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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan
berlapis-lapis rezeki dan karunia kepada kita semua tanpa
terkecuali. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda
Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat,
dan para pengikutnya hingga yaumil akhir kelak.
Ketika kita berada di negara yang mayoritas muslim, maka
melakukan ibadah terutama salat tidak menjadi persoalan
berarti. Karena, kita bisa dengan mudah menemukan masjid
atau mushola baik di pemukiman maupun di tempat-tempat
umum.
Namun, ketika kita pergi ke negara yang minoritas
muslim, urusan salat menjadi tidak sesederhana itu. Maka,
saat kita bisa bersujud di tengah keterbatasan fasilitas,
sungguh itu nikmat yang luar biasa.
Adalah Hong Kong, tempat di mana terdapat sekitar
180.000 wanita Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja
sebagai domestic helper, menyimpan segudang cerita dengan
segala suka dukanya. Salah satunya adalah bagaimana
tantangan mereka dalam menjalankan ibadah dan akses
dalam mendapatkan ilmu keagamaan.
Oleh karenanya, Dompet Dhuafa pada tahun 2005
memutuskan untuk membuka cabang di Hong Kong dengan
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tujuan untuk membantu dan mendampingi PMI dalam
menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
Salah satu program yang dilakukan adalah mengundang
ustadz setiap bulan untuk berdakwah keliling ke komunitaskomunitas PMI di Hong Kong.
Ustadz Talqis Nurdianto, salah satu da’i yang berkesempatan tugas dakwah di Hong Kong selama satu bulan
pada akhir tahun 2019, mengabadikan mutiara-mutiara
hikmah beliau menjadi sebuah buku. Buku ini adalah
kumpulan ceramah beliau pada saat berdakwah di Hong
Kong.
Sosoknya yang ramah dan rendah hati, juga membuat
Ustadz Talqis banyak ditunggu-tunggu ceramahnya di
kalangan PMI Hong Kong. Oleh karenanya, ide membuat
buku kumpulan ceramah ini sangat disambut baik oleh
mereka.
Mengingat jumlah PMI yang sangat banyak dan tidak
semuanya berkesempatan mengikuti kajian, maka buku ini
bisa menjadi pegangan yang bermanfaat dalam menemukan
jawaban atas persoalan hidup yang dihadapi di negeri beton
ini.
Selamat membaca.
Wassalamualaikum.
Hongkong, April 2020
M. Imam Baihaqi
GM DD Hong Kong
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KATA PENULIS

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada
Allah SWT yang memberikan banyak nikmat, kesempatan
dan kelapangan untuk terus melakukan kebaikan dalam
bingkai ibadah. Salah satu dari banyaknya nikmat itu adalah
penulis mampu menyusun buku sederhana ini di hadapan
para pembaca yang budiman. Selawat dan salam semoga
tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW,
keluarga, sahabat, tabiin dan orang-orang yang senantiasa
melaksanakan sunahnya.
Buku yang berada di tangan pembaca ini merupakan
kumpulan materi ceramah yang penulis sampaikan selama
safari dakwah di Hong Kong (selanjutnya ditulis HK).
Ceramah singkat dan ringan yang penulis sampaikan di
beberapa majelis taklim di berbagai daerah di HK. Banyaknya
majelis taklim di HK bisa menjadi ukuran semangat belajar
agama Islam oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini
dibuktikan tidak cukup seorang dai untuk men-cover seluruh
kegiatan keagamaan tiap harinya; klinik al-Quran, tahsin
al-Quran baik murattal atau mujawwad, kajian keislaman,
pelatihan keterampilan, seminar dan workshop penguatan
ketahanan keluarga. Bagaikan air di tengah gurun untuk
bisa bertahan hidup, bukan air yang mendatangi kita tapi
kita yang harus mendatangi air tersebut.
Materi-materi ceramah ini kemudian diunggah ke
laman resmi ddhongkong dalam bentuk laporan kegiatan
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dan inti dari tiap materi yang disampaikan penulis. Materi
ini kemudian dipertajam dan ditulis kembali sebagaimana
menyajikan bahan bacaan keislaman untuk menambah
wawasan khazanah Islam bagi PMI di HK khususnya,
dan pembaca pada umumnya. Kedalaman pembahasan
dan penjelasan disesuaikan untuk pembaca budiman
yang ingin mempelajari Islam dari awal. Sebisa mungkin,
materi di dalam buku ini menghindari adanya perbedaan
pendapat antara para ulama, kecuali pada hal-hal yang harus
disampaikan perbedaan yang ada.
Dalam memenuhi kebutuhan ilmu agama dalam
kehidupan tidak terlepas dari urusan yang berkaitan dengan
akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan ketahanan keluarga.
Akidah menjadi sangat penting sebab dia adalah fondasi
kehidupan, sebagai bukti akidah yang bersih dari perilaku
merusaknya seperti syirik maka ibadah sesuai tuntutan Nabi
Muhammad SAW. Akhlak terpuji sebagai manifestasi dari
kumpulan akidah dan ibadah, sehingga tidak lagi senang
bermaksiat kepada Allah saat sudah jelas balasan yang
disediakan baik di dunia dan di akhirat.
Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan di sana
sini, sekalipun penulis sudah berusaha untuk menghadirkan
bahasa yang mudah dipahami dan pokok bahasan dekat
dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan materi yang tersedia
dalam buku ini tentunya tidak mencakup seluruh aktivitas
kehidupan PMI di HK, semoga akan lahir karya-karya
berikutnya yang saling melengkapi dan menyempurnakan
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untuk memudahkan PMI dalam mempelajari Islam yang
benar.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada GM
DDHK, Bapak Muhammad Imam Baihaqi, atas kesempatan
yang diberikan kepada penulis menjadi bagian dalam
mengajarkan Islam kepada masyarakat muslim Indonesia
di HK. Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada KJRI
HK dengan majelis taklim yang ada di dalamnya, Majelis
Taklim JRQ Yeun Long, Masjid Kawloon, Tsim Tsa Tsui, Hang
Hau, MT di Teun Mun, MT Al-Fitri di Sha Tin, Tai Po, Tsuen
Wan, IMAH Causeway Bay, Sahabat TGB dan majelis taklim
lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu per satu. Semoga
menjadi ladang kebaikan di hari kelak nantinya.
Spesial terima kasih jazakillah khair kepada Ibunda kami,
Nuripah, yang memberikan ridho untuk bertugas di Hong
Kong dan istri tercinta, habibti albi, zaujati, Bunda Haya
atas kontribusi ide, gagasan, kesetiaan dan kesabarannya
menjadi istri shalihah. Buku ini sekaligus menjadi hadiah
di miladmu pada 21 April ini. Semoga full barokah, sakinah
mawaddah dan rahmah. Aamiin

Malaysia, April 2020
Talqis Nurdianto
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MARI BELAJAR
MEWUJUDKAN
KELUARGA
SAKINAH

YUEN LONG | HONG KONG
– Dai Cordofa Dompet Dhuafa
Hong Kong (DDHK), Ustadz Talqis
Nurdianto, Sabtu (14/12/2019),
memberikan tausiyah agama di
majelis Jam’iyah Roudlotul Qolbiyah
(JRQ) Yuen Long tentang psikologi
keluarga. Tujuannya, mempelajari
dan mewujudkan keluarga sakinah
mawaddah dan rahmah, sebagaimana
disebutkan dalam ayat 21 surah arRum.
Terkait itu, beliau menyampaikan
4 pilar penting perkawinan. Yaitu,
musyawarah, pasangan, mu’asyarah
bil makruf (saling berhubungan baik),
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dan mitsaqan ghalidzan (perjanjian agung). “Keempat pilar
ini harus dijaga dan dipahami oleh suami dan istri,” ujar
Ustadz Talqis.
Ia juga menyampaikan 3 komponen hubungan
pernikahan. Pertama, komitmen. “Suami dan istri harus
memandang ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kokoh,”
ujarnya.
Kedua, kedekatan emosi, yang dimunculkan dalam
bentuk kasih sayang. Ketiga, gairah. Yaitu, adanya dorongan
mendapatkan kepuasan dalam hubungan seksual suamiistri.
Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk menjaga dan
memupuk kedekatan emosi antara suami dan istri. Yaitu,
menjaga keterbukaan, adanya sikap saling memahami, dan
adanya prinsip tabaddul, yaitu sikap saling.
“Yang berarti, tidak menunggu pasangan melakukannya
terlebih dulu,” kata ustadz yang beristri seorang psikolog
klinis ini.
Sayangnya, ungkap Ustadz Talqis, banyak suami atau
istri yang terjebak pada sikap saling menuntut pasangannya.
Misalnya, sering terlontar ucapan, “Kalau Kamu bisa
membahagiakan saya maka saya baru membahagiakan
Kamu.”
Sedangkan untuk menjaga komitmen tetap kokoh,
Ustadz Talqis menyampaikan beberapa tips. Pertama, harus
ada kejujuran, kesetiaan, dan diiringi dengan sikap tanggung
jawab.
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Kedua, meneladani Rasulullah SAW, yaitu bersikap
amanah. Ketiga, mengingat mitsaqan ghalizhan.
“Komitmen akan diuji dengan konflik, dengan adanya
masalah dan perbedaan. Jika bisa menyelesaikan konflik
maka akan menjadi kuat. Namun jika konflik hanya dihindari,
bisa menggoyahkan komitmen dan melemahkannya,” tutur
Ustadz Talqis.
Sebaliknya, ia juga menyampaikan beberapa sikap
penghancur hubungan suami-istri. Yaitu, pertama, sikap
menyalahkan dan suka mengkritik pedas. Masing-masing
tidak mau melihat keunggulan pasangan.
Kedua, sikap membenci dan merendahkan. Misalnya,
sering berucap, “Aku menyesal menikah denganmu.”
Ketiga, sikap membela diri dan mencari alasan. Misalnya,
ungkapan “Aku sibuk di luar karena dia tidak membuatku
kerasan.”
Keempat, sikap mendiamkan dan abai. “Betul tidak mau
bertengkar, tapi acuh tak peduli dengan pasangannya”.
4 Pilar Perkawinan
Dalam membina 4 pilar penting perkawinan diharapkan memunculkan sakinah, mawaddah dan rahmah.
Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh guru, ustadz, orang
tua dan lainnya saat setelah suami mengucapkan qabul dari
ijab wali istri kita. Apa yang akan kita lakukan ini dalam
rangka menuju ke arah keluarga yang Allah SWT ridha.
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1.

Musyawarah

Boleh diibaratkan musyawarah itu seperti rumah lebah,
sebuah rumah dikerumuni banyak lebah. Sebagaimana
orang bermusyawarah adalah satu persoalan dibahas oleh
dua orang atau lebih. Dalam hal ini tidak ada keluarga yang
tidak memiliki masalah, karena ini merupakan ketentuan.
Bagaimana kita, bagian dari keluarga, membicarakan jalan
keluarnya dengan bermusyawarah. Musyawarah untuk
mufakat. Menyepakati dan komitmen dengan kesepakatan
sekalipun dalam perjalanannya tidak seindah yang
diharapkan.
Musyawarah bisa dilakukan kapan saja sesuai
kesepakatan, baik di dalam rumah atau di luar, baik sebelum
tidur atau setelah salat berjamaah. Musyawarah bagaimana
menyiapkan pendidikan terbaik untuk anaknya, musyawarah
untuk menentukan apakah mengambil pinjaman dari Bank
Syariah atau konvensional, musyawarah sebaiknya istri ikut
kerja meringankan kebutuhan ekonomi keluarga atau tidak,
dan musyawarah menentukan komunikasi dalam keluarga
dan masih banyak lagi.
Pernahkah terpikir oleh kita, karena tidak ada
musyawarah tentang kesepakatan meletakkan sesuatu
pada satu tempat bisa memicu masalah keluarga. Seperti
meletakkan alat pemotong kuku bisa memicu pertengkaran
dan melebar ke masalah lain, tidak ada kesepakatan
meletakkan sisir rambut pun demikian bahkan tidak
bersepakat meletakkan baju kotor bisa memicu masalah.

4

OASE BIRU DI HONG KONG

Meskipun masalahnya bukan dari barang tersebut tapi ia
menjadi faktor pemicu memunculkan masalah lainnya.
Dalam bermusyawarah sebaiknya disepakati topik
pembahasannya dan waktunya. Artinya tidak semua
harus dibahas tetapi persoalan penting dan mendesak.
Dalam hal ini belajar memetakan masalah dan berusaha
mencari sumber persoalannya. Disiplin dengan waktu,
akan menjadikan musyawarah menjadi kondusif karena
tidak mengambil waktu kesibukan dari kedua pihak. Bukan
saat suami akan pergi ke kantor, tidak pada saat waktu istri
harus masak untuk makan malam keluarga. Maka buatkan
kesepakatan.
Musyawarah yang merupakan anjuran dalam Islam
sangat tepat diterapkan dalam membina ketahanan keluarga.
Apabila sudah terbiasa dengan musyawarah yang baik maka
di tempat kerja pun akan terbawa suasana positif ini. Artinya
tidak tergesa-gesa membuat kesimpulan dari fenomena
masalah yang ada. Sekalipun kali pertama akan merasa kaku
dengan bermusyawarah ini, seiring berjalannya waktu dan
komitmen menjaga keutuhan keluarga akan berjalan dengan
baik dan indah, tiada hari tanpa musyawarah.
2. Pasangan
Makna berpasangan agar suami istri tidak berpikir
infirodi (untuk dirinya sendiri). Orang tua kita pernah
mengingatkan, setelah pernikahan putrinya, Anda yang
semula gadis suka makan sendiri dan kapan saja maka
sekarang tidak bisa demikian lagi. Anda sekarang seorang
istri, memiliki suami, perlu disiapkan makan dan minumnya
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pada waktu yang telah disepakati. Jadi berpikirnya tidak
untuk dirinya sendiri tapi Anda bagian dari keluarga, yaitu
separo dari pasangan Anda.
Suami semula seorang pemuda yang biasa kumpul
dengan komunitasnya, di mana dan sampai jam berapa
bahkan melakukan traveling ke tempat tertentu. Setelah
menjadi suami tidak bisa demikian, karena dia adalah
suami bagi istrinya, ayah dari anak-anaknya. Keluarga juga
menuntut untuk dibersamai. Berikutnya sudah berubah,
oleh karena tidak salah ketika ada istilah sayang anak, sayang
istri, sayang suami, dalam makna positif, apabila salah satu
pasangan mendapatkan makanan enak akan ingat keluarga
di rumah. Sikap ini berbeda dengan mereka yang belum
berkeluarga.
3. Mu’asyarah bil makruf (saling berhubungan baik)
Mempergauli pasangan dengan baik adalah perilaku
mendasar yang harus diberikan. Setiap pasangan ingin
mendapatkannya. Suami ingin mendapatkan perlakukan
istimewa dari istrinya, demikian istri ingin hal yang sama.
Perlakuan yang baik akan mempercepat terwujudnya
keluarga bahagia, orang tua akan bahagia melihat keluarga
anaknya bahagia, demikian anak-anak akan bangga dengan
orang tuanya yang saling menghargai dengan perilaku yang
baik.
Memperlakukan pasangan dengan baik meliputi juga
perlakuan verbal yaitu komunikasi dengan kata dan ungkapan
yang baik dan sehat. Berkomunikasi dengan pemilihan
kata yang baik dan tepat, memanggil pasangan dengan

6
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panggilan yang dia sukai dan menghargai pasangan dalam
berbicara. Seorang istri tentunya senang ketika suaminya
ditanya tentang dirinya dengan bangga mengatakan ‘beliau
istri saya’. Ada pengakuan dari suami di hadapan orang lain
tentang dirinya
Apabila kita ingin dihargai oleh pasangan maka hargailah
dirinya, apabila ingin mendapatkan komunikasi yang baik
dan sehat darinya maka mulai dari diri sendiri memberikan
yang terbaik. Tidak membalas kelalaian pasangan dengan
kesalahan serupa atau lebih berat darinya.
Untuk para suami, belaian kasih sayang pada istri
adalah perilaku istimewa, mengungkapkan kasih sayang
padanya baik bisikan atau terus terang di hadapannya adalah
keindahan yang tidak ternilai baginya. Artinya tidak selalu
perlakuan baik pada pasangan dikaitkan dengan materi uang
dan kemewahan. Banyak cara, maka carilah yang tepat untuk
pasangan Anda bagaimana memperlakukan istri dengan
baik dan benar.
4. Mitsaqan ghalidzan (perjanjian agung)
Memahami makna perjanjian yang agung akan
melahirkan komitmen untuk menjaganya. Prosesi ijab
(serah) dan qabul (terima) mengikat dua insan semula
dibatasi dengan hukum haram berubah menjadi halal
dalam perjanjian agung ini. Perjanjian yang berbeda dengan
perjanjian yang bermeterai melainkan perjanjian antara
dirinya dengan Allah SWT.
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Dalam al-Quran perjanjian ini tersebut sebanyak tiga
kali, salah satunya dalam pernikahan, sedangkan keduanya
apa pada perjanjian Allah dengan para Rasul Ulul Azmi dan
perjanjian antara Allah dengan kaum Bani Israel bahwa
mereka menyembah Allah dengan tidak menyekutukan
dengan lainnya.
Perjanjian agung ini menuntut untuk dijaga dan dirawat
serta dibina dengan usaha dan jerih payah agar bisa perjanjian
ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Perjanjian ini dijaga kedua belah pihak pasangan tidak bisa
salah satu saja. Tidak seimbang dalam menjaga perjanjian ini
berakibat pada kegaduhan perahu rumah tangga. Beratnya
menjaga perjanjian ini maka Allah juga siapkan pahala
yang agung juga, sebagaimana peluang pasangan ini untuk
berkumpul dengan pasangannya di surga kelak, di surga
yang dijanjikan.
Ada 3 komponen hubungan pernikahan. Ketiga saling
melengkapi dan menjadi syarat minimal dalam ketahanan
keluarga. Yaitu; komitmen, kedekatan emosi dan tabadul.
1.

