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Kepada Pemuda yang Sakit
(Obat Kelima)
Wahai orang yang mendapat cobaan dengan derita sakit! Melalui pengalaman saya di zaman ini, saya
telah membuktikan bahwa derita sakit adalah bentuk kemurahan hadiah ilahi dan anugerah rahmani
bagi sebagian manusia. Selama delapan atau sembilan tahun, beberapa pemuda menemuiku karena
sakit mereka, dengan harapan saya mendoakan kesembuhan mereka, sesuatu yang bukan merupakan
keahlian saya. Kemudia, saya memperhatikan bahwa mereka yang menderita rasa pedih banyak
bertafakur dan mengingat akhirat, serta tidak mabuk kelalaian masa muda. Bahkan, sampai tingkat
tertentu derita sakit tersebut menjaga diri mereka dari syahwat hewani.
Saya mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya saya senantiasa melihat derita sakit tersebut termasuk kemampuan mereka menahannya- merupakan kebaikan ilahi dan anugerah dari-Nya yang
Mahasuci. Karenanya saya berkata, “Saudaraku. Saya tdak bermusuhan dengan derita sakitmu ini,
maka deritamu tidak menimbulkan saya rasa kasihan kepadamu yang membuat saya merasa perlu
mendoakan kesembuhan dirimu.
Berusahalah menghias dirimu dengan sifat sabar dan tabah dalam menghadapi derita sakit, sampai
engkau mendapatkan kesadaran! Jika sakit tersebut telah menyelesaikan tugasnya, maka Allah Swt,
Sang yang Maha Penyayang akan menyembuhkan engkau.”
Saya juga berkata padanya, “Sebagian orang sepertimu selalu mengguncang, bahkan menghancurkan
kehidupan abadinya demi menikmati kesenangan lahiriah sesaat dari kehidupan dunia. Dan itu
disebabkan tenggelamnya mereka dalam sifat lupa zikir yang berasal dari cobaan kesehatan. Mereka
juga meninggalkan shalat fardhu, lupa akan mati, dan tidak mengingat Allah Swt. Sementara, lewat
derita sakit itu engkau melihat kuburan yang akan menjadi teman rumahmu yang pasti engkau
tempati. Engkau juga akan melihat tingkatan-tingkatan ukhrawiah yang lain di baliknya. Karena itu,
engkau akan bergerak dan melangkah sesuai dengan hal tersebut. Dengan demikian, derita sakitmu
merupakan kesehatan bagimu, dan kesehatan yang dirasakan oleh sebagian orang seusiamu,
merupakan penyakit bagi mereka.”

Menjaga Empati
Setiap mukmin khususnya para da'i, hendaknya mempunyai perasaan sangat prihatin ketika melihat
kesesatan dan pembangkangan umatnya terhadap agama Allah. dengan perasaan itu, maka hatinya
akan tergerak untuk membimbing ke jalan yang lurus, seperti yang dirasakan oleh Rasulullah Saw.,
ketika melihat kaumnya sangat sesat, sehingga Al-Qur'an menggambarkannya sebagai berikut, seperti
yang disebutkan dalam firman Allah, “Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu,
karena mereka tidak beriman,” (QS Al-Syu'arâ' [26]: 3).
Firman Allah di atas mengisyaratkan bahwa beliau Saw. sangat gusar dan menghawatirkan
keselamatan umatnya ketika mereka menentang ajaran Islam. Sifat ini hendaknya dimiliki oleh para
da'i.
Perbuatan murtad atau seorang yang keluar dari Islam yang dulunya ia yakini dengan benar termasuk
perbuatan yang merugikan umat Islam. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa seorang
yang murtad dari Islam harus dibunuh. Akan tetapi, kebanyakan ulama berpendapat bahwa seorang
yang telah keluar dari Islam, maka pejabat negara harus menyadarkanya dan mengajaknya kembali ke
dalam Islam dengan dalil-dalil yang dapat melunakkan hatinya, tetapi kalau ia tidak mau kembali
kepada Islam, barulah ia dibolehkan untuk dibunuh.[1]
Karena Islam menganggap keluarnya seorang muslim dari Islam akan membahayakan perasan
muslim lainnya, karena itu para pemuka Islam tidak boleh tinggal diam menghadapi orang murtad.
Disebutkan Khalid Ibn Walid pernah terburu-buru membunuh seorang muslim yang baru keluar
dari Islam, tanpa disadarkan lebih dulu untuk kembali ke dalam Islam. Sehingga Beliau Saw. sangat
kecewa dan seraya berdo'a, “Ya Allah, aku berlepas diri kepada-Mu dari perbuatan Khalid terhadap
mereka.”[2]
Kekecewaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. pernah juga dirasakan oleh sahabat „Umar
Ibn Khaththab, ketika ada seorang laki-laki dari Yamamah dan yang bertanya tentang sesuatu yang
penting kepadanya, tetapi sahabat-sahabat „Umar menyebutkan bahwa laki-laki itu adalah seorang
muslim yang telah keluar dari Islam, tanya „Umar, “Apa yang kalian lakukan terhadapnya?” Jawab
mereka, “Kami memenggal lehernya.” Mendengar ucapan mereka, maka „Umar sangat terkejut
seraya berkata, “Mengapa kalian tidak menahannya lebih dulu selama tiga hari, memberinya makan
sepotong roti setiap hari dan menyuruhnya bertobat, agar ia mau kembali ke jalan Allah.” Kemudian
„Umar berdo'a, “Ya Allah, aku tidak menyuruh mereka untuk membunuhnya dan tidak rela dengan
perbuatan mereka.”[3]

[1] Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pada pembahasan mengenai Diat, hadis nomor 6.
Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, pada pembahasan mengenai al-Qasamah, hadis nomor 125.

[2] Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pada pembahasan mengenai al-Maghazi, hadis nomor 58.
Dapat pula dirujuk ke dalam kitab yang berjudul al-Shîrah, karya Imam Ibnu Hisyam, Jilid 4,
halaman 7.
[3] Lihat lebih lanjut dalam al-Muwaththa’, karya Imam Malik bin Anas, pada pembahasan mengenai
al-Akdîyah, halaman 58.

