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KETIKA KITA SENDIRIAN, SETAN 

MELEMPARKAN BANYAK SYUBHAT DAN 

KERAGUAN KE DALAM HATI KITA 

 

Ketika kita sendirian, setan melemparkan banyak syubhat dan keraguan ke dalam 

hati kita. Akhirnya, kehendak ini menjadi alat permainan perasaan sehingga kita 

merasa bahwa kesabaran kita sudah habis dalam menghadapi maksiat. Apa 

nasihat Anda? 

Pertama-tama, kita harus berlindung kepada Allah Swt. dari bisikan dan fitnah setan serta 

dalam menghadapi aksinya menghias keburukan. Kita juga harus meletakkan kening kita 

di tanah untuk menghancurkan ketertipuan kita karena jarak terdekat antara seorang 

hamba dengan Allah Swt. adalah ketika ia bersujud. Kita berdoa, “Ya Allah, kami 

berlindung kepada-Mu dari-Mu. Kami berlindung dari keagungan-Mu kepada kasih 

sayang dan keindahan-Mu.” Kita masuk dalam perlindungan Allah Swt. 

Perkataan bahwa setan menguasai kita tatkala kita sendirian adalah ungkapan yang 

menunjukkan kenyataan sebenarnya. Setan lebih berpeluang menggoda orang-orang 

yang tidak melakukan aktivitas keagamaan dan tidak memiliki perhatian dakwah menuju 

Allah Swt. Karena itu, kita harus memulai dari titik ini, mencari aktivitas dan tidak 

menganggur. 

Karena setan sering memanfaatkan ketidakaktifan dan kekosongan kita dengan 

mengembuskan bisikan ke dalam dada, membuat keburukan tampak indah dalam 

pandangan kita, serta mendorong kita untuk berbuat dosa, maka kita harus senantiasa 

sibuk dengan berbagai macam kebaikan, berusaha menutup kekosongan kita, serta harus 

senantiasa berpikir dan bekerja sehingga kita tidak memberinya peluang untuk 

menggoda diri kita. Setan tidak menemukan jalan untuk menyampaikan bisikan kepada 

mereka yang menjalin hubungan dengan Allah serta terus memperbarui hubungan lewat 
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perenungan tentang alam dan dirinya, sebagaimana setan tidak bisa mempermainkan 

dan mengalahkan orang-orang yang selalu mengingat mati. 

Setan tidak akan bisa memasukkan hawa nafsu dan bisikannya kepada orang yang 

menjadikan dakwah dan pembelaan agama yang terang ini sebagai sasaran dan 

tujuannya. Tangan setan tidak dapat merambah hati tenteram yang dipenuhi iman 

mendalam. Ringkasnya, bila kita mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan, Dia 

tidak akan membiarkan kita untuk setan yang merupakan musuh-Nya dan musuh kita 

juga. Mungkinkah jika kita taat dan setia kepada-Nya, Dia tidak akan setia dan menolong 

kita? Dia Mahasetia, maka Dia tidak akan membiarkan kita sendirian bersama hawa nafsu 

kita. Dia tidak akan membiarkan diri kita larut dan luluh. Dia berfirman, “Penuhilah janji 

kalian kepada-Ku, niscaya Aku memenuhi janji-Ku kepada kalian.”[1] 

Jadi, mungkinkah setan menguasai kita saat kita berpegang pada agama-Nya dan berbuat 

karena-Nya? Tidak mungkin. Justru sebaliknya, dalam kondisi demikian setidaknya Dia 

akan meletakkan satu atau dua ayat dalam lisan kita serta mengembalikan kita kepada 

diri kita agar kita ingat dan menjauh dari jurang dalam yang setan sediakan untuk kita. 

Hal itu sama seperti ketika Dia menyelamatkan sejumlah sahabat Rasul saw. Ada waktu-

waktu saat penglihatan mereka kabur karena kondisi mereka sebagai manusia, tetapi 

Tuhan segera memperlihatkan kepada mereka petunjuk dan tanda kekuasaan-Nya serta 

mengarahkan kembali perhatian mereka kepada akhirat. 

Seandainya setiap orang yang bergelut dalam bidang dakwah memerhatikan 

kehidupannya secara cermat, ia pasti melihat bagaimana dirinya berkali-kali telah 

mendekati jurang karena menggunakan kehendaknya secara buruk atau akibat dosa, 

namun Tuhan mengulurkan tangan bantuan-Nya dan menyelamatkannya. Sesuai dengan 

kadar keikhlasan dan ketulusannya, ia akan melihat bantuan dan karunia Allah Swt. Ini 

sesuai dengan rahasia ayat: “Jika kalian menolong [agama] Allah, niscaya Dia menolong 

kalian dan meneguhkan kaki kalian.”[2] 

Kehendak kita sangat lemah dan sempit. Meski demikian, Allah menjadikan kehendak 

yang lemah itu sebagai syarat normal untuk membalikkan semua tipu daya setan. Upaya 

kita untuk menghadapi gangguan setan dan bisikan nafsu yang memerintahkan 

keburukan sejak pertama kali, dalam batas tertentu berarti kemenangan kita dalam 
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medan peperangan. Kadang muncul saat ketika imajinasi dan fantasi kita menguasai diri 

kita sampai-sampai kita tidak mampu menahan bebannya, tetapi kita bisa melepaskan 

diri dan menjauhinya. Kadang pula muncul saat dan kondisi ketika kehendak dan vitalitas 

hati kita tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Dalam kondisi demikian, kita meminta 

bantuan dari orang-orang yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan Allah Swt. 

yang jika engkau duduk bersama mereka, engkau akan mendapatkan kekuatan. Engkau 

bisa merasakan kehangatan ucapan mereka yang bisa mencairkan es membeku dalam 

hatimu. Juga, kadang kita menjadi pihak yang menghangatkan hati orang lain dan 

membantu mereka. 

Allah Swt. menciptakan manusia dengan fitrah yang cenderung berkumpul bersama 

orang lain. Manusia pasti membutuhkan masyarakatnya baik secara moral maupun 

materi. Dalam hal ini, kita tidak boleh menjauh dari teman-teman yang baik, sebab teman 

yang tulus senantiasa membuat kalbu kita tetap hidup dengan nasihat-nasihatnya 

sekaligus membangkitkan semangat. Karena itu, kita harus menjaga persahabatan 

semacam itu setiap waktu baik di sekolah, di pasar, maupun dalam perjalanan. Kita 

berharap benteng persahabatan bisa mencegah masuknya setan ke dalam hati kita. 

Hal lainnya adalah senantiasa memerhatikan nasihat yang bisa menghaluskan hati. 

Sejumlah nasihat yang mengingatkan kita kepada akhirat dan alam lain serta 

membangkitkan perasaan cinta dan rindu sangatlah penting. Nasihat dengan pengertian 

tersebut adalah agama itu sendiri. Ketika para pendahulu kita memberikan ceramah di 

masjid, masjid selalu penuh. Imam al-Razi yang mahir dalam bidang filsafat dan ilmu 

kalam, ketika memberikan nasihat di atas mimbar, selalu disertai tangisan. Karena itu, 

kita termasuk komunitas bernasib malang karena tidak bisa mendengarkan nasihat 

orang-orang semacam mereka, padahal manusia adalah makhluk yang membutuhkan 

kekhusyukan hati dan linangan air mata. Setiap hari ia perlu menoleh ke dalam batinnya 

sekaligus perlu menghaluskannya. Tangisan adalah salah satu kebutuhan itu. Al-Quran 

memuji para pemilik hati yang lembut dan mata yang menangis, “Bila ayat-ayat [Tuhan] 

Sang Maha Pengasih dibacakan kepada mereka, mereka tersungkur bersujud dan 

menangis.”[3] 

Karena itu, sungguh sangat indah kalau setiap hari kita bisa membaca beberapa halaman 

tentang kisah para sahabat, tabiin, dan pengikut tabiin yang hidup bersama Islam dengan 
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tulus. Sungguh sangat indah kalau kita bisa mewarnai kehidupan kita dengan mereka lalu 

kita keluar ke jalan dan ke pasar dengan semangat itu. Jika kita melakukannya, jiwa kita 

menjadi konsisten. Selain itu, kita juga mendapatkan kesempatan untuk membandingkan 

diri kita dengan para sahabat, tabiin, dan pengikut tabiin, para pemilik hati dan ruh yang 

hakiki. Kita bisa berkata kepada diri kita, “Mereka adalah muslim dan kita juga muslim. 

Mengapa mereka bisa seperti itu dan mengapa kita seperti ini?” 

Dengan introspeksi dan evaluasi diri semacam itu, kita bisa memperbarui diri kita. Jika 

kita melakukan hal ini berkali-kali, paling tidak setiap minggu, kita berharap itu bisa 

membantu untuk menghaluskan hati kita sekaligus menghilangkan karatnya. Dalam 

kondisi demikian, kita dapat merasakan dalam hati kita seluruh manifestasi Tuhan yang 

terpantul padanya lewat seluruh cahayanya. Kita pun menjadi jauh dari bisikan setan. Hal 

ini bisa didapat baik lewat mendengarkan seseorang, membaca Al-Quran, atau membaca 

kitab tafsir. Kita sangat membutuhkan pembaruan iman sebagaimana kita membutuhkan 

udara, air, dan roti. 

Jadi, menghadiri majelis seseorang yang dapat membangkitkan kekhusyukan dalam hati 

kita, meminta nasihat darinya, serta mengingat Rasul saw. dan para sahabatnya 

merupakan kekuatan yang dapat membantu kita untuk tetap kokoh. Jangan sekali-kali 

Anda berkata kepada diri Anda, “Aku sudah mengetahui hal itu. Apa gunanya aku 

membacanya lagi atau tidak membacanya?” Ini merupakan kelalaian dan ketertipuan. 

Sebagaimana kebutuhan terhadap makan dan minum berlangsung berkali-kali, demikian 

pula kebutuhan terkait dengan kehidupan spiritual, hati, jiwa, dan batin kita. Makanan 

batin adalah apa yang tadi telah kami sebutkan. Kita harus masuk dalam dekapan seorang 

mursyid yang kondisi spiritualnya bisa melarutkan semua keburukan sekaligus 

memperlihatkan kepada kita jalan-jalan pembaruan diri. Kadang ini bisa pula terwujud 

dengan menelaah, merenung, dan mengingat kematian. Seberapa besar kita berhasil 

mewujudkan hal tersebut, sebesar itu pula kita dapat melindungi diri kita dari gangguan 

setan jin dan manusia. Doa yang kita panjatkan kepada Allah agar Dia melindungi kita 

dari keburukan diri kita dan kejahatan setan harus menjadi bagian dari doa dan munajat 

kita agar kita selalu berada dalam pertolongan dan perlindungan-Nya. 
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[1] Q.S. al-Baqarah: 40. 

[2] Q.S. Muhammad: 7. 

[3] Q.S. Maryam: 58. 
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APAKAH SYAFAAT BENAR-BENAR ADA? 

SIAPAKAH YANG MEMBERIKAN SYAFAAT DAN 

SEJAUH MANA? 

Ya. Syafaat benar. Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa syafaat benar-benar 

ada. Kita akan membahas ayat-ayat dan hadis-hadis itu pada waktunya. Pertama-tema 

kita akan membahas bagian kedua dari pertanyaan di atas: Siapakah yang memberikan 

syafaat, dan seberapa jauh? Pasalnya, menjawab bagian ini memberikan jawaban pula 

atas bagian pertama pertanyaan. 

Para nabi, wali, dan syuhada bisa memberikan syafaat sesuai dengan tingkatan yang 

Allah berikan kepada mereka. Hanya saja, puncak syafaat ada pada Rasulullah saw. yang 

memiliki kecerdasan utama. Dia telah memberi setiap nabi doa yang terkabul dan syafaat. 

Mereka telah mempergunakannya di dunia, sementara Rasul saw. menyimpannya untuk 

akhirat. Karena itu, di akhirat nanti beliaulah pemilik syafaat paling agung. Umat beliau 

akan berkumpul di bawah panji Muhammad agar pemilik kedudukan terpuji itu dapat 

memberikan syafaat yang akan didapat setiap umat Muhammad saw. sesuai dengan 

bagian kelayakannya. 

Dunia fana dan tidak abadi. Semua problem dan kesulitan di dunia—dari satu sisi—akan 

menjadi penebus dosa. Akan tetapi, akan datang kepada manusia suatu hari yang 

menakutkan ketika tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bisa 

menyelamatkan. Itulah hari yang kita sebut dengan akhirat. Di sini, Rasulullah saw. sang 

pemilik syafaat agung, akan muncul untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. 

Tentu saja, syafaat memiliki batasan tertentu. Syafaat pun hanya bisa terwujud sesuai 

dengan kehendak Allah Swt. dan izin-Nya: “Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di 

sisi Allah kecuali dengan izin-Nya.”[1] 

Ini sangat wajar, sebab para pemberi syafaat bisa saja bertindak berdasarkan 

perasaannya dan melampaui batas sehingga mereka meminta rahmat Ilahi secara tidak 

logis. Hal ini tidak sesuai dengan adab kepada Allah Swt. Karena itu, Allah Swt. telah 

menetapkan neraca dan standar syafaat. Dengan itu menjadi jelaslah siapa yang bisa 
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memberikan syafaat, kepada siapa syafaat bisa diberikan, serta seberapa besar syafaat 

dapat diberikan. Sebagaimana pada setiap perbuatan Allah Swt. terdapat keadilan dan 

keseimbangan, demikian pula terdapat keadilan dan keseimbangan dalam syafaat yang 

akan Allah berikan di akhirat. Seandainya batasan-batasan tidak ditetapkan, tentu 

sebagian mereka akan mempergunakan syafaat secara tidak benar. Seandainya syafaat 

tidak diberi batasan, hal ini pada sebagian orang—ketika melihat manusia dibakar dalam 

neraka—akan menimbulkan rasa kasihan kepada mereka sehingga meminta seluruh 

orang kafir, munafik, dan pendosa untuk dimasukkan ke surga. Akan tetapi, permintaan 

semacam ini sudah melampaui hak miliaran orang mukmin. 

Seandainya syafaat diserahkan kepada rasa kasihan manusia, tentu akan terbuka peluang 

untuk dimanfaatkan oleh para pendosa dan orang-orang kafir. Ini berarti rahmat Tuhan 

juga mencakup orang-orang kafir yang berdosa karena telah mengingkari setiap aturan, 

setiap hukum, dan setiap keindahan dari Allah Swt. di alam ini sekaligus menghinakan 

dan memalsukannya. Padahal, orang kafir memikul dosa besar yang tidak bisa ditampung 

alam dalam setiap detik kehidupannya. Karena itu, memberikan rahmat kepada orang-

orang berjiwa buruk dan kelam semacam itu berarti tidak menghormati rahmat itu 

sendiri. 

Rasul saw. bersabda bahwa beliau menyimpan syafaatnya untuk mereka yang melakukan 

dosa besar di antara umatnya. Dalam hal ini—sebagaimana dalam segala hal—beliau 

adalah sosok yang adil. Seluruh umat mendapatkan pelipur lara dalam hadis di atas 

seraya berharap mendapatkan syafaat beliau. Suatu hari ketika al-Hallaj menerangkan 

hadis ini, ada sesuatu yang menarik. Ia telah melampaui batas dengan berkata kurang 

lebih sebagai berikut, “Wahai sultan para nabi, mengapa engkau menetapkan batasan 

tersebut? Mengapa engkau tidak meminta syafaat untuk seluruh manusia? Seandainya 

engkau meminta hal itu kepada Tuhan, pasti Dia mengabulkan.” 

Andaikan ketika itu ia sadar, tentu ia mengetahui bahwa Rasul saw. tidak mengutarakan 

sabda tersebut berdasarkan hawa nafsunya: “Dan tidaklah dia (Muhammad) berbicara 

berdasarkan hawa nafsu.”[2] 

Ya. Sebagaimana dikatakan al-Hallaj, seandainya Rasul saw. meminta kepada Allah Swt. 

syafaat untuk seluruh manusia, pasti dikabulkan. Tetapi, Rasul saw. sangat sopan kepada 
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Tuhannya. Beliau hanya mengatakan apa yang dikatakan Tuhan. Beliau tidak akan 

melampaui batas. Di antara standar yang ditetapkan Tuhan mengenai syafaat adalah 

kelayakan seseorang untuk menerima syafaat. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Swt.: 

“Maka syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat untuk mereka (orang-orang 

kafir).”[3] 

Dari sini kita mengetahui bahwa syafaat bukan tanpa batas dan bukan untuk semua 

orang. Selain itu, tidak ada syarat diterimanya syafaat seseorang untuk seseorang 

lainnya. Yang menjadi dasar dalam hal ini adalah kehendak Ilahi pada setiap hal dan 

urusan. Orang kafir bersama kekufurannya berada di luar wilayah syafaat. Tidak seorang 

pun dapat memberikan syafaat kepadanya. Kalaupun diberikan kepadanya, syafaat itu 

tidak akan diterima. 