Komitmen. Pasangan kita adalah pilihan kita. Ungkapan
untuk menggambarkan hal ini berupa ‘komitmen
terhadap pilihan dan setia terhadap pasangan’. Merawat
komitmen ini dilakukan dengan kejujuran, kesetiaan,
dan meneladani Rasulullah SAW.
Pertama, kejujuran. Jujur bagian dari akhlak terpuji.
Tidak hanya jujur kepada pasangan tapi juga jujur
kepada orang lain. Kejujuran dalam bertutur kata dan
berperilaku menjadi penting dalam pembinaan keluarga.
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Kejujuran dimulai dari orang tua dan diajarkan kepada
anak-anak. Pembelajaran berbasis keteladanan akan
lebih mudah daripada sekedar perintah tanpa contoh
dari orang tua.
Hubungan antara kejujuran dengan pembinaan
komitmen dalam membina keluarga sebagai fungsi yang
memperkukuh bangunannya. Godaan yang datang dari
luar atau pihak ketiga akan kalah dengan kejujuran ini.
Kejujuran suami kepada istri dan istri kepada suami,
termasuk jujur mengakui kesalahan serta meminta maaf
setelahnya.
Kedua, Kesetiaan. Setia terhadap pasangan, bisa
kita pelajari dari orang lain, bagaimana mereka saling
setia dalam suka dan duka, dalam muda sampai tua. Ya,
memang banyak godaan dalam membina kesetiaan. Oleh
karena keterbukaan juga bisa menguatkan kesetiaan
pasangan. Apa yang diinginkan istri dari suami dan
sebaliknya dikomunikasikan dengan baik dan realistis.
Tidak sedikit pasangan yang saling setia di usia muda
pernikahannya tapi mereka goyah saat sudah masuk
kepala lima. Dari mereka juga bisa menjadi pelajaran
untuk mengetahui sebab-sebab yang meruntuhkan
kesetiaan agar bisa menghindarinya.
Ketiga, Meneladani Rasulullah. Salah satu cara
meneladani keluarga Rasulullah adalah dengan membaca
sejarah atau sirah Nabi. Rasulullah berkeluarga bagian
dalam ketaatan kepada Allah, ada nilai ibadah dalam
berkeluarga. Bagaimana Rasulullah bersama dengan
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istri dan anak-anaknya. Apabila Anda seorang istri bisa
mengambil pelajaran dari para istri Rasulullah dalam
membina rumah tangga bersama Rasulullah.
2. Kedekatan emosi. Mengasah emosional pasangan,
saling memahami kebutuhan dan kedekatan bahkan
apa yang diperlukan pasangan dari pasangannya.
Kenyamanan muncul ketika bersama pasangan dan
kegelisahan hadir seiring dengan perginya pasangan.
Kedekatan emosional ini bisa dibangun melalui
keterbukaan pasangan. Terbukalah karena dalam
keterbukaan itu ada keberkahan.
Keterbukaan menjadikan pasangan mengetahui
apa yang diinginkan dan dirasakan pasangannya. Tidak
dengan saling main sindir menyindir atau menggunakan
bahasa kode yang belum tentu dipahami oleh pasangan.
Kenapa harus malu terbuka dengan pasangan halal
sendiri. Sudah sewajarnya terbuka dengan orang yang
mengetahui luar dalam kita, lebih tahu dari orang tua
kita sendiri tentang kita. Baik dalam kondisi terjaga
maupun tertidur, kepadanyalah kita harus terbuka
khususnya urusan yang berkaitan dengan rumah tangga.
Bagaimana dengan urusan pekerjaan? Tidak semua
jenis pekerjaan mampu diketahui dan dipahami oleh
pasangan. Sebagaimana seorang istri akan menjadi
pusing ketika mendengarkan jenis pekerjaan suami yang
rumit dipahami, karena perlu spesifikasi ilmu khusus.
3.
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hadiah, saling menasihati, saling berkomunikasi yang
baik dan saling berkasih sayang. Untuk mendapatkan
hasil terbaik maka dimulai dengan memberikan yang
terbaik kepada pasangan. Dengan sikap saling ini akan
merawat cinta dalam rumah tangga. Apabila diberi
pilihan memberi atau diberi maka mayoritas akan
memilih diberi. Dalam berkeluarga tidak bisa selalu
demikian, sebagaimana adakalanya memberi dan
kalanya diberi, bergantian.
Saling menasihati misalkan, akan melahirkan
sikap introspeksi diri dan menjauhkan dari sikap ujub,
merasa bisa, dan sombong. Dalam berpendapat kita
akan mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang
benar tetapi kemungkinan salah juga ada. Demikian
juga pasangan kita berpendapat yang menurut kita salah
tapi ada kemungkinan benarnya.
Saling memberi hadiah maka kalian akan saling
mencintai. Apabila datang kesempatan yang baik
untuk saling memberi hadiah maka lakukan. Tidak
perlu mewah dan mahal, karena pasang yang baik akan
menghargai pemberian itu dari ketulusan. Ketulusan
tidak bisa dibeli dan digantikan dengan uang. Berniat
memberi hadiah adalah usaha mewujudkan ketulusan
cinta pada pasangan.
Badai Rumah Tangga
Namanya badai rumah tangga tidak selalu dari lingkaran
inti, baik suami atau istri, bisa dari lingkaran berikutnya
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yaitu anak, orang tua, saudara kandung, saudara ipar, tidak
kecuali tetangga bahkan teman dari lingkaran pertama.
Orang yang hasad dan iri menginginkan kehancuran
keluarga yang dibencinya, tidak kuat melihat keharmonisan
keluarga tersebut, menginginkan kerusakan rumah tangga
setidaknya sama dengan kehancuran keluarganya sendiri
yang terjadi. Beberapa sikap penghancur hubungan suami
istri seperti berikut:
1.

Sikap menyalahkan. Baik suami atau istri dengan sifat
kemanusiaannya tentunya tidak mau disalahkan, akan
memosisikan diri sebagai orang yang benar, sekalipun
dia juga bersalah. Ini bagian dari tabiat manusia biasa.
Bahkan sesama anak bisa saling menyalahkan di antara
mereka atau menyalahkan orang tuanya.
Sikap saling menyalahkan tidak bisa menyelesaikan
masalah, sebaliknya menjadikan masalah dan semakin
rumit untuk diselesaikan. Sedangkan yang disalahkan
belum tentu dia bersalah dan yang menyalahkan belum
tentu benar adanya.
Semakin sengitnya sikap menyalahkan ini
mengundang pertengkaran dalam rumah tangga,
mulai dari pertengkaran mulut, menjadi pertengkaran
tangan dan anggota badan lainnya yang menyebabkan
kehancuran properti dan nauzubillah bisa mengancam
nyawa salah pihak yang terlibat.
Apa yang seharusnya dilakukan ketika ada masalah
keluarga? Duduk bersama dengan kepala dingin,
berkomitmen untuk mencari solusi jalan keluarnya,
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saling berpendapat secara bergantian, tidak malu
mengakui kesalahan dan meminta maaf, turunkan
egois masing-masing, insya Allah jalan keluar akan
didapatkan baik dalam waktu dekat atau melalui proses
yang semestinya.
2. Sikap merendahkan. Baik merendahkan pasangan atau
keluarga pasangan adalah sikap yang paling mengundang
emosi. Bagaimana tidak? Allah SWT telah menciptakan
manusia dalam sebaik-baik bentuk, dengan mudah
direndahkan oleh orang yang merupakan orang dekat
dalam keluarga, yaitu pasangan kita. Sikap merendahkan
menjatuhkan kehormatan keluarga. Di mana pun sikap
ini tidak menguntungkan untuk dilakukan. Terlebih di
hadapan orang umum, maka merendahkan pasangan
bisa menjadikan orang lain merendahkan pelakunya.
Sekalipun dalam pasangan kita ada kekurangan tapi
Allah telah meletakkan kelebihan padanya.
Bisa jadi pasangan kita tidak paham dunia digital
tapi kelebihannya pada tempat lain. Sebagaimana kita
yang terkadang mengakui memiliki keunggulan dan
kelebihan dari pasangan kita, pada dasarnya kita pun
memiliki kekurangan hanya saja pasangan kita tidak
mau mengungkit dan menyebutkan di hadapan kita
apalagi hadapan orang lain.
Stop merendahkan pasangan, sadar bahwa dibalik
merendahkan akan memicu masalah lebih besar.
Merendahkan ini adalah sikap tercela dalam keluarga.
Dari pada merendahkan pasangan sebaiknya adalah
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menutupi kekurangan itu dengan kelebihan kita.
Di situlah indahnya berkeluarga dengan pasangan
yang memiliki kekurangan, sejatinya dia juga tidak
menginginkan kekurangan itu terjadi padanya juga.
3.

Sikap mencari alasan. Mencari alasan untuk pembelaan diri, lari dari masalah dan tidak mau mengakui
kesalahan juga sikap penghancur keluarga. Apabila Anda
adalah suami atau istri tidaklah bersih dari kesalahan
dan kekurangan. Melakukan kesalahan dalam rumah
tangga bisa terjadi pada siapa pun, maka mengakui dan
meminta maaf sikap dewasa.
Mencari alasan di sini bukan dalam bentuk tabayun
atau memberikan penjelasan, melainkan lempar batu
sembunyi tangan. Oleh karena suka mencari-cari alasan
tidak efektif menyelesaikan masalah. Apabila terjadi
kesalahan maka muncul alasan untuk menganggap
masalah itu wajar terjadi.

4. Sikap abai. Atau mendiamkan masalah tidak
menyelesaikan masalah juga. Kita dan pasangan
kita adalah bagian inti keluarga bagaimana bisa abai
dengan persoalan yang ada. Ketika anak tidak bisa
mengerjakan tugas sekolah maka salah satu atau
keduanya bisa mengambil peran untuk mengajarinya,
mendampinginya, membimbingnya, atau mencarikan
orang yang bisa membimbingnya jika orang tua tidak
paham pelajaran.
Istri mendadak menjadi pendiam, jangan diabaikan,
apakah ada sesuatu yang terjadi menimpanya. Sakitkah,
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masalah sosial masyarakatkah, persoalan keluarga
besarnyakah? Maka suami berusaha mencari tahu
dengan bertanya dan tidak mendiamkan atau abai.
Sebaliknya, suami pulang larut malam dan memberi
kabar seperti biasanya pun tidak bisa didiamkan.
Mendiamkan masalah akan melahirkan prasangka
buruk pada pasangan yang bisa dihindari.
Membina rumah tangga yang baik tidak seindah mimpi
dalam angan-angan tapi berawal dari mimpi memiliki
keluarga bahagia dunia akhirat menjadi visi bersama untuk
mewujudkannya.
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KUALITAS
SALAT KITA

MASIH ingatkah kita ketika
membangunkan anak-anak untuk
salat subuh? Masih ingatkah kita
bagaimana dulu orang tua kadang
bersikap tegas untuk masalah salat
kita yang terkadang lelap dengan
bermain?
Salat inilah yang Rasulullah
SAW juga berwasiat untuk umatnya
agar menjaganya. Salat inilah yang
menjadi ukuran akhlak seseorang.
Salat inilah yang menjadi pembeda
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antara muslim dengan kafir. Dan, salat inilah ibadah kali
pertama yang akan dihisab dari kita di akhirat nantinya.
Salat ini menjadi tiang agama Islam. Siapa yang meninggalkan salat maka dia menghancurkan keislamannya.
Siapa saja yang melaksanakannya maka dia menguatkan
keislamannya menjadi lebih baik.
Kenapa kita harus mendirikan salat? Karena kita
memerlukannya di akhirat nanti. Di dunia kita mendapatkan
ketenangan dengan salat yang dikerjakan, dan di akhirat
mendapatkan kenikmatan yang sudah disiapkan Allah SWT.
Sudahkah kita salat? Pertanyaan bersifat pribadi tapi
harus dijawab. Apabila dijawab belum maka segera salat. Jika
sudah melaksanakannya, mari kita lihat perilaku kita apakah
salat yang sudah dikerjakan efektif mencegah pelakunya
berbuat maksiat atau tidak? Segala puji bagi Allah, yang
sudah salat dan menjadikan salat sebagai rem dan pengingat
untuk tidak bermaksiat.
Bagaimana dikatakan sudah salat kalau perbuatan
masih bermaksiat, makan-minum yang haram, transaksi
keuangan yang haram, membicarakan sesuatu yang haram,
menyekutukan Allah sedangkan itu haram kategori dosa
besar, meremehkan sunah, memfitnah teman sendiri,
menzalimi orang lain, tidak menjaga kemaluannya, dan
jenis maksiat lainnya.
Bagaimana dikatakan salat kalau salat yang dilaksanakan
tidak mencegah perbuatan keji dan munkar? Maka bertentangan dengan firman Allah bahwa salat itu menjadi
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sebab orang tidak melakukan kemaksiatan di atas (QS. AlAnkabut: 45).
“Bacalah Kitab (al-Quran) yang telah diwahyukan
kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat.
Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji
dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat)
itu lebih besar (keutamaannya dari pada ibadah lain). Allah
mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Oleh karenanya, jika salat yang dilaksanakan termasuk
baik maka akan berpengaruh pada amal perbuatan juga baik,
dan sebaliknya (Hadits). Bahkan untuk mengontrol akhlak
kita bisa lewat salat, mengontrol akhlak anak-anak kita dari
salat mereka, mengetahui perilaku karyawan bisa lewat salat
yang dikerjakannya.
Pentingnya salat ini sekitar 61 kali tersebut dalam alQuran, mulai dari QS. Al-Baqarah: 3 sampai QS. al-Bayyinah:
5. Hal ini tentunya salat yang sesuai tuntunan Rasulullah
SAW, “Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku
(Rasul) melaksanakan salat,” (Hadits).
Mari kita jaga kualitas salat kita dengan amal shalih agar
terlepas dari status muflis (orang yang bangkrut), alias salat
terus tapi maksiat jalan. Aamiin
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SUDAH
CUKUPKAH
BEKAL KITA

Selayaknya akan bepergian
jauh maka bekal jadi penting dan
persiapannya jauh sebelum dimulai
perjalanan itu.
Persiapan itu dari mempelajari
tempat tujuan sehingga bisa
diketahui, berapa lama perjalanan,
kendaraan yang akan dipakai sampai
tujuan, dan apa yang akan terjadi di
tempat tujuan. Dengan demikian kita
bisa menyiapkan diri dengan mendata
segala keperluan, memahami bagai-
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mana bisa mendapatkan barang atau keperluan itu,
kemudian menjaganya agar sampai di tempat ujian, dan
keperluan itu benar-benar terpakai dengan baik.
Benar, itulah gambaran perjalanan kita ke akhirat.
Rukun iman mengajarkan kita percaya pada hari akhir,
yaitu berakhirnya kehidupan di alam ini, semua akan hancur
kecuali Allah SWT (QS. Ar-Rahman:26-27).
“Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah
Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap
kekal”.
Sebagaimana setiap yang bernyawa akan mati (Ali
Imran: 185)
“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya
pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna
balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan
dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh
kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan
yang memperdaya”. (Ali Imran: 185)
Dan mereka pun akan dihisab dimintai pertanggungjawaban atas setiap tutur kata, tulisan, prasangka, perbuatan,
dan tindak tanduk selama di dunia. Sedangkan mereka tidak
akan dizalimi sedikit pun (Al-Baqarah: 281)
“Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua
dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi
balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah
dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)”.
(Al-Baqarah: 281)
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Juga dalam surah (Ali Imran: 25).
“Bagaimana jika (nanti) mereka Kami kumpulkan pada
hari (Kiamat) yang tidak diragukan terjadinya dan
kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai
dengan apa yang telah dikerjakannya dan meeka tidak
dizalimi (dirugikan)”. (Ali Imran: 25)
Tidak dizalimi maknanya diberikan hak sepenuhnya.
Jika mereka berbuat baik, pahala diberikan sepenuhnya
tidak dikurangi sedikit pun. Demikian juga maksiat yang
mereka lakukan di dunia, diberikan sesuai balasan yang
telah tersampaikan.
Tujuan akhir kehidupan pun sudah jelas bahwa kita
kembali kepada Allah, peristiwa yang akam terjadi di akhirat
pun sudah dikabarkan. Antara lain, semua amal perbuatan
akan ditimbang. Beruntunglah mereka yang berat timbangan
kebaikannya.
“Timbangan pada hari itu (menjadi ukuran) kebenaran.
Maka barang siapa berat timbangan (kebaikan)nya,
mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. AlA’raf: 8)
dan pada firman Allah,
“Barang siapa berat timbangan (kebaikan)nya, maka
mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Al
-Mukminun: 102)
Mereka layak mendapatkan kehidupan yang memuaskan,
yaitu ‘isyatin radhiyatin (QS. Al-Qariah: 6-7).
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“Maka adapun orang yang berat timbangan (kebaikan)
nya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan
(senang)”.
Pilihan di tempat tujuan, apakah menjadi golongan
kanan atau kiri. Golongan kanan yaitu ashhabul yamin,
mendapatkan banyak kenikmatan.
“Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan
kanan itu. (Mereka) berada di antara pohon bidara yang
tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun
(buahnya)”. (QS. Al- Waqi’ah: 27-29)
Rasulullah saw juga bersabda;
Dari Urwah bin Ruwaim bahwa setelah Rasulullah saw
mengizinkan orang-orang Thaif menguasai lembah yang
indah dan bersarang madu, mereka mendengar bahwa
surga itu serba idnah. Mereka pun berangan-angan
memiliki lembah di surga, seperti yang dimiliki waktu
itu, maka turunlah ayat ini yang melukiskan kehidupan
di surga Na’im yang disediakan bagi golongan kanan”.
(HR Ibnu Abi Hatim)
Nah, jika ini yang kita harapkan dan kita pintakan
kepada Allah, mari kita siapkan sejak sekarang di dunia ini,
di waktu sekarang, di kondisi sekarang, dan di tempat ini
sekarang juga.
Sudah betul kita siapkan sejak sekarang agar tidak
menyesal di kemudian hari (QS. Al-Hasyr: 18).
“Wahai orang-orang yang beiman! Bertakwalah kepada
Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa
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yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat). Sungguh,
Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.
Ittaqullah pada ayat di atas artinya bertakwalah kepada
Allah, banyak ayat al-Quran menyebutkan kata ini dalam
berbagai macam bentuknya, yang berarti betapa pentingnya
sikap takwa kepada Allah. Taqwa secara bahasa menjaga diri
dari perbuatan dosa yang menyebabkan akan mendapatkan
siksa dari Allah.
Dan secara istilah takwa berarti melaksanakan segala
perintah dan menghindari larangan-larangan-Nya. Pada ayat
ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar
bertakwa kepada Allah yang dihubungkan dengan perintah
untuk memperhatikan perbuatan-perbuatan masa lalu buat
kepentingan masa depan.
Bekal yang dimaksud di atas adalah bekal takwa.
Sebagaimana juga bekal dalam melaksanakan ibadah seperti
ibadah haji.
“(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah
dimaklumkan. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji
dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah ia berkata
jorok (rafas), berbuat maksiat dan bertengkar dalam
(melakukan ibadah haji). Segala yang baik yang
kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal,
karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang
mempunyai akal sehat”. (QS. Al-Baqarah: 197)
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Dengan takwa Allah muliakan hambanya (QS. AlHujurat: 13).
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan
kami dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,
kemudian Kami jadikan kami berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh,
yang paling mulia di antara kami di sisi Allah ialah orang
yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,
Maha Teliti”. (QS. Al-Hujurat: 13)
Rasulullah SAW bersabda;
Dari Ibnu Abi Malaikah bahwa ketika penaklukan
kota Mekkah, Bilal naik ke atas Ka’bah untuk
mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata,
“Apakah pantas budak hitam itu azan di atas Ka’bah?”
Maka yang lain berkata, “Sekiranya Allah membenci
orang ini, pasti Dia akan menggantikannya”. Ayat ini
turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak
ada diskriminasi yang paling mulia adalah yang paling
bertakwa”. (HR. Ibnu Abi Hatim)
Mari kita berlomba-lomba menjadi pribadi bertakwa,
laksanakan perintah dan tinggalkan larangan. Tidak tahu
apa saja yang diperintah dan dilarang Allah? Dekatkan diri
ke majelis taklim yang mengajarkan agama Islam bersumber
al-Quran dan hadits, agar kita lebih tahu dalam mengenal
Allah dan Rasul-Nya.
Semoga kita diberi kekuatan dan kemudahan menjadi
hamba bertakwa di dunia sebagai bekal akhirat nantinya.
Aamiin
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ORANG KUAT
CIRI BERTAKWA