Dakwah Sebagai Kado Termahal
Jika kita umpamakan dakwah dengan berbagai macam hadiah yang biasa diberikan dari satu orang
kepada yang lain, maka dakwah merupakan hadiah yang paling berharga dan termahal. Jika manusia
saling memberi hadiah dengan sesamanya di berbagai kesempatan yang baik, tentunya yang akan
memberi hadiah akan berpikir matang-matang, kiranya hadiah apakah yang paling berharga untuk
dihadiahkan bagi sahabatnya. Sebab, seseorang yang mau memberi hadiah adalah seorang yang
mencintai sahabatnya atau pihak lain yang akan diberinya hadiah.
Perlu kita ketahui bersama, bahwa hadiah yang paling dibutuhkan oleh orang yang sudah dewasa
adalah petunjuk serta nasihat yang baik, atau yang berupa amar ma'ruf nahi munkar. Namun sebelum
meberi hadiah, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapa yang akan kita beri hadiah, agar ia
mau menerimanya dengan senang serta memanfaatkannya. Tentu, tidak semua orang mau menerima
petunjuk dan nasihat yang baik, jika qalbunya tidak condong kepada kebenaran. Oleh karena itu,
seorang da'i yang sukses adalah seorang penyeru yang dapat membaca situasi dari orang-orang yang
akan diberi petunjuk dan nasihat.
Tentunya, ia harus bersikap lembut, tidak menggurui, bertutur kata yang manis, dan berperilaku yang
menarik, sehingga orang yang diajaknya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar mau menerima
dengan kegembiraan. Sebab, hadiah yang menyenangkan dan menggembirakan mampu mengubah
sifat dan sikap seseorang. Dari yang tadinya benci dan keras, bisa berubah menjadi cinta dan lemahlembut. Apalagi, hadiah ajakan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bukan saja
menyenangkan dan menggembirakan pihak yang diberi. Akan tetapi, juga sekaligus pihak yang
memberi. Kedua belah pihak sama-sama bisa memetik manfaat atas pemberian petunjuk yang
ditunaikan.
Disebutkan pula, bahwa pada saat peperangan Khaibar tengah berkecamuk, kaum Yahudi berada
dalam kepungan kaum muslim dalam rentang waktu yang cukup lama, dan mereka tidak mau
membuka pintu bentengnya untuk menyerah atau berdamai dengan pasukan muslimin. Hingga pada
suatu hari Rasulullah Saw. pernah bersabda, “Esok pagi akan aku berikan panji-panji perang kepada
seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, atau seorang laki-laki yang mencintai Allah
dan Rasul-Nya, hingga Allah akan memberi kita kemenangan.”[1]
Sudah barang tentu ucapan Rasulullah Saw. di atas merupakan seruan yang paling berharga bagi para
sahabat. Oleh karena itu, setiap orang dari mereka (para sahabat) sangat berharap mendapatkan
kehormatan menjadi laki-laki yang disebutkan Rasulullah. Padahal setiap sahabat akan lebih
mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri dalam segala urusan. Termasuk pada saat para
sahabat diberi jatah minuman (susu), maka sahabat yang ada akan memberikannya terlebih dahulu
kepada orang-orang yang berada di sebelahnya. Kemudian berkata kepada orang yang memberinya
minuman, “Bagaimana aku akan minum, sedangkan orang yang berada di sisiku belum mendapatkan
kesempatan itu?” Kemudian dikatakan kepada orang itu, “Berikan dahulu minum ini kepada
sahabatku yang lain.” Meraka saling mencintai, satu dengan yang lainnya, dan lebih mengutamakan

yang lain daripada dirinya sendiri. Sehingga ada sejumlah sahabat yang akibat satu sama lain saling
mengutamakan pihak yang lain daripada diri sendiri, sehingga beberapa di antara mereka rela mati
akibat kehausan.[2]
Itulah salah satu sifat sahabat yang memiliki kebiasaan lebih mengutamakan kepentingan sahabat
lainnya daripada diri mereka sendiri. Bahkan, apa saja yang dimiliki akan dibagi dengan sesamanya
jika mereka saling membutuhkan. Sebab, mereka saling menghormati dan saling mencintai satu
dengan lainnya. Oleh karena itu, sabda Rasulullah Saw. di atas merupakan berita gembira tersendiri
bagi setiap sahabat, sehingga masing-masing dari mereka ingin mendapat kemuliaan seperti yang
telah beliau utarakan, yakni; pelakunya akan dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Dengan bahasa yang
lebih urai dapat disebutkan di sini, bahwa setiap person dari para sahabat Rasulullah ingin
mendapatkan kemuliaan seperti yang sudah beliau sampaikan. Ini terbukti, pada saat Sayyidina
„Umar Ibnul Khaththab ra. yang tidak ingin menjadi pemimpin pasukan, akan tetapi pada saat itu ia
sempat mengatakan, “Sesungguhnya aku tidak ingin menjadi pemimpin kalian dalam peperangan ini,
kecuali pada hari ini. Sehingga aku menonjolkan diriku agar dipilih oleh Rasulullah untuk memegang
panji-panji peperangan membela agama yang beliau bawa.”[3]
Setiap sahabat yang mulia pasti menginginkan kedudukan yang semahal itu di sisi Allah dan RasulNya. Sehingga tidak seorang pun dari mereka yang sempat terpejam sedetik pun pada malam harinya,
akibat ketidaksabaran mereka ingin segera dipanggil oleh Rasulullah Saw. pada keesokan harinya
untuk menerima panji-panji peperangan pada hari itu. Pada keesokan harinya, beliau justru mencari
karakter pemimpin pada shaf pertama dalam pelaksanaan shalat Shubuh. Setiap diri dari para sahabat
Rasulullah yang mulia sangat berharap bahwa diri merekalah yang akan dipanggil oleh beliau.
Ternyata, pada pagi hari itu Rasulullah justru bertanya, “Di manakah „Ali ibn Abi Thalib?” Mereka
segera tersadar, bahwa „Ali ra. adalah seorang yang berhak mendapat karunia sebesar itu dari beliau,
meskipun pada saat yang bersamaan „Ali ibn Abi Thalib tidak hadir di antara mereka, karena kedua
matanya tengah sakit. Jawab para sahabat, “Kedua mata 'Ali sedang sakit, ya Rasulullah.” Akan
tetapi, Rasulullah Saw. memerintahkan seseorang untuk memanggil „Ali. Setelah ia datang di
hadapan Rasulullah, maka beliau mengusap kedua mata „Ali, sehingga penyakit pada kedua matanya
sembuh. Kemudian beliau memberikan panji-anji peperangan kepada „Ali ibn Abi Thalib ra., yang
sejak saat itu ia tidak pernah lagi mengalami sakit mata.
Setelah menerima panji-anji peperangan, maka „Ali ibn Abi Thalib maju ke depan, kemudian ia
berhenti sesaat, seraya bertanya, “Ya Rasulullah, berdasarkan apakah kita hendak memerangi
mereka? Dan, apa yang harus kita serukan kepada mereka?” Jawab beliau, “Teruskan jalanmu sampai
engkau tiba di perkampungan mereka, kemudian ajaklah mereka untuk memeluk Islam, dan
beritahukan kepada mereka tentang hak serta kewajiban dalam agama Islam. Demi Allah, jika ada
seorang yang diberi petunjuk oleh Allah Swt. melalui dirimu, maka hal itu lebih baik bagimu daripada
engkau mendapatkan karunia berupa sejumlah unta yang bagus-bagus.”[4]
Sehingga, sejak saat itu tidaklah suatu tempat yang didatangi oleh pasukan Islam, melainkan mereka
akan menyeru terlebih dahulu kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Atau berdamai dengan
mereka, dan mengharuskan kepada mereka untuk bersedia membayar Jizyah.[5]
Dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh umat Islam dengan non-Muslim, ketentuan amar ma'ruf
nahi munkar telah dijalankan berdasar pada sabda-sabda Rasulullah Saw.. Dan, beliau juga mengajak
musuh-musuh Islam yang akan beliau perangi itu ke dalam pangkuan Islam terlebih dahulu. Jika
mereka mau menerima ajakan memeluk agama Islam, mereka dianggap sebagai bagian umat Islam

yang akan diberi perlindungan oleh tentara kaum muslim, atau seperti umat Islam pada umumnya.
Akan tetapi, jika mereka menolak ajakan tersebut, mereka akan diperangi oleh tentara Islam. Alhasil,
tentara Islam tidak akan menyerang musuh-musuh mereka terlebih dahulu sebelum disampaikan
kepada mereka ajakan untuk masuk ke dalam pelukan Islam secara damai. Sebab, jika ada di antara
mereka yang bersedia masuk Islam, meskipun hanya seorang saja, tentara yang mengislamkan orang
itu akan mendapatkan pahala lebih besar daripada ia mendapatkan karunia sejumlah unta yang
bagus-bagus.
Dari kisah yang kami sebutkan di atas dapat disimpulkan, bahwa hadiah termahal yang bisa diberikan
oleh seorang muslim kepada sahabatnya adalah pada saat ia mampu mengajak orang lain untuk
menegakkan amar ma'ruf nahi munkar . Apalagi jika ia mengajak orang lain itu dengan cara-cara yang
lembut, tidak menggurui, bersikap lapang dada, dan bertutur kata yang manis.