Allah Swt. mengajarkan doa berikut ini yang mengandung petunjuk tentang kewajiban 

menjaga ketinggian tekad: “Dan orang-orang yang berdoa, „Wahai Tuhan kami, berilah 

kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata serta jadikanlah kami sebagai 

pemimpin bagi orang-orang bertakwa.’”[4] Artinya: Berilah kami, wahai Tuhan, istri dan 

anak-anak saleh yang menjadi penyejuk hati kami. Berilah kami teman hidup yang 

menguatkan kami dan membuat kami rindu untuk berjalan kepada-Mu. Jadikanlah anak-

anak dan keturunan kami sebagai sarana turunnya rahmat-Mu kepada kami setelah kami 

tiada lewat amal dan doa saleh mereka. Wahai Tuhan, janganlah Engkau hanya 

menyampaikan kami ke tingkat orang bertakwa, tetapi lebih dari itu ke tingkat pemimpin 

orang bertakwa. 

Pemahaman semacam ini merupakan ekspresi tekad yang tinggi dan permintaan akan 

kelayakan mendapatkan syafaat dari Allah Swt. dalam batas-batas yang Dia terangkan 

kepada kita. Seandainya Allah Swt. tidak mengungkapkan pemberian syafaat, tentu kita 

tidak tahu bagaimana memintanya. Ketika Allah Swt. memberitahu kita bagaimana 

meminta, berarti Dia akan memberikan permintaan kita itu. Kita mengharapkan dan 

menantikannya lewat rahmat-Nya yang luas. Karena itu, kita harus memahaminya secara 

baik. Ya, mencukupkan diri dengan meminta salah satu bagian di surga adalah tanda 

lemahnya tekad. Padahal, Allah ingin tekad kita tinggi dengan meminta kepada-Nya agar 

menjadikan kita sebagai pemimpin orang bertakwa dan memberi kita kelayakan 

memberikan syafaat untuk mereka. 
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Rasul saw. melukiskan salah satu gambaran akhirat: 

Nabi Nuh dipanggil dan ditanya, “Apakah engkau telah menyampaikan?” “Ya,” jawabnya. 

Kaumnya lalu dipanggil, “Apakah dia telah menyampaikan kepada kalian?” Mereka 

menjawab, “Tidak ada seorang pemberi peringatan yang datang kepada kami. Tidak 

seorang pun datang kepada kami.” Dia pun kembali ditanya, “Siapa saksimu?” Nabi Nuh 

menjawab, “Muhammad dan umatnya.” Kalian kemudian didatangkan dan kalian 

memberikan kesaksian bahwa ia telah menyampaikan. Demikianlah firman Allah Swt.: 

“Begitulah Kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan (adil) agar kalian menjadi saksi 

atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian.”[5] 

Ya. “Begitulah Kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan (adil) agar kalian menjadi 

saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian.”[6] 

Syafaat benar dan nyata. Semua orang besar akan memberikan syafaat, namun dalam 

batas-batas yang Allah tetapkan. Jika kita melihat tugas kesaksian sebagai salah satu 

bentuk syafaat, seluruh umat Muhammad bisa memberikan syafaat. Orang yang 

mengingkari syafaat tidak akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di 

akhirat, karena Allah Swt. akan memperlakukan hamba-Nya sesuai dengan pemahaman, 

pengetahuan, dan harapannya kepada-Nya. 

[1] Q.S. al-Baqarah: 255. 

[2] Q.S. al-Najm: 3. 

[3] Q.S. al-Muddatstsir: 48. 

[4] Q.S. al-Furqân: 74. 

[5] H.R. Tirmizi. 

[6] Q.S. al-Baqarah: 143. 
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SAAT KEMUNCULAN SETIAP DAKWAH, PARA 

PELAKU DAKWAH DIPERINTAHKAN UNTUK 

MELAKUKAN PERJALANAN SUCI 

Saat kemunculan setiap dakwah, para pelaku dakwah diperintahkan untuk 

melakukan perjalanan suci. Apakah perjalanan yang dilakukan hari ini dari sebuah 

negeri ke negeri lain di jalan kebenaran dapat dianggap sebagai perjalanan suci? 

Yang dimaksud dengan perjalanan suci adalah hijrah. Hijrah adalah persoalan besar yang 

mengandung berbagai pengertian dan hakikat agung. Sebagaimana istilah tersebut 

bermakna hijrah dari satu negeri ke negeri lain, ia juga bermakna hijrah dari satu prinsip 

dan akidah menuju prinsip dan akidah yang lain. Atau, ia juga bermakna hijrahnya 

manusia dari dirinya menuju dirinya. Aku tidak tahu apakah bisa memenuhi hak dan 

pengertian mendalam yang dimiliki oleh istilah tersebut atau tidak. Namun, aku akan 

menjelaskan semampuku dengan meminta pertolongan, karunia, dan anugerah Allah 

Swt. 

Hijrah merupakan landasan penting dalam setiap dakwah besar. Beberapa hal berikut 

harus diperhatikan: tidak ada penyeru dakwah besar, tidak ada pemilik pemikiran besar, 

serta tidak ada pengemban tugas besar yang tidak berhijrah. Setiap penyeru dakwah 

telah meninggalkan negeri tempat kelahirannya dan demi dakwahnya ia pergi ke negeri 

lain. Aspek yang paling mengandung keberkahan dan paling penting dalam persoalan ini 

adalah bahwa hijrah merupakan perintah Allah Swt. Ada beberapa makna hijrah yang 

memiliki urgensi khusus bagi pehijrah yang mengabdikan dirinya pada dakwah. 

Meskipun tidak ada yang memberikan sebutan “Sang Nabi Pengembara” kepada Ibrahim 

a.s., sebutan tersebut layak untuk disandang beliau. Pada masa itu ketika transportasi 

sangat sulit, kita mendengar suara beliau di Babilonia tempat beliau menyuarakan 

dakwah, kemudian kita melihat beliau sudah berada di Kan’an, lalu di Suriah yang 

menjadi tempat Firaun. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa yang berkuasa di sana 

saat itu adalah seorang penguasa zalim bernama Shaduq. Saat itulah istrinya yang suci, 
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Sarah, berdoa kepada Allah agar Dia melindungi kelompok mukmin dari sikap buruk 

orang-orang yang zalim. 

Jadi, Ibrahim a.s. telah mengembara ke berbagai penjuru bumi bersama istrinya untuk 

membisikkan ke telinga orang yang beliau temui seraya mengajaknya kepada Allah Swt. 

semata. Tidak lama kemudian, beliau sudah berada di tanah suci yang telah runtuh. Beliau 

pergi ke tanah Mekah al-Mukarramah tempat akan lahir sang pemimpin para rasul, 

Muhammad saw., yang akan menjadi mihrab dan kiblat suci kaum mukmin hingga Hari 

Kiamat serta yang kehancurannya menjadi tanda terbesar akan datangnya Hari Kiamat.  

Ibrahim a.s. datang ke tanah suci itu. Beliau melihat bagaimana arus fisik dan nonfisik 

telah meruntuhkannya. Yakni, arus kesesatan bekerja sama dengan arus air yang 

menyerang dari pegunungan. Seolah-olah Allah Swt. telah menyerahkan Ka’bah yang suci 

kepada beliau (baik fisik maupun esensinya) pada hari yang kelam itu. 

Ibrahim a.s. memutuskan untuk merenovasi Ka’bah bersama anaknya di atas bekas-

bekasnya yang masih tersisa. Ibrahim a.s. kemudian melakukan seruan dengan mengajak 

seluruh manusia untuk mengunjungi Ka’bah. Ajakan tersebut disambut oleh para pemilik 

jiwa yang hidup dan mereka segera menuju sana. Para peneliti berpendapat bahwa 

seruan Muhammad saw. mengacu kepada seruan Ibrahim a.s.: “Dan serulah manusia 

untuk melakukan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan 

mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”[1] 

Kedudukan tanah haram itu adalah maqam tinggi tempat manusia bisa membangun 

hubungannya dengan Tuhan. Tawaf yang dilakukan manusia di seputar rumah suci itu 

adalah pekerjaan yang tidak tergambarkan. Rasul saw. bersabda, “Bila imam membaca 

‘ghayr almaghdhûb „alayhim wa lâ al-dhâllîn,’ ucapkanlah ‘âmîn.’ Barang siapa ucapannya 

bertepatan dengan ucapan para malaikat, diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu.”[2] 

Ka’bah merupakan tempat tawaf seluruh makhluk spiritual dan malaikat hingga Sidratul 

Muntaha. Ketika kita melakukan tawaf di seputar Ka’bah, berarti kita berada dalam 

penyaksian dan pemeliharaan Allah Swt. seraya bertawaf bersama ruh para nabi. Di 

tempat penuh berkah semacam itulah, lahir Rasul kita, Muhammad saw. Tempat tersebut 

termasuk tempat hijrah panjang yang terpenting bagi Ibrahim a.s. Seolah-olah ia 
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menyelesaikan hijrahnya di sana. Di sinilah tumbuh pohon yang merupakan tujuan hijrah 

itu. Dari pohon itu muncul dua cabang besar yang abadi. Salah satunya menghasilkan 

buah berkali-kali, sementara cabang lainnya, yaitu cabang Ismail, menghasilkan satu 

buah yang, jika diletakkan pada salah satu sisi timbangan, akan lebih berat daripada 

semua nabi besar. Ia menjadi kebanggaan generasi berikutnya. Buah ini adalah 

Muhammad saw., sosok tepercaya, jujur, dan cerdas. Beliau merupakan hasil dan buah 

dari hijrah Ibrahim a.s. 

Mengapa gelar al-Masih diberikan kepada Nabi Isa a.s.? Salah satu pengertian al-Masih 

adalah sang pengembara di bumi. Isa a.s. telah melakukan pencarian di berbagai tempat 

terhadap orang yang mau menyerahkan hatinya kepada kebenaran. Hasil dari 

pengembaraan panjangnya adalah dua belas orang pembantu beliau. Isa a.s. menerima 

kedua belas orang itu sebagai murid beliau guna membuka dunia bersama mereka, 

menunaikan amanat agung yang beliau emban, serta merealisasikan dakwah agung 

bersama mereka. Jika kita mengingat bagaimana salah seorang murid beliau berkhianat, 

beliau pergi membuka dunia dengan sebelas orang murid. Meskipun tidak diketahui di 

mana beliau lahir, kita mengetahui ke mana beliau menuju dalam hijrahnya yang suci. 

Sejumlah buku sejarah menyebutkan bahwa dalam hijrah dan pengembaraannya, beliau 

telah sampai ke pusat kota Anatolia. Beliau telah mengembara ke seluruh pelosok 

Palestina dan Jazirah Arab. Ketika usianya mencapai 33 tahun, beliau meninggalkan 

dunia yang fana ini dan diangkat menuju alam lebih tinggi yang khusus untuk beliau. 

Beliau telah mengembara ke banyak tempat di dunia lebih banyak daripada yang 

dilakukan kebanyakan pengembara. Beliau mencari pemilik hati bersih yang mau 

mendengarkan pesan dakwah beliau. 

Musa a.s. besar di istana Firaun. Meskipun terbiasa dengan kehidupan mewah di istana, 

beliau juga merupakan sosok pengembara. Jika kita mencermati dan memerhatikan 

kehidupan para nabi besar, kita akan mengetahui bahwa hijrah merupakan ciri bersama 

di antara mereka. 

Tentu saja, pengembara terbesar di antara mereka semua adalah Rasul kita, Muhammad 

saw., karena hijrah mencapai puncak pada diri beliau. 
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Beliau telah menghimpun pengabdiannya dari awal hingga akhir. Dengan kata lain, beliau 

memulai ibadah dengan bentuk paling sempurnanya yang tidak pernah dilakukan siapa 

pun sebelumnya. Di langit beliau bersama Jibril a.s., sementara di bumi beliau duduk 

bersama orang-orang badui dan makan dalam hidangan yang sama. 

Hijrah beliau dari Mekah adalah hijrah yang berat namun memiliki sejumlah makna 

mendalam. Kita tidak mengetahui bagaimana nabi-nabi lain menempatkan persoalan 

hijrah ini. Adapun Nabi Muhammad saw. selalu mengikat perjanjian dan berjabat tangan 

seraya memberikan syarat dan berkata, “Engkau harus berhijrah.” Bahkan, pada masa itu 

beliau tidak mau menatap orang yang tidak berhijrah tanpa sebab. Yakni, beliau tidak 

mau menatap orang munafik. Walid ibn Walid, Ayyasy ibn Abu Rabi’ah, dan Salamah ibn 

Hisyam tidak bisa ikut berhijrah karena sebab-sebab tertentu. Mereka bertiga termasuk 

orang-orang yang berbahagia di samping kaum Muhajirin. Karena itu, Rasul saw. 

berusaha mengisi celah yang terdapat di luar kehendak mereka dalam kehidupan mereka 

dengan mendoakan mereka. Beliau mengangkat tangan seraya berdoa selepas rukuk, “Ya 

Allah, selamatkan Walid ibn Walid, Salamah ibn Hisyam, Ayyasy ibn Abu Rabi’ah serta 

mukmin yang lemah lainnya. Ya Allah, timpakanlah hukuman-Mu kepada kaum yang 

zalim itu dan jadikanlah hukuman-Mu itu seperti tahun-tahun bencana yang dialami 

kaum Yusuf.” Allah Swt. kemudian menurunkan firman-Nya: “Tidak ada sedikit pun 

campur tanganmu dalam urusan mereka atau Allah menerima tobat mereka atau 

mengazab mereka karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim.”[3] 

Ya. Beliau berdoa dan bermunajat kepada Tuhan, karena mereka termasuk orang-orang 

yang masuk Islam. Ayyasy adalah saudara seibu Abu Jahal. Ketika mengucapkan dua 

kalimat syahadat, kedua tangan dan kakinya langsung diikat. Ia terus berada dalam 

kondisi demikian hingga penaklukan kota Mekah. Ia diikat dengan besi, dihina, dan 

dipukul oleh kakaknya, Abu Jahal, dan anak Abu Jahal, Ikrimah, yang di kemudian hari 

masuk Islam dan menjadi salah satu pahlawan Yarmuk. Adapun Salamah ibn Hisyam 

adalah saudara seayah Abu Jahal. Kedua tangan dan lehernya juga diikat dengan besi. 

Walid ibn Walid adalah saudara kandung tertua Khalid ibn Walid dan anak Walid ibn 

Mughirah. Yang menakjubkan mereka bertiga adalah orang-orang muslim dengan paha 

terikat. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menuju Rasulullah saw. dan 

berhijrah bersama beliau. Namun, mereka tidak dapat mengatasi kesulitan dan rintangan 
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yang menghadang mereka. Karena itu, Rasulullah saw. mengangkat tangan setelah rukuk 

dalam salat fajar untuk mendoakan keselamatan mereka. Kadang beliau juga berdoa 

untuk mereka dalam salat zuhur, magrib, dan isya. 

Hijrah sangat penting bagi Rasulullah saw. Beliau selalu memberikan pesan kepada setiap 

orang yang berbaiat kepadanya untuk berhijrah serta mendoakan orang yang lemah 

untuk diberi kemudahan dalam berhijrah. Ketika Sa’ad ibn Abi Waqqash sakit di kota 

Mekah yang baru saja dikuasai kaum muslim, ia sangat gelisah. Kegelisahan itu ia 

perlihatkan kepada Rasulullah saw. yang menjenguknya. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, 

apakah aku akan ditinggal setelah para sahabatku tiada? Apakah aku akan tertinggal dari 

hijrahku?”[4] Artinya, meskipun Mekah tanah suci dan penuh berkah, mereka gelisah dan 

takut kalau tinggal jauh dari tempat hijrah mereka. 