JIKA harus memilih antara
menjadi muslim yang kuat dan lemah,
tentunya kita pilih yang pertama.
Kenapa?
Orang kuat bisa membantu
yang lemah dan tidak sebaliknya,
orang kuat bisa berkuasa, orang
kuat bisa melawan dan orang kuat
bisa segalanya, orang kuat bisa
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mendapatkan yang diinginkam di dunia ini, dan seterusnya.
Mungkin ini alasan pilihan Anda?
Orang kuat yang dimaksud di sini bukan kuat fisik,
kuat badan, kuat harta, kuat pengaruh, atau kuat posisi.
Melainkan, kuat di hadapan Allah.
Yaitu kuat iman lebih dicintai oleh Allah. Mereka adalah
yang kuat keimanannya kepada Allah. Orang mukmin yang
kuat (keimanannya) lebih dicintai oleh Allah dari mukmin
yang lemah (al-Hadits).
Alhamdulillah, saya akan kuatkan keimanan agar
dicintai Allah. Bagaimana caranya?
Mulai belajar mengendalikan hawa nafsu yang telah
Allah masukkan dalam diri kita.
“demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya”, maka
Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan
dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang
menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang
mengotorinya”. (QS. Asy Syams:7-10)
Selama kita hidup, ia bersemayam dalam diri kita.
Kendalikan hawa nafsu marah di saat situasi memancing
amarah. Kita diingatkan Nabis Muhammad SAW dalam
sabdanya:
“Jangan marah, bagimu surga”. (al -Hadits).
Kalau masih mengumbar amarah maka peluang
mendapat surga bisa terbang melayang, alias semakin susah.
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“Orang kuat bukanlah mereka yang menang olahraga
gulat, tapi meraka adalah orang yang mampu menahan
nafsu ketika marah.” (al-Hadits).
Dalam QS. Ali Imran: 133-134, bahwa al-kadzimiinal
ghaidza (orang-orang yang menahan amarah) termasuk
ciri orang bertakwa.
“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari
Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas
langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang
bertakwa, (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan
amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan
Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”. (QS. Ali
Imran: 133-134)
Mari, kita cari 1001 alasan untuk tidak mudah marah,
karena marah yang dituruti akan melahirkan penjelasan,
kerugian, dan kemunduran baik psikologis, biologis dan
lainnya.
Selamat menjadi mukmin yang kuat, yang dicintai Allah,
dan masuk kelompok orang-orang bertakwa. Semoga kita
di dalamnya.
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MENJADI
ORANG SALEH
LAGI MUSHLIH

Kesalehan kita akan lebih lengkap
jika dibarengi dengan spirit mushlih.
Menjadi pribadi saleh adalah citacita mulia dalam mengarungi dunia
penuh fitnah ini. Kesalehan menjadi
nur, lampu penerang, yang tidak
hanya untuk diri sendiri tapi juga
sekitarnya. Taat dan patuh kepada
aturan hidup yang tergariskan dalam
al-Quran dan Hadits, bukan ambisi
pribadi menabrak aturan sana-sini.
Mushlih adalah orang yang
mengajak orang lain untuk saleh.
Yaitu, melakukan perbaikan pada
sekitarnya, berusaha memperbaiki
mana yang dia bisa lakukan pada
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saudaranya. Menjadi seorang yang saleh saja belum lengkap
ketika belum menjadi pribadi mushlih.
Rasulullah dalam kepribadiannya ada kesalehan dan
mushlih bagi sekitarnya.
Allah melihat usaha kita dalam membentuk pribadi
saleh dan mushlih sekalipun sebesar zarrah (QS. Al-Zalzalah:
7-8).
“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat
zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan
barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah,
nisacaya dia akan melihat (balasan)nya”.
Ada asbabun nuzul dari surah al-Zalzalah ayat 7-8
Dari Said bin Jubair bahwa ketika turun surah al insan
ayat 8, kaum muslimin menganggap bahwa orang yang
bersedekah sedikit tidak akan memperoleh pahala, orang
yang berbuat dosa kecil, seperti berbohong, mengumpat,
mencuri penglihatan dan sebangsanya tidak tercela serta
menganggap bahwa ancaman neraka dari Allah SWT
hanya disediakan bagi mereka yang mengerjakan dosa
besar. Maka turunlah ayat ini sebagai bantahan terhadap
anggapan mereka itu. (HARI. Ibnu Abi Hatim)
Mari kita berjuang di sisa hidup ini menjadi pribadi
yang saleh dan mushlih, sehingga menjadi pribadi naafi’un
lighairih (bermanfaat bagi lainnya). Aamiin.
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MENINGGALKAN
KEBAIKAN DAN
MELAKUKAN
DOSA KECIL

YUEN LONG | HONG KONG –
“Siapa menanam maka dia memetik
hasilnya”. Ungkapan ini tepat kalau
kita lihat makna yang terkandung di
ayat 7 surah al-Isra, yang mengajarkan
kepada kita bahwa jika kita berbuat
ihsan atau kebaikan maka kebaikan
itu kembali pada diri kita. Sebaliknya,
perbuatan jahat akan kembali pada
diri pelakunya.
“Jika kamu berbuat baik (berarti)
kamu berbuat baik untuk dirimu baik
sendiri. Dan jika kami berbuat jahat,
maka (kerugian kejahatan) itu untuk
dirimu sendiri. Apabila datang saat
hukuman (kejahatan) yang kedua,
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(Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu
lalu mereka masuk ke dalam (Masjidil Aqsa), sebagaimana
ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka
membinasakan apa saja yang mereka kuasai”.
Hal itu disampaikan Dai Cordofa Dompet Dhuafa hong
Kong (DDHK), Ustadz Talqis Nurdianto, saat memberikan
tausiyah bertema “Menanam Kebaikan Berbuah Kebaikan”
di majelis Jam’iyah Roudlotul Qolbiyah (JRQ) Yuen Long,
Rabu (11/12/2019). “Kenapa kita dibayangi ketakutan untuk
melakukan kebaikan, meskipun kecil? Kuatir Allah tidak
memberi pahala sebab kecilnya kebaikan itu? Kenapa juga
kita kadang berani melakukan kejahatan, dengan anggapan
itu hanya dosa kecil? Dikira, Allah tidak memberi balasan
dari kejahatan itu?” ujarnya di hadapan para jamaah.
“Itulah godaan setan pada diri kita. Bayangkan, kalau
kita sudah tidak merasa diawasi Allah! Boleh jadi maksiat
terasa nikmat, dan sebaliknya ibadah terasa berat,” kata
Ustadz Talqis.
Menurut ustadz jebolan Universitas Al-Azhar, Kairo,
Mesir ini, seorang muslim yang memahami maksud dan
makna ayat 7 surah al-Isra, dia tidak akan menyepelekan
dan meremehkan kebaikan, meskipun kecil. Dia akan
melakukannya, karena siapa tahu di situ Allah meletakkan
ridha-Nya untuk siapa saja yang melakukannya. Sebagaimana,
dia tidak menyepelekan kejahatan sekalipun kecil, karena
bisa jadi Allah menaruh murka pada pelakunya.
“Takutlah kita pada kebaikan yang kita tinggalkan dan
dosa kecil yang kita kerjakan. Kepada Allah kita memohon
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ampunan, hidayah, dan taufiq untuk bisa menanam kebaikan
terlahir dari diri kita, dan mengubur kemaksiatan agar tidak
muncul dalam perbuatan kita,” ujar Ustadz Talqis.
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PASTIKAN KAKI
DAN TANGAN
BERIKAN
KESAKSIAN
YANG BAIK

CAUSEWAY BAY | HONG KONG
– Dai Cordofa Dompet Dhuafa
hong Kong (DDHK), Usatdz Talqis
Nurdianto, mengisi kajian agama
malam Jumat (11/12/2019) lalu di
shelter DDHK, Causeway Bay. Pada
kesempatan itu, dai kelahiran Kudus
ini mengajak para jamaah yang
tinggal di shelter untuk mendalami
makna yang terkandung dalam ayat
65 surah Yasin.
“Pada hari ini Kami tutup mulut
mereka; tangan mereka akan
berkata kepada Kami dan kaki
meerka akan memberi kesaksian
terhadap apa yang dahulu mereka
kerjakan”.
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“Kaki dan tangan kita akan menjadi saksi di akhirat. Kita
harus memastikan kaki dan tangan kita hanya memberikan
kesaksian baik kelak,” kata Ustadz Talqis.
Agar dapat memberikan kesaksian baik, Ustadz Talqis
mengingatkan dan mengajak para jamaah untuk selalu
menggunakan nikmat tangan dan kaki yang dimiliki dalam
ketaatan kepada Allah Ta’ala. “Tangan, sebagai simbol
manusia berbuat, mari kita gunakan dalam ketaatan, dengan
tidak menzalimi orang lain dan diri sendiri. Demikian juga
kaki, mari kita gunakan untuk melangkah kepada kebaikan.
Misalnya, untuk menuntut ilmu, atau berjalan ke masjid
untuk beribadah,” ujarnya.
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TIGA CARA
OBATI SESAK
DADA KARENA
UCAPAN
MANUSIA
YUEN LONG | HONG KONG
– Dai Cordofa Dompet Dhuafa
Hong Kong (DDHK), Ustadz
Talqis Nurdianto, Lc., MA., Kamis
(12/12/2019), memberikan tausiyah di
majelis Jam’iyah Roudlotul Qolbiyah,
Yuen Long. Pada kesempatan itu,
dai yang beristri seorang psikolog
ini mengajak para jamaah untuk
belajar dan mendalami makna yang
terkandung dalam ayat 97 dan 99
surah al-Hijr.
“Dan sungguh, Kami mengetahui
bahwa dadamu menjadi sempit
disebabkan apa yang mereka ucapkan,
maka bertasbihlah dengan memuji
Tuhanmu dan jadilah engkau di antara
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orang yang bersujud (salat), dan sembahlah Tuhanmu sampai
yakin (ajal) datang kepadamu”.
“Yaitu tentang cara mengobati sesak dada karena
perkataan manusia,” kata Ustadz Talqis.
Ketiga cara tersebut yakni, dengan bertasbih untuk
memuji Allah Ta’ala, bersujud (salat), dan tetap menyembah
Allah sampai ajal menjemput.
“Juga dikaitkan dengan surah an-Nasr, yang berisi
perintah untuk bertasbih dan beristighfar saat mendapatkan
pertolongan Allah Ta’ala. Kajian juga membahas kandungan
ayat 7 surah al-Isra, bahwa kebaikan dan kejahatan akibatnya
akan kembali kepada pelakunya,” ujar Ustadz Talqis.
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11 NASIHAT
AGAR LEPAS
DARI DOSA
LESBI DI MASA
LALU

TANYA: Assalamu’alaikum,
Ustadz.
Di masa lalu, saya pernah khilaf.
Saya dulu seorang lesbian. Tapi
sekarang saya sudah mendapatkan
hidayah.
Sebelum menjadi seorang lesbian,
saya adalah perempuan normal dan
mempunyai rasa suka kepada lakilaki. Bahkan, saya pernah berpacaran
dengan laki-laki.
Pada tahun 2014, saya pergi kerja
ke Singapura. Ketika itu rambut saya
benar-benar dipotong pendek.
Saat itu, ada seorang perempuan
yang umurnya lebih tua dari saya. Dia
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kagum melihat saya. Dia bahkan berani mengungkapkan
perasaan cintanya.
Ketika itu saya bingung, tak kuasa untuk menghindar,
karena perempuan itu terus-terusan memberikan
perhatiannya. Akhirnya, kami pun menjalani hubungan
layaknya orang berpacaran. Tidak lama, hanya beberapa
bulan saja.
Namun sejak itu saya memiliki kecenderungan lebih
tertarik kepada perempuan daripada kepada laki-laki. Hal
itu berlangsung 4,5 tahun selama saya bekerja di Singapura.
Meksipun, ketika menjalani hubungan dengan sesama
perempuan tak pernah lama, hanya dalam hitungan 1-2
bulan saja.
Sampai akhirnya pada tahun 2018 saya mengenal seorang
perempuan dari media sosial. Setiap hari kami berbincang,
baik lewat chat maupun telepon, karena dia di Hong Kong
dan saya di Indonesia. Saat itu, kami berdua memutuskan
untuk berpacaran. Pada akhirnya, April 2019, saya juga
memutuskan untuk bekerja ke Hong Kong, itu karena saya
ingin dekat dengan dia.
Ustadz, saya ingin berubah seperti dulu lagi. Saya ingin
kembali ke jalan yang lebih benar. Saya ingin berhijrah.
Saya ini benar-benar bertobat. Saya malu dengan diri saya,
“Kenapa masa lalu saya sesuram ini?” Saya butuh orang yang
benar-benar bisa membimbing saya ke jalan yang benar.
[Fulanah, PMI Hong Kong]
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Jawab: Saya sampaikan 11 nasihat. Semoga Allah Ta’ala
menguatkan Anda dalam berhijrah, insyaallah.
Pertama, kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat
hidup, iman, bahkan kesehatan yang diberikan kepada kita.
Kedua, wujud bersyukurnya dengan menggunakan
nikmat itu pada kebaikan di jalan Allah.
Ketiga, kita pahamkan pada diri kita bahwa Allah
memberikan kemampuan pada diri kita untuk bisa menilai
mana yang baik dan yang buruk, mana yang halal dan yang
haram.
Keempat, mencintai dan bercinta sesama jenis adalah
terlaknat di dunia dan di akhirat, kecuali pelakunya bertobat.
Kelima, Allah menerima tobat hamba-Nya yang sungguhsungguh. Allah Maha Pengampun dan Maha Bijaksana.
Keenam, apabila seseorang jatuh dalam kemaksiatan
maka dia harus memutus jalan-jalan yang mengantarkannya
pada kemaksiatan itu. Misalnya, dengan memutus
komunikasi, tidak membayangkan perbuatan itu, atau
menempuh jalan mendekatkan diri kepada sumber
kemaksiatan itu.
Ketujuh, Allah akan membimbing hamba-Nya yang
benar-benar bertobat ke jalan yang benar.
Kedelapan, munculkan dalam pikiran bahwa cinta
sesama jenis itu menjijikkan dan dilaknat Allah, sebagaimana
menimpa kaum Shodom.
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Kesembilan, berdoalah kepada Allah untuk memberikan
rasa cinta kepada lawan jenis, pemuda yang saleh, serta kelak
menjadi suami dan imam dalam keluarga.
Kesepuluh, hadiri majelis taklim secara rutin untuk
mempelajari agama Islam.
Kesebelas, putus semua jalur komunikasi yang bisa
mengingatkan Anda kepada masa lalu, baik di HP atau yang
di media sosial.
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SALAT UKURAN
AKHLAK KITA
DAN KELUARGA

SHA TIN | HONG KONG –
Meskipun sedang bekerja di Hong
Kong, pekerja migran Indonesia
(PMI) tetap harus menjadi teladan
bagi keluarganya di Indonesia.
Mereka memiliki kewajiban untuk
mengontrol ibadah anak-anak mereka
di rumah.
Hal itu disampaikan Dai
Cordofa Dompet Dhuafa Hong Kong
(DDHK), Ustadz Talqis Nurdianto,
saat memberikan tausiyah di
majelis Jamaah Sabtu Sha Tin, Sabtu
(14/12/2019). “Kalau mengharapkan
anak-anak akhlaknya baik maka
orang tua harus menjadi panutan dan
teladan. Sehingga, anak-anak bangga
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memiliki orang tua yang bisa dijadikan panutan keluarga,”
ujarnya.
“Dan salat bisa menjadi ukuran akhlak kita dan keluarga
kita,” kata Ustadz Talqis.
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INILAH AMALAN
PENDUDUK
SURGA SEMASA
HIDUP DI DUNIA