[1] Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pada bahasan mengenai al-Jihâd, hadis nomor 121 dan 143.
Juga pada bahasan mengenai “fadhâil ‘Ashâbi al-Naby”, hadis nomor 9. Diriwayatkan pula oleh
Imam Muslim, pada bahasan mengenai “fadhâil al-Shahâbat”, hadis nomor 32 dan 35. Juga
diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi, pada pembahasan di seputar al-Manâqib, hadis nomor 20.
[2] Lihat lebih lanjut dalam kitab Syu’ab al-Îmân, karya Imam al-Baihaqi, Jilid 3, hadis nomor 61.
[3] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam al-Musnad miliknya, Jilid 2, hadis nomor 384.
Lihat pula dalam al-Thabaqât al-Kubrâ, karya Ibnu Sa’ad, Jilid 2, hadis nomor 110.
[4] Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pada bahasan mengenai “fadhâil ‘Ashâbi al-Naby”, hadis
nomor 9. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, pada bahasan yang sama, hadîts nomor 34.
[5] Sejenis pajak yang harus dibayarkan oleh pengikut agama lain kepada Pemerintahan Islam yang
tengah berkuasa di mana mereka berada dalam naungan serta perlindungan tentara Islam dan kaum
Muslim.

Sosok yang Disiapkan Allah
Tak dapat dipungkiri, seluruh riwayat hidup Rasulullah Saw. sejak masa kanak-kanak, remaja,
hingga akhirnya dewasa, merupakan rangkaian anak tangga bagi kenabian beliau. Fakta itu tampak
begitu jelas hingga membuat semua orang yang kenal dekat dengan Rasulullah langsung beriman
dengan ajaran yang beliau emban ketika beliau menyatakan diri sebagai rasul.
Muhammad, sosok jujur yang tak pernah sekalipun berdusta itu tiba-tiba berbicara tentang
Allah ta’ala dan menyatakan bahwa dirinya adalah utusan-Nya. Jadi, bagaimana mungkin seseorang
yang sama sekali tidak pernah berbohong meski sekecil apapun akan bisa berbohong mengenai
sebuah perkara besar dan agung seperti itu?4 Tentu takkan mungkin! Demikianlah pikiran yang
terlintas di benak kaum kafir kala itu, sehingga walaupun tidak semua orang yang mengenal
Rasulullah langsung beriman kepada ajaran beliau, akan tetapi banyak orang musyrik yang semula
bersikap keras kepala berbalik beriman kepada Rasulullah Saw.
Adalah benar jika dikatakan bahwa masa yang dilalui Rasulullah adalah masa jahiliyah, akan
tetapi gaya hidup jahiliyah sama sekali tidak pernah menyentuh pribadi beliau. Sejak awal,
Muhammad tak pernah bertingkah layaknya seorang jahiliyah. Beliau adalah sosok yang terpercaya
dan semua orang di Mekah mengakui kredibilitas beliau sebagai al-Amîn (yang terpercaya). Bahkan
sedemikian hebatnya pengakuan masyarakat Mekah pada saat itu kepada kejujuran Muhammad
bahkan orang sampai berkata: “Kalau engkau ingin berpergian lalu kau ingin menitipkan istrimu
kepada orang lain. Maka kau tak perlu ragu untuk menitipkan istrimu kepada Muhammad al-Amîn.
Karena Muhammad pasti takkan pernah mau melirik istrimu itu sama sekali. Kalau kau ingin
menitipkan hartamu kepada orang lain. Maka kau tak perlu ragu untuk menitipkannya kepada
Muhammad. Karena dia takkan lalai menjaga semua barang yang kau titipkan padanya itu walau
sekecil apapun. Jika kau ingin mencari ilmu yang benar-benar meyakinkan, maka segeralah kau
menyambangi sang al-Shâdiq al-Amîn (yang jujur dan terpercaya), karena dia akan menjelaskan
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Lihat: al-Bukhari, Bad` al-Wahy, 3, 6; Muslim, al-Jihâd, 74.

segalanya dengan sebenar-benarnya sebab dia tak pernah sedikitpun berdusta di sepanjang
hidupnya.”
Mungkin Anda mempertanyakan keterangan di atas. Tapi mari saya tunjukkan sebuah hadits
yang menceritakan ketika pada suatu hari Rasulullah naik ke bukit Shafa lalu beliau berseru: “Apakah
seandainya aku mengatakan kepada kalian bahwa sebentar lagi akan ada seekor kuda yang muncul
dari lereng bukit ini kalian akan mempercayaiku?” Pada saat itu kaum Quraisy kontan menjawab:
“Kami tak pernah sekalipun mendapatimu berbohong!” Tak terkecuali para gembong Quraisy
semacam Utbah ibn Rabi’ah, Walid ibn Mughirah, dan bahkan Abu Jahal sendiri termasuk orangorang yang mengakui kejujuran Muhammad Saw.,5 sehingga dapat dikatakan bahwa semua kaum
Quraisy mengakui kejujuran dan kelurusan pribadi Muhammad Saw.
Muhammad telah ditinggal mati ayahnya ketika ia masih berada dalam kandungan. Pada usia
enam tahun, Muhammad kecil ditinggal mati oleh ibundanya sehingga ia pun diasuh oleh kakeknya,
Abdul Muthallib. Pada usia delapan tahun, kakeknya juga meninggal dunia. Demikianlah seakan
takdir telah sedemikian rupa mengarahkan Muhammad untuk menjauh dari ketergantungan terhadap
manusia dan hanya menyerahkan dirinya kepada Allah semata. Setiap kali ada tangan yang menjulur
untuk menolongnya, tiba-tiba saja sang penolong itu pergi untuk selamanya. Demikianlah takdir
membuat Muhammad selalu berada di bawah perlindungan langsung dari Allah Swt. dengan cahaya
tauhid dan rahasia keesaan-Nya. Sejak belia, Muhammad terus ditempa untuk selalu berucap
“hasbiyallâh…” (cukup Allah saja bagiku) secara lahir dan batin. Sebab adalah penting baginya untuk
kehilangan arti dari semua penolong selain Allah, dan ternyata memang itulah yang terjadi pada
kehidupan Muhammad.
Muhammad dilahirkan dari seorang ayah bernama “Abdullâh” dan ibu bernama “Âminah”.
Tentu saja hal ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah takdir ilahi yang telah digariskan. Ibunda
Muhammad memiliki nama yang mengandung arti “aman” (al-amn) dan “amanah” (al-amânah),
sementara sang ayah memiliki nama yang mengandung arti penghambaan diri (al-‘ubûdiyyah) kepada
Allah. Sungguh fakta ini menunjukkan bahwa jauh sejak sebelum kelahirannya, Muhammad telah
disiapkan Allah. Sebelum diangkat menjadi rasul, sang al-Amîn (yang terpercaya) harus hidup di
dalam atmosfer ‘ubûdiyyah (penghambaan diri) kepada Allah.
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Al-Bukhari, Tafsîr Sûrah 111: 1-3; Muslim, al-Îmân, 355.