Hijrah adalah sebuah amal saleh yang mendatangkan rida Allah Swt, karena orang yang 

berhijrah melakukan pengorbanan besar di jalan Allah Swt. Manusia sangat mencintai 

keluarga, anak-anak, dan tanah air tempat ia dilahirkan. Betapa banyak penyair yang 

mendendangkan tanah airnya dan meratapi kegalauan akibat jauh darinya. Perasaan ini 

terdapat pada semua orang. Karena perasaan itu adalah fitrah, manusia tidak dapat 

mencabut perasaan tersebut dari hatinya. Kerinduan Abu Bakar r.a. dan lainnya juga 

demikian. Mereka telah berhijrah ke Madinah demi akidah dan dakwah, namun 

kerinduan kepada tanah air tetap membakar hati mereka. Orang semacam Abu Bakar r.a. 

yang tidak pernah sedikit pun berpikir untuk berpisah dengan Rasul saw. juga 

merindukan Mekah dan kesal dengan sikap kaum musyrik yang menjadi sebab ia 

meninggalkan negeri dan tanah airnya. Ketika pergi meninggalkannya, ia berkata kepada 

Mekah, “Demi Allah, aku akan keluar darimu. Aku tahu bahwa engkau adalah negeri Allah 

yang paling kucintai dan paling mulia bagi-Nya. Kalaulah bukan karena pendudukmu 

mengusirku, tentu aku tidak akan keluar.”[5] 

Ini adalah bentuk rasa rindu dan cinta. Karena itu, kita harus mencermati persoalan 

hijrah dari sisi ini pula. Para sahabat dilahirkan di Mekah, besar, dan terbiasa di sana. Di 

sana pun terdapat rumah suci yang dibangun oleh ayah mereka, Ibrahim a.s. dan 

didatangi oleh ribuan manusia dari seluruh penjuru setiap tahun. Mereka adalah para 

pemelihara dan penjaga Ka’bah. Di antara mereka ada yang bertugas melayani para 

pengunjung, ada yang bertugas menyediakan air zamzam bagi para pengunjung, serta 
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ada yang bertugas memerhatikan hewan-hewan kurban yang diberikan para 

pengunjung. Masing-masing memiliki tugas. Biasanya sulit bagi seseorang untuk 

meninggalkan sesuatu yang telah biasa baginya. Kita, misalnya, telah biasa merasakan 

sejumlah perasaan mendalam yang dihembuskan bulan Ramadan, berikut puasa, buka 

puasa, dan pelaksanaan salat tarawihnya. Juga muncul perasaan mendalam ketika pergi 

berhaji dan pulang darinya. Kesedihan karena berpisah—meski bersifat sementara—

muncul dalam diri kita. Banyak di antara kita yang mengalami hal ini berkali-kali. 

Nah, para sahabat meninggalkan tanah air mereka, rumah mereka, anak mereka, dan 

keluarga mereka. Ketika Umar r.a. berhijrah, ia tidak pergi bersama istrinya. Ketika Abu 

Bakar r.a. berhijrah, ia tidak pergi bersama anaknya, Aisyah r.a. Kita tidak mengetahui ke 

mana ia menetap. Demikian pula dengan para istri Abu Bakar yang nama mereka pun 

tidak kita kenal. Kita juga tidak mengetahui di mana orang tuanya yang telah buta, Abu 

Quhafah, tinggal. Bagaimana ia bisa meninggalkan mereka semua? Tidak. Mereka semua 

adalah contoh sosok yang mengasihi dan mencintai. Mereka memiliki hubungan 

kekeluargaan yang sangat kuat, namun hijrah di jalan Allah Swt. melebihi segalanya. 

Karena itu, mereka meninggalkan semua milik mereka di Mekah dan pergi berhijrah. Di 

antara mereka ada yang berhijrah secara terang-terangan seraya menantang semua 

orang dan di antara mereka ada yang tidak mengenal hal lain selain hijrah di jalan Allah 

Swt. Artinya, mereka melangkah dan pergi menuju sesuatu yang tidak jelas dan tidak 

diketahui. Di tanah air yang mereka tinggalkan, mereka memiliki segalanya: rumah, anak, 

keluarga, dan harta. Kemiskinan, kesepian, keterasingan, dan kesendirian sedang 

menanti mereka di tempat yang mereka tuju. Ketika itu mereka tidak tahu bahwa 

penduduk Madinah yang setia akan menyambut dan menjamin mereka. Di samping 

menampilkan sosok manusia yang teguh dan lurus, mereka juga membantu munculnya 

komunitas yang istimewa, yaitu kaum Ansar. 

Demikianlah—sesuai dengan posisi kaum Muhajirin yang penuh berkah itu—kaum 

Ansar mempelajari karakter hawâriyyîn (para penolong nabi) dari kaum Muhajirin. 

Sebaliknya, kaum Muhajirin mempelajari sifat menolong dan saling membantu dari kaum 

Ansar. Bentuk dan model kehidupan kedua komunitas tersebut tidaklah sama. Cara 

berpikir mereka berbeda. Tingkat dan cara dialog di antara mereka juga tidak sama. 

Karena itu, kaum Muhajirin menghadapi banyak hal. Seluruh kehidupan mereka dipenuhi 
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kesan hijrah. Kendati demikian, tidak satu pun dari mereka kembali ke Mekah kecuali 

seorang penyair buruk yang pulang ke Mekah karena imannya yang lemah. Adapun 

semua orang lainnya tidak ada yang berpikir untuk kembali ke Mekah. Hijrah yang telah 

memperkokoh iman para sahabat dan telah memberikan warna istimewa kepada kaum 

muslim dan Islam, saat ini juga merupakan hal penting. 

Hijrah memberikan banyak manfaat kepada generasi Al-Quran, sebab di samping jejak 

positif di negeri tempat ia lahir dan besar, setiap orang juga meninggalkan jejak negatif. 

Setiap orang memiliki kenangan buruk di desanya, negerinya, dan di antara teman-

temannya. Ada saat-saat ia berselisih dengan mereka atau bersikap tidak baik kepada 

mereka. Semua ini tidak sesuai dengan kewibawaan yang harus dimiliki olehnya setelah 

ia memikul tugas dakwah di jalan Allah. Sikap kekanak-kanakan yang dulu ia miliki—

yang pada periode usia tertentu sulit dijauhi—bisa jadi tetap melekat di benak sebagian 

orang padahal ia telah menerima tugas dakwah, dan itu bisa menjadi sebab dan faktor 

penilaian negatif terhadapnya. 

Misalnya, orang-orang Mekah menyebut Nabi saw. sebagai anak yatim peliharaan Abu 

Talib. Ya, kepada dunia mereka, menyebut beliau anak yatim Abu Talib. Dengan itu 

mereka ingin merendahkan kedudukan dan risalah beliau. Mereka ingin menggunakan 

keyatiman Nabi saw. sebagai senjata untuk menyerang beliau. Mereka ingin berkata, 

“Celaka engkau! Orang yang dulu ketika kecil duduk bersama kami di gang-gang dan suka 

berjalan di pasar sekarang mengaku telah naik ke langit dan membawa berita yang tidak 

masuk akal.” Demikianlah yang terjadi padahal Allah Swt. telah menyiapkan beliau sejak 

kecil untuk misi kenabian dan kerasulan serta menjaga dan melindungi beliau dari segala 

hal yang mengotori misi beliau. Contohnya adalah apa yang Nabi saw. ceritakan: 

Aku tidak pernah berhasrat melakukan keburukan yang biasa dilakukan orang-orang 

jahiliah kecuali dua kali. Itu pun dicegah oleh Allah. Aku pernah berkata kepada seorang 

teman dari Quraisy ketika menjaga kambing milik keluarganya di Mekah, “Tolong awasi 

kambing-kambing ini agar malam ini aku bisa bergadang sebagaimana para pemuda.” 

“Baik,” jawabnya. Aku pun keluar. Ketika mendekati rumah pertama di Mekah, aku 

mendengar nyanyian, suara rebana, dan suling. Aku pun bertanya, “Keramaian apa ini?” 

Orang-orang menjawab, “Pesta perkawinan fulan dengan fulanah.” Akhirnya, aku duduk 

untuk mendengarkan. Tetapi, kemudian Allah menutup telingaku hingga tertidur dan 
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baru terbangun oleh terik matahari. Aku lalu kembali kepada temanku. Ia bertanya, “Apa 

saja yang telah kaulakukan?” Kuberitahukan kepadanya apa telah yang terjadi. 

Selanjutnya, pada malam kedua aku melakukan hal yang sama [dan terjadi hal yang sama 

pula].”[6] 

Ya. Allah Swt. telah menyiapkannya untuk sesuatu. Saat masih muda, beliau telah ikut 

serta dalam pembangunan Ka’bah setelah hancur akibat banjir. Beliau memindahkan 

batu-batu. Tidak mungkin rasanya beliau ketinggalan dalam pekerjaan mulia semacam 

itu. Saat bekerja, Abbas berkata kepada Nabi saw., “Kalungkanlah sarungmu di leher agar 

terlindung dari batu.” Ketika hendak melakukan hal tersebut, beliau jatuh ke tanah dalam 

kondisi tidak sadar dengan mata menghadap ke langit. Begitu sadar, beliau langsung 

berteriak, “Sarungku, sarungku!” Beliau segera memasang sarungnya. Setelah kejadian 

itu, tidak seorang pun melihat beliau dengan aurat terbuka.[7] Allah Swt. menjaganya dari 

segala sesuatu yang tidak pantas bagi beliau karena beliau telah dipersiapkan untuk 

memikul risalah besar. Meskipun demikian, kaum musyrik Mekah tetap menyebut beliau 

sebagai anak yatim peliharaan Abu Talib. Dalam iklim semacam itu ketika Rasul saw. 

tidak mendapatkan pembelaan dan dukungan dari penduduk Mekah, kaum Ansar 

membuka hati mereka untuk beliau. Mereka juga membuka pintu negeri mereka dan 

pintu rumah mereka untuk beliau. Mereka berpasrah secara total kepada beliau ketika 

beliau meminta mereka untuk berbaiat dalam Baiat Aqabah II, “Berbaiatlah kalian 

kepadaku untuk mendengarkan dan taat baik dalam kondisi giat maupun malas, untuk 

memberikan nafkah baik kala sempit maupun lapang, untuk melakukan amar makruf dan 

nahi mungkar, untuk berbicara karena Allah dan tidak takut terhadap celaan orang yang 

mencela, serta untuk membela dan melindungiku jika aku datang kepada kalian sama 

seperti ketika kalian melindungi diri kalian, istri kalian, dan anak-anak kalian. Balasan 

semua itu adalah surga.”[8] 

Demikianlah, Rasul saw. merasa dirinya berada di tengah-tengah orang yang mengenal 

kedudukan beliau dan melihat beliau bagai mentari pagi yang bersinar cerah. Mereka 

menghormati beliau dengan penghormatan yang memang wajib diberikan kepada beliau. 

Mereka melihat beliau sebagai nabi sejak saat pertama kali mereka mengenal beliau. 

Mereka tidak mengetahui masa kanak-kanak beliau. Mereka menghormati beliau 

layaknya seorang nabi. 
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Sebagaimana para sahabat dihinakan di negeri mereka di Mekah, tidak mudah bagi 

penduduk Mekah untuk mengakui kedudukan Bilal yang berkebangsaan Habasyah 

kecuali setelah penaklukan kota Mekah. Sebelumnya ia dan banyak sahabat lainnya, yang 

memiliki hati dan jiwa bersih, mendapatkan berbagai ujian dan penghinaan. Akan tetapi, 

di Madinah mereka menjadi komunitas yang dimuliakan dan dihormati. Bahkan kaum 

Ansar meminta kepada Rasul saw. untuk menjadikan kaum Muhajirin sebagai bagian dari 

mereka sehingga dapat menggunakan harta dan rumah mereka. Ini merupakan sisi lain 

lain dari hijrah. 

Perlu diketahui bahwa kaum Muhajirin mendapatkan perhatian khusus dari Nabi saw., 

sementara Rasul saw. sang memimpin hijrah sejak kecil telah disiapkan untuk memikul 

risalah dan berada di bawah perlindungan Allah Swt. 

Bagi kita, hijrah sangat penting dilihat dari sisi dakwah karena setiap orang di antara kita 

memiliki kesalahan sesuai dengan konsekuensi alamiah sebagai manusia. Kadang banyak 

komentar buruk orang tentang kita. Karena itu, adalah lebih baik berhijrah dari tempat 

kita tinggal, sebab betapapun niat ini bersih, tidak adanya gambaran cacat tentang kita di 

benak para pendengar adalah sangat penting. Bahkan, kita harus menjadi contoh yang 

memberikan keamanan dan ketenteraman serta bisa dipercaya oleh mereka. Hal ini tidak 

mudah kecuali kalau kita berada di tengah orang-orang yang tidak mengetahui 

kekeliruan dan kekurangan kita sebelumnya serta memandang kita seperti sosok yang 

seolah-olah turun dari langit. Ini sangat penting. 

Ketika Allah Swt. menghijrahkan seluruh dai dan pembaru, tampak bahwa hijrah 

merupakan hukum Ilahi. Seolah-olah Allah Swt. mengharuskan seluruh dai dan mubalig 

untuk berhijrah. Misalnya, salah seorang mereka berada di timur Anatolia, namun kita 

mendengar suaranya bergema di barat Anatolia atau di Istanbul. Kita melihat Imam al-

Ghazali banyak melakukan pengembaraan. Kita melihat Imam Rabbani juga mengembara 

di sepanjang India. Ketika kita mencermati kehidupan dan perjuangan para tokoh 

istimewa, kita mengetahui betapa hijrah mempunyai kedudukan penting. 

Perjalanan suci itu saat ini, dilihat dari sisi dakwah, menjadi lebih penting daripada 

sebelumnya. Apabila seorang saudara mukmin melakukan hijrah ke negeri kafir, kita 

tidak boleh menilainya sebagai sesuatu yang buruk. Benar bahwa sekarang tidak ada 
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Madinah al- Munawwarah, tetapi akan ada kota-kota yang berusaha meniru Madinah. 

Dengan kata lain, agar kita bisa tampil di hadapan “pemilik Madinah”, kita harus 

membangun madinah-madinah lain. Agar kita bisa berkata, “Kami telah meninggalkan 

kota kami, wahai Rasulullah, untuk menyiapkan madinahmu,” diperlukan kota-kota 

tempat hijrah. Karena itu, kita tidak bisa menyepelekan sikap orang-orang yang pergi ke 

pelosok bumi untuk menyebarkan Islam dan berhijrah demi itu, karena mereka tidak 

melakukannya demi keuntungan materi atau kepentingan pribadi. Tujuan mereka adalah 

menyebarkan Islam dan meraih rida Allah Swt. 

Orang-orang yang berhijrah untuk dakwah, entah berasal dari Turki atau dari seluruh 

penjuru dunia Islam, akan mendapatkan ganjaran mereka sesuai dengan niat mereka, 

sebagaimana kaidah: “Amal perbuatan itu dengan niat, dan setiap orang mendapatkan 

apa yang diniatkannya.” Kita berdoa kepada Allah Swt. agar menempatkan mereka di sisi 

generasi pertama pehijrah. Dengan kata lain, semoga Allah Swt. mengumpulkan mereka 

yang berhijrah itu dengan kaum Muhajirin dan para penolong agama ini dengan kaum 

Ansar. Ketika Dia memanggil pada Hari Kiamat, “Hendaklah para pehijrah berkumpul,” 

kita berharap mereka berada di belakang kaum Muhajirin pertama yang terdiri dari para 

sahabat. Siapa yang tahu orang yang mungkin ada di depannya? Bisa saja Abu Bakar r.a., 

Umar ibn Khattab r.a., atau Usman. 

Kadang kita tidak mampu mewujudkan pemikiran yang menjadi alasan berhijrah, tetapi 

sepanjang niat mereka berhijrah ikhlas di jalan Allah Swt., mereka akan beruntung dan 

sukses. Ini bisa dijelaskan dengan hadis Nabi saw.: “Barang siapa meminta mati syahid 

kepada Allah dengan tulus, niscaya Allah menyampaikannya ke tingkat para syuhada 

meskipun ia mati di atas ranjang.”[9] 

Ya. Jika salah seorang mereka ingin mengabdikan diri kepada agama Allah dan dakwah- 

Nya serta berencana untuk menyebarkan agama Allah hingga ke seluruh pelosok dunia, 

lalu ia menyeru, “Marilah kita pergi, melihat, menyaksikan, mengetahui, membimbing, 

serta meniti jalan Ibrahim, Musa, Isa, dan jejak Rasul saw. sebagai manusia teragung. 