CAUSEWAY BAY | HONG
KONG – Ada beberapa amalan yang
dilakukan manusia semasa hidup di
dunia yang mencerminkan bahwa
dirinya bakalan termasuk penduduk
surga di kehidupan akhirat yang kekal
kelak. Pada saat memberikan kajian di
shelter Dompet Dhuafa Hong Kong
(DDHK) di Causeway Bay, malam
Jumat (5/12/2019) lalu, Dai Cordofa
DDHK, Ustadz Talqis Nurdianto,
menyampaikan dua di antaranya.
Pertama, beriman dan beramal
saleh. Seperti Allah Ta’ala firmankan
di ayat 25 surah al-Baqarah, mereka
akan mendapatkan balasan berupa
surga.
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“Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orangorang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa
untuk mereka (disediakan) surga-surga yang mengalir
di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi
rezeki buah-buahan dari surga mereka berkata, “inilah
rezeki yang diberikan kepada kami dahulu.” Mereka telah
diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka
(memperoleh) pasangan-pasangan yang suci. Mereka
kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 25)
Di ayat 82 surah yang sama, Allah menegaskan bahwa
orang-orang yang beriman dan beramal saleh merupakan
penghuni surga yang akan tinggal kekal di dalamnya.
“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan
kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di
dalamnya.” (Al- Baqarah: 82)
Amalan surgawi kedua, bertakwa. Dalam firman-Nya
pada ayat 15 surah Ali ‘Imran, Allah menegaskan, orang yang
bertakwa balasannya adalah kehidupan kekal di surga. Di
dalam surga, mereka akan didampingi oleh istri-istri yang
suci dan ridha dari Allah.
“Katakanlah, “Maukah aku kabarkan kepadamu apa
yang lebih baik dari yang demikian itu?” Bagi orangorang yang berdakwa (tersedia) di sisi Tuhan mereka
surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang
suci, serta ridha Allah. Dan Allah Maha Melihat hambahamba-Nya.” (QS. Ali Imran: 15)
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Di ayat 133-135 surah Ali ‘Imran, Allah menjelaskan
definisi orang yang bertakwa yang akan telah disediakan
bagi mereka surga seluas langit dan bumi. Yaitu, yang
menginfakkan hartanya di saat senang maupun susah, yang
menahan amarahnya, dan yang suka memaafkan orang lain.
“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari
Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas
langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang
bertakwa, (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan
amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain.
Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan, dan
(juga) orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji
dan menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu
memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi)
yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan
mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang
mereka mengetahui”. (QS. Ali Imran: 133-135)
Pada ayat ini Allah Ta’ala juga menyampaikan bahwa Dia
menyukai orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang
yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi
diri sendiri mereka segera mengingat Allah lalu meminta
ampunan bagi dosa-dosa mereka.
“Semoga kita selalu melaksanakan amalan-amalan
surgawi tersebut, sehingga tergolong hamba yang berhak
menjadi penghuni surga, seperti yang dijanjikan Allah
Ta’ala,” ujar Ustadz Talqis di hadapan beberapa pekerja
migran Indonesia (PMI) yang tinggal di shelter DDHK.
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Keterpaduan Iman, Amal Saleh dan Takwa
Keimanan disebutkan lebih awal dari amal saleh dan
takwa karena ia menjadi fondasi dari keduanya. Bisa
jadi orang itu melakukan kebaikan yang banyak seperti,
membantu tetangga, bakti sosial, santunan bagi korban
lockdown karena covid-19, santunan para janda, bantuan
pembangunan jalan dan fasilitas umum, apabila ini tidak
memiliki fondasi keimanan maka tidak ada tempat untuk
menyimpannya.
Orang yang masuk Islam dengan bersyahadat dibaut
dengan keimanannya kepada Allah maka dibuktikan dengan
amal saleh. Antara lain dengan melaksanakan kewajiban dan
meninggalkan larangan. Tidak ada keraguan melaksanakan
salat lima waktu, tidak menanyakan lagi kewajiban puasa
Ramadhan, tidak lagi mempertanyakan kadar zakat dari
hartanya yang melebihi nishab dan haul.
Keimanan tanpa bukti amal saleh yang menjadi
kewajibannya sama dengan berbohong dalam beragama.
Amal saleh berupa keteladanan kepada Rasulullah dalam
berbagai aspek, dalam aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah
serta lainnya. Amal saleh ini tidak mengkultuskan orang lain
melebihi Rasulullah.
Ketakwaan menjadi pucuk kepribadian seorang
mukmin, ketakwaan yang melahirkan pengawasan Allah
atas setiap perilaku, tutur kata dan tindak tanduk, kapan
pun dan di mana pun. Tidak ada waktu yang perbuatan kita
tidak diawasi Allah dan tidak asa suatu tempat yang tidak
diawasi oleh Allah. Ketakwaan yang menjadikan mukmin
mulia di sisi Allah SWT.
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INI KRITERIA
PEREMPUAN
TERBAIK DI
HADAPAN
ALLAH TA’ALA

YUEN LONG | HONG KONG
– Anda ingin menjadi perempuan
terbaik di hadapan Allah? Terutama
yang sudah menikah atau yang sudah
merencanakan pernikahannya,
jadilah perempuan terbaik dengan
memenuhi kriteria-kriteria yang
disampaikan Dai Cordofa Dompet
Dhuafa Hong Kong (DDHK), Ustadz
Talqis Nurdianto, saat mengisi
kajian di majelis Jam’iyah Roudlotul
Qolbiyah (JRQ) Yuen Long, Sabtu
(7/12/2019).
“Ini beberapa usaha amalan untuk
menjadi perempuan (istri) terbaik di
hadapan Allah,” ujar Ustadz Talqis.

CATATAN SAFARI DAI CORDOFA

47

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Nasai,
Ahmad, dan Hakim, Nabi Muhammad SAW menyebutkan
3 kriteria perempuan atau istri yang paling baik menurut
Allah. Pertama, yang menyenangkan suami jika ia (suaminya)
melihatnya. Kedua, menaati suami jika ia menyuruhnya.
Ketiga, tidak menyelisihi atau membantah suaminya dalam
berhubungan dengan fisik dan hartanya yang menyebabkan
ia (suaminya) marah.
Ustadz Talqis juga menyampaikan hadits Nabi
Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan
Ibnu Hibban, yang menyatakan bahwa ada 4 hal yang
apabila dilakukan oleh seorang perempuan atau istri maka
ia berhak memasuki surga dari pintu mana saja sesuka
hatinya. “Jika seorang wanita salat lima waktu, berpuasa di
bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya, dan menaati
suaminya, (di hari kiamat) dikatakan padanya, ‘masuklah
ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau’.” Ujar
Ustadz Talqis, membacakan arti yang terkandung dalam
hadits tersebut.
Dalam kajian itu, Ustadz Talqis juga menyampaikan
pentingnya bagi pekerja migran Indonesia untuk selalu
mendoakan keluarga mereka di Indonesia, agar mereka
selalu diberi ketaatan kepada Allah Ta’ala.
Kriteria Istri yang Baik
Menjadi seorang istri yang baik di hadapan suami adalah
dambaan setiap pasangan dan juga keluarga, dan menjadi
istri yang baik di hadapan Allah adalah lebih mulia karena
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yang dilakukan pasti kebaikan yang diridhai Allah.
Bagi perempuan untuk menjadi istri yang baik tidak
harus kaya dan besar modalnya. Suami pun tidak perlu selalu
mengeluarkan banyak biaya untuk memoles istrinya agar
menjadi baik. Bukan dengan polesan materi tapi dengan
polesan keteladanan, nasihat dan kesabaran. Artinya baik
keluarga kaya atau miskin bisa mewujudkan keinginannya
menjadi istri yang baik di hadapan Allah dan dicinta
suaminya. Berikut ini adalah di antaranya;
1.

Menyenangkan suami jika ia (suaminya) melihatnya.
Suami dalam menilai istrinya juga harus
menggunakan standar syariat agama Islam lebih
dikedepankan dari pada nafsunya. Dalam berbusana,
syariat mengajarkan bagaimana berbusananya seorang
istri ketika dalam rumah dan di luar rumah. Dalam
berdandan, juga ada standar dan aturannya. Memakai
wangi-wangian pun sama ada tempat dan kadarnya.
Dalam kondisi ini, baik suami ataupun istri samasama membekali diri dengan ilmu agama Islam, sehingga
istri menyenangkan suaminya dalam batasan syariat
sebagaimana suami pun menilai istrinya dalam batasan
syariat. Terjadilah saling mendoakan dalam kebaikan di
antara keduanya.
Apabila istri akan berdandan jika bertemu dengan
komunitasnya di luar maka saat akan bertemu dengan
suaminya akan lebih berdandan lagi. Sejatinya
kecantikannya itu untuk suaminya lebih berhak
diutamakan. Setidaknya istri mampu menjaga kerapian
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fisiknya sebagaimana suami menyukainya dan memakai
busana yang disukai di saat berada di depan suaminya
di dalam rumahnya.
2. Menaati suami jika ia menyuruhnya.
Dengan bekal ilmu agama, suami selayaknya
makhluk sosial pun memerlukan bantuan orang lain.
Suami terkadang memerlukan bantuan istrinya atau
memerintahkan istrinya untuk melakukan pekerjaan
tertentu. Terkadang istri juga demikian, meminta
bantuan kepada suaminya, jadi saling melengkapi.
Kebaikan suami dalam memerintahkan istrinya
adalah untuk melakukan kebaikan. Yaitu melakukan
perbuatan yang sukai Allah. Tidak memerintahkan
istri melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan
Rasulullah. Istri harus mendengar dan melaksanakan
perintah suami dalam ketaatan kepada Allah, dalam
kebaikan yang diatur dalam syariat Islam. Seperti
memerintahkan istri untuk berhenti sejenak dari
aktivitasnya guna melaksanakan ibadah salat yang sudah
masuk waktunya.
Tidak boleh istri menuruti perintah suami dalam
kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah saw.
bersabda yang maknanya sebagai berikut;
“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat
kepada Allah” (al-hadits)
Apabila suami mengancam dengan ancaman bahwa
tidak menuruti perintahnya (yang dibenci Allah)
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menjadikan istrinya sebagai istri yang durhaka maka
ini tertolak di hadapan Allah. Suami tidak berhak untuk
mengutuk istrinya karena tidak menuruti perintah yang
dibenci Allah.
Maka menaati perintah suami dalam hal ini adalah
dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT.
3.

Tidak menyelisihi atau membantah suaminya.
Yaitu antara lain dalam berhubungan dengan
fisik dan hartanya yang menyebabkan ia (suaminya)
marah. Suami tentunya tidak memaksakan istri dalam
berhubungan badan dalam kondisi istri yang tidak
memungkinkan. Dalam kondisi datang bulan misalnya,
tidak boleh memaksakan karena bagian dari larangan,
akan tetapi sekedar bermesraan tidaklah terlarang.
Artinya istri masih bisa melayani suaminya dalam
bentuk usaha yang lain.
Istri juga menjadi bendahara bagi harta suaminya.
Bendahara yang akan menjaga dan mengelola serta
menggunakan harta dalam kebaikan. Menghitung
hartanya untuk mengetahui kadar zakat yang harus
dikeluarkan dan infak sedekah yang menjadi hak orang
lain juga.
Lagi-lagi suami menjadi tuntunan bagi keluarganya
dalam kebaikan, sebagaimana mewujudkan istri
yang baik juga bisa tergantung kepada suami dalam
memberikan keteladanan dan kesabaran dalam
mendidik istrinya.
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Peluang Surga Bagi Perempuan
Banyak jalan menuju Ka’bah, banyak juga jalan bagi
perempuan untuk mendapatkan surga Allah. Muslimah
kaya bisa menuju surga dengan kekayaan yang dihabiskan
di jalan Allah. Muslimah yang memiliki banyak keturunan
menghabiskan waktunya dalam tarbiyah aulad atau
pendidikan anaknya untuk mengenal Allah dan taat kepadaNya. Berikut ini adalah beberapa jalan yang bisa ditempuh
muslimah untuk menuju surga Allah;
1.

Jika seorang wanita salat lima waktu
Salat dalam kondisi sesibuk pekerjaan tidak
menjadikan sebab muslimah meninggalkan salat.
Bahkan dalam kondisi berperang pun, Rasulullah kala itu
tetap melaksanakan salat 5 waktu, orang yang sakit pun
masih wajib salat sesuai kemampuannya, musafir dan
orang tua pun demikian masih wajib salat. Sedangkan
pelaksanaannya kembali kepada pelakunya.
Bagi perempuan yang sibuk di rumah, harus
komitmen melaksanakan salat dan bagi yang sedang
bekerja pun harus menjaga komitmen untuk menjaga
dan memprioritaskan salat ini. Sedangkan waktu dan di
mana serta dalam kondisi apa, maka Anda lebih paham
dengan keadaan Anda saat ini.
Bagaimana dengan perempuan yang mengeluh,
sudah berdoa kepada Allah, beristighfar, membaca alQuran dan bershalawat tapi doa-doanya masih tidak
dikabulkan Allah. Bagaimana jika dibalik, bagaimana
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Allah akan mengabulkan doa kita sedangkan perintah
Allah atas diri kita (salat) tidak dikerjakan.
2. Berpuasa di bulan Ramadhan
Melaksanakan puasa Ramadhan adalah kewajiban
bagi setiap muslim, akil balik, dan berakal serta mampu.
Sedangkan bagi perempuan ditambah dengan kondisi
bersih dari haid dan nifas. Berpuasa menjadi salah satu
amalan perempuan yang dirindui surga bisa karena
tidak semua kondisi perempuan mampu melaksanakan
satu bulan penuh berpuasa tanpa halangan. Maka
penggantinya dilakukan di luar bulan Ramadhan.
Saat kita berada di bulan Sya’ban maka bulan
Ramadhan sudah ada di hadapan bulan Ramadhan yang
penuh keberkahan dengan amal ibadah di dalamnya.
Selain puasa, ada salat tarawih, tilawatil quran, berbuka
dan bersahur yang pahala berbeda dengan amalan di
luar bulan Ramadhan.
Bagi perempuan yang masih memiliki hutang
puasa maka segera dibayar tanpa menunggu bulan
Sya’ban jelang Ramadhan, dan jangan menunggu
ahli waris membayarkannya karena dia tidak mampu
melaksanakan disebabkan lebih dahulu meninggal.
3.

Menjaga kehormatannya
Kehormatan perempuan hanya diberikan kepada
suami halalnya. Perempuan yang menjaga kehormatan
dengan menutup auratnya, menjaga interaksi di
luarnya. Menjaga jarak dengan lawan jenis yang

CATATAN SAFARI DAI CORDOFA

53

bukan mahramnya. Menjaga kehormatannya tidak
memasukkan makanan dan minuman haram ke dalam
perutnya. Menjaga kehormatan dengan menjaga dan
mengendalikan pandangannya.
Tentunya perempuan yang belum menikah tergoda
untuk memperlihatkan kecantikannya pada orang
lain, setidaknya ada yang menaksir, melamar dan
menikahinya. Ya ini adalah hal wajar ketika perempuan
sudah masuk usia pernikahan ingin segera ada pemuda
baik yang menikahinya dengan pernikahan yang sah dan
resmi. Sah dalam pandangan syariat agama Islam dan
sah tercatat dalam buku nikah pemerintah Indonesia.
Ketika keinginan ingin tampil di muka umum harus
mengalahkan syariat dengan memperlihatkan aurat,
nauzubilah sampai menjual kehormatannya maka ini
harus dihindari dan dijauhi.
Untuk bisa menjaga kehormatan perlu teman yang
bersedia saling menasihati satu sama lainnya dalam
kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Baik seorang gadis
ataupun istri yang menjaga kehormatannya maka sudah
disiapkan balasan kebaikan bagi dirinya.
4. Menaati suaminya
Sebagaimana dalam keterangan sebelumnya, yaitu
istri yang taat suaminya dalam kebaikan, bukan dalam
hal yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya.
Ketaatan ini tidak perlu dibenturkan dengan kondisi
ekonomi atau finansial. Misalkan istri yang sedang
bekerja di luar negeri dan suaminya memintanya untuk
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pulang ke tanah air, maka menjadi penting untuk
taat kepada suami, sedangkan pertanyaan nanti saya
kerja apa di rumah karena suami tidak bekerja, adalah
gangguan yang perlu disingkirkan.
Tidak sedikit yang mengalami persoalan demikian,
kalau hanya ada dua pilihan; kerja di luar negeri dapat
gaji tapi kondisi keluarga di tanah air tidak terurus,
atau kembali ke tanah air, melepas pekerjaan yang
sekarang dan bersama suami membina rumah tangga
dari kesederhanaan yang dimiliki? Maka jawabannya
kembali kepada sang istri yang kini bekerja di luar.
Berbeda ketika keberadaannya di luar negeri atas izin
dan restu suaminya.
Balasan di Akhirat
Sebagai balasan dari usaha di atas Allah siapkan (di hari
kiamat) dikatakan padanya, “masuklah ke dalam surga dari
pintu mana saja yang kamu mau.” Kenapa balasannya surga?
Karena amalan di atas bukanlah amalan yang mudah untuk
dikerjakan kecuali bagi orang yang dirahmati Allah SWT.
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SYARAT AMAL
PERBUATAN
DITERIMA
ALLAH TA’ALA

SAI WAN HO | HONG KONG
– Dai Cordofa Dompet Dhuafa
Hong Kong (DDHK), Ustadz Talqis
Nurdianto, Rabu (10/12/2019), memberikan tausiyah di pengajian ibuibu ekspatriat Indonesia di Hong
Kong, di rumah Ibu Tika di Sai Wan
Ho. Pada kesempatan itu, ustadz
asal Yogyakarta itu menyampaikan
tausiyah tentang “Ingin Amal Kita
Diterima Allah”.
Ia pun mengawali tausiyah
dengan mengajarkan bacaan doa
kepada para jamaah. Yakni, doa yang
isiya harapan agar diberikan ilmu
yang bermanfaat, rezeki yang baik,
dan amal yang diterima. Doa tersebut
bunyinya:
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 َو َع َم ًل ُمتـََقبَّ ًل، َوِرْزقًا طَيِّبًا،ُك ِعل ًْما نَافِ ًعا
َ َسأَل
ْ اللَّ ُه َّم إِنِّي أ