Muhammad tumbuh besar sebagai seorang yatim. Padahal di depannya telah menanti
tanggung jawab amat berat dan penting sehingga pribadi Muhammad memang harus disiapkan sejak
dini. Sejak muda, Muhammad telah dibentuk menjadi pribadi yang berhasil mencapai puncak tawakal
kepada Allah dan siap menyongsong semua aral yang melintang.
Allah seperti sengaja menghalangi Muhammad dari kekayaan materi yang dapat
menumbuhkan sikap gegabah dan sombong. Tapi Dia juga sengaja menghindarkan Muhammad dari
kemelaratan yang mencekik agar ia tidak tumbuh menjadi pribadi minder yang rendah diri. Allah
benar-benar membentuk Muhammad menjadi sosok lurus yang berada di garis tengah kehidupan,
jauh dari sikap berlebihan dan meremehkan (ifrâth wa tafrîth).
Amatlah penting bagi seorang pemimpin untuk mampu melewati masa-masa sulit. Seseorang
yang memahami arti hidup sebagai anak yatim, pasti akan mengetahui cara untuk menjadi ayah yang
penyayang bagi umatnya. Seorang pemimpin juga harus pernah merasakan pahitnya kemiskinan agar
ia mampu merasakan getirnya kehidupan rakyat jelata yang dipimpinnya.
Demikianlah seterusnya sehingga sikap suka membantu anak-anak yatim dan kaum miskin
sembari terus peduli akan penderitaan yang mereka alami benar-benar menjadi akhlak yang dimiliki
Muhammad Saw. sejak beliau belum diangkat sebagai nabi. Karena sejak kecil beliau terus
menghirup dan meresapi semua yang telah disiapkan Allah itu. Dan ketika “buah” itu akhirnya
masak, Rasulullah sama sekali tidak tercerabut dari budi pekerti luhur yang telah menyatu dengan
pribadi beliau. Di sepanjang hidupnya, tak pernah sekali pun Rasulullah menghardik anak yatim atau
mengusir seorang pengemis. Hal itu terjadi disebabkan apa yang telah diajarkan Allah kepadanya
seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya: “Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia
melindungimu. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia
mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim
maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu
menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur).”
(QS al-Dhuhâ [93]: 6-11).
Terus terang, setiap kali saya membaca ayat ini, yang terbersit di dalam benak saya adalah
keingin untuk menyatakan kepada Rasulullah tentang keyatiman saya sebab beliau kelak akan
menjadi pemberi syafaat bagi kita semua. Sungguh saya yang telah kehilangan kedua orang tua saya
sejak berpuluh tahun lalu, ingin berkata kepada beliau: “Wahai Rasulullah, akupun seorang yatim.

Kini aku mengetuk di pintumu, maka tolong jangan kau usir aku dari hadapanmu dan jangan kau
halangi aku dari syafaatmu.”
Adalah Abdul Muthallib, kakek Muhammad Saw. yang telah mengetahui cahaya kenabian
cucunya sejak lama. Bagi Abdul Muthallib, hari-hari yang dilewatinya bersama Muhammad adalah
hari-hari keberuntungan yang penuh berkah. Saban kali ia mendatangi majelis agung para tokoh puak
Quraisy, Muhammad kecil tak pernah lupa diajak serta. Seperti telah melihat tanda sang Juru
Selamat, Abdul Muthallib selalu begitu menghormati Muhammad karena dia melihat ada yang
istimewa dari tatapan mata cucunya tercinta yang tak pernah ia temukan pada orang lain.
Apalagi Abdul Muthallib pernah mendengar cerita kuno yang bersumber dari Luay –salah
seorang leluhurnya- tentang kemunculan seorang nabi dari garis keturunannya. Dengan adanya
nubuat itu, Abdul Muthallib pun mulai berharap cemas kalau-kalau ternyata Muhammad –cucu
kandungnya sendiri- adalah sang nabi yang dijanjikan itu.
Tampaknya itulah sebabnya mengapa Abdul Muthallib begitu mencintai Muhammad. Dan
tampaknya itulah yang menyebabkan Abdul Muthallib menangis sesenggukan ketika menghadapi
sakaratul maut. Bukan karena ia tak sanggup menahan perih nyawanya dicabut, melainkan karena ia
menyadari bahwa sebentar lagi ia takkan lagi bisa memeluk Muhammad.6
Abdul Muthallib, lelaki tua yang tak gentar menghadapi pasukan Abrahah itu mendadak tak
malu menangis tersedu-sedu. Jagoan Quraisy yang tak surut menantang musuh di perang Fijar yang
berlangsung bertahun-tahun itu tiba-tiba merengek seperti anak kecil karena tak sanggup berpisah
dengan cucu kesayangannya. Demikianlah kisah pengasuhan Abdul Muthallib atas Muhammad
berakhir menjelang kematiannya untuk kemudian pengasuhan Muhammad beralih ke tangan
pamannya yang bernama Abu Thalib.
Rasulullah Saw. berada di bawah perlindungan Abu Thalib selama hampir empat puluh
tahun. Abu Thalib memiliki seorang anak bernama Ali ra. Kelak di kemudian hari, Ali karamallâhu
wajhah inilah yang meneruskan nasab Rasulullah Saw. Tidak seperti nabi-nabi lain, Rasulullah
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memang diriwayatkan pernah menyatakan langsung ihwal kelanjutan nasab beliau dari garis Ali ibn
Abi Thalib.7
Ali ibn Abi Thalib-lah yang melanjutkan perwalian (al-wilâyah) Rasulullah Saw., sehingga dia
sering dianggap sebagai Pemimpin para Wali (Amîr al-Auliyâ`). Sampai kiamat tiba, semua penempuh
jalan kebenaran pasti akan menyebut nama Ali dengan penuh penghormatan dan sikap takzim. Ali
yang berjuluk al-Murtadhâ, al-Fâris al-Mighwâr, al-Haidar al-Karâr, yang sekaligus adalah menantu
Rasulullah Saw. seakan merupakan hadiah yang diberikan Allah kepada Abu Thalib sebagai balasan
atas semua yang dilakukannya terhadap Rasulullah Saw. Meski tentu saja Abu Thalib dan Abdul
Muthallib tidak lebih sekedar aspek lahiriah dari pelindungan terhadap Rasulullah, sebab Allah-lah
yang sebenarnya selalu menjadi pelindung dan penolong bagi beliau.
Seiring dengan pribadi istimewa yang dimilikinya terus tumbuh dewasa menuju derajat
kenabian, Muhammad juga menyiapkan masyarakatnya untuk menerimanya dengan tanda-tanda
kenabian yang semakin jelas dari hari ke hari, sehingga Muhammad pun menjadi buah bibir serta
dihormati kaumnya.
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Mengapa segala sesuatu bergantung pada
kematian?
Mengapa segala sesuatu bergantung pada kematian? Kelangsungan hidup hewan,
misalnya, bergantung pada matinya tumbuhan dan kelangsungan hidup manusia
bergantung pada matinya hewan.