Marilah kita menunaikan tugas kita ini,” maka meskipun ia mati di negerinya, kita 

harapkan ia dicatat oleh Allah dalam golongan orang yang berhijrah. 
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Semoga Allah Swt. memberi orang-orang yang menghabiskan usia mereka demi Islam 

dan dunia Islam pahala kaum Muhajirin dan ganjaran para syuhada. Allah adalah 

pelindung dan penolong terbaik. 

[1] Q.S. al-Hajj: 27. 

[2] H.R. Bukhari dan Muslim. 

[3] Q.S. Âl ‘Imrân: 128. 

[4] H.R. Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. 

[5] Al-Haitsami, Majma„ al-Zawâ‟id, III, h. 283 dan Musnad Abî Ya„lâ. 

[6] Al-Sîrah al-Halabiyyah, I, h. 200. 

[7] H.R. Bukhari dan Muslim. 

[8] Ibnul-Atsir, al-Bidâyah wa al-Nihâyah, III, h. 156 – 163. 

[9] H.R. Muslim, Tirmizi, dan al-Nasa’i. 
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AL-QURAN MEMERINTAHKAN KITA UNTUK 

MENAATI ULULAMRI. APAKAH HUKUM 

MENAATI PEMIMPIN? 

Ya. Al-Quran memerintahkan untuk menaati ululamri, “Wahai orang-orang beriman, 

taatilah Allah serta taatilah Rasul dan ululamri di antara kalian.”[1] 

Allah Swt. memerintahkan kita untuk mematuhi dan tidak menentang semua perintah 

Allah Swt. serta menyuruh kita untuk mematuhi Rasul. Kata “Rasul” dalam ayat di atas 

berbentuk definitif. Artinya, taatilah Rasul yang telah kalian diketahui, yaitu Muhammad 

saw. Sebenarnya kita mencintai semua nabi dan rasul serta beriman kepada mereka. Kita 

telah belajar mengimani dan mencintai mereka dari Rasul kita. Juga kita mengetahui 

kedudukan mulia mereka lewat ukuran yang diperkenalkan Rasul saw. kepada kita. Dari 

beliaulah kita mengetahui kedudukan mulia dan tinggi Nabi Isa a.s. meskipun keyakinan 

trinitas gereja mengotori citranya hingga identitas aslinya tidak lagi tampak. Kita 

mengenal seluruh nabi, sejak Adam a.s. sampai Isa a.s., lewat perantaraan Rasul saw.. 

Dengan demikian, untuk mengenal nabi-nabi lain, kita harus mengenal Rasul saw. 

terlebih dahulu sekaligus menaati dan mengitari orbit beliau yang bersinar. Ketika itulah 

semua persoalan akan jelas dan terang. 

Lalu “ululamri di antara kalian.” Artinya, taatilah ululamri kalian yang mengikuti jalan 

terang Rasul saw. Ikutilah semua pemimpin, entah mereka memimpin tiga orang, lima 

orang, ribuan orang, atau jutaan orang, selama mereka meniti jalan yang diterangkan 

Allah Swt. Dan ditunjukkan Rasul-Nya saw. serta selama mereka melewati jalan itu 

dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Meskipun pembangkangan terhadap para 

pemimpin selain mereka tidak dilakukan dalam batas dan ukuran tertentu, ketaatan 

hanya diberikan kepada pemimpin yang mengikuti jalan dan sunnah Rasul saw. 

Ayat di atas berbicara tentang ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan ululamri, yakni 

tentang tiga ketaatan yang terkait satu sama lain. Nabi saw. mendapatkan seluruh 

keagungan dan kedudukan mulia karena beliau adalah utusan Allah Swt. Beliau memang 

seorang manusia, namun beliau adalah perantara dan wasilah teragung bagi sampainya 
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kita kepada Allah Swt. Kita sangat bergantung kepada wasilah ini ketika meniti jalan kita. 

Wasilah yang terdapat di tangan Rasul saw. merupakan tali Allah yang kokoh yang jika 

kita berpegang padanya, kita akan sampai kepada Allah Swt. karena ujung lain tali 

tersebut berada di tangan Allah Swt. Ketika menggambarkan Al-Quran, Rasul saw. 

bersabda, “Kitab Allah adalah tali yang terbentang dari langit ke bumi. Ia adalah tali Allah 

yang kokoh. Ia adalah peringatan yang penuh hikmah dan jalan yang lurus. Ia membuat 

hawa nafsu tidak menyimpang serta membuat lisan tidak rancu, dan para ulama tidak 

pernah kenyang dengannya. Ia tidak pernah usang meskipun sering diulang dan 

keajaibannya tidak pernah sirna.”[2] 

Begitulah Nabi saw. Inilah tingkat keberpaduan ruh beliau dengan seluruh perintah Allah 

Swt. dan seluruh kewajiban kita kepada-Nya. Nabi bukanlah tuhan seperti yang dikatakan 

kaum Nasrani, namun ia merupakan cermin terang yang memantulkan manifestasi Allah 

Swt. Artinya, engkau tidak akan bisa menyaksikan jalan menuju Allah Swt. jika tidak 

menyaksikan cermin tersebut. 

Jalan itu jelas dan terang hingga saat ini. Ia juga akan jelas dan terang di masa mendatang. 

“Dan ululamri di antara kalian.” Sebagaimana Rasul saw. menetapkan hukum dengan 

hukum Allah Swt. dan meminta kaum mukmin untuk menaatinya atas dasar itu, orang 

yang kita sebut sebagai ululamri juga harus mengikuti jejak Rasul saw. dan menapaki 

jalannya. 

Abu Bakar al-Shiddiq r.a., Umar al-Faruq r.a., Usman, dan Ali, semuanya tidak pernah 

menentang Rasul saw. sedikit pun. Bagi mereka, lebih ringan jika mereka ditelan bumi. 

Mereka tidak pernah membangkang kepada Rasul saw. Kaum mukmin diperintahkan 

untuk menaati dan mematuhi para pemimpin seperti mereka. Seberapa jauh ululamri itu 

menentang Rasul saw., sejauh itu pula ketaatan kepada mereka tercabut betapapun 

besarnya pengabdian dan jasa mereka. Karena itu, ketaatan kepada pemimpin tidak 

bersifat mutlak. Apabila seorang pemimpin mematuhi dan mengikuti Rasul saw., ia wajib 

ditaati dan ketaatan ini merupakan ibadah. 

Kedua, wilayah ketaatan sangat luas dan saling terpaut. Rasul saw. bersabda, “Apabila 

tiga orang keluar bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara 

mereka sebagai pemimpin.”[3] Artinya, salah satu dari ketiga orang itu menjadi pemimpin, 
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sementara dua orang lainnya menaati arahannya. Selama mereka dalam perjalanan, ia 

bertanggung jawab atas semua aktivitas mereka dalam perjalanan, baik berdiri, duduk, 

tidur, rekreasi maupun lainnya. Wilayah ketaatan berawal dari sini. 

Salat mengajarkan ketaatan kepada kita, sebab ketika imam rukuk, kita juga rukuk, dan 

ketika imam sujud, kita juga sujud. Sebagaimana ketentaraan mengajarkan keteraturan, 

salat pun mengajarkan—di samping tujuan mendasarnya—keteraturan kepada kita. Kita 

menjadi terbiasa untuk memerhatikan dan mendengar saat salat berjamaah. 

Kaum mukmin yang hati dan akalnya terpaut dengan dakwah tidak mungkin berbuat 

sesuatu yang terkait dengan Islam secara individu semata melainkan secara kolektif dan 

lewat musyawarah di antara mereka. Ketika kondisi mengharuskan penyerahan sebuah 

persoalan kepada orang yang mereka anggap cerdas dan berpengalaman lalu sikap yang 

diambil sesuai dengan kesepakatan, ketaatan menjadi sesuatu yang wajib. Sebenarnya 

ketaatan kaum mukmin kepada ululamri yang merealisasikan musyawarah adalah 

bagian dari ketaatan kepada Allah Swt. 

Ya. Karena Allah dan kedudukannya, kita harus mendengar dan taat meskipun pemimpin 

itu adalah seorang budak berkulit hitam dan berkepala seperti kismis. Rasul saw. 

bersabda, “Dengarlah dan taatlah meskipun yang dijadikan pemimpin kalian adalah 

seorang budak dari Habasyah yang kepalanya seperti kismis.”[4] Ketika itu dan sesuai 

dengan adat masa itu, tidak pernah seorang berkebangsaan Quraisy menaati budak 

berkulit hitam. Namun, Rasul saw. datang untuk menghancurkan semua kebiasaan 

jahiliah. Pada waktu yang sama, ada pertanyaan yang muncul terkait dengan hadis 

tersebut: Apakah seorang pemimpin harus berasal dari Quraisy ataukah bisa saja seorang 

budak hitam diangkat sebagai pemimpin? Hadis ini menjadi dalil bolehnya mengangkat 

budak hitam sebagai pemimpin. 

Jadi, kaum mukmin harus bermusyawarah dalam setiap urusan terkait dengan 

pengabdian kepada Islam yang untuk mencapai sebuah keputusan tertentu atau 

menerima keputusan seseorang yang kecerdasan, pengalaman, dan keikhlasannya dapat 

dipercaya. Dari sini kemudian berawal ketaatan dan kepatuhan. Apabila sebaliknya dan 

tindakan setiap orang mengikuti pendapatnya sendiri, hasilnya adalah kekacauan. 

Karena hati tidak menyatu dan tidak sejalan, Allah Swt. akan menghalangi mereka untuk 
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mendapatkan keutamaan yang Dia limpahkan kepada jamaah. Seorang individu bisa jadi 

mempunyai target tertentu dengan kemampuan dan keistimewaan yang dimilikinya dan 

bisa jadi pula Allah mewujudkan targetnya. 

Namun, ada hal dan keutamaan yang tidak Allah berikan kecuali kepada jamaah. Apabila 

manusia telah merusak dan menceraiberaikan bangunan jamaah lalu setiap orang 

bertindak secara individu, mereka tidak akan mendapatkan karunia dan anugerah yang 

Allah berikan kepada jamaah. Salat istisqa, salat gerhana, salat id, dan berkumpul di 

Padang Arafah, seluruh aktivitas berjamaah ini hanya bisa terwujud dengan jamaah. 

Seluruh aktivitas tersebut tidak ditetapkan kecuali setelah kaum muslim sampai pada 

tingkat pembentukan jamaah. 

Meskipun salat ditetapkan di Mekah, salat Jumat ditetapkan di Madinah. Itu karena di 

Mekkah belum terbentuk jamaah. Setelah kaum muslim pasca hijrah membentuk jamaah, 

ketika itulah salat Jumat ditetapkan. 

Pada saat itu Madinah telah sampai pada fase dan periode tersebut sebelum Mekah. 

Benar bahwa salat Jumat belum wajib, namun As’ad ibn Zurarah telah menghimpun kaum 

muslim Madinah pada hari Jumat dan mengimami salat Jumat mereka karena suasana 

Madinah lebih tepat untuk aktivitas berjamaah daripada Mekah kala itu. 

Ketaatan adalah persoalan yang terkait dengan jamaah. Ketika manusia mulai bertindak 

dan bekerja secara kolektif, ketaatan dan kepatuhan menjadi sangat penting dalam setiap 

momen kecil maupun besar. Mukmin harus mengetahui makna ketaatan dan 

melaksanakannya. Rasul saw. sangat memerhatikan masalah ini dan bekerja keras untuk 

mengembangkan dan menumbuhkannya. Di sini kami hanya akan menyebutkan satu 

atau dua contoh. 

Suatu kali dalam pasukan terjadi ketegangan antara Ammar ibn Yasir r.a. dan Khalid ibn 

Walid r.a. Khalid mengucapkan kata-kata kasar kepada Ammar. Di sini kemudian Rasul 

saw. memberikan sesuatu yang layak bagi keduanya. Ammar termasuk generasi pertama 

yang masuk Islam, sementara Khalid adalah pemimpin dalam pasukan itu. Beliau saw. 

meminta Ammar untuk menaati pemimpinnya, sementara di sisi lain beliau juga menegur 
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Khalid atas sikapnya terhadap Ammar karena Ammar lebih dahulu beriman daripada 

Khalid. 

Pada kali lain Rasul saw. mengirim sebuah pasukan. Beliau berpesan kepada seluruh 

anggota pasukan untuk menaati pemimpin mereka. Di tengah perjalanan, sang pimpinan 

menyalakan api dan menyuruh anggota pasukannya, “Masuklah dalam api!” Sebagian 

mereka hendak masuk dalam api itu karena taat, namun sebagian lain berkata, “Kita 

harus mengabaikannya.” Mereka kemudian melaporkan hal tersebut kepada Nabi saw. 

Beliau saw. bersabda tentang orang-orang yang hendak masuk dalam api, “Seandainya 

mereka masuk dalam api itu, mereka akan terus berada dalam api hingga kiamat.” Beliau 

saw. menegaskan, “Tidak ada ketaatan dalam hal maksiat. Ketaatan hanya dalam hal 

kebaikan.”[5] Jadi, tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Khalik. 

Dengan demikian, kaidahnya di sini: ketaatan kepada pemimpin wajib kecuali dalam hal 

maksiat kepada Khalik. 

Untuk menguatkan makna ketaatan, beliau mengangkat Zaid ibn Haritsah r.a. sebagai 

pemimpin pasukan yang dipersiapkan ke Mu’tah. Zaid adalah anak angkat Rasulullah 

saw.[6] Padahal, dalam pasukan itu terdapat para sahabat senior, seperti Ja’far ibn Abu 

Talib r.a. yang merupakan sosok terkemuka dan sulit ditandingi karena amal-amalnya. Ia 

lebih tua delapan tahun daripada saudaranya, Ali ibn Abu Talib ra.. Ia pun termasuk 

kelompok pertama yang masuk Islam, pernah berhijrah ke Habasyah, dan telah 

membacakan Al-Quran kepada raja Najasyi dengan bacaan yang memberikan kesan dan 

pengaruh kuat kepada sang raja. 

Selain itu, Ja’far sangat fasih dalam berbicara. Ia pun dikenal lihai menggunakan pedang. 

Kendati keistimewaan Ja’far demikian banyak, Rasul saw. mengangkat Zaid ibn Haritsah 

sebagai pemimpin mereka. Buku-buku peperangan menyebutkan bahwa pasukan musuh 

dalam Perang Mu’tah berjumlah lebih dari 200 ribu orang, sementara yang akan 

menghadapinya Hanya berjumlah 3 ribu muslim. Jadi, hitunglah berapa pasukan yang 

harus dihadapi setiap muslim. Orang-orang yang berada di sekitar Ja’far saat perang 

berlangsung menceritakan bagaimana Ja’far tidak berpaling meski pedang-pedang terus 

menyerangnya dari semua sisi serta selalu saja ada bagian tubuhnya yang terpotong. 

Ketika itu Rasul saw. duduk di masjid Madinah seraya menjelaskan kepada para sahabat 

tentang apa yang menimpa pasukan muslim dengan rinci seolah-olah beliau 
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menyaksikan lewat layar. Beliau kemudian memberitahu mereka bahwa beliau melihat 

Ja’far berada di surga. Allah memberinya dua sayap yang dengan itu ia bisa terbang ke 

mana pun ia suka. Setelah syahidnya ketiga panglima, Rasul saw. bersabda, “Mereka telah 

diangkat ke surga dengan menaiki ranjang emas. Kulihat ranjang Abdullah ibn Rawahah 

berbeda dengan ranjang kedua sahabatnya. Aku bertanya, ‘Mengapa demikian?’ Dijawab, 

‘Mereka berdua telah pergi, sementara Abdullah ibn Rawahah sedikit ragu-ragu 

kemudian ia pun pergi.”[7] 

Demikianlah sosok Ja’far ibn Abu Talib r.a. Meskipun begitu, ia tidak menjadi pemimpin 

pasukan. Yang menjadi pemimpin adalah Zaid ibn Haritsah yang dulunya adalah budak 

lalu dibebaskan oleh Islam. Semua orang tunduk dan taat kepadanya. 