Itu merupakan doa yang selalu dibaca oleh Nabi
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Sebagaimana
diriwayatkan dari budak Ummu Salamah, dia mendengar
Ummu Salamah menyampaikan hadits bahwa Rasulullah
SAW berdoa seusai salat Subuh. “Ya Allah, aku memohon
kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan
amalan yang diterima.” (HR al-Baihaqi).
Ada beberapa syarat agar amal seorang hamba diterima
oleh Allah Ta’ala.
Pertama, Muslim. Sebagaimana firman Allah di ayat 85
surah Ali ‘Imran.
“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka
sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari
padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang
rugi.” (QS. Ali Imran: 85)
Syarat kedua, ikhlas. Seperti firman Allah di ayat 110
surah al-Kahfi
“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa
seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: “Bahwa
sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa”.
Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya,
maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan
janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam
beribadat kepada Tuhannya”. (QS. Al- Kahfi: 110)
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Keikhlasan menjadi salah satu kunci penting diterimanya
amal. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barang siapa yang
beramal tidak mengikuti perintah kami, maka akan ditolak.”
Menjaga keikhlasan amal, ungkap Ustadz Talqis,
merupakan perjuangan yang sangat berat. Ia pun mengajak
jamaah untuk mengingat beberapa perkataan Fudhail
bin ‘Iyadh, seorang ulama terkenal. Yakni, “Tidak hanya
banyaknya amal ibadah yang kita lakukan, tapi juga yang
terjaga keikhlasannya sampai mati. Dicaci tidak berhenti
beramal, dipuji bukan menyombongkan diri.”
Ketiga, ittiba atau mengikuti Nabi Muhammad SAW.
“Katakanlah (Muhammad), “Jika kamu mencintai
Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan
mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun,
Maha Penyayang.” (QS. Ali Imran: 31)
Dalam beribadah kita harus mengikuti apa yang
diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak
membuat ketentuan sendiri, meskipun seorang profesor pun
tidak boleh dalam berinovasi ketika beribadah. Sudah ada
ketentuan dalam ajaran Islam yang dikenal dengan tsawabit
dan mutaghayyirat. Tsawabit adalah ketentuan dalam syariat
Islam yang tidak bisa dirubah seperti masalah ushuliyah
(pokok), sedangkan kebalikannya adalah mutaghayyirat
adalah sesuatu yang bisa dirubah yaitu pada perkara furu
selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat.
Misalkan dalam berpakaian. Tujuan berpakaian adalah
menutup aurat dengan sesuatu yang tidak transparan, tidak
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ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Adapun inovasi
yang diperbolehkan adalah modelnya. Pakaian orang di
Somalia bisa berbeda dengan mereka yang di Mesir sekalipun
masih satu benua Afrika, akan berbeda dengan kita yang di
Indonesia. Akan tetapi memiliki konsep yang sama yaitu
tidak transparan dan menggambarkan lekuk tubuh.
Keempat, bertakwa. Sebagaimana firman Allah di ayat
27 surah al-Maidah,
“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam
(Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika
keduanya mempersembahkan korban, maka diterima
dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak
diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku
pasti membunuhmu!”. Berkata Habil: “Sesungguhnya
Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang
bertakwa”. (QS. Al-Maidah: 27)
Syarat kelima, birrul walidain atau berbakti kepada
kedua orang tua. Sebagaimana difirmankan Allah dalam
ayat 15-16 surah al-Ahqaf;
“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik
kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya
dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah
payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya
adalah tiga puluh bulan sehingga apabila dia telah
dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia
berdoa, “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri
nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku
dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat
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amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan
kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak
cucuku Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan
sesungguhnya aku temasuk orang-orang yang berserah
diri.” Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari
mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan
Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama
penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang
telah dijanjikan kepada mereka.” (QS. Al-Ahqaf: 15-16)
Keenam, sesuai waktunya.
Semangatnya kita untuk salat lima waktu, akan tertolak
jika mengerjakan di luar waktunya, atau belum masuk
waktunya. Berpuasa Ramadhan di bulan hari tasyrik,
beribadah haji di bulan Syawwal maka jelas tertolak karena
bertentangan dengan syariat Islam.
Sebaliknya, amal akan sia-sia apabila dilakukan tanpa
keimanan kepada Allah Ta’ala. Sebab Allah telah menegaskan,
kekufuran merupakan sebab utama ditolaknya amal.
Mengutip beberapa ayat al-Quran, Ustadz Talqis
menyebut 3 perumpamaan amal yang dilakukan tanpa iman.
Yakni, bagaikan debu yang beterbangan QS. Al-Furqan ayat
23, bagaikan fatamorgana QS. An-Nur ayat 39, dan bagaikan
abu sisa pembakaran QS. Ibrahim ayat 18.
“Dan kami perlihatkan segala amal yang mereka
kerjakan, lalu Kami akan jadikan amal itu (bagaikan)
debu beterbangan”. (QS. Al-Furqan: 23)
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Pada ayat ini juga dijelaskan bahwa amal-amal baik yang
mereka kerjakan di dunia. Amal-amal itu tidak dibalas oleh
Allah SWT karena mereka tidak beriman. Tidak beriman
ketika mengerjakan amal-amal tersebut sampai mereka
meninggal pun dalam keadaan tidak beriman juga.
“Dan orang-orang kafir, perbuatan mereka seperti
fatamorgana di tanah datar, yang disangka air oleh
orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi
tidak ada apa pun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah
baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan
(amal-amal) dengan sempurna, dan Allah sangan cepat
perhitungannya”. (QS. An-Nur: 39)
Pada ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang kafir,
karena amal-amal mereka tidak didasarkan atas iman,
tidaklah mendapat balasan dari Allah di akhirat, walaupun
di dunia mereka mengira akan mendapat balasan atas amal
mereka.
“Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya,
perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin
keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka
tidak kuasa (mendatangkan manfaat) sama sekali
dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang
demikian itu adalah kesesatan yang jauh”. (QS. Ibrahim:
18)
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AKSI DEMO
TAK HALANGI
KAJIAN AGAMA

HANG HAU | HONG KONG
– Pada hari Ahad (8/12/2019) Hong
Kong didera aksi demonstrasi besar
memperingati Hari HAM Sedunia.
Penyelenggara mengklaim, aksi
yang juga membawa semangat anti
pemerintah itu diikuti sekitar 800
ribu orang.
“Sekalipum ada demo, jamaah
tetap antusias datang ke tempat
kajian,” kata Ustadz Talqis Nurdianto,
Dai Cordofa yang pada hari itu mengisi
kajian di majelis Bunda Muslimah
Hang Hau (BMH).
Pengajian di majelis yang berlokasi di taman dekat stasiun MTR
tersebut dilakukan sebelum aksi
demo dimulai. Pada kesempatan itu,
Ustadz Talqis menyampaikan tausiah
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tentang mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu
yang dihinakan Allah Ta’ala karena mereka menentang Allah
dan rasul-Nya, mengutip ayat 5 surah al-Mujadalah.
“Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah
dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana
kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum
mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti
yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya
akan mendapat azab yang menghinakan.” (QS. AlMujadalah: 5)
“Bagaimama Allah menghinakan Fir’aun, Qarun, dan
kaum-kaum yang menentang Allah dan Rasul di zamannya.
Termasuk juga untuk umat Nabi Muhammad SAW,
apabila ada yang berani menentang Allah dan Rasul-Nya,
dengan sembunyi atau terang-terangan, maka Allah akan
menghinakan mereka di dunia dan akhirat,” ungkap Ustadz
Talqis.
Dai kelahiran Kudus yang sedang mengejar gelar PhD
di Universiti Sains Islam Malaysia ini juga menyampaikan
pentingnya menghiasi kehidupan dengan amal saleh.
“Karena Allah akan membangkitkan kita, lalu menghisab
seluruh amal perbuatan kita tanpa kecuali, termasuk yang
sudah dilupakan, baik yang kecil maupun yang tersembunyi
saat melakukannya,” ujarnya.
Kajian pun diakhiri dengan tanya-jawab antara ustadz
dengan jamaah, meskipun waktu dimulainya aksi demo
semakin dekat. Seusai mengisi kajian di Hang Hau, Ustadz
Talqis pun sempat berada di antara kerumunan para
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pengunjuk rasa yang memenuhi ruas-ruas jalan di Causeway
Bay hingga Central Hong Kong.

Mereka yang Dihinakan di Dunia
Dalam al-Quran, Allah menyebutkan beberapa nama
dengan jelas dikarenakan kebaikan yang mereka lakukan
sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah.
Kedua, mereka yang disebutkan karena kemaksiatan dan
kedurhakaan sehingga layak mendapatkan murka Allah baik
di dunia maupun di akhirat.
Orang kaya ada yang dihinakan Allah, pemimpin
negeri, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat biasa pun
bisa dihinakan Allah karena perilaku mereka. Suami bisa
dihinakan Allah sedangkan istrinya disanjung dan diangkat
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derajatnya. Sebaliknya, seorang istri dihinakan Allah tetapi
suaminya disanjung dan dihormati. Lebih parah lagi suami
istri dihinakan oleh Allah. Bukan semata Allah menghinakan
mereka, melainkan ada sebab dan perbuatan yang telah
diperbuat sehingga mereka pantas mendapatkan kehinaan
itu.
Kehinaan Qabil bin Adam
Kehinaan Qabil yang membunuh saudaranya Habil
lantaran sakit hati kurbannya tidak diterima oleh Allah SWT.
keduanya putra Nabi Adam as.
“Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya
kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika
keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban)
dari salah satu mereka berdua (Habil) diterima dan dari
yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata,
“Sungguh, aku pasti membunuhmu!” Dia (Habil) berkata,
“Sesungguhnya Allah hanya menerika (amal) dari
orang yang bertakwa.” “Sungguh, jika engkau (Qabil)
menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku,
aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu
untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan
seluruh Alam.” (QS. Al-Maidah: 27-28)
Sebab kehinaan yang ditimpakan kepada Qabil adalah
membunuh orang yang diharamkan lantaran ada kedengkian
dalam dirinya. Menghilangkan nyawa orang lain yang tidak
berhak dilakukan sama dengan mendahului kehendak Allah
dan mengambil hak-Nya, karena Allah Dzat yang berhak

CATATAN SAFARI DAI CORDOFA

65

untuk menghidupkan dan mematikan hamba-Nya. Qabil
inilah yang menjadi pelopor pembunuhan manusia kali
pertama terjadi di bumi.
Kehinaan Fir’aun
Apa yang dimiliki Fir’aun pada masanya sudahlah lebih
dari cukup untuk beberapa generasi setelahnya, kekayaan,
kekuasaan dan nafsu untuk menjadi tuhan menandingi
Tuhan Musa as. lantas kenapa dia dihinakan di dunia dan
akhirat bahkan termasuk orang yang jenazahnya tertolak
oleh bumi, karena sampai sekarang jenazahnya yang menjadi
mumi berada di museum Kairo jauh dari ketinggian tanah.
“Pergilah negkau kepada Fir’aun! Sesungguhnya dia
telah melampui batas. Maka katakanlah (kepada
Fir’aun), “Adakah keinginanmu untuk membersihkan
diri (dari kesesatan), dan engkau dan kupimpin ke jalan
Tuhanmu agar engkau takut kepada-Nya?” Lalu (Musa)
memperlihatkan kepadanya ukjizat yang besar. Tetapi
dia (Fir’aun) mendustakan dan mendurhakai. Kemudian
dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).
Kemudian dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya)
lalu berseru (memanggil kaumnya). (Seraya) berkata,
“Akulah tuhanmu yang paling tinggi.” Maka Allah
menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di
dunia.” (QS. An-Naziat: 17-25)
Kehinaan Fir’aun dikarenakan dia tidak mengamini
seruan Nabi Musa as. agar beriman kepada Allah, teapi
mendeklarasikan dirinya sebagai tuhan. Sebagaimana
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Tuhannya Musa. Memaksakan rakyatnya untuk
menyembahnya. Tidak ada artinya kekayaan, kekuasaan,
banyaknya pasukan dan pengikut apabila akhirnya tidak
beriman kepada Allah.
Menyaksikan orang seperti Fir’aun zaman sekarang,
mereka tidak butuh kepada Allah, tidak menganggap
penting keimanan kepada Allah, maka kekuasaan, kekayaan
dan ketokohannya tidak bisa menolongnya dikarenakan
meninggal dalam keadaan kafir. Apa yang terjadi pada Fir’aun
bisa saja terjadi pada orang yang mewarisi perilakunya.
Allah matikan Fir’aun di dalam laut merah, saat
pengikutnya tidak mendustakan peristiwa itu karena tidak
mungkin tuhan itu bisa mati demikian. Kemudian Allah
angkat jasadnya ke permukaan sebagai pertanda bagi
generasi setelahnya agar dapat mengambil pelajaran. Yang
diselamatkan Allah ialah tubuh kasarnya. Menurut sejarah,
setelah Fir’aun tenggelam, mayatnya terdampar di pantai
ditemukan oleh orang-orang Mesir lalu dibalsem sehingga
utuh sampai sekarang dan dapat dilihat di museum Mesir.
“Maka pada hari ini Kami selamatkan jasadmu agar
engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang
datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak
mengindahkan tanda-tanda (kekuasaan) Kami.” (QS.
Yunus: 92)
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Kehinaan Abu Lahab dan Istrinya
Salah satu paman Nabi Muhammad SAW, ketokohannya
di tengah masyarakat Arab Quraisy tidak diragukan lagi.
Pengaruhnya di masyarakat bisa menjadikan orang-orang
membenci Nabi Muhammad sekaligus memusuhinya. Abu
Lahab dan istrinya termasuk orang-orang yang dihinakan
Allah bukan tanpa sebab. Yaitu mereka menentang dakwah
Islam yang disampaikan Nabi Muhammad, menghalanghalangi orang-orang yang akan beriman kepada Allah dan
melakukan kekerasan fisik serta menyebar fitnah di kalangan
mereka.
“Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar
binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang
dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang
bergejolak (neraka). Dan (begitu pula) istrinya, pembawa
kayu baar (penyebar fitnah). Di lehernya ada tali dari
sabut yang dipintal.” (QS. Al-Lahab: 1-5)
Ketokohan, harta benda dan hubungan kekerabatan
dihabiskan untuk menghalangi dakwah Islam berakibat
pada kehinaan yang ditimpakan kepadanya, baik di dunia
dihinakan Allah dan di akhirat akan diazab dengan azab
yang pedih.
Dari golongan jin ada iblis yang dihinakan Allah di
dunia dan di akhirat, tapi iblis tidak mau masuk neraka
sendirian melainkan menggoda jin lainnya dan manusia
agar bermaksiat kepada Allah SWT.
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“Dia (Allah) berfirman, “Wahai Iblis! Apa sebabnya
kamu (tidak ikut) bersujud bersama mereka? Ia (Iblis)
berkata, “Aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada
manusia yang Engkau telah ciptakan dari tanah liat
kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk”. Dia (Allah)
berfirman, “Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya
kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap
menimpamu sampai hari Kiamat”. Ia (iblis) berkata, “Ya
Tuhanku, (kalau begitu) maka berilah penangguhan
kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan”. (QS.
Al-Hijr: 34-36)
Kehinaan dan kutukan kepada iblis sebab sengaja dia
menentang perintah Allah SWT maka jadilah apa yang
dikehendaki Allah atasnya. Dan masih banyak lagi mereka
yang dihinakan Allah. Artinya kekuasaan, kekayaan,
banyaknya pengikut, kemewahan apabila menjadi sebab
orang ingkar kepada Allah dan melaksanakan kemaksiatan
sedangkan dia tidak bertobat maka kehinaan atasnya.
Apalagi kita bukan penguasa, bukan orang kaya, bukan
tokoh dan tidak memiliki banyak pengikut berani ingkar
kepada Allah maka apa yang akan Allah timpakan pada kita
tidak jauh berbeda dengan para pendahulu kita.
Mereka yang Dimuliakan Allah
Allah menyebut para Nabi dan Rasulnya beserta orangorang saleh yang beriman kepada-Nya agar kita mengikuti
ketaatan mereka. Bagaimana Allah mengabadikan keimanan
sekelompok pemuda kemudian meninggal dengan
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keimanannya kepada Allah yang teguh, kuat dan kokoh
dalam QS. Al-Kahfi dari ayat 9 sampai 14 menerangkan kisah
mereka.
“Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami
gua, dan (yang mempunyai) raqim itu, termasuk tandatanda (kebesaran) Kami yang menakjubkan? (Ingatlah)
ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua
lalu mereka berdoa, “Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat
kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk
yang lurus bagi kami dalam urusan kami”. (QS. Al-Kahfi:
9-10)
Sebagian mufasir berbeda pendapat dalam mengartikan
ar-Raqim, sebagian berpendapat itu adalah nama anjing
dan sebagian yang lain mengartikan batu tersurat. Mereka
ini ditidurkan Allah selama 309 tahun dalam kalender
qamariyah dalam gua itu, sehingga mereka tidak bisa
dibangunkan oleh suara apa pun.
“Maka Kami tutup telinga mereka di dalam gua itu,
selama bertahun-tahun, kemudian Kami bangunkan
mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara ke
dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung
berapa lamanya mereka tinggal (dalam gua itu)”. (QS.
Al-Kahfi: 11-12)
Keterangan jumlah tahunnya ada pada ayat 25 QS. AlKahfi;
“Dan mereka tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun
dan ditambah sembilan tahun”. (QS. Al-Kahfi: 25)

70

OASE BIRU DI HONG KONG

Keimanan pada diri mereka yang Allah jaga dan terpatri
kuat dalam hati mereka, Allah menjaganya sebagaimana
mereka berdoa kepada Allah;
“Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka
dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah
pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka,
dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan Kami
teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri alu mereka
berkata, “Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi;
kami tidak menyeru tuhan selain Dia. Sungguh, kalau
kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan
perkataan yang sangat jauh dari keberana.” (QS. AlKahfi: 13-14)
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JAGA PAHALA
AMAL IBADAH
DENGAN 4
CARA INI

YUEN LONG | HONG KONG – Dai
Cordofa Dompet Dhuafa Hong Kong
(DDHK), Ustadz Talqis Nurdianto,
Selasa (11/12/2019) sore, mengisi
kajian agama di majelis Jam’iyah
Roudlotul Qolbiyah (JRQ) Yuen
Long. Meski beliau telat hadir dari
jadwal yang telah ditentukan karena
jalan yang macet dan sebelumnya
mengisi kajian di pengajian ibu-ibu
ekspatriat di Sai Wan Ho, jamaah
tetap setia menunggu kehadirannya
serta antusias mendengarkan kajian
dan mengikuti sesi tanya-jawab.
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“Kajian lebih pada penekanan menjaga amal ibadah agar
tidak berkurang atau hilang pahalanya,” ujar Ustadz Talqis.
Dai kelahiran Kudus yang tinggal di Yogyakarta ini
menyampaikan 4 cara menjaga pahala amal ibadah.
Pertama, menjaga kualitas keimanan, karena kekufuran
dapat menggugurkan amal ibadah.
Cara kedua, meninggal dalam keadaan muslim.
Ketiga, ikhlas sejak niat, saat beramal hingga setelahnya,
serta menjaga keikhlasan sampai wafat.
Keempat, hindarkan diri dari perbuatan merusak pahala
ibadah seperti riya dan berghibah atau menggunjing orang
lain. “Atau dengan perilaku lainnya, seperti mencela orang,
memfitnah, menzalimi, memakan harta orang lain dengan
cara batil, atau membunuh orang,” ujar Ustadz Talqis. “Jika
pernah melakukannya, segera bertobat,” pesannya.
Beramal Saleh dan Menjaganya
Berama saleh adalah bukti keimanan, karenanya
keimanan dalam al-Quran disandingkan dengan amal saleh
lebih dari 50 kali. Menjaga amal saleh menjadi penting
setelah melakukannya dengan baik dan benar. Ilustrasinya
sebagai berikut. Dari 1000 perintah dalam al-Quran berapa
banyak yang kita tahu? Berapa banyak kita mengamalkan
yang sudah diketahui? Berapa banyak kita kerjakan dengan
ikhlas? Berapa banyak keikhlasan amalan itu yang terjaga
sampai sekarang? Berapa banyak yang terjaga sampai kita
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wafat? Maka itulah yang diberi pahala oleh Allah bukan dari
sekedar banyaknya kebaikan.
Syahadat yang menjadi syarat masuk Islam menjadi
benteng keimanan agar amal saleh itu bisa masuk dan tidak
keluar. Keimanan ini harus terjaga sampai meninggal dunia,
karena meninggal dalam keadaan kafir akan menghanguskan
amal saleh selama hidupnya. Sehingga meninggal dalam
keadaan husnul khatimah kita panjatkan kepada Allah,
karena dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah
dan dalam kondisi yang baik.
Ikhlas menjadi jubah yang akan melindungi amal saleh
itu, melindungi dari akhlak tercela yang menghancurkan
kapan pun dan di mana pun. Setidaknya dalam melakukan
kebaikan bukan karena makhluk dan meninggalkan
keburukan bukan karena makhluk melainkan karena Allah.
Apabila kita masih malu melakukan kebaikan karena akan
dibilang orang suci, orang alim atau muslimah sejati maka
sama dengan tidak ikhlas, karena penilaian manusia masih
mempengaruhi perilaku kita dalam kebaikan yang akan kita
lakukan atau ditinggalkan.
Hindari perusak amalan agar bisa menikmati pahala
di akhirat nanti. Jangan berusaha menyeimbangkan antara
kebaikan dan keburukan, bisa jadi keburukan lebih banyak
dari kebaikannya atau merusak seluruh kebaikan yang telah
dibina selama hidupnya. Karena ingin pamer dengan ibadah
yang sudah dilakukan maka hilanglah pahalanya.
Awalnya setan membisikkan dengan bisikan sederhana
dan dihiasi dengan seruan bertobat, tetapi ajakan itu
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terus menerus sehingga menjadi indah untuk diikuti dan
dikerjakan.