Di antara sifat Sang Pencipta yang menggenggam segala sesuatu ialah bahwa Dia menciptakan
entitas paling indah dari bahan paling sederhana dan paling hina. Dia terus memperbarui segala
sesuatu tanpa melampaui batas sekaligus mengarahkannya menuju kesempurnaan. Karena itu, di
seluruh pelosok alam ini terdapat kondisi terbit setelah terbenam, sama seperti silih bergantinya
malam dan siang di dunia kita ini. Terang memberikan tempatnya kepada kegelapan lalu gelap
memberikan tempatnya kepada terang. Begitulah muncul tumbuhan baru dan kesegaran dalam
sebuah sistem yang mencengangkan akal, misalnya hubungan matahari dengan bumi dan hubungan
kehidupan dengan kematian.
Sekarang, marilah sejenak kita berbicara tentang persoalan ini. Namun, sebelum itu kita harus
mengenal kematian terlebih dahulu. Kematian bukanlah akhir alami segala sesuatu dan juga bukan
ketiadaan abadi. Namun, ia adalah pergantian tempat, pergantian kondisi, dan pergantian dimensi,
serta akhir dari beban tugas menuju istirahat dan rahmat. Bahkan, dilihat dari beberapa sisi, ia adalah
kembalinya segala sesuatu kepada asalnya, intinya, dan hakikatnya. Karena itu, kematian adalah daya
tarik yang menarik kehidupan serta merupakan kegembiraan pertemuan dengan para kekasih dan
teman. Ia merupakan nikmat besar karena menjadi sarana menuju kehidupan abadi.
Karena itu, kaum materialis yang tidak mengetahui hakikat kematian senantiasa menggambarkan
kematian dengan gambaran menakutkan serta menyenandungkan ratapan kesedihan di sekitar
kematian. Kondisi orang-orang malang yang tidak memahami hakikat kematian memang demikian
sejak dulu hingga saat ini.
Benar bahwa kematian sebagai bentuk perpisahan merupakan tragedi yang menyedihkan dalam
pandangan akal dan dalam tingkat perasaan manusiawi. Karena itu, sebagaimana pengaruh dan
akibat kematian tidak dapat diingkari, membungkam suara hati juga tidak mungkin, terutama bagi
mereka yang memiliki hati halus dan jiwa sensitif. Kematian bagi mereka—meskipun bersifat
sementara—menimbulkan guncangan yang hebat. Oleh sebab itu, keyakinan akan adanya
kebangkitan setelah kematian bagi mereka ibarat pemberian kedudukan raja bagi si pemintaminta
yang fakir atau anugerah kehidupan abadi bagi orang yang divonis hukuman mati. Dengan kata lain,
keyakinan tersebut dapat menghapus bekas-bekas kesedihan mereka sekaligus mendatangkan
kegembiraan besar bagi mereka.
Karena itu, kematian bagi orang yang mengenal hakikatnya hanyalah pergantian tempat dan
pengembaraan menuju alam tempat ia bisa bertemu dengan 99 persen teman dan kekasihnya.
Sementara itu, kematian bagi orang yang tidak mengenal hakikatnya dan hanya melihat wajah luarnya

yang menakutkan tampak sebagai tukang cambuk, tiang gantungan, sumur yang tak berdasar, dan
ruang yang sangat gelap.
Adapun mereka yang memosisikan kematian sebagai awal keabadian, setiap kali angin kematian
berhembus menerpa mereka, musim semi surga tampak di hadapan mereka. Adapun apabila lintasan
kematian terbayang pada orang kafir yang tak mampu melihat indahnya akidah ini, ia takut terhadap
kematian sama seperti takutnya akan dilempar ke Neraka Jahanam. Bisa jadi penderitaannya agak
sedikit berkurang kalau hanya terbatas pada dirinya, namun ia semakin menderita dengan
penderitaan setiap orang yang gembira atas kegembiraannya dan sakit atas sakitnya. Ia memikul
semua penderitaan itu dalam jiwanya. Orang mukmin melihat keterlepasan dan keterbebasan dari
kesulitan dan kerisauan dunia pada kematian segala sesuatu. Ia merasa bahwa semua akan abadi
dalam bentuk idealnya di alam lain serta akan mendapatkan wujudnya yang lebih mulia.
Ya. Kematian tidak lain adalah mekarnya tunas dalam wujud abadi. Kematian adalah pembebasan
dari segala kesulitan dunia. Karena itu, ia merupakan nikmat besar dan hadiah Ilahi yang sangat
berharga. Karena semua kesempurnaan dan ketinggian, atau dengan kata lain, semua nikmat selalu
melewati penyucian dan pembersihan serta berbagai tempat yang memberinya bentuk istimewa,
demikian pula seluruh entitas naik menuju kemuliaan lewat peleburan dan penyucian tersebut. Emas
dan biji besi, misalnya, tidak akan sampai kepada wujud aslinya kecuali setelah dilebur, yaitu setelah
melewati semacam kematian. Jika tidak melewati proses tersebut, tentu keduanya hanya tampak
seperti tanah dan batu, berbeda dari hakikat aslinya.
Ketika kita menganalogikan segala hal lain dengan emas dan besi, kita melihat bahwa segala sesuatu
memiliki titik terbenam, titik lebur, serta tampilan yang menyiratkan ketiadaan dan kefanaan. Akan
tetapi, sebenarnya ia hanyalah perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi lain yang lebih tinggi
dan mulia.
Ketika segala sesuatu dengan penuh kerinduan bersegera menuju kematian, seperti partikel-partikel
udara, atom air, bagian-bagian rumput, pohon, hingga sel-sel makhluk hidup, sesungguhnya ia
bersegera menuju kesempurnaan yang telah ditentukan untuknya. Ketika oksigen menyatu dengan
hidrogen, keduanya kehilangan karakteristik sebelumnya. Dengan kata lain, mereka mati, namun
membentuk sesuatu yang paling dibutuhkan dalam hidup, yaitu air. Artinya, kedua unsur tersebut
bangkit kembali dalam tingkat yang lebih tinggi.
Karena itu, kita menyebut kelenyapan, perubahan tempat, dan perubahan kondisi dengan kematian.
Kita tidak menyebutnya dengan ketiadaan. Bagaimana kita akan mengatakan demikian, sementara
setiap peristiwa yang terjadi di alam, dari partikel atom terkecil hingga benda langit terbesar, juga
setiap perubahan, penyatuan, dan keterpisahan, semuanya menuju bentuk yang lebih baik dan lebih
indah. Yang bisa dikatakan di sini adalah bahwa semua entitas berada dalam pengembaraan dan
tamasya. Sama sekali kita tidak bisa mengatakan bahwa ia berjalan menuju ketiadaan.
Dari sisi lain, kematian—oleh Sang Maha Penguasa—dianggap sebagai perubahan dan peralihan
tugas. Setiap entitas diberi tugas untuk tampil secara khusus di hadapan Sang Pencipta Yang telah
menjadikannya. Ketika kesempatannya untuk tampil telah selesai, ia harus pergi meninggalkan pentas
untuk kemudian diserahkan kepada orang lain agar semuanya tidak berjalan hanya dengan satu
bentuk serta agar pentas menjadi hidup dan penuh vitalitas dengan kehadiran kader baru yang bagus.
Demikianlah semua entitas tampil di atas pentas kehidupan, memainkan perannya, menyampaikan
sepatah kata yang harus disampaikannya, lalu bersembunyi di balik layar agar orang lain
mendapatkan kesempatan tampil guna memainkan peran mereka dan memperdengarkan suara