Ketika kaum muslim menyaksikan besarnya jumlah musuh, sebagian mereka berkata, 

“Kita mengirim surat kepada Rasulullah saw. untuk memberitahu jumlah musuh kita, 

entah beliau memberikan tambahan kekuatan kepada kita atau memberikan perintahnya 

yang kemudian kita kerjakan.” Salah seorang pemimpin pasukan, Abdullah ibn Rawahah 

r.a., berkata dengan penuh semangat, “Wahai kaum, yang kalian benci adalah mati syahid 

yang sesungguhnya kalian cari. Kita tidak memerangi manusia dengan jumlah, kekuatan, 

atau banyaknya orang. Kita Hanya memerangi mereka dengan agama ini yang Allah 

muliakan kita dengannya. Bertolaklah! Hanya ada dua kebaikan: menang atau mati 

syahid.” Mereka menjawab, “Demi Allah, Ibnu Rawahah benar.”[8] 

Dalam Perang Mu’tah, tiga panglima gugur sebagai syuhada. Kemudian, tibalah giliran 

Khalid ibn Walid r.a. yang bersedih melihat kucuran darah kaum muslim. Datanglah 

giliran sang panglima yang kelak menjadi kebanggaan kaum muslim selamanya. 

Beberapa bulan setelah masuk Islam, ia sudah berada di medan perang. Ada keinginan 

yang sangat kuat dalam dirinya untuk ikut dalam perang itu. Sejumlah kitab peperangan 

menyebutkan bahwa Rasul saw. Pada mulanya tidak setuju dengan keikutsertaannya 

dalam perang itu tetapi kemudian beliau mengizinkannya. Sekarang kita bertanya-tanya, 

“Apakah yang dipelajari Khalid dari Al-Quran dalam waktu yang singkat itu? Sejauh 

manakah ia mengenal Rasul saw.?” Ia mengenal beliau sampai tingkat ia bisa 

mengorbankan status sosialnya dan berada di bawah komando seorang mantan budak. 

Takdir kemudian menetapkannya berada di barisan terdepan. Begitu panglima pertama, 

Zaid ibn Haritsah r.a., mati syahid, pucuk pimpinan jatuh ke tangan Ja’far ibn Abu Talib 
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r.a. lalu—setelah panglima kedua syahid pula—kepada Abdullah ibn Rawahah r.a. 

Abdullah ibn Rawahah pun mati syahid untuk kemudian digantikan oleh Khalid ibn Walid 

yang takdir Tuhan telah menyiapkan kemunculannya sebagai panglima besar di masa 

mendatang. 

Sekarang marilah kita lihat masalah ini dari sisi semangat kebersamaan dan ketaatan. 

Rasul saw. mengajarkan ketaatan dan ketundukan ketika beliau mengangkat seorang 

bekas budak sebagai pemimpin pasukan. Tentu saja kita tidak boleh menilai persoalan 

tersebut dengan ukuran saat ini. Pasalnya, ketika itu seorang budak diperlakukan seperti 

binatang. Ia tidak bisa duduk dan makan bersama tuannya karena kedudukannya yang 

rendah. 

Ketika Rasul saw. menetapkan seorang bekas budak sebagai pemimpin pasukan, beliau 

mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip ketaatan dan ketundukan. Rasul saw. sangat 

memerhatikan aspek ini sampai-sampai sebelum wafatnya beliau mengangkat Usamah 

ibn Zaid ibn Haritsah r.a. sebagai pimpinan pasukan yang dikirim untuk menghadapi 

pasukan Bizantium guna memberikan pelajaran kepada mereka serta agar Usamah 

sendiri bisa mengikuti jejak ayahnya. Meskipun ketika itu Usamah ibn Zaid ibn Haritsah 

seorang pemuda berusia dua puluh tahun, Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. hanya menjadi 

prajurit dalam pasukan tersebut. Dengan begitu, Rasul saw. hendak menghancurkan 

salah satu kebiasaan jahiliah serta menyebarkan semangat ketaatan dan ketundukan 

karena Usamah adalah anak bekas seorang budak dan orang miskin. Ketika Rasul saw. 

mengajari kaum muslim ketaatan kepada pemuda miskin dan anak bekas budak itu, 

sebenarnya beliau ingin menanamkan pemahaman tentang ketaatan yang sebenarnya. 

Rasul saw. sepanjang hidupnya sangat memerhatikan persoalan ini. 

Kita berharap kepada para kader yang menjadikan dakwah sebagai tujuan hidup mereka 

satu-satunya dan bersiap-siap membuka era kebangkitan baru agar hidup dalam iklim 

yang sama dan dapat menyerap makna ketaatan secara baik. Jika tidak, perpecahan serta 

segala kerusakan, penderitaan, perselisihan, dan kekacauan akan menjadi akhir 

perjalanan kaum muslim. 

Apalagi, dalam kondisi manusia saat ini tidak ada lagi kesempatan besar untuk ragu, 

bersabar, dan menunggu. Karena itu, para kader harus konsisten berada di atas 
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kebenaran dan harus bisa melewati krisis ini dalam waktu sesingkat mungkin agar—

dengan kepatuhan dan ketaatan mereka—dapat membangkitkan harapan jiwa-jiwa yang 

masih menderita hingga saat ini. 

[1] Q.S. al-Nisâ’: 59. 

[2] H.R. Muslim dan Tirmizi. 

[3] H.R. Abu Daud. 

[4] H.R. Bukhari dan Ibnu Majah. 

[5] H.R. Bukhari dan Muslim. 

[6] Sebagaimana diketahui, setelah itu Rasul saw. mengharamkan pengangkatan anak.  

[7] Ibnul-Atsir, al-Bidâyah wa al-Nihâyah, IV, h. 245. 

[8] Ibid., h. 243. 
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DIKATAKAN BAHWA KETIKA MANUSIA TIDAK 

MAMPU MENERANGKAN DAN MENAFSIRKAN 

SEJUMLAH FENOMENA ALAM, IA 

MENCIPTAKAN KONSEP AGAMA. LALU, 

APAKAH KEMAJUAN PERADABAN MENGHAPUS 

KEBUTUHAN MANUSIA AKAN AGAMA? 

Para musuh agama menyatakan bahwa sejumlah konsep keagamaan dibuat oleh manusia 

sebagai hasil dari ketidakmampuan dan ketidakberdayaannya. Kesimpulan pernyataan 

mereka adalah sebagai berikut. 

Sejumlah peristiwa alam tidak kita ketahui hakikatnya dan tidak mampu kita jelaskan 

dengan berbagai hukum fisika dan kimia. Untuk memecahkan kerumitan itu, 

sebagaimana dilakukan pada masa dahulu, manusia menisbahkan berbagai kejadian itu 

kepada Sang Pencipta. Ia juga menisbahkan kesucian kepada sejumlah hewan yang 

memberikan manfaat kepadanya. Selanjutnya, hal ini berkembang hingga akhirnya ia 

melekatkan sifat tuhan kepada hewan itu. Sungai Gangga yang dianggap suci oleh bangsa 

India, sungai Nil yang dianggap suci oleh bangsa Mesir, serta sikap kaum Hindu yang 

memuliakan sapi, semua itu mengacu kepada manfaatnya bagi manusia. 

Sikap manusia terhadap rasa takut juga tidak berbeda. Rasa takut yang besar terhadap 

sesuatu mendorong manusia untuk mengultuskannya agar ia merasa aman dari sesuatu 

itu. Pada beberapa agama terdapat dua tuhan: tuhan kebaikan dan tuhan keburukan. 

Dengan kata lain, rasa cinta dan rasa takut terbagi di antara dua tuhan tersebut. Konsep 

neraka dan surga pun bersumber dari prinsip itu. Agama pada dasarnya adalah pelarian 

dan hiburan bagi kaum borjuis. Ia adalah rekaan para tokoh agama, candu yang membius 

masyarakat, dan seterusnya. 
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Demikianlah anggapan dan pernyataan mereka. Lalu, apakah agama, seperti yang mereka 

katakan, adalah memang rekaan yang dibuat untuk menerangkan berbagai persoalan 

rumit atau untuk menjadi pelarian dan hiburan? 

Tidak sama sekali. Al-dîn (agama) adalah kosakata Arab yang mengandung sejumlah 

makna, antara lain ketaatan, balasan, atau jalan. Dalam definisi agama, ia berarti jalan 

yang dii dalamnya ada ketaatan kepada Allah serta balasan bagi yang taat dan hukuman 

bagi yang membangkang. 

Adapun dari sudut syariat, al-dîn (agama) adalah ketetapan Tuhan yang mengantar kaum 

yang berakal lewat pilihan mereka yang terpuji menuju kebaikan.[1] Agama memberi 

kehendak apa yang menjadi haknya tanpa melumpuhkannya. Jalan yang diarahkan 

agama adalah jalan menuju kebaikan mutlak, bukan kebaikan menurut fulan atau fulan 

melainkan kebaikan hakiki itu sendiri. Agama memberikan arahan tersebut pertama-

tama dari sisi akidah. Dengan akalnya, manusia bisa sampai kepada eksistensi Sang 

Pencipta alam ini. Namun, iman yang benar dan dalam tingkat yakin muncul setelah ia 

mendengar suara kenabian yang menggema. Suara itu memantul pada nuraninya yang 

tercipta dalam kondisi siap merespon suara yang menyebut Allah. Selanjutnya, ketika 

Nabi saw. datang, beliau datang dengan dilengkapi berbagai dalil yang membuktikan 

bahwa dirinya adalah utusan Allah Swt. Ketika Nabi saw. telah diutus dengan disertai 

kitab suci yang tetap menjadi mukjizat hingga Hari Kiamat di samping mukjizat-mukjizat 

lainnya, apakah sesudah itu semua masih ada celah untuk meragukannya? Ketika itu 

manusia menjadi tahu bagaimana cara beriman kepada akhirat, takdir, dan perkara lain 

yang harus diimani sesuai dengan penjelasan dan penerangan Nabi saw. tentang hal-hal 

samar dari segala perkara yang harus diimani itu. 

Ibadah menjaga keimanan ini agar tetap cemerlang di dalam hati sehingga tidak pudar, 

tidak lenyap, dan tidak lapuk. Iman tanpa ibadah akan kehilangan cahaya, kemilau, 

kerinduan, dan kecintaannya hingga seseorang hanya bisa berbangga dengan para tokoh 

pendahulu mereka yang telah dikubur di bawah tanah. Ia Cuma menyebut-nyebut sejarah 

hidup mereka sebagai sosok besar dan ulama saleh. Tentu saja menyebut kebaikan 

mereka adalah sesuatu yang baik, terutama saat sekarang ini ketika banyak celaan 

ditujukan kepada para pendahulu kita. Namun, itu tidak cukup dan tidak menjamin 

keimanan ini akan konsisten dan tetap. 
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Salat lima waktu yang di dalamnya kita berusaha untuk berdiri di hadapan Allah Swt. 

akan memperbarui iman kita serta dan menguatkan ikatan kita dengan Allah Swt. Namun, 

dengan syarat bahwa ketika membaca ayat-ayat Al-Quran dan tasbih di setiap rukun 

salat, kita meresapi dan menghayatinya. Apabila salat kita jatuh menjadi rutinitas dan 

kebiasaan belaka sehingga salat kita kehilangan ruhnya, salat kita tidak akan bermakna. 

Salat kita seperti itu tak lain sekadar menggugurkan kewajiban tanpa kita mendapatkan 

limpahan karunia di dalamnya. 

Karena itu, ketika salah seorang tokoh spiritual suatu saat dalam sujudnya sampai pada 

kondisi merasakan nikmatnya salat, ia berkata, “Andai saja aku bisa salat seperti salat itu 

lagi.” Ia menambahkan, “Salat para sahabat seluruhnya seperti itu.” Setiap rukunnya 

membawakan kepada mereka risalah baru dari Allah Swt. Rasa hambar dan rasa biasa-

biasa saja tidak terdapat dalam salat mereka. Ibadah mereka lainnya juga terwujud dalam 

kondisi spiritual yang sama. Karena itu, setiap orang yang berhaji, menunaikan zakat, 

berpuasa, atau melakukan amar makruf dan nahi mungkar haruslah menyerap kekuatan 

rohani yang mendorong, menggerakkan, dan menguatkan imannya. 

Sisi lain agama adalah muamalat. Aktivitas ekonomi seorang mukmin harus ditata sesuai 

dengan rida Allah Swt. Dengan kata lain, Al-Quran dan sunah harus menjadi ukuran 

dalam menetapkan prinsip dan landasan bisnisnya. Hal ini akan menjadi kekuatan yang 

menunjang keimanan, karena komitmen terhadap prinsip ini terwujud dengan 

mengendalikan nafsu dan segala kecenderungannya serta dengan tunduk kepada 

kehendak dan semua perintah Allah Swt. 

Misalkan seorang mukmin ingin menjual dagangan tertentu. Ia harus menjelaskan cacat 

yang terdapat pada dagangannya. Ia menyadari kalau cacatnya disebutkan, labanya akan 

berkurang dan ia mungkin akan merugi. Meskipun demikian, hatinya merasa lapang 

karena ia telah taat kepada Allah Swt. Ketika ia berdiri di hadapan Tuhan dalam salat, 

kelapangan hati yang dirasakannya itu akan menjadi faktor positif dalam meraih 

limpahan karunia spiritual dalam salatnya. Demikianlah imannya akan terus baru dan 

makin bersinar. Itulah wasilah (sarana) yang mengantarkan kita menuju rida-Nya. 

Allah Swt. memerintahkan kita untuk mencari sarana guna sampai kepada-Nya. Nabi saw. 

menegaskan pentingnya hal tersebut ketika bercerita tentang tiga orang yang terkurung 
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di dalam gua. Mereka menyebutkan amal saleh mereka sebagai sarana untuk bisa keluar 

dari gua. Di antara mereka ada yang berbakti kepada kedua orang tua, ada yang menjaga 

kehormatan diri dalam keadaan sulit sekalipun, serta ada yang memelihara hak dengan 

sekuat tenaga. Mereka bermunajat kepada Allah agar menerima amal saleh mereka itu 

sebagai sarana untuk bisa keluar. Ternyata Allah memang menyelamatkan mereka. Batu 

besar yang menutup mulut gua sedikit demi sedikit bergeser hingga akhirnya mereka 

keluar dengan selamat.[2] Bagi seorang muslim, sangatlah penting meneladani akhlak 

Rasul saw. sekuat tenaga serta mengikuti sikap dan perilaku beliau dalam segala hal, baik 

dalam hal makan, minum, bangun, duduk maupun tidur. 

Apabila Allah Swt. telah mengharamkan riba, kita harus menjauhinya walaupun mereka 

memberi kita seribu kali lipat. Kita harus melakukan hal yang sama terhadap semua dosa, 

baik dosa kecil maupun dosa besar, karena pada Hari Kiamat dosa akan kembali kepada 

kita sebagai api yang menyala-nyala. 

Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa agama bersifat menyeluruh dan 

sempurna, tidak parsial dan tidak terpisah-pisah. Dengan kata lain, apa yang terpisah-

pisah bukanlah agama. Agama tak ubahnya sebuah pohon besar. Akidah adalah akarnya, 

ibadah adalah ranting dan dahannya, muamalat adalah bunganya, hukuman adalah 

penjaganya, serta wirid dan zikir adalah makanannya, baik yang masuk dari bawah 

maupun dari atas. Agama yang sempurna ini berasal dari Allah Swt. dan disampaikan oleh 

Nabi saw. 

Naluri setiap manusia mungkin mengarah kepada Tuhan untuk menerima ruh agama 

secara langsung dari-Nya tanpa perantara. Namun, karena ruh kebanyakan orang tidak 

bisa sampai kepada tingkat kesucian yang dituntut, Allah Swt. memilih di antara hamba-

hambanya sejumlah nabi: “Allah memilih para utusan dari kalangan malaikat maupun 

dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”[3] 

Allah Swt. memberikan tugas risalah kepada para hamba-Nya yang Dia kehendaki, baik 

dari kalangan malaikat maupun manusia. Di antara para malaikat, yang jumlah mereka 

hanya diketahui oleh Allah serta berada dalam kondisi rukuk, sujud, dan bertasbih sejak 

diciptakan, Dia memilih Jibril untuk menyampaikan risalah-Nya kepada Rasul saw. 

Selama 23 tahun, Jibril a.s. melaksanakan tugas menyampaikan wahyu kepada Rasul saw. 