CATATAN SAFARI DAI CORDOFA

75

JAGA IBADAH
PERBERAT
TIMBANGAN DI
AKHIRAT

TUEN MUN | HONG KONG – Dai
Cordofa Dompet Dhuafa Hong Kong
(DDHK), Ustadz Talqis Nurdianto,
Ahad (1/12/2019), bersilaturahmi
ke majelis Bustanul Ulum di Tuen
Mun. Pada kesempatan itu beliau
menyampaikan kajian makna yang
terkandung dalam surah al-Qariah,
ayat 6-11, tentang timbangan kebaikan
di akhirat.
“Kita harus memperbanyak
mengerjakan amalan-amalan yang
dapat memperberat timbangan
kebaikan di akhirat, seperti
melaksanakan kewajiban dan ibadah
sunah,” ujar Ustadz Talqis.
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Beliau juga mengingatkan jamaah untuk selalu
menjauhkan diri dari perbuatan yang bisa merusak
pahala ibadah, bahkan menghancurkannya. Seperti, syirik
(menyekutukan Allah Ta’ala dengan makhluk), riya (pamer
kebaikan dan ibadah), dan nifaq (sifat munafik).
“Serta menjauhkan diri dari kemaksiatan yang hanya
memperberat timbangan keburukan,” kata ustadz kelahiran
Kudus, kandidat gelar PhD di Universiti Sains Islam Malaysia
ini.
Ustadz Talqis menutup kajian di Bustanul Ulum dengan
pesan untuk selalu ikhlas beribadah, sesuai tuntunan Nabi
Muhammad SAW.
Pemberat Timbangan Kebaikan
1.

Mengerjakan kewajiban sesuai tuntunan Nabi
Muhammad saw. Ya, sesuai dengan ajaran Nabi
Muhammad yang disampaikan kepada para sahabat,
dilanjutkan tabi’in dan tabiut tabi’in, ulama dan
sampailah kepada kita. Kewajiban menjadi seorang
muslim dengan melaksanakan rukun iman dan Islam,
kewajiban sebagai suami istri, orang tua dan anak,
kewajiban dalam bertetangga.

2. Mengerjakan ibadah nafilah. Ibadah nafilah adalah
ibadah sunah. Adakalanya ibadah ini beriringan dengan
ibadah wajib, seperti salat sunah qabliyah dan ba’diyah,
atau ibadahnya nafilah yang berdiri sendiri seperti salat
dhuha.
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3.

Berzikir. Mengucapakan kalimat tasbih, tahmid,
takbir, dan tahlil termasuk amalan yang memperberat
timbangan. Demikian juga subhanallah wabihamdihi
subahanallahil azim adalah dua kalimat ringan
diucapkan tapi berat pada timbangan amal.

4. Melakukan amal saleh lainnya dengan ikhlas mencari
ridha Allah ta’ala.
Mereka yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah
memperberat timbangannya dengan ibadah hartanya
digunakan dalam bentuk zakat, infak atau sedekah. Sedangkan
yang tidak berkelapangan harta bisa menggunakan dzikir
sebagai pemberat timbangan. Bentuk lain dengan tarbiyatul
aulad (mendidik anak) dengan pendidikan Islami sehingga
menjadi generasi penerus Panji Islam.
Mereka memiliki kemampuan ilmu agama Islam yang
baik bisa mengajarkan ilmunya sehingga menjadi ilmu yang
bermanfaat. Melakukan kebaikan yang sedikit tapi terjaga
secara terus menerus juga menjadi alasan Allah mencintai
pelakunya.
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BIASAKAN DIRI
BACA
AL-QURAN

TSUEN WAN | HONG KONG
– Dai Cordofa Dompet Dhuafa
Hong Kong (DDHK), Ustadz Talqis
Nurdianto, Rabu (4/12/2019),
memberikan tausiyah di pengajian
majelis taklim Rabu bersatu di majelis
Hidayatullah, yang berlokasi di atas
pasar Tsuen Wan. Pada kesempatan
itu Ustadz Talqis mengajak puluhan
jamaah, yang merupakan pekerja
migran Indonesia (PMI) Hong Kong,
untuk membiasakan diri membaca
al-Quran.
“Baik dalam keadaan lapang
maupun sempit, selama tidak ada
halangan (suci), dengan tidak ada
batas minimalnya, dikarenakan
banyak keutamaan bagi hamba yang
dekat dengan al-Quran,” ujarnya.
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Mengapa kita harus sering membaca al-Quran? “Sebab
kita ingin menjadi orang yang terbaik, karena mempelajari
al-Quran dan mengajarkannya, sebagaimana hadis riwayat
Imam Bukhari,” kata Ustadz Talqis.
Ia juga mengajak para jamaah sering menasihati diri
dan juga keluarga mereka untuk menjadi utrujah. Utrujah,
sebagaimana disebut dalam sebuah hadits riwayat Imam
Bukhari, merupakan buah yang rasa dan baunya enak,
sebagai perumpamaan bagi orang yang membaca al-Quran
dan mengamalkannya.
“Menjadi ahli al-Quran adalah sebuah kemuliaan di
hadapan Allah Ta’ala. Dan, al-Quran juga akan memberi
syafaat (pertolongan) bagi pembacanya di akhirat kelak,”
ujar ustadz yang juga pengisi acara di NET TV Jogjakarta ini.
Ustadz yang beristri seorang psikolog ini juga
menasihati para jamaah untuk menghafal al-Quran sesuai
kadar kemampuan masing-masing. Juga, mendorong
anggota keluarga, khususnya anak-anak mereka, untuk
sering berinteraksi dengan al-Quran. “Karena anak
yang mengamalkan al-Quran setelah membacanya bisa
memberikan hadiah berupa mahkota bagi kedua orang
tuanya di akhirat nanti,” ujarnya.
“Janganlah sekali-kali berpaling dari al-Quran! Sebab,
ancamannya berat: di dunia berupa kehidupan yang sempit
dan di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta,” kata pesan
Ustadz Talqis, mengutip makna yang terkandung dalam ayat
124-126 surah Thaha.
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“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka
sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit,
dan Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat
dalam keadaan buta.” Dia berkata, “Ya Tuhanku,
mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta,
padahal dulu aku dapat melihat?” Dia (Allah) berfirman,
“Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat
Kami, dan kamu mengabaikannya, jadi begitu (pula)
pada hari ini kamu diabaikan.” (QS. Thaha: 124-126)
Berbicara tentang al-Quran dalam kehidupan muslim
seolah tidak pernah habisnya dan selalu indah serta menarik
untuk dibincangkan. Bagaimana tidak? Berbicara persoalan
hidup, maka solusinya ada di al-Quran, berbicara masalah
bisnis maka aturannya ada dalam al-Quran, berbicara
masalah kehidupan rumah tangga dan ketahanan rumah
tangga maka tata caranya ada di dalam al-Quran.
Kedekatan kita dengan al-Quran bermanfaat di dunia
dan akhirat. Satu huruf dibaca mendatangkan 10 kebaikan,
tinggal hitung berapa banyak huruf yang kita baca dalam
satu hari. Terus bagaimana dengan amalan yang berdasarkan
dari ayat yang kita baca, ditambah dengan mengajarkannya
pada orang lain agar kita menjadi bagian orang-orang
yang sebaik-baik orang yang mengajarkan al-Quran dan
mengajarkannya.
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BELAJAR
SURAH
AL-IKHLAS

Surah al-Ikhlas mengandung
penegasan tentang tauhid Allah
Ta’ala. Semoga, dengan mendalami
makna yang dikandung surah ini
dapat menguatkan tingkat keimanan
kita dan menumbuhkan kesadaran
untuk mengesakan Allah.
Hal itu disampaikan Dai
Cordofa Dompet Dhuafa Hong Kong
(DDHK), Usatdz Talqis Nurdianto,
saat memberikan kajian agama
online rutin malam Rabu untuk para
voluntir, peserta Klinik al-Quran,
serta siswi sekolah Paket B dan Paket
C DDHK, Selasa (3/12/2019) malam.
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“Karena tidak sembarang orang mau mengakui keesaan
Allah,” ujarnya.
Salah satu keutamaan surah al-Ikhlas, ungkap Ustadz
Talqis, membacanya setara dengan membaca sepertiga alQuran. Sebab, ayat-ayat al-Quran secara umum berbicara
tentang 3 bahasan pokok.
Pertama, ketauhidan, sebagaimana dikandung oleh
surah al-Ikhlas.
Kedua, Batasan hukum.
Ketiga, amal perbuatan atau perilaku.
Inilah arti yang dikandung ayat-ayat surah al-Ikhlas.
“Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha
Esa (1), Allah tempat meminta segala sesuatu (2), (Allah)
tidak beranak dan tidak pula diperanakkan (3), dan tidak
ada sesuatu yang setara dengan Dia (4).” (QS. Al-Ikhlas:
1-4)
Allah Maha Esa, meliputi;
~~ Esa dari sisi Dzatnya. Bukan satu, karena bilangan
satu akan melahirkan angka dua, tiga dan seterusnya.
Tidak ada di dunia ini tandingan-Nya.
~~ Esa dari sisi sifat. Marahnya Allah pada makhluk
karena kemaksiatan yang dilakukan berbeda dengan
marahnya makhluk. Murkanya Allah bisa meluluh
lantahkan dunia seisinya.
~~ Esa dari sisi perilaku dan amalan. Berjalannya
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makhluk berbeda dengan berjalannya Allah,
sekalipun sama melakukan berjalan.
Belajar dari Surah al-Ikhlas
Surah ini mempunyai banyak nama, yang paling masyhur
adalah surah al-Ikhlash karena ia berbicara tentang tauhid
murni. Surah ini juga dinamakan dengan surah al-Ma’rifah
dan surah al-Asas karena mencakup pokok-pokok agama.
Jumlah ayat dalam surah ini ada 4 ayat. Surah ini termasuk
kategori surah Makkiyah. Sekalipun tidak ada kata al-Ikhlas
di dalam surah ini, maka mengajarkan dalam menjaga
keikhlasan dalam beriman dan mengesakan Allah SWT.
Kandungan Surah
Surah ini berisi rukun-rukun aqidah dan syari’at Islam
yang paling penting, yaitu mentauhidkan dan menyucikan
Allah serta mensifati Allah dengan sifat-sifat sempurna
dan menafikan sekutu bagi-Nya. Ini merupakan bantahan
terhadap orang-orang Nasrani yang berkeyakinan trinitas
dan terhadap kaum musyrikin yang menyembah banyak
Tuhan selain Allah.
Keutamaan Surah
Pahala membaca surah ini sama dengan pahala
membaca sepertiga al-Quran karena seluruh isi kandungan
al-Quran adalah penjelasan keterangan global pokok-pokok
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syari’at secara umum, serta menjelaskan tauhid dan taqdis
(penyucian).
Ahmad, Tirmidzi dan Nasa’i meriwayatkan dari Abu
Ayyub al-Anshari dari Nabi saw beliau bersabda,
“Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu
membaca sepertiga al-Quran dalam semalam? Sesungguhnya
barangsiapa yang membaca surah al-Ikhlash dalam semalam
maka sungguh ia telah membaca sepertiga al-Quran malam
tersebut.”
Sebab Turunnya Surah
Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubay
bin Ka’ab bahwasanya kaum musyrikin berkata kepada Nabi
saw “Wahai Muhammad, sifati Tuhanmu kepada kami!”
Lantas Allah SWT menurunkan surah al-Ikhlash.
Qatadah, Dhahhak dan Muqtil berkata, “Ada sekelompok
orang Yahudi datang kepada Nabi saw dan berkata, “Sifati
Tuhanmu kepada kami. Sesungguhnya Allah menurunkan
sifat-Nya di dalam Taurat. Dia memberitahu kami dari mana
Dia berasal dan dari jenis apa Dia dibuat? Apakah dari emas,
timah atau perak? Apakah Dia makan dan minum? Dari
siapa Dia mewarisi dunia dan siapa yang mewariskannya?”
Lantas Allah SWT menurunkan surah ini. Surah ini adalah
sifat khusus bagi Allah SWT.
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Penjelasan Tiap Ayat
Ayat 1
Wahai Rasul, katakanlah kepada orang yang memintamu
untuk menyifati Tuhanmu, bahwa Allah Maha Esa dalam zat
dan sifat-Nya, serta tiada sekutu dan tandingan bagi-Nya.
Ini merupakan penyifatan dengan keesaan dan menafikan
sekutu.
Maknanya adalah Dialah Allah yang Maha Esa dengan
sifat ketuhanan-Nya dan tiada sekutu bagi-Nya dalam
ketuhanan. Ini menafikan berbilangan zat.
Ayat 2
Zat yang dibuat bergantung dalam segala kebutuhan
karena Dialah yang mampu untuk mewujudkannya.
Maknanya, Allah adalah Zat tempat bergantung seluruh
makhluk, tiada seorang pun yang tidak membutuhkanNya, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk. Ini
merupakan bantahan atas keyakinan kaum musyrikin akan
adanya perantara dan zat selain Allah yang memberikan
pertolongan.
Ibnu Abbas berkata mengenai tafsiran dari ash-Shamad,
“yaitu Dialah yang dituju oleh seluruh makhluk dalam
memenuhi kebutuhan dan permintaan mereka. Allah tidak
mempunyai tandingan dan tiada sesuatu pun menyerupaiNya. Mahasuci Allah yang Maha Esa dan Maha Menaklukkan.
Ayat 3
Tidak ada anak yang lahir dari-Nya dan Dia tidak lahir
dari apa pun. Dia tidak sejenis dengan apa pun. Allah Maha
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terdahulu, tidak sesuatu yang baru (diciptakan). Tidak ada
permulaan bagi-Nya dan Dia bukan merupakan jisim.
Ini merupakan penafian terhadap sekutu dan jenis, serta
penyifatan qadim (terdahulu) dan awwaliyah (awal) serta
menafikan huduts (baru/diciptakan).
Ayat 4
Tiada seorang pun yang menandingi dan menyamai
Allah. Ini merupakan penafian terhadap adanya istri bagi
Allah SWT dan bantahan terhadap kaum musyrikin Arab
yang meyakini bahwa Allah SWT mempunyai tandingan
dalam perbuatan-perbuatan Nya, dimana mereka (kaum
musyrikin) menjadikan para malaikat sebagai sekutu-sekutu
Allah, dan berhala-berhala serta patung-patung sebagai
tandingan bagi Allah SWT.
Surah ini mempunyai kesamaan di dalam ayat-ayat
yang lain, seperti firman Allah SWT, “Dia (Allah) pencipta
langit dan bumi. Bagaimana (mungkin) Dia mempunyai anak
padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala
sesuatu.” (al-An’aam: 10)
Pelajaran dan Hikmah
1.

Surah ini mengandung penetapan dan penafian
sekaligus. Surah ini telah menjelaskan bahwa Allah
Maha Esa dalam zat dan hakikat-Nya, terbebas dari
segala bentuk tarkib (rangkaian/susunan). Surah ini
menafikan segala bentuk keterbilangan dari Zat Allah
SWT dengan firman-Nya
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2. Allah adalah Maha Esa, tidak ada sesuatu pun yang sejenis
dengan-Nya, tidak melahirkan seorang pun dan tidak
ada sekutu bagi-Nya. Seluruh makhluk membutuhkanNya dalam memenuhi segala kebutuhan mereka. Dia
tidak membutuhkan apapun kepada yang lain.
3.