mereka pula. Ya. Siapa yang datang akan pergi dan siapa yang tiba akan berlalu. Begitulah perubahan
terjadi serta vitalitas dan semangat terwujud dalam nuansa datang dan pergi, terbit dan terbenam.
Dari sisi lain lagi, kematian berisi nasihat tak bersuara tapi memberikan pengaruh mendalam yang
menunjukkan bahwa entitas apa pun tidak berdiri sendiri, tetapi, seperti beberapa lampu yang terang
dan padam secara silih berganti, semuanya mengarah kepada mentari abadi yang tak pernah padam,
mengarah kepada jalan kedamaian dan kebahagiaan hati yang merintih karena takut punah dan fana,
yakni menoleh ke belakang. Ketika itu, dalam hati kita muncul perasaan untuk mencari sang kekasih
yang tidak pernah pergi dan tidak pernah menghilang. Munculnya perasaan ini dalam hati kita
merupakan tahapan pertama untuk sampai kepada keabadian di alam kesadaran dan emosi kita.
Begitulah kematian, ibarat tangga atau lift yang mengangkat dan membawa manusia ke tahapan
pertama tersebut.
Karena itu, alih-alih melihat kematian sebagai pedang yang memotong dan melemparkan entitas
kepada kefanaan dan ketiadaan, adalah lebih baik melihatnya sebagai tangan yang mengobati dan
melakukan operasi bedah. Bahkan, melihat kefanaan sebagai sesuatu yang asli adalah keliru dan salah
dilihat dari beberapa aspek, karena tidak ada ketiadaan mutlak. Bahkan, segala sesuatu yang
menghilang dari ruang sempit penglihatan kita eksistensinya tetap ada dalam wujud ide dan
pengetahuan yang terdapat dalam benak kita, dalam Lauh Mahfuz, dalam ilmu- Nya yang meliputi
segala sesuatu, serta di alam supranatural. Seolah-olah segala sesuatu adalah benih yang terbelah lalu
mekar menumbuhkan bunga kemudian layu tetapi wujud dan substansinya tetap ada dalam bentuk
ribuan bulir dan tunas. Sekarang mari kita kembali kepada pertanyaan di atas dari sisi lain.
Apakah yang terjadi seandainya segala sesuatu bergantung pada kehidupan sebagai ganti dari
kebergantungan mereka pada kematian? Artinya, seandainya segala sesuatu tidak fana dan semua
entitas terus terombang-ambing dalam lautan wujud, sementara semua entitas itu bekerja dari satu
sisi, apakah yang terjadi jika demikian kondisinya? Di samping beberapa hal yang telah disebutkan di
atas telah cukup membuat kita menerima bahwa kematian merupakan salah satu bentuk rahmat dan
hikmah-Nya, kita juga bisa mengatakan bahwa jika kematian tidak dianggap sebagai rahmat,
kekekalan menyeluruh dan tidak matinya segala sesuatu dalam kehidupan ini adalah musibah
menakutkan dan kesia-siaan yang, seandainya bisa digambarkan secara tepat, pasti seluruh manusia
menangis hebat dibuatnya. Bukan karena kematian, tapi justru karena tidak ada kematian.
Coba renungkan sejenak dan bayangkan tidak ada satu pun makhluk yang mati. Dalam kondisi
demikian, manusia sendiri—bahkan yang hidup di masa-masa awal—dan seekor lalat pun tidak bisa
mencari tempat untuk hidup. Semut dan tumbuhan menjalar pun sudah cukup menguasai seluruh
dunia dalam satu masa saja jika keduanya tidak mengalami kematian. Tidak satu jengkal pun dari
permukaan bumi ini yang tersisa. Dan, pasti ketinggian semut dan tumbuhan menjalar itu mencapai
ratusan meter di atas permukaan bumi. Karena itu, ketika engkau membayangkan pemandangan
yang menakutkan ini, engkau bisa memahami betapa kematian merupakan rahmat.
Apakah kita bisa menyaksikan pemandangan indah nan menarik yang menghiasi alam dalam kondisi
demikian? Keindahan seperti apa yang bisa kita saksikan dalam kondisi alam dipenuhi semut dan
tumbuhan menjalar? Di bumi yang penuh dengan jejak penciptaan, seni, dan keindahan yang
menakjubkan ini, bisakah kita menyaksikan keindahan tersebut? Atau yang bisa disaksikan hanyalah
semut dan tumbuhan menjalar? Apakah manusia, yang alam ini diciptakan dan ditundukkan
untuknya, bisa hidup dalam lingkungan yang buruk semacam itu? Tentu saja tidak bisa. Sebaliknya,
yang bisa dilakukan makhluk terendah sekalipun adalah lari dari tempat sampah itu.

Dari sisi lain, dalam pengaturan alam ini terdapat hikmah menakjubkan bahwa engkau tidak
menemukan satu atom pun yang melebihi batas atau sia-sia. Pemilik hikmah mutlak (Allah) telah
menciptakan makhluk paling mulia dan paling indah dari unsur terendah. Karena itu, sama sekali
tidak mungkin Dia berlaku berlebihan dalam sesuatu. Dia akan membuat sisa-sisa dan reruntuhan
menjadi bernilai di tempat lain dan akan menciptakan alam baru. Dia akan memfungsikan semua ruh
yang diangkat kepada-Nya, terutama ruh manusia, dalam bentuknya yang terbaik sekaligus
menciptakan berbagai makhluk yang bagus dan baru darinya. Jika tidak, membiarkan makhluk yang
telah Dia muliakan serta menjadi manifestasi penghormatan, nikmat, penciptaan, dan kreasi-Nya
tidaklah sesuai dengan hikmah-Nya yang tak terhingga.
Karena itu, sebagai kesimpulan, kita bisa mengatakan bahwa orang yang memiliki akal sempurna dan
hati yang bisa merasakan keindahan dapat melihat bahwa segala sesuatu berada pada posisinya yang
tepat dari sisi penyusunan dan pengaturan sampai-sampai akal tercengang dan takjub oleh berbagai
ekpresi keindahan. Dengan kata lain, segala sesuatu senantiasa berubah dari satu kondisi kepada
kondisi lain yang lebih tinggi, mulai dari gerakan atom, pertumbuhan rumput dan tanaman,
mengalirnya air sungai ke laut, menguapnya air sekaligus membentuk awan lalu bagaimana ia turun
ke bumi dalam bentuk hujan, dan seterusnya. Artinya, kita melihat segala sesuatu berubah dari satu
kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik dan lebih mulia. Sungguh tepat apa yang dikatakan
seorang penyair ketika ia menggubah:
Sungguh menakjubkan alam yang mengguncang akal dan pikiran ini
Berbagai mukjizat kekuasaan-Nya tampak di hadapan mataku
Permukaan langit yang Allah tebarkan tidak lain adalah tanda-tanda samawi
Semuanya adalah cahaya yang terbungkus aneka warna
Rumput, laut, gunung, dan fajar musim semi
Siapa yang lahir di sini pasti menjadi penyair.