35 
 

Nabi saw. sendiri memerhatikan Jibril dengan segenap raganya disertai penghormatan 

penuh. Sepanjang tahun-tahun tersebut, terjalin persahabatan yang hangat antara Nabi 

saw. dan Jibril a.s. Ketika Jibril a.s. mengunjungi beliau untuk terakhir kalinya, Rasul saw. 

menangis. Allah telah memilih mereka untuk menyampaikan risalah-Nya. 

Pemilihan nabi-nabi lain juga berlangsung secara sama dengan memilih orang terbaik 

dan paling siap untuk menyampaikan risalah. Mereka semua adalah emas murni. 

Sebagaimana Rasul saw. adalah pilihan, para sahabat yang telah belajar kepada beliau 

pun orang-orang pilihan. Lewat rantai emas inilah, agama ini sampai kepada kita. 

Sebagaimana Nabi saw. menghadapi gangguan dalam menyampaikan dakwah, para nabi 

lain juga menghadapi penganiayaan dan gangguan. Mereka harus menghadapi segala 

macam kesulitan. Mereka tidak berdakwah untuk mendapatkan keuntungan duniawi. 

Bahkan, kalau Rasul saw. meninggalkan dakwahnya, tentu beliau sudah menjadi orang 

kaya, mendapatkan berbagai kenikmatan dunia yang diinginkan manusia, menikah 

dengan wanita tercantik, serta menjadi raja Mekah. Namun, apa nilai semua ini jika 

dibandingkan dengan kenabian? 

Beliau telah dinaikkan ke langit. Bintang-gemintang bertebaran seperti butiran pasir di 

bawah kaki beliau saat beliau sedang naik menuju Tuhan. Setelah di sana beliau 

menyaksikan berbagai keindahan yang tidak pernah disaksikan satu pun manusia 

sebelumnya serta tidak akan pernah disaksikan oleh siapa pun, beliau kembali kepada 

umatnya guna meninggikan dan memuliakan derajat mereka. Manusia manakah yang 

rela meninggalkan tempat-tempat itu sesudah ia langsung menyaksikan segala 

keindahan dan merasakan kedekatan dengan-Nya? Ya, beliau tetap kembali. Ke mana? Ke 

dunia, tempat orang-orang telah menebar duri di sepanjang jalannya, melemparkan 

kotoran kepadanya, serta melemparinya dengan batu hingga kedua kaki beliau 

berlumuran darah… Ke kota tempat beliau mendapatkan penghinaan keji. Jadi, tidak ada 

kepentingan pribadi atau rasa takut saat menghadapi berbagai penderitaan dalam 

berdakwah dan menyampaikan risalah. Manusia yang hatinya tidak tertawan oleh 

pemandangan surga dan justru memilih kembali kepada umatnya, tidak mungkin 

seorang oportunis. 
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Allah Swt. tidak butuh apa-apa. Dia tidak membutuhkan ibadah kita. Sebaliknya, kitalah 

yang butuh beribadah kepada-Nya. Agar manusia yang Dia pilih untuk menjadi khalifah-

Nya di muka bumi di antara sekian banyak makhluk lain dapat hidup dengan seimbang 

dan nyaman, Dia memerintahkannya untuk hidup dengan cara yang digariskan Al-Quran. 

Dengan kata lain, Dia menganugerahkan dan mempersembahkan kepada kita sebuah 

pedoman hidup yang terang bernama agama karena ketidakmampuan kita dalam 

mengatur diri kita secara benar. Agar kita tidak tersesat di jalan yang menyimpang dan 

keliru, Dia memerintahkan kita untuk menata diri kita sesuai dengan ajaran dan ukuran 

yang Dia tetapkan sehingga kita bisa mempergunakan seluruh potensi diri kita untuk 

naik ke atas. 

Ya. Kita membutuhkan agama. Seandainya manusia mampu mengetahui kebutuhan 

hakikinya dan menyadari bahwa ia diciptakan tidak lain untuk mendapatkan 

kebahagiaan abadi, serta seandainya ia mampu mempergunakan dan mengembangkan 

seluruh anugerah dan potensinya, tentu ia akan berdoa semacam ini meski dengan 

bahasa berbeda-beda: “Wahai Tuhan, kirimkanlah kepada kami sebuah sistem dari-Mu 

agar kami bisa mengatur diri kami serta menjaga diri kami dari kekeliruan dan jalan yang 

salah. Selamatkanlah kami agar tidak tersesat di antara sekian jalan terjal dan berkelok 

yang buntu.” 

Bahkan, para tokoh filosof dan para intelektual meniti jalan dengan terhuyung-huyung 

dan tidak pernah mampu mencapai hakikat. Adapun orang awam di antara kita yang 

mengikuti jejak Rasul saw. melangkahkan kakinya tidak dalam kehampaan, tetapi ia 

hidup dalam setiap fase kehidupannya sebagai manusia yang mengenal dirinya dan 

mengetahui hak-hak orang lain. Itu karena ia mencari rida Allah dan meneladani 

Rasulullah saw. yang merupakan teladan utama dari-Nya. Karena itu, ia mempergunakan 

setiap detik umurnya sebagai benih yang menumbuhkan tujuh bulir. 

Agama bukanlah ciptaan akal manusia sebagai respon atas segala tuntutannya. Tampilan 

agama yang tampak begitu bersumber dari keberadaannya sebagai sebuah sistem fitri 

yang sesuai dengan tabiat manusia dan sebagai perasaan yang tertanam dalam fitrah 

manusia sejak awal. Manusia diciptakan dengan tabiat membutuhkan agama. Hanya 

dengan agama, manusia mampu menjangkau hakikat dan kebenaran dalam akidah dan 

muamalat. Hanya dengan agama, manusia menjadi layak masuk surga. Dalam wadah 
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agama, sedikit demi sedikit manusia menjadi matang hingga akhirnya ia dikenali, 

dituntun, dan dimasukkan oleh Rasul saw. ke dalam barisan umatnya di bawah panji 

kemuliaan pada Hari Kiamat nanti. 

Ketika ditanya bagaimana beliau dapat mengenali umatnya pada Hari Kebangkitan yang 

agung, Rasul saw. menjawab, “Aku pasti mengenali setiap orang dari umatku pada Hari 

Kiamat.” Para sahabat bertanya, “Bagaimana engkau mengenali mereka, wahai 

Rasulullah, di tengah tengah makhluk yang demikian banyak?” Beliau menjawab, 

“Bagaimana pendapat kalian jika seseorang memiliki kuda putih yang berada di antara 

sekian banyak kuda hitam, bukankah ia mengenalinya?” Mereka menjawab, “Ya.” Beliau 

melanjutkan, “Mereka akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan putih ceria karena 

bekas wudu.”[4] Kita perlu dikenali demikian. Kita membutuhkan agama dan aroma 

wanginya yang mengembuskan kehidupan. 

Agama datang dengan membawa sendi-sendi positif yang mengatur kehidupan secara 

sempurna. Pandangan yang melihat agama sebagai sesuatu yang cacat adalah pandangan 

sempit. Orang-orang yang berusaha memisahkan agama dari kehidupan dan 

meletakkannya di atas rak, suatu saat akan menyadari kejahatan historis yang mereka 

lakukan dan akan menyesal. Kesalahan dan kejahatan semacam ini terjadi di banyak 

negara, baik di Timur maupun di Barat, dan telah diakui. Agama adalah ruh kehidupan 

dan tidak seorang pun bisa menyangkalnya. 

Agama memiliki pokok dan cabang. Pokok-pokok agama tidak tersentuh oleh perubahan 

apa pun. Tidak ada perbedaan antara agama kita dan agama Adam a.s. dalam hal pokok 

dan prinsip utamanya, karena prinsip-prinsip akidah sama pada seluruh agama samawi. 

Pokok-pokok agama yang sama juga berlaku bagi malaikat. Artinya, seluruh malaikat 

mengimani apa yang kita imani. Mereka beriman kepada Allah, malaikat, kitab suci, rasul, 

takdir, dan kebangkitan setelah kematian. Perbedaan hanya pada tingkat dan derajat 

keimanan. 

Hal yang sama juga berlaku dalam hal ibadah. Tidak satu pun agama samawi yang benar 

datang tanpa mewajibkan para pengikutnya untuk melaksanakan ibadah. Cara 

melaksanakannya bisa jadi berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat dan zamannya, 

karena Allah Swt. menetapkan untuk setiap umat bentuk ibadah yang sesuai dengan 
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tabiat, kondisi, dan zamannya. Ya. Bentuk ibadah bisa berbeda, namun keberadaan 

ibadah sebagai pokok yang permanen tidak akan berubah. 

Kita ambil keyakinan akan akhirat sebagai contoh. Ternyata keyakinan ini terdapat dalam 

seluruh agama samawi. Akhirat adalah salah satu perkara penting dijelaskan setiap nabi 

kepada umatnya secara rinci atau secara garis besar saja. Seandainya keyakinan yang 

mendorong manusia kepada kebaikan dan mencegahnya dari keburukan ini tidak ada, 

tentu lenyaplah ciri agama yang membedakannya dari sistem ekonomi atau sistem sosial. 

Seandainya tidak ada iman kepada akhirat, tentu ibadah, penderitaan yang dihadapi 

manusia di jalan Allah, pengorbanan yang dipersembahkannya, serta akidah yang 

diyakininya menjadi tidak bermanfaat. Ia pun akan membuang sejumlah kebaikan yang 

melekat pada dirinya. Jadi, iman kepada akhiratlah yang mendorong kita untuk konsisten 

melakukan kebaikan, sebab kita yakin bahwa jika kita melakukan kebaikan atau 

keburukan meskipun seberat biji atom, pasti kita akan melihat balasannya di sana. 

Selanjutnya, dengan segala kesabaran, kita pun menanti saat-saat ketika kita bisa melihat 

indahnya Tuhan. Kesempatan melihat Tuhan tidaklah tergantikan, bahkan oleh seluruh 

kehidupan surga sekalipun. Mendambakan karunia agung itu dengan kerinduan yang 

membara dalam diri kita, ruh kita menjadi bersinar sekaligus mendorong kita untuk 

meniti jalan lurus yang mengantar kita menuju pertemuan tersebut. 

Dengan perintah Allah Swt., para nabi menghapus sejumlah syariat terdahulu terkait 

dengan hal-hal cabang sekaligus membatalkan hukum-hukumnya. Begitulah sunatullah 

berlaku. Hal ini terkait dengan tingkat majunya kesadaran dan kematangan manusia. 

Umat manusia pada masa Adam a.s. ibarat hidup dalam periode kanak-kanak, sedangkan 

Nabi saw. laksana mentari zaman. Artinya, umat manusia pada masa beliau telah 

mencapai periode matang dan sempurna. Kebenaran mulai terpisah dari kebatilan secara 

jelas. Karena itu, mereka berpegang teguh pada kebenaran yang datang meskipun 

sebelumnya berpegang kuat pada kebatilan. 

Dengan segala hikmah-Nya yang luas, Allah Swt. membuat cabang-cabang agama sesuai 

dengan periode zaman. Karena itu, kita melihat ratusan kemaslahatan dan hikmah dalam 

berbagai bentuk ibadah agama ini. Bentuk ibadah agama ini sesuai dengan masyarakat 
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yang telah matang dan sadar, sementara agama-agama lain telah mengalami 

penyimpangan dan perubahan serta telah kehilangan identitas awalnya. Kalaupun 

mereka memelihara keasliannya, agama-agama itu tentu tidak sesuai dengan masa 

sekarang, sebab Allah Swt. telah menetapkan agama yang diridai-Nya, yaitu Islam. 

Kesimpulannya, agama sama sekali bukan hasil dari ketakutan manusia terhadap 

bencana alam, seperti banjir dan petir. Agama juga bukan sistem sosial atau ekonomi 

yang bertujuan menyelesaikan berbagai problem sosial dan ekonomi yang dialami 

manusia guna mengantarkannya kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Agama pun 

bukan untuk membedakan tabiat manusia seperti anggapan Renan dan Rosseau. Namun, 

agama adalah sejumlah hukum Ilahi yang menjamin kebahagiaan manusia di dunia dan 

akhirat. Kebahagiaan dan ketenteraman kita terkait dengan agama. Dengan agama, kita 

akan selalu terikat dengan hukum. Dengannya pula, kita bisa sampai ke surga dan melihat 

indahnya Allah Swt. Betapapun majunya, peradaban tidak mampu menjamin 

kebahagiaan di dunia sekalipun. Jadi, bagaimana mungkin peradaban dapat 

menggantikan posisi agama?!! 

[1] Al-Ta’ârîf, h. 344. 

[2] H.R. Bukhari dan Muslim. 

[3] Q.S. al-Hajj: 75. 

[4] H.R. Bukhari, Muslim, dan Ahmad. 
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BOLEHKAH MENGAMBIL KEUNTUNGAN 

PRIBADI DARI DAKWAH, SEMENTARA AYAT AL-

QURAN MELETAKKAN PRINSIP UNTUK TIDAK 

MEMINTA IMBALAN: “UPAHKU HANYA DARI 

ALLAH”? 

Lima nabi mulia berkata kepada kaumnya, “Upahku hanya dari Allah.” Mereka adalah 

Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, dan Luth a.s. Di beberapa tempat lain, Ibrahim dan Musa a.s. 

mengungkapkan makna yang sama. Seorang lelaki saleh, Habib al-Najjar mengungkapkan 

pengertian tersebut dalam surah Yâsîn saat dia berkata, “Wahai kaumku, ikutilah para 

utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta upah kepada kalian dan mendapat 

petunjuk.”[1] Nuh a.s. juga mengungkapkan hal sama di tempat berbeda dan dengan 

redaksi berbeda. Artinya, para nabi besar itu tidak meminta upah apa pun kepada 

manusia sebagai balasan atas tugas dakwah mereka di jalan Allah: “Aku tidak meminta 

upah kepada kalian. Upahku hanya dari Allah.” 

Jadi, ini adalah janji dan sumpah setiap nabi kepada Allah Swt. Mereka tidak akan 

meminta kepada manusia—sebagai balasan atas tugas kenabian mereka—upah atau 

keuntungan apa pun. 

Setiap dai pada masa kapan pun yang memikul tugas dakwah dan menyebarkan 

kebenaran harus meneladani para nabi. Setiap orang yang bertugas menyampaikan 

dakwah dan petunjuk serta mendatangi kampung-kampung harus berusaha untuk tidak 

menerima upah atau keuntungan apa pun dari pengabdiannya menyebarkan kebenaran. 

Pertama-tama, karena pengaruh ucapannya kepada manusia ada di tangan Allah Swt. Dia 

mengaitkan pengaruh ucapan mereka dengan tingkat keikhlasan, kejujuran, dan 

pengorbanan mereka serta sikap mereka yang tidak menanti upah dari tugas dakwah. 

Karena itu, ucapan para nabi yang agung dan suci memberikan kesan dan pengaruh. 

Apabila sebuah nasihat tidak banyak memberikan pengaruh pada masa ini, itu karena ia 

tidak memenuhi beberapa syarat penting. 
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Ya. Allah Swt. tidak menjadikan ucapan orang yang ingin mendapatkan upah di dunia 

berkesan dalam jiwa. Ini masalah yang sangat penting. Selain itu, ada masalah penting 

lainnya, yaitu bahwa orang-orang yang berdakwah harus meneladani para nabi dan tidak 

mengambil upah dari dakwah dan kebenaran yang mereka sampaikan. Ini 

menghindarkan mereka dari kritikan manusia. Pasalnya, orang-orang akan berkata, 

“Mereka menyampaikan kebenaran, tetapi pada saat yang sama mereka bersenang-

senang dengan hasil pekerjaan mereka dan hidup nyaman dari dakwah mereka.” 

Tidakkah Anda melihat bagaimana para pembaca riwayat maulid Nabi mendapat kritikan 

dan ejekan? Pasalnya, mereka memuji Rasulullah saw. dan mengagungkan Allah Swt., 

tetapi mereka mengambil upah atas itu. Seolah-olah mereka berkata, “Aku telah memuji 

Allah Swt. Karena itu, berilah aku uang.” Oleh sebab itu, pantaslah kalau ucapan dan 

pujian mereka tidak memberi kesan dalam jiwa masyarakat. Selama niatnya mencari 

uang, ia tidak akan berkesan. Namun, di sisi lain Anda bisa melihat seorang dai tulus yang 

hanya mencari rida Allah. Suaranya lemah namun memberikan kesan dan pengaruh 

kepada para pendengarnya. Jadi, pengaruh tergantung pada seberapa jauh sang dai 

merasa cukup dari manusia saat menyampaikan kebenaran. 