88

Segala hal yang ditetapkan dalam surah ini merupakan
penetapan aqidah Islam yang berdiri tegak di atas tauhid,
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PERILAKU
(CALON)
PENGHUNI
NERAKA
SEMASA DI
DUNIA

YUEN LONG | HONG KONG
– Saat memberika kajian agama
di majelis Jam’iyah Roudlotul
Qolbiyah (JRQ) Yuen Long, Kamis
(5/12/2019), Dai Cordofa Dompet
Dhuafa Hong Kong (DDHK), Ustadz
Talqis Nurdianto, menyampaikan
adanya beberapa nama neraka kelak
di kehidupan akhirat yang kekal.
Beliau juga menyampaikan, siapa saja
penghuninya dan apa saja kelakuan
mereka semasa hidup di dunia yang
relatif singkat, sehingga di masukkan
ke neraka-neraka tersebut.
“Sebagian dijadikan bahan bakar
neraka. Sebagian lainnya, dimasukkan
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ke neraka al-Huthamah, karena semasa hidupnya mereka
merupakan pencela dan pengumpat (pencaci maki),” kata
Ustadz Talqis, mengutip ayat 6 surah at-Tahrim dan surah
al-Humazah.
“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya
adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat
yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah
terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan
selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. AtTahrim: 6)
Sudah jelas, siapa dan apa yang akan menjadi bahan
bakar di neraka kelak. Kita adalah manusia, artinya manusia
sebagaimana kita berpotensi bisa menjadi bahan bakar
neraka. Bagaimana agar tidak menjadi bahan bakar di
neraka, ini yang harus disiapkan dari sekarang di dunia
tempat tinggal kita sekarang ini.
“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang
mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya,
dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat
mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan
dilemparkan ke dalam (neraka) Hutamah. Dan tahukah
kamu apakah (neraka) Hutamah itu? (Yaitu) api (azab)
Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati.
Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka, (sedang
mereka) diikat pada tiang-tiang yang panjang.” (QS. AlHumazah: 1-9)
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Sedangkan orang yang tidak salat, tidak memberi
makan orang miskin, Suka bergabung dengan orang yang
berbicara batil (keburukan), dan tidak meyakini adanya hari
pembalasan sampai mereka meninggal dunia, tempatnya di
neraka Saqar. “Orang-orang yang sampai mati tidak beriman
kepada Allah diancam kekal di neraka,” ujar ustadz kelahiran
Kudus ini.
Kajian ditutup dengan ajakan saling mengingatkan untuk
beriman, bertakwa, dan beramal saleh, agar diselamatkan
Allah dari azab neraka.
Neraka dan Bahan Bakarnya
Jangan berpikir bahwa neraka kalau tidak ada bahan
bakar maka tidak bisa menyiksa siapa yang di dalamnya?
Atau jika bahan bakarnya sedikit tidak begitu panas. Akal
pikiran manusia tidak bisa dipakai untuk menilai sesuatu
yang ghaib, Allah Maha Tahu tentang itu. Bahan bakar
neraka terdiri atas batu-batu dan orang-orang yang durhaka
kepada Allah.
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu.” (QS. At-Tahrim: 6).
“Peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya
manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang
kafir.” (QS. Al-Baqarah: 24).
Dimaksud dengan orang sebagai bahan bakar
neraka adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang
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menyukutukan Allah. Mengenai jenis batu yang akan
digunakan sebagai bahan bakar neraka, hanya Allah Yang
Maha Mengetahui.
Bahan bakar lain yang digunakan untuk neraka adalah
sembahan selain Allah.
“Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain
Allah, adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke
dalamnya. Andai kata berhala-berhala itu tuhan, tentulah
mereka tidak masuk neraka. Dan semuanya akan kekal
di dalamnya.” (QS. Al Anbiya: 98-99).
Dalil jelas tentang akibat mereka yang menyembah
selain Allah semasa hidup di dunia dan meninggal dalam
keadaan tidak bertobat kepada Allah.
“Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam
(siksaan) angin yang amat panas dan air panas yang
mendidih, dan dalam bayangan (naungan) asap yang
hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.” (QS. AlWaqi’ah: 41-44).
Kalau ayat di atas memberi tekanan pada keadaan yang
amat mengerikan dari golongan kiri, yaitu para penghuni
neraka, maka ayat di bawah ini memberi tekanan pada
betapa mengerikannya neraka itu sendiri.
“Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya
(kebaikannya), maka tempat kembalinya adalah neraka
hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah
itu? (Yaitu) api yang panas.” (QS Al-Qari’ah: 8-11).
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Allah selanjutnya menerangkan betapa kuat dan
menyiksanya api neraka itu.
“Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.
Tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu? Saqar itu tidak
meninggalkan dan tidak membiarkan. (Neraka Saqar)
adalah pembakar kulit manusia.” (QS. Al Muddatsir:
26-29).
Api neraka memakan semuanya dan menghancurkan
segala sesuatu sehingga tidak ada yang tertinggal. Api itu
membakar kulit, dan panasnya terasa sampai ketulang,
mengeluarkan dan mencairkan semua isi perut. Nabi
bersabda,
“Api yang kita kenal didunia ini adalah sepertujuh
puluh bagian dari api neraka.” Seseorang berkata, “Ya
Rasulullah, sudah cukup, sudah cukup!” Rasulullah
bersabda, “Api neraka itu laksana api yang kita kenal
ditambah lagi 69 bagian yang setara.” (HR. Bukhari).
Penghuni Neraka
Penghuni neraka yang akan tinggal kekal di dalamnya,
yang tidak akan pernah keluar dari dalamnya dan tidak akan
pernah mati, adalah orang-orang kafir dan orang-orang
musyrik.
“Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami
dan menyombongkan diri, mereka itu penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-A’raf: 36).
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Menyombongkan diri bermakna menolak kebenaran
(haq) dan merendahkah orang lain sedangkan mendustakan
ayat-ayat Allah termasuk menolak perintah, larangan dan
hukum serta ketentuan-ketentuan dalam al-Quran termasuk
tidak beriman terhadap al-Quran.
“Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka Jahannam,
Mereka tidak dibinasakan, sehingga mereka tidak mati
dan tidak (pula) diringankan dari azabnya.” (QS. Fathir:
36).
“Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayatayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 39).
Allah Ta’ala telah menjanjikan neraka untuk orangorang munafik, janji yang tak akan diingkari-Nya.
“Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki
dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka
Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka
itu bagi mereka. Dan Allah melaknati mereka; dan bagi
mereka azab yang kekal.” (QS. At-Taubah: 68).
Banyak dalil yang menyatakan banyaknya jumlah
manusia yang akan masuk neraka, dan sedikit yang masuk
surga. Usaha dan kerja keras kita menjadi hamba beriman
harus sampai ajal menjemput. Tidak sedikit setan menggoda
dan menyimpangkan mukmin dari keimanannya kepada
Allah.
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“Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman,
walaupun engkau sangat menginginkannya.” (QS. Yusuf:
103).
Mereka para penyembah iblis dan sekutunya menjadi
penghuni neraka. Komitmen kita
“Sungguh neraka Jahanam akan Kami penuhi dengan
jenismu (iblis) dan semua orang di antara mereka yang
mengikutimu.” (QS. Shad: 85).
Alasan mengapa begitu banyak orang yang masuk neraka
bukanlah karena kebenaran yang tidak sampai kepada
mereka. Allah telah mengirimkan seorang rasul untuk
memberikan peringatan kepada setiap umat. Sedangkan
sudah jelas bahwa tidak ada umat kecuali telah sampai
kepadangan pemberi peringatan.
“Dan tidak ada suatu umat pun kecuali telah ada padanya
seorang pemberi peringatan.” (QS. Fathir: 24)
Banyaknya penghuni neraka disebabkan sedikitnya
orang yang menyambut seruan para rasul, sedangkan jumlah
orang yang tidak percaya kepada mereka besar sekali. Lagi
pula, banyak orang yang menyambut seruan para rasul itu
tidak sepenuhnya meyakini kebenarannya.
Sebagian besar kaum mukmin yang berdosa dan masuk
neraka adalah wanita. Tidak perlu kaget dengan informasi
ini, sebaliknya adalah apa yang harus dilakukan agar kita
tidak mencicipi neraka.
“Aku melihat neraka, dan aku melihat sebagian besar
isinya adalah wanita.” (HR. Bukhari-Muslim).
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Dalam riwayat yang lain, dari Ibnu Abbas ra.
“Rasulullah bersabda, ‘Aku lihat neraka, dan ternyata
mayoritas penghuninya adalah perempuan yang ingkar.’
Ditanyakan, ‘Apakah ingkar terhadap Allah Ta’ala?’
Beliau bersabda, ‘Mengingkari suaminya, mengingkari
perbuatan baik. Jika kamu selalu berbuat baik kepada
salah seorang diantara mereka, kemudian ia melihat
sesuatu (yang tidak menyenangkan) pada dirimu, maka
ia berkata, ‘Saya tidak melihat kebaikanmu sama sekali’.”
(Muttafaq ‘alaih)
Hidangan Penghuni Neraka
Penghuni neraka juga dapat hidangan yang sesuai
dengan sama amal perbuatan di dunia. Siapa menanam
kebaikan akan memanen kebaikan itu dan siapa menanam
keburukan pun akan memanen keburukan itu. Makanan
penduduk neraka adalah dhari’ (pohon berduri) dan zaqqum,
dan minuman mereka adalah hamim (air panas mendidih),
ghislin (nanah bercampur darah), dan ghassaq.
“Mereka tidak memperoleh makanan selain dari dhari’
(pohon yang berduri), yang tidak menggemukkan dan
tidak pula menghilangkan lapar.” (QS. Al-Ghassiyah:
6-7).
Dhari’ adalah sejenis pohon berduri. Ibnu Abbas berkata,
“Pohon ini adalah sejenis pohon berduri yang rendah; apabila
ia tumbuh tinggi, ia disebut dhari’.”
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Qatadah berkata, “Makanan tersebut merupakan salah
satu jenis makanan yang paling buruk.”
“Sesungguhnya pohon Zaqqum itu makanan orang yang
banyak berdosa, ia seperti kotoran minyak yang mendidih
dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas.”
(QS. Ad-Dukhan; 43-46).
Makanan jenis lain yang akan dimakan oleh penduduk
neraka bernama ghislin.
“Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di
sini. Dan tiada makanan sedikit pun baginya kecuali dari
darah dan nanah (ghislin). Tidak ada yang memakannya
kecuali orang-orang yang berdosa.” (QS. Al-Haqqah: 3537)
Sedangkan minumannya ada ghassaq (air yang sangat
dingin).
“Ini adalah azab neraka, biarkanlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan
air yang sangat dingin (ghassaq). Dan azab yang lain
serupa itu berbagai macam.” (QS. Shad: 57-58)
Minuman penduduk neraka yang lain yaitu hamim (air
yang mendidih).
“Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga
memotong-motong ususnya.” (QS. Muhammad: 15)
Akibat apa meminta minuman di neraka.
“Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan
diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang
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menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling
buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” (QS. AlKahfi: 29).
Pedihnya Azab Neraka
Neraka merupakan hukuman yang amat pedih, dengan
berbagai macam siksaannya, yang tidak bisa dielakkan oleh
para penghuninya walaupun dibayar dengan harga yang
paling mahal dari apa yang mereka miliki.
“Sesungguhnya orang-orang kafir, sekiranya mereka
mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan
mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus
diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya
(tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan mereka
memperoleh azab yang pedih.” (QS. Al-Maidah: 36)
Hukuman yang akan diterima para penghuni neraka
akan bertingkat-tingkat. Karena neraka memiliki tingkatantingkatan, di mana satu tingkat, hukumannya lebih pedih
daripada tingkat yang lain. Rasulullah menceritakan kepada
kita hukuman paling ringan di neraka.
“Orang yang menerima hukuman paling ringan di antara
para penduduk neraka pada hari kiamat nanti adalah
orang yang di bawah telapak kakinya ditaruh bara yang
menyala, yang akan membuat otaknya mendidih.” (HR.
Bukhari)
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Banyak ayat al-Quran yang menerangkan berbagai
tingkatan hukuman yang akan diberikan kepada para
penghuni neraka.
“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan)
pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.” (QS.
An-Nisa: 145).
Itulah kondisi munafik di neraka, posisi di neraka paling
bawah adalah kehinaan di atas kehinaan sebagaimana
mereka di dunia menghinakan Islam.
“Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia)
dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka
siksaan demi siksaan disebabkan mereka selalu berbuat
kerusakan.” (QS. An-Nahl: 88).
Al-Qurthubi berkata, “Hal ini menunjukkan bahwa
orang yang kafir karena semata-mata tidak percaya, tidak
sama dengan orang yang kafir yang melakukan penindasan,
tidak mempercayai Allah, membangkang, dan tidak menaati
perintah Allah. Dengan demikian, jelaslah bahwa kaum kafir
akan memperoleh berbagai tingkatan hukuman di neraka,
sebagaimana yang kita ketahui dari al-Quran dan sunnah.”
Bentuk-bentuk hukuman bagi penghuni neraka yang
digambarkan di dalam al-Quran dan sunah antara lain
yaitu, api neraka yang menghanguskan kulit, air yang
menghancurluluhkan isi perut, penyiksaan di wajah, diseret,
api neraka yang menjilat jantung mereka, isi perut yang akan
dikeluarkan dan terburai di neraka.

CATATAN SAFARI DAI CORDOFA

99

Kekafiran jelas akan mengantarkan kita ke dalam
api neraka. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan untuk
menyelamatkan diri kita dari jilatan api neraka adalah
dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada
Allah, dan dengan banyak mengerjakan amal saleh.
“Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan
untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul,
supaya kamu diberi rahmat.” (QS. Ali Imran: 131-132)
Sabda Rasulullah
“Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan.”
Sahabat bertanya, “Siapa yang enggan?” Beliau bersabda,
“Siapa yang menaatiku, maka ia masuk surga, dan siapa
yang tidak mau menaatiku, maka ia telah enggan.”
(Muttafaq ‘alaih)
Dengan demikian, sedikit banyak kita mengetahui
neraka dan gambaran penghuninya. Sedangkan perilaku
apa saja yang menyebabkan pelaku masuk ke dalamnya.
Secara umum setiap larangan yang dikerjakan dan tidak
diikuti dengan pertobatan sebelum meninggal menjadi
sebab masuk neraka. Nauzubillah min zalik.
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REUNI (ALUMNI
KAIRO) DI
MUSHALLA
KJRI HONG
KONG

CAUSEWAY BAY | HONG KONG –
Ada hal spesial yang dirasakan Ustadz
Talqis Nurdianto usai berkhutbah
Jumat di Mushalla Al-Falah Konsulat
Jenderal Republik Indonesia (KJRI)
Hong Kong hari ini (6/12/2019). Dai
Cordofa Dompet Dhuafa Hong Kong
(DDHK) ini menyempatkan diri
bersilaturahmi dengan Ketua Takmir
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(Pengurus) Mushalla Al-Falah, yakni Konsul Kepolisian
Agung Wahyudi.
“Ternyata pak Agung pernah bertugas di KBRI (Kedutaan
Besar Republik Indonesia) Kairo pada tahun 2001 sampai
dengan tahun 2005. Sedangkan saya masuk Kairo pada
Desember 2003,” kata Ustadz Talqis. “Kita ini sama-sama
alumni Kairo,” ujar pria yang pernah memenangkan lomba
tulis ilmiah di asrama (bu’uts) Al-Azhar University, Kairo,
Mesir, dan lomba tulis ilmiah di KBRI Kairo ini, menirukan
ucapan Konsul Agung Wahyudi.
Ustadz Talqis saat ini sedang mengejar gelar PhD di
Universiti Sains Islam Malaysia. Sebelumnya, tahun 20082010, ia kuliah tingkat Master di Al-Azhar University, Kairo,
setelah meraih gelar sarjana di universitas Islam ternama di
dunia itu pada tahun 2007.
Di “reuni kecil” yang juga dihadiri General Manager
DDHK, Imam Baihaqi, itu Ustadz Talqis pun sempat
berkelakar. “Pak Agung sebagai alumni Kairo, tentunya bisa
berbahasa Arab. Buktinya, salatnya dari awal sampai akhir
memakai bahasa Arab.” Suasana pun pecah dengan gelak
tawa.
Sampai ada ungkapan “Siapa yang meminum air sungai
Nil maka dia akan kembali”. Gelak tawa, kita tidak hanya
meminumnya bahkan mandi pun pakai air dari sungai Nil.
Kapan kembali lagi ya? Sejak tahun 2010 bulan Maret tanggal
3, saya meninggalkan Kairo karena memilih memenuhi
panggilan ibunda untuk kembali ke tanah air.
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Kairo, siapa yang tidak mampu menaklukkannya
maka dia akan ditaklukkan Kairo. Apa yang Anda cari bisa
didapatkan di Kairo, begitu nasehat mahasiswa senior pada
saya. Saat itu harga sembako di sana masih murah dan
terjangkau untuk mahasiswa. Bisa dikatakan paling murah
dibanding dengan negara lain di Timur Tengah.
Maksudnya kalau mau cari yang seperti Fir’aun
perilakunya pun ada di Kairo Mesir, yang seperti Nabi Musa
as pun ada. Tinggal pilih mana. Pendidikan agama di sana
menjadi magnet, banyak referensi buku karya ulama kelas
dunia, tidak hanya berdasarkan daya nalar aqli tapi juga
naqli.
Kenangan akan tinggal kenangan seiring bergantinya
waktu.
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4 PERILAKU
HADIRKAN
SURGA DI
RUMAH

WAN CHAI | HONG KONG –
Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK),
Sabtu (30/11/2019), mengadakan
Kajian Keluarga bertajuk “Ada Surga di
Rumahku”, di lantai 6 Masjid Ammar,
Wan Chai. Dai Cordofa DDHK,
Ustadz Talqis Nurdianto, menjadi
narasumber di acara yang didukung
majelis-majelis taklim Sabtu bersatu
itu.
Ustadz Talqis memuai kajian
dengan pertanyaan, “seperti apa
rumah idaman itu?” Ia pun menjelaskan, rumah idaman adalah
rumah yang ada surga di dalamnya.
Lalu, bagaimana caranya agar hal
itu terwujud? “Penghuninya harus
berperilaku selayaknya penduduk
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surga,” ucap Ustadz Talqis.
Ia pun menyampaikan 4 perilaku penduduk surga.
Yakni, mengucapkan salam, senantiasa mengucapkan yang
baik-baik, melaksanakan syariat-syariat Allah agar tercipta
ketenangan di tengah-tengah keluarga, dan tidak melakukan
perbuatan sia-sia.
“Prinsipnya, 2 hal ini. Pertama, seluruh anggota keluarga
berusaha menjadikan rumah sebagai tempat terbaik untuk
pulang, tempat ternyaman untuk menumbuhkan kasih
sayang, serta ruang hidup terindah layaknya surga.
Kedua, di dalam al-Quran dijelaskan bahwa penghuni
surga senantiasa mengucapkan salam, tidak pernah
mengucapkan kata-kata buruk dan keji, serta selalu
berbahagia dan merasa tenang,” ujarnya.
Ustadz Talqis mewanti-wanti, rumah bisa menjadi surga
atau neraka tergantung penghuninya. Jika menjadi surga,
akan memberikan ketenangan dan tenteram. Sebaliknya,
jika menjadi neraka, serasa panas, banyak masalah dan
terjadi kekerasan rumah tangga.
Ia juga mengingatkan, jangan sampai tinggal di rumah
seperti tinggal di kuburan. Yakni, rumah tidak dibacakan
al-Quran, rumah tidak didirikan salat, dan di dalam rumah
tidak ada saling menasihati antarpenghuninya. “Jangan
sampai, penghuninya rajin baca status-status di media sosial,
tapi jarang membaca al-Quran,” kata Ustadz Talqis.
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5 PILAR
KELUARGA
SURGAWI