Karena Allah tidak membutuhkan ibadah kita,
mengapa kita tidak beribadah kepada-Nya sesuka
kita saja?
Beribadah kepada Allah Swt. adalah perbuatan yang dihasilkan oleh pengenalan tentang- Nya.
Artinya, manusia menyaksikan lembaran keindahan alam berikut berbagai petunjuk sistemnya.
Demikianlah, manusia beralih dari sistem menuju Pembuat sistem. Barang siapa memperhatikan
alam ini secara cermat dan teliti, ia melihat bahwa tidak ada satu pun yang siasia, tidak teratur, atau
tidak memiliki tujuan. Karena itu, ia sadar bahwa ia pun harus bergerak dalam koridor sistem itu.
Begitu pula jika ia melihat alam ini dari sudut keindahan, ia pasti melihat keindahan yang
menakjubkan dan luar biasa tak terkira, mulai dari keindahan wajah manusia hingga keindahan bumi,
langit, dan bintang-gemintang. Di hadapan keindahan menakjubkan yang memikat manusia dan
menyihir kalbunya itu, tak mungkin ia tidak menyadari keberadaan Pemilik seluruh wujud dan
keindahan itu.
Pengamatan terhadap jagat raya ataupun terhadap diri sendiri akan membuat jiwa manusia bergelora,
gembira, dan terkesan tak ubahnya anak kecil yang melompat dan berteriak kegirangan, setiap kali
melihat nama-Nya yang indah bersinar ibarat kupu-kupu yang terang di atas karya, kreasi, dan
ketentuan-Nya yang indah. Manusia pasti merasa takjub dan kagum akan sifat-sifat yang merupakan
sumber segala kebaikan dan keindahan. Di hadapan Pemilik seluruh wujud, manusia nyaris
kehilangan kesadaran karena kagum dan terpesona.
Dari sisi lain, segala sesuatu di alam tampak telah dipersiapkan dan dirancang di tempat lain
kemudian dihidangkan untuk melayani manusia. Ya, beragam nikmat dipersembahkan untuk
manusia dalam kotak-kotak yang terpelihara atau dalam bentuk buah sehingga bumi laksana
hidangan yang penuh dengan beragam santapan.
Ketika manusia mengulurkan tangan untuk mengambil nikmat itu, ia merasakan keberadaan Sang
Pemilik Hakiki. Dari perasaan tadi, ia pun menjadi kagum dan terpesona serta menemukan
kenikmatan lain. Seandainya bayi mengerti saat ia mengisap puting ibunya—sebagai sumber rahmat
untuknya, tentu ia akan merasa bahwa makanan yang sangat bermanfaat untuknya itu seolah-olah
dipersembahkan baginya dari alam lain. Ia juga akan merasa bahwa di balik seluruh kejadian ini
terdapat Sang Pemberi nikmat dan rezeki Yang Mahamulia. Ketika itu, ia akan menundukkan kepala
karena hormat kepada-Nya.
Ya. Setiap nikmat dan karunia menunjukkan Sang Pemilik nikmat dan karunia sekaligus mendorong
manusia untuk menghormati-Nya. Di mana pun kita menyaksikan nikmat, keindahan, dan
keteraturan, harus ada penyembahan kepada Sang Pemilik nikmat, keindahan, dan keteraturan.
Dengan kata lain, ketika Allah membuat kita merasakan keberadaan-Nya, kita harus segera membalas
dengan penyembahan dan pengabdian kepada-Nya. Beranjak dari hal ini, kaum Muktazilah dan

Maturidiah berpendapat tentang ketundukan manusia bahwa kalaupun tidak dikirim seorang nabi
atau tidak ada orang yang membimbing manusia menuju Allah, ayat-ayat dan berbagai petunjuk yang
menghiasi alam ini sudah cukup untuk mengantarkan manusia kepada Allah, sehingga manusia
diharuskan mengenal Allah dan bersikap sesuai dengan konsekuensi pengenalan itu. Ada beberapa
contoh yang bisa diberikan untuk menjelaskan pandangan kaum Maturidiah. Misalnya, kita melihat
bahwa sejumlah orang yang hidup semasa dengan Rasul saw., meskipun berada di dekat Ka’bah yang
ketika itu dipenuhi patung dan berhala serta meskipun tidak ada orang yang mengajarkan hakikat
tauhid kepada mereka, memiliki perasaan sebagaimana seorang badui berujar, “Kotoran unta
menunjukkan keberadaan unta. Jejak kaki menunjukkan perjalanan. Bumi yang dipenuhi jalan dan
langit yang dipenuhi bintang, bukankah itu menunjukkan keberadaan Sang Mahahalus dan Maha
Mengetahui?”
Begitulah ucapan orang badui yang di padang pasir hanya melihat pasir dan kerikil. Lalu, bagaimana
dengan orang lain?! Rasul saw. datang dengan membawa pemahaman yang mulia untuk
menyelamatkan umat manusia. Boleh dibilang, beliau adalah manusia di atas manusia. Beliau telah
sampai kepada makna hakiki alam ini sebelum menjadi nabi. Ia telah merasakan keberadaan Allah
serta mulai mencari, berpikir, dan beribadah di gua Hira.
Dalam sebuah riwayat Shahîh al-Bukhâri, ibunda kita, Khadijah r.a., menerangkan bahwa Rasul saw.
selalu beribadah di gua Hira dan bahwa beliau hanya kembali ke Mekah untuk mengambil bekal.
Ini menunjukkan bahwa manusia dengan pengetahuannya dapat menyingkap beberapa hal dan
selanjutnya berbagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. Apa yang dikatakan oleh Zaid ibn Amru
menjelang wafatnya layak untuk direnungkan. Zaid adalah paman Umar ibn Khattab r.a. Sesaat
sebelum meninggal dunia, ia memanggil semua anggota keluarganya dan mengumpulkan mereka di
sekitarnya. Ia kemudian memberitahu mereka sifat-sifat nabi yang dinantikan sebagaimana
diketahuinya, sedangkan ia sendiri tidak ditakdirkan untuk berjumpa dengan Rasul saw. Dengan kata
lain, ia menunggang kudanya hingga ke pantai tetapi tidak sempat menaiki bahtera Islam. Meski
demikian, dengan segenap jiwanya ia bisa merasakan kehadiran Rasul saw. dan hakikat ajaran beliau
dengan seluruh anggota tubuhnya. Namun, ia tidak bisa menyebutkan sebuah nama atas apa yang ia
rasakan. Ia mengatakan sesuatu yang maknanya kurang lebih sebagai berikut: “Ada cahaya Ilahi yang
tampak di cakrawala. Aku yakin, ia pasti akan datang. Aku bagaikan melihat jejaknya.” Ia lalu
menghadap kepada Tuhan dan berkata, “Wahai Sang Pencipta Yang Mahaagung, aku tidak
mengenal-Mu secara sempurna. Seandainya aku mengenal- Mu, tentu Aku menyembah-Mu secara
benar. Akan kuletakkan keningku di tanah hingga Hari Kiamat di hadapan keagungan-Mu.”
Demikianlah tampak bahwa jiwa yang bersih, seandainya tidak tinggal dalam komunitas paganis,
tentu akan sampai lewat perenungan terhadap alam dan keteraturannya kepada pelaksanaan tugas
penyembahan kepada Allah Swt.
Jadi, setelah mengenal Allah Swt. penyembahan kepada-Nya segera dimulai. Ya. Selama ada Zat yang
memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, penyembahan pun ada. Karena itu, Allah Swt. telah
menetapkan dalam fitrah manusia dan kalbu manusia sebuah perasaan untuk mengabdi dan
beribadah. Atau, sebagaimana dikatakan Zaid, “Akan kuletakkan keningku di tanah hingga Hari
Kiamat di hadapan keagungan-Mu.” Wahyu langitlah yang bisa menjelaskan bentuk ibadah yang
benar tanpa penyimpangan melainkan pelestariannya dalam koridor perintah Ilahi. Seolah-olah Allah
Swt. berkata, “Aku adalah Allah dan engkau adalah hamba-Ku. Kenalilah Aku lewat berbagai nikmat
yang Kuberikan kepadamu, Aku akan mengajarimu adab ibadah yang bisa kaupersembahkan untuk-