Karena itu, betapa hati ini berharap agar para pelaku dakwah tidak menoleh kepada 

kenikmatan dunia, menjaga diri mereka dari setiap noda, serta menjadikan “tidak 

mengharap kepada manusia” sebagai semboyan mereka. Mereka merasa cukup ketika 

meninggalkan dunia tidak meninggalkan rumah dan harta. Mereka tidak boleh 

berdakwah untuk memperkaya anak-anak mereka serta memiliki rumah dan harta 

kekayaan. Mereka harus hidup tanpa meminta kepada manusia. Pada masa ini, ketika 

seorang dai yang membuka era dakwah di sini meninggal dunia, ia hanya memiliki 25 

keping uang bernilai 25 kurus. Sungguh sebuah contoh yang baik, sebab para teman dan 

musuh mengetahui bahwa ia telah mengabdikan diri kepada Islam tanpa motif tamak 

terhadap harta dunia. 

Ya. Para dai harus menjamin keberadaan makanan untuk keluarga mereka sekaligus 

mengajari mereka untuk bekerja serta melakukan hal itu dalam wilayah darurat semata. 

Dalam melakukan tugas suci menyampaikan kebenaran, mereka tidak boleh menoleh 

kepada kenikmatan dunia serta senantiasa siap berkorban moral dan materi guna 

memelihara kepercayaan orang terhadap mereka. Mereka tidak boleh mementingkan 
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kehidupan duniawi mereka, tetapi mengutamakan kehidupan jiwa. Jika demikian, dunia 

dan bujukan dunia tidak bisa masuk dalam kehidupan dan khayalan mereka serta tidak 

menjadi harapan mereka. Jika tidak, mereka akan kehilangan kekayaan hakiki mereka 

lalu mereka tidak akan beruntung. Orang-orang yang mencari dunia saat berkhidmat 

kepada Islam akan mendapatkan akibat buruk, bahkan akibat buruk itu juga akan 

menimpa keluarga mereka. 

Para dai yang menyeru ke jalan Allah harus menjalani kehidupan yang penuh dengan 

keikhlasan dan sikap tidak mengharap kepada manusia sehingga semua orang, bahkan 

juga para malaikat dan lainnya, melihat keikhlasan itu seraya berkomentar, “Mereka 

adalah orang-orang ikhlas.” Orang yang tidak mampu mengalahkan dunia tidak akan 

terangkat di akhirat. Mereka yang dibebani oleh dunia tidak akan mampu melewati 

rintangan besar di depan mereka. Betapa banyak pahlawan yang hanya mewariskan 

kuda, pedang, dan tombak. Ketika Khalid ibn Walid r.a. yang telah mengalahkan dua 

kerajaan besar akan menghadapi kematian, ia berkata, “Aku hanya meninggalkan kuda 

dan pedang.” Memang sulit untuk memahami mereka. Karena itu, sebagian manusia 

hanya bisa berujar, “Demi Tuhan, beritahulah aku, apakah engkau raja, sufi, atau petapa? 

Katakanlah kepadaku, siapa engkau?” 

Ya. Orang seperti Khalid ibn Walid r.a., yang menjatuhkan kerajaan Bizantium dan Persia, 

hanya meninggalkan kuda dan pedang. Namun, sejak saat itu ia hidup dalam hati kita.  

Sebagai kesimpulan, kita bisa mengatakan bahwa dakwah menuju Allah sangat terkait 

dengan sikap tidak mengharap balasan dari manusia. Karena itu, para dai ikhlas yang 

mengalahkan keinginan terhadap dunia berikut segala kenikmatannya pada masa ini –

guna membela Al-Quran yang selama tiga abad ditinggal sendirian tanpa ada yang 

membela—harus berpikir betapa Rasulullah saw. menantikan lahirnya generasi baru, 

serta memusatkan perhatian sepenuh hati pada hal tersebut sehingga hanya itu yang ada 

dalam hati. Dunia menantikan era baru. Orang-orang yang menampilkan dakwah Islam 

dan dakwah Al-Quran sekarang ini menyuarakan kebangkitan baru. Sampai di sini kita 

baru menyebutkan satu sifat mereka. 

Sisi lain hal ini adalah bahwa para penyeru dakwah Islam tidak boleh mengaitkan 

penghidupan mereka dengan urusan dakwah. Umat ini adalah umat yang baik. Mereka 
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tidak akan membiarkan para dai yang ikhlas begitu saja. Umat akan membantu dan 

menolong mereka. Para dai tidak boleh meminta upah dan tidak boleh menuntut sesuatu. 

Namun, mereka boleh mengambil secukupnya untuk anak-anak mereka. Dalam hal ini 

aku mengacu kepada ayat: “Dan para amil (petugas/pengurus)-nya.”[2] 

Petugas yang bekerja membantu kaum muslim serta yang mengumpulkan pajak dan 

zakat, berhak mengambil bagian dari sedekah yang dikumpulkannya itu meskipun ia 

kaya. Karena itu, menurutku tidak ada larangan untuk mengambil secukupnya untuk 

hidup mereka. Namun, aku ingin menegaskan kembali bahwa pada dasarnya seorang 

prajurit dakwah tidak boleh menuntut upah, tidak boleh mengulurkan tangan meminta-

minta kepada orang, atau mengharapkan sesuatu dari mereka. Ini adalah salah satu sifat 

penting bagi mereka yang ingin menyiapkan hari esok. 

[1] Q.S. Yâsîn: 21. 

[2] Q.S. al-Tawbah: 60. 
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APAKAH YANG SEHARUSNYA MENJADI 

STANDAR PEMBERIAN MAAF DAN LAPANG 

DADA BAGI SEORANG MUSLIM? 

Memberi maaf dan bersikap lapang dada adalah sifat muslim. Setiap muslim harus 

memiliki sifat tersebut. Memberi maaf dan berlapang dada dapat menghaluskan hati. 

Penyampaian hakikat kebenaran kepada hati manusia hanya dapat terlaksana lewat jalan 

tersebut. Meskipun demikian, betapapun sifat tersebut terpuji, kita tidak boleh jatuh 

dalam sikap berlebihan dan melampaui batas. Harus ada keseimbangan yang rasional. 

Rasul saw. memaafkan setiap kesalahan dan perbuatan buruk yang tertuju kepada beliau, 

namun apabila perbuatan buruk itu tertuju kepada hak orang lain atau menyerang salah 

satu sendi agama, beliau berubah menjadi singa hingga beliau bisa mengembalikan hak 

kepada pemiliknya dan menghentikan perbuatan buruk itu. 

Beliau tidak mengeluarkan kata-kata kecaman kepada seorang pun sahabat yang belum 

memahami perintahnya dalam Perang Uhud. Mereka meninggalkan tempat mereka dan 

mengakibatkan kekalahan pasukan muslim. Tidak ada sikap kasar yang beliau 

tampakkan kepada seorang pun di antara mereka. Reaksi beliau terhadap sikap buruk 

orang badui terhadap beliau yang ingin meminta haknya adalah senyuman, lalu beliau 

menoleh kepada para sahabat dan memerintahkan mereka untuk memberikan 

permintaan orang badui itu. Yang kami sebutkan ini hanya dua contoh dari sekian banyak 

contoh yang menunjukkan akhlak mulia beliau dalam memberikan maaf, dan pemberian 

maaf secara umum yang beliau perlihatkan di Mekah setelah pembukaan Mekah adalah 

hal yang tidak terbayangkan oleh manusia masa kini. 

Sebagian kaum muslim tertipu oleh propaganda para penyebar berita bohong yang 

berusaha merusak nama baik Aisyah r.a. sebagai sosok wanita yang suci dan menjaga diri. 

Di antara mereka yang teperdaya adalah Hassan ibn Tsabit r.a., penyair Nabi saw. Setelah 

turun wahyu yang menerangkan ketidakbersalahan Aisyah r.a., beliau memberikan 

hukuman had atas kepada mereka atas fitnah itu. Tahun demi tahun berlalu dan Hassan 

bertambah tua serta dan tidak lagi bisa melihat. Masruq ibn Ajda’ bercerita:  
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Ketika aku masuk menemui Aisyah r.a., ia sedang bersama Hassan ibn Tsabit yang 

melantunkan sebuah syair pujian: 

Wanita yang menjaga diri dan cerdas tidak dapat dituduh dengan keraguan 

Orang-orang tidak lagi menggunjing mereka yang menjaga diri. 

Aku pun bertanya kepada Aisyah, “Mengapa engkau mengizinkannya masuk menemuimu 

padahal Allah telah berfirman, ‘Siapa yang di antara mereka mengambil bagian besar 

dalam penyiaran berita bohong itu mendapatkan siksaan besar’?”[1] Aisyah menjawab, “Ia 

telah membela Rasul saw.”[2] 

Masthah juga termasuk di antara mereka yang terlibat dalam berita bohong itu meskipun 

Abu Bakar r.a. berbuat baik dan memberikan nafkah kepadanya. Ketika namanya muncul 

di antara para penyebar berita bohong, Abu Bakar r.a. bersumpah untuk tidak lagi 

memberikan bantuan kepadanya karena sangat marah. Namun, segera saja turun ayat: 

“Janganlah orangorang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian 

bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan 

orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang 

dada. Apakah kalian tidak ingin diampuni oleh Allah? Dan Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.”[3] Mendengar ayat di atas, Abu Bakar r.a. mencabut sumpah dan 

keputusannya. lalu melaksanakan kifarat (tebusan) atas sumpahnya itu, kemudian ia 

kembali membantu, menolong, dan berbuat baik kepada Masthah seolah-olah tidak 

terjadi apa-apa.[4] 

Itulah contoh-contoh bagaimana kaum mukmin mengampuni dosa paling keji yang 

menyerang hak dan kehormatan seseorang. Pada kenyataannya mereka berhasil 

menghadapi ujian berat tersebut. Karena itu, sikap dan perilaku mereka memberikan 

pelajaran yang sangat berharga kepada para penyeru dakwah masa kini. 

Para penyeru dakwah masa kini harus bisa menembus hati dan menjelaskan hakikat 

kebenaran lewat sikap mereka yang mulia dan lapang dada. Adapun sifat kasar dan keras 

pada masa kapan pun tidak akan berhasil. Sikap lapang dada dan pemaaf dengan 

kehangatannya bisa mencairkan gunung es. Betapa banyak musuh yang berniat 

membunuh Rasul saw., namun berkat pemberian maaf dan sikap lapang dada beliau, 
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beliau selamat dan mereka pun masuk Islam menjadi pengikut dan sahabat setia beliau. 

Bukankah akhlak Rasul saw. yang melunakkan hati Umar ibn Khattab r.a.? Bukankah 

akhlak mulia Rasul saw. itu yang membuka hati Khalid ibn Walid untuk menerima cahaya 

Islam? 

Allah Swt. menuntut sikap ini dari orang-orang yang berusaha menyebarkan agama-Nya. 

Meskipun dengan pengetahuan azali-Nya, Dia tahu bahwa Firaun tidak akan 

mendapatkan petunjuk, ketika mengirim Musa a.s. dan Harun a.s., Dia menyuruh 

keduanya untuk mengucapkan kata-kata yang lembut kepadanya: “Ucapkanlah 

kepadanya kata-kata yang lembut, barangkali ia menjadi sadar atau takut.”[5] 

Betapapun para penentang kita bersikap buruk kepada kita, kita harus membalasnya 

dengan sikap lembut dan terpuji yang pantas bagi kaum mukmin. Inilah yang harus kita 

miliki sesuai dengan ajaran Al-Quran: “Dan apabila mereka bertemu dengan [orang yang 

melakukan] perbuatan sia-sia, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan diri.”[6] 

Kaidah yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin sebagai pribadi adalah firman 

Allah Swt.: “Dan jika kalian memberi maaf, berlapang dada, dan mengampuni, 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”[7] 

Seorang mukmin yang berharap Allah mengampuni dan mengasihinya harus memiliki 

akhlak ini serta menjadikan sikap pemaaf sebagai bagian tidak terpisahkan dari dirinya. 

Orang yang menjadikan sikap pemaaf sebagai karakternya tidak akan merugi dalam 

hidup. Orang yang memfokuskan perhatian pada masa depan padahal ia masih hidup 

pada masa kini adalah sosok yang Allah beri kemampuan istimewa dan hikmah. Orang 

yang bisa memperlihatkan sikap mulia ini akan menjadi pewaris masa depan di dunia ini. 

[1] Q.S. al-Nûr: 11. 

[2] H.R. Bukhari dan Muslim. 

[3] Q.S. al-Nûr: 22. 

[4] H.R. Bukhari. 

[5] Q.S. Thâha: 44. 
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[6] Q.S. al-Furqân: 72. 

[7] Q.S. al-Taghâbun: 14. 
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BAGAIMANAKAH MENILAI DUNIA DALAM 

KONDISI SEKARANG? 

Bagaimanakah menilai dunia dalam kondisi sekarang? Kita tidak bisa membangun 

keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bagaimana para sahabat pada zaman 

kenabian dan sesudahnya berhasil melakukan itu? 

Dunia hanyalah salah satu terminal yang kita lewati. Banyak ayat dan hadis yang 

menerangkan hakikat tersebut. Manusia datang dari alam arwah ke rahim ibu. Dari rahim 

ibu menuju kehidupan dunia. Setelah melewati masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan 

masa tua, ia pindah ke kubur dan alam barzakh. Dari sana ia menuju kebangkitan. Dari 

kebangkitan menuju kehidupan abadi. Manusia melewati seluruh tahapan tersebut. Ia 

berada dalam kehidupan dunia ini hanya beberapa saat. 

Ya. Dunia hanyalah satu di antara sekian terminal manusia. Rasul saw. menggambarkan 

kehidupan manusia di dunia seperti seorang musafir yang melewatkan sesaat di siang 

hari di bawah naungan pohon lalu ia meneruskan perjalanannya kembali.[1] Manusia 

laksana musafir yang melakukan perjalanan jauh. Di tengah perjalanannya itu, ia 

beristirahat sebentar dengan bernaung di bawah pohon. Jadi, dunia bukanlah tempatnya 

yang abadi, melainkan tempat istirahat singkatnya semata. 

Tanar air asli kita adalah alam arwah. Dari sana kita memakai pakaian jasad lalu kita 

datang ke dunia tempat kita memberikan bentuk kepada kehidupan abadi kita. 

Selanjutnya, kita kembali ke tanar air asli kita. Karena itu, kita harus menilai dunia dari 

sisi ini. 

Mukmin adalah sosok yang seimbang. Karena itu, ia harus menjaga dirinya dari berbagai 

hal berbahaya karena terlalu berlebihan atau terlalu abai dalam masalah dunia. Ukuran 

yang wajib diikuti di sini adalah mementingkan dunia sesuai dengan seberapa lama kita 

berada di sini dan mementingkan akhirat sesuai dengan seberapa lama kita berada di 

sana. Al-Quran mengajarkan, “Carilah kehidupan akhirat pada apa yang Allah berikan 

kepadamu dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia.”[2] 
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Apakah yang Allah berikan kepada kita? Dia telah memberikan kepada kita akal, hati, ruh, 

jasad, kesehatan, masa muda, dan berbagai nikmat lainnya yang tidak terhitung. Semua 

itu adalah modal. Dengan modal itu, kita bisa membeli akhirat. Dalam ayat lain Al-Quran 

menjelaskan, “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka 

dan harta mereka dengan surga untuk mereka.”[3] 

Di sini manusia adalah pihak yang memberikan kesenangan sementara dan fana, 

sedangkan Allah Swt. adalah pihak yang memberikan dan menganugerahkan berbagai 

hal yang kekal dan abadi. Berdasarkan perjanjian tersebut, Al-Quran menyeru kita untuk 

mencari negeri akhirat. Oleh sebab itu, kita harus meletakkan negeri akhirat sebagai 

fokus utama kita dalam setiap gerakan dan tindakan karena kita akan menetap di sana 

secara abadi. Dunia adalah tempat satu-satunya yang mengantar ke sana dan jalan satu-

satunya untuk mendapatkan keberuntungan di sana. 

Ayat di atas memberikan pesan agar kita tidak melupakan bagian kita di dunia. Namun, 

itu disampaikan dengan gaya bahasa yang menyiratkan bahwa akhiratlah yang utama. 

