika bertobat kita tidak sedang melakukan pekerjaan 

canda atau seremonial belaka, tetapi kita sedang mengungkapkan rasa penyesalan yang 

jujur kepada Allah Swt. 

[1] Q.S. al-Tahrîm: 8. 

[2] Q.S. al-Zumar: 54. 

[3] Q.S. al-Muthaffifin: 14. 

[4] H.R. Bukhari dan Muslim. 

[5] H.R. Bukhari. 

[6] Q.S. al-Nisâ’: 48.
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