Ku.” Pertama-tama, engkau berwudu. Lalu, agar engkau bisa melawan nafsumu, ingatlah bahwa
Allah Swt. adalah Zat Yang Mahabesar sementara semua selain-Nya adalah kecil dan lemah. Lalu,
letakkanlah tanganmu di depanmu sebagai tanda ketundukan. Selanjutnya, berusahalah untuk
menghayati ibadahmu semaksimal mungkin. Tunjukkanlah bahwa dirimu ingin mencapai ketingggian
jiwa menuju tempat para nabi yang mulia. Kemudian, rukuklah seraya bersyukur. Ketika engkau
membungkuk dalam rukuk, engkau sampai kepada dimensi lain. Setelah itu, engkau berpindah
kepada sujud guna mencapai tingkat ketawadukan yang dalam. Lalu, engkau bangkit untuk kembali
sujud sehingga engkau bisa banyak berdoa, karena saat terdekat antara hamba dan Tuhannya adalah
ketika si hamba bersujud. Tatkala bersujud, ingatlah firman Allah Swt.: “Dan perubahan gerak badanmu
bersama orang-orang yang bersujud.”[1] Yakni, Dia melihat keberadaanmu di antara orang-orang yang
bersujud. Kadar keselarasan dan kemampuanmu untuk berada dalam suasana sujud menentukan
tingkat kemuliaanmu dalam derajat mikraj yang menjadi tujuan salat.
Jadi, ibadah adalah iman kepada Allah dan pengenalan akan sifat-sifat-Nya, lalu melaksanakan apa
yang menjadi implikasi pengenalan itu dengan penuh ketundukan dan penghormatan lewat petunjukNya dan sesuai dengan perintah-Nya.
Dengan uraian ini, aku telah menjelaskan salah satu aspek persoalan di atas. Artinya, ketika kita
mengenal Allah Swt., kita tidak boleh bersikap gegabah dan berbuat sesuatu yang tidak pantas, tetapi
kita sepatutnya mengikuti cahaya yang dipancarkan Nabi saw. dalam naungan petunjuk ayat-ayat
yang jelas serta senantiasa mencari rida Ilahi.
Apabila kita mengamati persoalan kedua, kita melihat bahwa dalam semua bidang, perdagangan,
pengetahuan, seni, pertanian, ataupun industri, manusia selalu membutuhkan pembimbing dan perlu
banyak belajar. Setiap kalian, misalnya, memiliki pekerjaan. Ada yang memiliki pabrik tenun, ada
yang memproduksi plastik, serta ada yang mengadakan pameran barang. Lalu, ada orang yang ingin
membantu kita agar tidak tertipu. Karena ia mengetahui prinsip dan teori dagang, ia ingin agar kita
menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Karena itu, ia berdiri di depan kita seraya berkata, “Kalian
harus bisa melaksanakan pekerjaan ini, sebab pekerjaan ini sangat penting dan dibutuhkan. Namun,
agar kalian bisa menunaikannya secara baik, kalian harus mempekerjakan orang dan mempergunakan
modal secara tepat, serta berhemat dan tidak boros. Kalian juga harus memperhatikan ini dan itu.”
Sekarang, jika kita jujur, tentu kita akan memperhatikan ucapan orang itu yang tidak mendapatkan
manfaat apa pun dari petunjuk yang ia berikan. Kita pasti memperhatikan semua nasihatnya dan
mencermati semua penjelasannya secara tekun, lalu kita mengelola urusan kita sesuai dengan
petunjuknya. Seperti itu pulalah, dalam beribadah dan taat kepada Allah, kita tidak berbuat semau
dan sesuka kita, tetapi sesuai dengan aturan, bentuk, dan tata cara yang ditunjuki oleh Tuhan
Pencipta kita. Dengan demikian, terwujudlah keberkahan dalam ibadah kita sehingga Ibadah itu
menjadi seperti satu bulir yang menumbuhkan tujuh bulir. Bisa jadi ketika mengucapkan, “Allahu
Akbar”, kita menyentuh tombol sehingga pintu rahmat Ilahi terbuka di hadapan kita. Bisa jadi saat
itu terbukalah di hadapan jiwa kita berbagai pintu ilham. Bisa jadi, ketika membaca surat al-Fâtihah,
kita mempergunakan kunci rahasia untuk membuka gembok bergigi rahasia. Juga, siapa tahu, pada
setiap rukun salat yang kita lakukan, pintu-pintu rahasia terbuka di hadapan kita.
Ya. Kita bisa mengatakan bahwa seluruh jalan menjadi teratur dan seluruh pintu terbuka saat kita
bersujud. Doa-doa kita akan naik menuju hadirat Ilahi dan akan diliputi oleh para malaikat yang
mulia. Siapa yang dapat menyangkal semua itu? Sang pembawa berita yang jujur telah memberitahu
kita semua itu lewat penjelasannya yang mendalam dan bercahaya. Jadi, bentuk ibadah terbaik adalah

bentuk ibadah yang diperkenalkan Tuhan kepada kita, karena Allah Swt. yang menciptakan mesin
manusia tentu lebih mengetahui cara mesin tersebut bekerja. Dia lebih mengetahui bagaimana
mendapatkan buah terbaik darinya, entah dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Pencipta mesin
tentu menyiapkan pula cara kerjanya. Cara kerja itu haruslah diperhatikan bila mesin hendak
dipergunakan secara tepat. Dengan demikian, ibadah tidak bisa dikerjakan sesuka hati, tetapi harus
sesuai dengan petunjuk dan arahan Rasul saw. Ketika itulah ibadah terwujud dalam bentuknya yang
terbaik. Ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad saw. Karena
itu, kita katakan ini sebagai karunia Tuhan. Kita berdoa kepada Allah Swt. dengan doa Rasul saw.
serta memohon kepada-Nya agar Dia tidak membiarkan kita sendiri sekejap pun.

[1] Q.S. al-Syu’arâ’: 219.

