
Catatan Pagi:  

“Jadikan Ibadah Kita Menjadi Qurrata ‘Ain” 

Qurrata ‘ain (kesenangan hati) yang disebutkan dalam al-Quran dan 
hadits, lebih dari sekadar kecintaan, karena tidak semua hal yang dicintai 
menjadi kesenangan hati. Namun kesenangan hati terwujud pada yang 
kecintaannya yang paling tinggi, yaitu yang dicintai karena Dzat-Nya, dan 
yang berhak dicintai seperti itu yaitu Allâh ‘Azza wa Jalla, yang tidak ada Ilâh 
yang berhak diibadahi selain-Nya. Segala sesuatu selain Allâh ‘Azza wa Jalla 
dicintai karena mengikuti kecintaan kepada-Nya. Sehingga selain-Nya hanya 
dicintai karena-Nya dan tidak dicintai bersama-Nya, karena mencintai (selain 
Allâh) bersama (dengan kecintaan kepada)-Nya adalah syirik dan cinta 
karena-Nya adalah tauhid. 

Orang musyrik menjadikan tandingan-tandingan selain Allâh 
Subhânahu wa Ta’âlâ . Mereka mencintainya sebagaimana kecintaan mereka 
terhadap Allâh ‘Azza wa Jalla, sedangkan orang yang bertauhid hanya cinta 
kepada siapa saja karena Allâh, membenci siapa saja karena Allâh, melakukan 
perbuatan yang dilakukan karena Allâh ‘Azza wa Jalla dan meninggalkan hal-
hal yang harus ditinggalkan hanya karena Allâh ‘Azza wa Jalla. 

Dan poros agama ini terletak pada empat fondasi, yaitu (1) cinta dan 
(2) benci; dan buah dari keduanya adalah (3) melakukan (perbuatan yang 
harus dilakukan) dan (4) meninggalkan (hal-hal yang harus dijauhi), serta 
memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu. Barangsiapa yang 
menyempurnakan semua ini karena Allâh, maka imannya telah sempurna. Jika 
dari hal-hal itu ada yang kurang (keikhlasannya) karena Allâh, maka hal itu 
akan mengurangi kadar iman hamba tersebut. 

Kesimpulannya, qurrata ‘ain seseorang itu lebih tinggi dari sekadar apa 
yang dia cintai. Dan ‘ibadah kita merupakan qurrata ‘ain (kesenangan hati) di 
dunia ini bagi orang-orang yang cinta (kepada Allâh), karena di dalamnya kita 
bermunajat kepada Allâh ‘Azza wa Jalla, yang tidak ada kesenangan, tidak ada 
ketenteraman hati dan tidak ada ketenangan jiwa kecuali hanya ketika kita 
bersua dengan-Nya, dengan menikmati dzikir kepada-Nya, merendah dan 
tunduk kepada-Nya serta dekat dengan-Nya. Terlebih lagi pada keadaan 
‘sujud’ di saat kita shalat, di mana keadaan tersebut merupakan keadaan 
terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. 

Renungkan! 

Jadikan ‘ibadah’ kita menjadi qurrata ‘ain, hingga tiada apa pun dan 
siapa pun yang menandinginya.  

Dan, ingat! Untuk yang benar-benar kita ‘cintai’ akan selalu kita 
utamakan. Kapan pun dan di mana pun. 

Ibda’ bi nafsik! 
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