Akhiratlah yang harus kita pilih dan kita tuju. Akhirat adalah target dan tujuan, karena 

akhirat adalah negeri tempat manusia berkembang dengan seluruh sisinya dan mencapai 

ketinggian. Jika kita menyerupakan kehidupan dunia dengan benih, akhirat adalah pohon 

besar dan tinggi yang menjulang ke langit yang berasal dari benih itu. 

Ya. Semua indra dan perasaan manusia akan tumbuh dan berkembang secara tidak 

terbatas. Kemampuan melihat, merasa, mendengar, dan sebagainya akan meningkat 

berkali-kali lipat, sementara di dunia kemampuan-kemampuan itu hanya kira-kira satu 

perseribunya. Tambahan lagi, orang-orang beriman juga akan menyaksikan keindahan 

Allah Swt. Kenikmatan menyaksikan keindahan ini beberapa saat setara dengan 

kenikmatan ribuan tahun berada di surga. Karena itu, manusia harus menjadikan itu 

sebagai fokus perhatiannya ketika memilih antara kehidupan dunia dan kehidupan 

akhirat. Akankah seorang hamba memilih hal lain ketimbang kebahagiaan menyaksikan 

Sang Penciptanya? Ketahuilah, mendapat rida Allah adalah nikmat yang tidak bisa diukur 

dengan kedudukan atau jabatan apa pun, bahkan surga dengan seluruh kenikmatan dan 

perhiasannya sekalipun kecil di hadapan nikmat yang satu ini. 
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Al-Quran al-Karim menerangkan kepada kita betapa nikmat tersebut sangat penting: 

“Dan keridaan Allah itu lebih besar.”[4] Dalam hadis disebutkan bahwa setelah mengantar 

orang mukmin ke surga dan menghalau orang kafir ke neraka, Allah berkata kepada para 

hamba-Nya, “Wahai penduduk surga!” Mereka menjawab, “Kami sambut panggilan-Mu, 

wahai Tuhan, seluruh kebaikan ada di tangan-Mu.” Allah melanjutkan, “Apakah kalian 

rida?” Mereka menjawab, “Bagaimana kami tidak rida, wahai Tuhan, sedangkan Engkau 

telah memberi kami apa yang tidak Kauberikan kepada satu pun makhluk-Mu [yang 

lain].” Allah bertanya, “Maukah kalian Kuberi sesuatu yang lebih baik daripada itu?” 

Mereka berkata, “Wahai Tuhan, adakah yang lebih baik daripada itu?” Allah menjawab, 

“Kuberi kalian rida-Ku sehingga setelah ini Aku tidak akan murka kepada kalian 

selamanya.”[5] 

Ketika kita menerapkan keseimbangan pada kehidupan ini, kehidupan ini sama sekali 

tidak boleh diabaikan. Itu karena engkau akan mencintai kehidupan dunia bukan karena 

kehidupan dunia itu sendiri, tetapi karena ia merupakan jembatan dan jalan menuju 

akhirat. Tidak ada masalah dengan hubungan semacam itu. Nabi saw. menjelaskan hal 

tersebut dan menggambarkan dunia sebagai “ladang akhirat.” Dengan kata lain, kita tidak 

bisa menjadi penghuni surga kecuali dengan perantaraan dunia, sebab seluruh indra, 

perasaan, kehalusan, dan potensi kita tumbuh dan berkembang [sejak] di sini. Dengan 

begitulah kelak kita bisa melihat Allah Swt. 

Manusia tidak bisa melihat Allah Swt. di dunia karena belum memiliki kelayakan dan 

belum siap untuk itu. Persoalan ini tidak terkait dengan dimensi waktu, dimensi ruang, 

atau dimensi lainnya. Allah Swt. lebih dekat kepada kita daripada urat leher. Dia memberi 

kita berbagai nikmat-Nya, berperan serta dalam urusan kita dengan kehendak-Nya, dan 

Dia bertindak dengan kekuasaan-Nya yang tidak terhingga. Dalam ungkapan tasawuf, 

kita bisa mengatakan, “Tidak ada yang lebih jelas daripada Allah, namun Dia tidak tampak 

bagi mereka yang buta.” Jika kita tidak bisa melihat-Nya, ini mengacu kepada kelemahan 

kita. Proses untuk menghilangkan kelemahan tersebut ada di tangan Allah Swt. Dia akan 

menghilangkan kelemahan ini di negeri akhirat. Di sana mukmin akan dapat melihat 

keindahan Allah Swt. serta akan sampai kepada harapan dan keinginan utamanya. 

Jadi, dunia adalah ladang yang menghasilkan buah itu untuk kita. Ketika manusia 

berpindah dari dunia menuju akhirat, tira-tirai cahaya melenyap satu demi satu. 
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Akhirnya, manusia bisa melihat Tuhannya. Dunia adalah ekspresi manifestasi nama-

nama Allah Swt. Karena itu, kita tidak patut menyepelekan dunia sedikit pun, karena 

hakikat segala sesuatu tidak lain adalah manifestasi nama-nama Allah Swt. Dalam istilah 

Jalaluddin Rumi, apa yang terjadi pada kita dan kehendak kita menyerupai panji di atas 

tiang yang sangat tinggi. Di atas panji yang berkibar itu terdapat sejumlah tulisan. Yang 

menggerakkan dan mengibarkan panji itu adalah Allah Swt. sebagai Sang Azali dan Abadi. 

Karena itu, kita melihat berbagai hal dan peristiwa sebagai kebun tempat nama-nama dan 

sifat-sifat Allah Swt. menampak serta bahwa berbagai hal dan peristiwa itu berada di 

bawah kehendak dan pengaturan-Nya. Kita menyaksikan keindahan-Nya pada setiap 

bunga dan setiap tetes embun di bunga itu. Jalaluddin Rumi menerangkan hal ini dengan 

ungkapan yang tidak jelas bagi sebagian orang, “Berbagai imajinasi yang merupakan 

jendela para wali hanyalah cermin yang memantulkan wajah-wajah bersinar di taman 

Allah.” 

Allah Swt. menampakkan di hadapan kita sejumlah manifestasi dan keesaan-Nya. 

Kemudian, lewat kelembutan dan kemurahan-Nya serta sesuai dengan rahasia keesaan-

Nya, Dia mengantarkan kita untuk memahami makna berbagai karunia-Nya yang 

diberikan kepada kita sesuai dengan kapasitas pemahaman kita. Di sini aku tidak hendak 

menerangkan persoalan yang halus ini. Yang ingin kami katakan terkait dengan masalah 

yang kita bahas ialah bahwa dunia merupakan kebun Allah Swt. Cahaya-cahaya sang 

pemilik wajah yang bersinar bak bulan purnama memantul dan tampak pada cermin hati 

kita . Jika demikian, berbagai hal yang kita kerjakan atas nama dunia adalah ekspresi dari 

beragam gelombang panjang manifestasi yang datang dari-Nya. Di sini tentu saja kita 

tidak melihatnya menurut pandangan para penganut pantheisme (wihdat al-wujûd). Kita 

tidak memandangnya demikian, tetapi kita menegaskan pendapat Imam Ahmad al-

Sirhindi yang bergelar Imam Rabbani bahwa hakikat segala sesuatu adalah ekspresi 

manifestasi nama-nama Allah Swt. 

Ya. Kita tidak bisa meninggalkan dunia karena kita tidak bisa meraih akhirat tanpa 

perantaraan dunia. Benar bahwa dunia berisi tumpukan kotoran dan kepalsuan, tetapi 

betapa banyak permata berharga berbagai hakikat tersimpan di balik tumpukan kotoran 

itu. Ada sebuah kisah dalam al-Matsnawî tentang Mahmud al-Ghaznawi. Kisah tersebut 

dan semacamnya adalah kisah-kisah simbolis. Seorang ahli hikmah berkebangsaan India, 
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Bediba, sebelum Lafonten telah menulis kisah dan hikmah lewat lisan binatang. Setelah 

itu, banyak ulama Islam mengikuti cara tersebut dalam buku-buku mereka. Di antara 

mereka adalah Maulana Jalaluddin Rumi. Ia menceritakan sebuah kisah lewat lisan 

Mahmud al-Ghaznawi dan anjingnya yang selalu berada di depan pintu rumahnya. Setiap 

hari anjingnya pergi ke tempat sampah di depan istana. Ia selalu menggali dan mencari 

sesuatu di situ, namun ia tidak mendapatkan sesuatu pun yang bisa ia makan. Meskipun 

demikian, pada hari berikutnya ia pergi lagi ke tempat itu dan terus mencari sesuatu yang 

bisa ia makan sampai sore hari. Itulah kebiasaan si anjing setiap hari. Melihat hal itu, 

suatu hari Mahmud al-Ghaznawi berkata kepada anjingnya, “Berhari-hari engkau 

menggali tempat sampah itu namun tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi, engkau tidak 

pernah berhenti pergi ke sana. Apakah engkau tidak bosan dan tidak jenuh dalam 

melakukan pencarian yang tidak menghasilkan apa-apa itu?” Anjingnya menjawab, 

“Suatu hari di tempat sampah itu aku pernah mendapatkan tulang. Karena itulah aku 

pergi ke sana setiap hari, barangkali aku bisa menemukan tulang lagi.” 

Dunia dalam pandangan ahli hakikat adalah tumpukan kotoran dan kepalsuan seperti 

tumpukan sampah itu. Di dunia ini Allah Swt. mencampur kebaikan dengan kejahatan, 

keindahan dengan keburukan. Agar keburukan segala sesuatu tidak dinisbahkan kepada 

Allah secara langsung, Dia meletakkan tirai sebab, sehingga keburukan lahiriah berbagai 

hal berada di depan tirai itu. Namun, Allahlah Pencipta segala dan Pencipta semua. Pada 

segala sesuatu sebenarnya termanifestasi pula nama-nama-Nya yang tidak kita ketahui. 

Nama-nama Tuhan tidaklah terbatas. Hanya Dia sendiri yang mengetahui jumlahnya. 

Jadi, ada nama-nama yang hanya diketahui oleh-Nya saja karena tidak Dia ajarkan kepada 

seorang nabi atau malaikat yang dekat dengan-Nya sekalipun. Demikianlah kita mencari 

hakikat kebenaran di dunia ini, barangkali saja kita menemukan satu di antara sekian 

hakikat kebenaran dan kadang kita mencari dengan penuh semangat di tempat-tempat 

yang dianggap orang lain sebagai tempat sampah. 

Ada sisi lain dari dunia yang kita jauhi dan kita hindari. Ini adalah sisi yang datang dengan 

sendirinya karena ia fana dan pasti sirna. Ia tidak memberimu sepotong kue manis 

kecuali disertai dengan sejumlah tamparan. Inilah sisi permainan dan tipuan. Itulah sisi 

yang disambut para penghamba dunia, padahal itu adalah sisi buruk yang harus kita 

hindari. Semakin jauh darinya, semakin baik. 
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Jadi, kita bisa membangun keseimbangan antara dunia dan akhirat dari sisi ini. Dunia 

fana, sedangkan akhirat kekal. Rasul saw. tidak meninggalkan dunia dan tidak 

memisahkan diri dari manusia, namun [pada saat yang sama] beliau senantiasa bersama 

Allah Swt. Bagaimana tidak, beliau saw. bersabda, “Mukmin yang bergaul dengan 

manusia dan bersabar atas tindakan buruk mereka mendapatkan pahala lebih besar 

daripada mukmin yang bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas tindakan buruk 

mereka.”[6] 

Kita juga harus bersikap begitu. Kita bisa berjalan di pasar-pasar dan di jalan-jalan 

walaupun tempat-tempat itu penuh dengan sampah serta bisa terus berada di sekolah 

dan kampus sebagai pelajar dan guru, sekaligus bersabar atas berbagai sikap buruk serta 

mengorbankan sebagian bentuk karunia Ilahi, bahkan kadang kita mengorbankan jalan 

yang mengarah kepada kewalian dan kedekatan dengan-Nya, baik sengaja maupun tidak. 

Sebagaimana Rasul saw. kembali dari surga—saat mikraj—dan tidak terpengaruh oleh 

keindahannya untuk bergaul dan berbaur dengan manusia di dunia, kita juga harus 

meneladani akhlak Rasul saw. Kita harus menampilkan hakikat kebenaran teragung yang 

dibawa Nabi Muhammad saw. Orang-orang yang berada di dunia seperti berdiri di atas 

bara api tidak mungkin selamanya memandang wajah fana dunia. Hati mereka tidak 

mungkin terus terlena olehnya. Mereka bersama makhluk, tetapi hati mereka selalu 

bersama Allah Swt. 

Rasul saw. tidak pernah memikirkan dunia meskipun dunia telah mendatangi beliau dan 

berada di bawah kaki beliau. Beliau tidak pernah berpikir untuk bersenang-senang 

dengan dunia. Beliau meninggalkan dunia sebagaimana beliau datang ke dunia. Ketika 

datang ke dunia, beliau dibungkus sehelai kain. Ketika meninggalkan dunia, beliau juga 

dibungkus sehelai kain. 

Sepanjang hidupnya yang mulia, Rasul saw. berusaha membangun peradaban yang 

seimbang dan mendirikan dunia yang imbang di sini di dunia dan di sana. Sepanjang 

hidup, beliau tidak pernah berhenti berdakwah. Beliau telah menyerahkan diri kepada 

Allah Swt. Karena itu, beliau hidup dengan tenang seraya berusaha mendapatkan rida 

Allah Swt. Dan menyelamatkan umat manusia. Kesucian jiwa beliau tidak ternodai oleh 

nafsu dan kenikmatan dunia. 
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Beliau membangun tatanan Islam dan menerapkannya di rumah. Ketika muncul berbagai 

tuntutan duniawi dari sejumlah istri beliau, beliau meninggalkan mereka. Bahkan, atas 

perintah Allah Swt., Rasul saw. memberikan pilihan kepada mereka antara tetap bersama 

beliau seraya mencukupkan diri dengan apa yang beliau miliki atau dicerai secara baik-

baik. Para istri beliau lebih memilih tetap bersama beliau dan bersabar menghadapi 

kehidupan yang sulit. Umar r.a. menemui Rasulullah saw. yang berada di kamarnya 

sedang menjauhkan diri dari para istrinya. Umar melihat bekas tikar menempel di 

punggung Nabi saw. Melihat hal itu, Umar menangis. Rasul saw. bertanya, “Mengapa 

engkau menangis, Umar?” Ia menjawab, “Kisra dan kaisar hidup dalam kondisi begitu 

mewah, sementara engkau, wahai Rasulullah!” Mendengar itu, beliau berkata, “Tidakkah 

engkau rela, wahai Umar, kalau dunia menjadi milik mereka sedangkan akhirat menjadi 

milik kita?”[7] 

Rasulullah saw. tidak meninggalkan dunia, tetapi beliau melihat dan memperlihatkan 

seluruh hakikat ketuhanan yang termanifestasi di alam serta memperdengarkannya ke 

segenap alam lewat para tentara beliau yang menjelajah seantero bumi dengan 

membawa dan meninggikan panji Islam di setiap tempat. Di sini, menurutku, sangat 

penting mencatat kesimpulan yang diambil para sosiolog kontemporer: 

Sampai masa Rasulullah saw., umat manusia telah mencatat kemajuan sekitar 25 %. 

Berkat beliau dan pada rentang waktu yang singkat, umat manusia telah menambah 

tingkat kemajuannya menjadi 50 %. Sejak masa beliau hingga saat ini, umat manusia 

hanya bisa mencatat tambahan kemajuan sebesar 25 %. Adapun sisanya baru akan 

dicapai pada masa mendatang. Ini membuktikan bahwa beliau adalah teladan dan 

panutan bagi semua generasi hingga Hari Kiamat. Beliau tidak pernah memisahkan diri 

dari dan meninggalkan dunia, tetapi beliau mengetahui bagaimana mengarahkan umat 

secara tepat, mana yang harus dipentingkan dan seberapa besar. 

[1] Mengacu kepada hadis: “Apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini hanya seperti 

seorang musafir yang berteduh di bawah pohon kemudian pergi meninggalkannya.” 

(H.R Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad) 

[2] Q.S. al-Qashash: 77. 

[3] Q.S. al-Tawbah: 111. 
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[4] Q.S. al-Tawbah: 72. 

[5] H.R. Bukhari dan Muslim. 

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

[7] H.R. Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad
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