WAN CHAI | HONG KONG –
Berdasarkan hadits Nabi Muhammad
shallallahu ‘alaihi wasallam, ada
5 pilar keluarga surgawi. Yakni,
memiliki kecenderungan kepada
agama, yang muda menghormati
yang tua dan yang tua menyayangi
yang muda, sederhana dalam belanja,
santun dalam bergaul, serta selalu
introspeksi.
Hal itu disampaikan Dai Cordofa
Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK),
Ustadz Talqis Nurdianto, saat
berbicara di acara Kajian Keluarga:
“Ada Surga di Rumahku” yang
diadakan oleh DDHK dan majelis
taklim sabtu bersatu di lantai 6 Masjid
Ammar, Wan Chai, Sabtu (30/11/2019).
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Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan hadits Nabi
Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ada 4 faktor yang
bisa mendatangkan kebahagiaan di dalam keluarga. Yakni,
suami dan isteri yang setia (saleh/salehah), anak-anak yang
berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.
Yang juga menjadi salah satu kunci kebahagiaan dan
ketenangan keluarga, ungkap Ustadz Talqis, anggota
keluarga selalu ridha terhadap anugerah yang diberikan
oleh Allah Ta’ala kepada mereka. Jika diberi lebih, mereka
bersyukur dan berbagi dengan fakir miskin. Sebaliknya, jika
kekurangan mereka sabar dan terus berikhtiar.
“Mereka adalah keluarga yang selalu berusaha untuk
memperbaiki semua aspek kehidupan mereka dengan wajib
menuntut ilmu-ilmu agama Allah Ta’ala,” ujarnya.
Selain itu, semua anggota keluarga, seperti anak-anak,
istri, dan suaminya beriman dan bertakwa kepada Allah dan
rasul-Nya (saleh-salehah). “Artinya, hukum-hukum Allah
dan agama Allah terimplementasi dalam pergaulan rumah
tangganya,” kata Ustadz Talqis.
Begitu juga dengan rizki keluarga tersebut. Selalu bersih
dari yang diharamkan Allah.
“Penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga
itu selalu dijaga, hanya menerima rizki yang halal. Suami
selalu menjaga agar anak dan istrinya tidak memenuhi
kebutuhan dari harta haram,” tutur Ustadz Talqis.
Sedangkan hubungan antara suami dan istri dibangun
atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang
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memakainya. Ia pun menjelaskan 3 fungsi pakaian. Yaitu,
untuk menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin,
serta sebagai perhiasan.
Para anggota keluarga juga selalu berusaha menghadirkan
keberkahan untuk rumah yang ditempati, dengan cara
menjaganya tetap bersih dari kesyirikan, selalu beribadah
dengan benar dan berakhlak karimah, serta berbuat baik
dengan tetangga dan tamu.
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HIASI RUMAH
DENGAN
LANTUNAN
AL-QURAN

WAN CHAI | HONG KONG –
Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK),
Sabtu (30/11/2019), mengadakan
Kajian Keluarga bertajuk “Ada Surga di
Rumahku”, di lantai 6 Masjid Ammar,
Wan Chai. Dai Cordofa DDHK,
Ustadz Talqis Nurdianto, menjadi
narasumber di acara yang didukung
majelis-majelis taklim Sabtu bersatu
itu. Turut hadir di acara tersebut,
General Manager DDHK, Ustadz
Imam Baihaqi.
Salah satu pesan yang disampaikan
Ustadz Talqis pada kajian tersebut,
agar kita selalu menghiasi rumah
dengan lantunan ayat-ayat al-Quran.
Ia pun menyampaikan hadits
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi
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wasallam, yang diriwayatkan Imam Ahmad, “Sesungguhnya
rumah yang dibacakan di dalamnya al-Quran, maka rumah
tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit sebagaimana
terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi”.
Ia juga meewanti-wanti agar kita tidak menjadikan
rumah seperti kuburan. Yakni, rumah yang digemari setan
karena tidak pernah dibacakan al-Quran.
“Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan karena
setan itu lari dari rumah yang didalamnya dibacakan surat alBaqarah,” Ustadz Talqis mengutip hadits Nabi Muhammad
SAW yang diriwayatkan Imam Muslim.
Selain itu, ada banyak lagi keutamaan rumah yang
selalu dibacakan al-Quran. Diantaranya, akan menjadi
luas bagi pemiliknya, malaikat mendatanginya, syetan
menjauhinya, dan banyak kebaikannya. Sebaliknya, jika
tidak dibacakan al-Quran, rumah akan menjadi sempit bagi
pemiliknya, malaikat menjadi tehalang, setan hadir, dan
sedikit kebaikannya.
Al-Quran sendiri mengandung banyak keutamaan.
Mengutip beberapa dalil, Ustadz Talqis menyebutkan
beberapa diantaranya. Yakni, al-Quran bisa menjadi obat
yang dapat menyembuhkan penyakit manusia dan menjadi
rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berdzikir dengan
al-Quran, ungkap Ustadz Talqis, juga dapat mendatangkan
ketentraman.
Dan yang juga penting, bacaan al-Quran semasa hidup
di dunia dapat menjelma mahkota bagi orang tua di akhirat
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kelak. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Sahal
bin Mu’adz Aljuhani dari ayahnya bahwasanya Rasulullah
SAW bersabda: “Siapa saja yang membaca al-Quran dan
mengamalkan isinya, niscaya pada hari kiamat nanti kedua
orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih
terang daripada sinar matahari yang menerangi rumah-rumah
di dunia. Bayangkanlah oleh kalian bagaimana kebesaran
pahala bagi orang tua yang juga mengamalkannya”.
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BEGINI
CARANYA
AGAR BISA
MASUK SURGA
SEKELUARGA

CAUSEWAY BAY | HONG
KONG – Dai Cordofa Dompet
Dhuafa Hong Kong (DDHK), Ustadz
Talqis Nurdianto, Jumat (29/11/2019)
malam, mengisi kajian di kantor
Indonesian Muslim Association in
Hong Kong (IMAH), di Causeway
Bay. Dalam kajian itu, Ustadz Talqis
menyampaikan tema tentang “Masuk
Surga Sekeluarga”.
Dalam kajian tersebut ia
menekankan, keluarga harus memiliki
visi yang benar, yakni sejalan dengan
firman Allah Ta’ala di ayat 6 surah AtTahrim,
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
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keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu.” (QS. At-Tahrim: 6)
Pada kesempatan itu, Ustadz Talqis menyampaikan
beberapa dalil yang menyatakan bahwa keluarga orangorang yang beriman kepada Allah Ta’ala kelak akan berreuni
di surga. Misalnya, ayat 23 surah Ar-Ra’du,
“(Yaitu) surga ‘Adn yang mereka masuk ke dalamnya
bersama orang-orang saleh dari bapak-bapaknya, istriistrinya dan anak cucunya.” (QS. Ar-Ra’du: 23)
“Agar reuni surga terwujud, orang tua harus memulainya
dengan menjadi teladan bagi anak-anak mereka, sehingga
anak-anak menjelma menjadi hamba yang saleh dan salehah,
hingga ke keturunan-keturunan mereka,” kata Ustadz Talqis.
Intinya, di dalam keluarga harus ada upaya saling
mengingatkan. Istri mengingatkan suami, suami
mengingatkan istri, orang tua mengingatkan anak, dan
saling mengingatkan tentang pedihnya azab Allah Ta’ala.
Ustadz Talqis pun menjabarkan, suami harus selalu
diingatkan untuk memberikan nafkah halal kepada keluarga,
menjauhkan diri dan keluarganya dari nafkah yang haram,
serta memberikan keteladanan dalam ketaatan di dalam
keluarga. Sedangkan anak harus selalu diingatkan untuk
mendirikan salat, mempraktikkan amar makruf dan nahi
munkar, sabar atas musibah, serta berbakti dan berbuat baik
kepada orang tua.
Anggota keluarga juga harus saling mengingatkan
tentang hadirnya azab Allah bagi orang yang memakan
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yang haram, sehingga neraka berhak membersihkannya.
Juga, tentang azab mengurangi timbangan yang diancam
dengan neraka Wail, azab tidak menjaga mulut dan anggota
badan dari mengumpat dan mencela yang diancam neraka
Huthamah, serta ancaman azab akibat berbuat syirik dalam
bentuk mempercayai jimat, susuk, dan sejenisnya.
Jika saling mengingatkan itu dipraktikkan dalam
kehidupan keluarga yang berisi orang tua dan anak yang
sama-sama beriman, maka keluarga tersebut akan selalu
mendapatkan rahmat dari Allah, dengan selalu melaksanakan
perintah dan menjauhi larangan-Nya. Dengan begitu,
mereka semua akan meninggal dalam keadaan beriman.
“Maka mereka akan masuk surga sekeluarga,” ujar
Ustadz Talqis.
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TEMPAT SALAT
JUMAT DI YUEN
LONG

PING SHAN | HONG KONG –
Yuen Long menjadi salah satu daerah
di Hong Kong yang menjadi tempat
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tinggal warga negara Indonesia (WNI) laki-laki. Sebagian
dari mereka memiliki izin tinggal dan bekerja secara legal.
Sebagian lain, menjadi pekerja ilegal di Negeri Beton. Banyak
juga, yang berstatus over stayer dan bahkan berstatus
pemegang recognized paper Imigrasi Hong Kong (paperan).
Nah, di sini kita tidak sedang membahas tentang statusstatus tersebut. Apa pun statusnya, jika mereka adalah
muslim, maka mempunyai kewajiban untuk menunaikan
salat Jumat dan salat lima waktu berjamaah.
Atau, karena Yuen Long merupakan salah satu daerah
yang banyak didatangi dan ditinggali pekerja migran
Indonesia (PMI) perempuan di Hong Kong, selain Causeway
Bay dan Tsim Sha Tsui, mungkin saja mereka dikunjungi
teman atau anggota keluarga laki-laki.
Sayangnya, di sekitaran stasiun kereta MTR Long Ping,
“lapangan Srikandi”, dan Tai Kiu Market, yang menjadi pusat
berkegiatan Sahabat Migran di Yuen Long, belum diketahui
adanya madrasah atau mushalla yang dapat disinggahi untuk
salat berjamaah, terutama untuk salat Jumat.
Namun, ada kabar gembira datang dari General Manager
Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK), Ustadz Imam Baihaqi.
Beliau mengabarkan, pekan lalu (22/11/2019), bersama Dai
Cordofa DDHK, Ustadz Talqis Nurdianto, melaksanakan
salat Jumat di Madrasah Faizan-E-Auliya Allah di daerah
Ping Shan. Kabar gembiranya, lokasi madrasah tersebut
tidak jauh dari lapangan Srikandi.
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“Mushalla Ping Shan di Yuen Long bisa untuk salat
Jumat juga,” kata Ustadz Imam.
Berdasarkan akun Facebook resminya, madrasah
tersebut bertempat di Gedung Lok Kui yang berlokasi di
Ping Ha Road Nomor 2, Ping Shan, Yuen Long. Menurut
petunjuk arah Google Map, dengan menyusuri Ping Ha Road,
Madrasah Faizan-E-Auliya Allah dapat ditempuh hanya
dalam 36 menit saja dengan berjalan kaki dari Yuen Long
West Bus Terminus, terminal bus yang berlokasi di dekat
“lapangan Srikandi”. Atau, melalui jalan Ping Shan Nam Pak
Road, dengan jarak tempuh 41 menit.
Buat Sahabat Muslim yang sedang ogah berjalan
kaki, bisa juga ke lokasi dengan menggunakan Light Rail
atau kereta pendek yang beroperasi di Yuen Long. Jarak
tempuhnya menjadi lebih pendek, hanya 23 menit.
“Dari lapangan Srikandi tinggal jalan ke halte Fung Nin
Road. Setelah melewati 2 halte, kemudian turun di halte
Ping Shan. Tidak jauh dari halte Ping Shan sudah terlihat
mushallanya,” ujar Ustadz Imam.
Yang menarik, persis di samping madrasah ada kantin
yang menjual makanan halal (Halal Food), khas Pakistan
dan India. Jadi, usai salat Jumat berjamaah bisa langsung
makan siang deh!
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MENINGGALKAN
PERKARA
YANG TIDAK
BERMANFAAT

YUEN LONG | HONG KONG
– Dai Cordofa Dompet Dhuafa
hong Kong (DDHK), Ustadz Talqis
Nurdianto, Selasa (26/11/2019),
bersilaturahmi ke majelis Jam’iyah
Roudlotul Qolbiyah (JRQ) Yuen Long.
Pada kesempatan tersebut Ustadz
Talqis mengingatkan para jamaah
yang hadir untuk meninggalkan
perkara yang tidak bermanfaat.
Ia pun menyampaikan hadits Nabi
Muhammad SAW yang berbunyi:
“Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang yaitu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat”.
Ustadz Talqis mencontohkan
perkara-perkara yang tidak bermanfaat tersebut di antaranya, setiap
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yang haram, baik soal makan-minum, perbuatan, maupun
ucapan. Sesuatu yang makruh juga termasuk perkara yang
tidak bermanfaat dan harus ditinggalkan. Termasuk juga,
perbuatan mubah yang dilakukan secara berlebihan.
“Untuk menjaga kualitas keislaman, kita penting
menjauhkan diri dari perkara-perkara di atas.”
Perkara Tidak Bermanfaat Bagi Muslim
Dimaksud perkara ini bisa berupa perbuatan, sikap,
perilaku yang tidak mendatangkan pahala kebaikan
apabila dilakukan, sebaliknya bisa mendatangkan dosa dan
pelakunya diancam dengan siksa jika tidak bertobat sebelum
ajalnya. Di antara perkara tidak bermanfaat adalah;
1.

Setiap yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Setiap
yang diharamkan pasti tidak bermanfaat. Baik yang
diharamkan adalah ucapan, makan minuman, perbuatan
dan prasangka yang haram maka tidak bermanfaat bagi
pelakunya.
Bukan sekedar tertolak tidak mendapatkan pahala,
sebaliknya dapat dosa bahkan bisa mengeluarkan
pelakunya dari Islam. Keluar dari Islam disebabkan
melakukan perbuatan haram.
Orang yang mengucapkan ada Tuhan selain Allah
maka ia keluar dari Islam. Orang yang meyakini keris
dalam rumahnya bisa menjaga penghuni dan isinya
dari perilaku pencurian maka telah syirik yang azabnya
di neraka Jahanam. Tidak meyakini Nabi Muhammad
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sebagai nabi dan rasul terakhir yang Allah utus di muka
bumi juga keluar dari Islam. Tidak meyakini salah satu
rukun Islam dan atau rukun iman juga keluar dari Islam.
Ini contoh dari ucapan dan keyakinan yang diharamkan.
Berprasangka buruk kepada Allah, seperti Allah
tidak adil kepada dirinya, juga perbuatan haram dan
pelaku semua perbuatan di atas harus bertobat.
2. Setiap yang berhukum makruh. Makruh adalah hukum
yang dekat dengan haram. Yaitu perbuatan apabila
dikerjakan pelakunya mendapat murka Allah. Dari mana
kita tahu sesuatu yang berhukum makruh? Bisa kita
baca fatwa ulama. Seperti fatwa merokok, rendahnya
difatwakan makruh bagi yang mengonsumsinya dan
fatwa haram. Di sinilah muslimnya kita diuji, taat
terhadap hukum yang berlandaskan maqashid syariah
atau menuruti nafsu membakar mulut dengan rokok.
3.

Setiap yang syubhat. Syubhat dimaksud sesuatu yang
belum jelas hukumnya antara halal dan haram. Syubhat
atau abu-abu, bagi orang yang tidak tahu hukum atas
sesuatu tersebut. Bagi orang yang sudah tahu hukumnya
maka hilang syubhat di depannya. Syubhat ini bisa
terjadi pada kasus makanan yang kita dapatkan di kantor
misalkan.
Makanan dan minuman di atas meja, bagi yang tidak
tahu kepemilikannya siapa, maka haram untuk dia ambil,
karena jelas bukan miliknya. Tetapi jika samar antara
punya dia atau bukan, karena dia memiliki jenis makanan
dan minuman yang sama maka dia menahan diri untuk

120

OASE BIRU DI HONG KONG

tidak mengambilnya, di sini hukum syubhat muncul.
Menjaga diri dari yang syubhat lebih baik daripada
melakukannya. Dalam contoh di atas tidak mengambil
dan atau mengonsumsi makanan dan minuman itu lebih
baik dari pada menikmatinya. Menjaga diri dari yang
syuhbat lebih baik, karena syubhat lebih dekat dengan
haram daripada halal.
4. Setiap yang israf (berlebihan) sekalipun halal hukumnya.
Seperti hobi belanja membeli barang-barang yang tidak
diperlukan setelah dibeli. Apa tujuan membeli barangbarang tersebut? Antara lain untuk mendapatkan
julukan ratu belanja, agar barang tidak dibeli orang
lain, atau hanya dia saja yang mampu membeli barang
tersebut karena termasuk orang kaya.
Melakukan perbuatan ini dengan membeli barangbarang yang jelas tidak dipakai atau belum tahu
kapan dipakainya mengundang sikap boros dalam
menggunakan uang, sekalipun yang dibeli adalah
barang-barang halal. Bisa juga mengundang rasa
sombong dengan banyaknya barang yang dimiliki karena
gaji suaminya, atau istrinya yang lebih dari kecukupan
berujung pada sikap malas beribadah. Termasuk juga
bisa mengundang sikap tercela lainnya.
Perbuatan membeli barang-barang banyak
diperbolehkan jika barang tersebut diperlukan dan
digunakan. Seperti belanja bahan mentah dalam jumlah
besar terdiri dari beras, minyak goreng, gula, garam,
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teh, kopi, biskuit tetapi akan dibagikan kepada yang
memerlukan bantuan sembako.
Mari kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan
untuk menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan yang
tidak bermanfaat untuk hidup kita yang sekali dan sesaat
di dunia ini.
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SAHABAT TGB
PERINGATI
MAULID NABI
DI KOWLOON
PARK
TSIM SHA TSUI | HONG KONG
– Dai Cordofa Dompet Dhuafa
Hong Kong (DDHK), Ustadz Talqis
Nurdianto, Ahad (24/11/2019),
bersilaturahmi di majelis Komunitas
Sahabat TGB. Majelis yang dibentuk
oleh Indah Royani bersama rekanrekannya beberapa tahun lalu itu
mengadakan acara pengajian dalam
rangka memperingati Maulid Nabi
Muhammad SAW dan doa bersama
untuk kedamaian Hong Kong di
pendopo Kowloon Park, di samping
Masjid Kowloon, Tsi Sha Tsui.
Pada kesempatan tersebut,
Ustadz Talqis menyampaikan
tausiyah bertema “Tanda-Tanda Umat
Mencintai Rasulullah SAW”. Beliau
menyampaikan, di antara tanda-tanda

CATATAN SAFARI DAI CORDOFA

123

tersebut, yakni mengesakan Allah Ta’ala dalam akidahnya,
selalu meningkatkan ibadah, serta senantiasa berusaha
memperbaiki akhlak.
Kita telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah
pribadi yang unggul, sangat mencintai kita sebagai umatnya.
Beliau telah menghabiskan umurnya untuk membimbing
manusia. Dengan Islam yang beliau bawa, manusia menjadi
berperadaban tinggi berasaskan akidah yang kokoh, lalu apa
sikap kita kepada beliau SAW?
Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah pasti benarnya,
karena di saat Rasulullah tergelincir pada kesalahan sikap
maka Allah SWT langsung memberitahukan yang benar
untuk dilakukaan. Perilaku Rasulullah bukan dari hawa
nafsunya melainkan dari wahyu yang beliau terima.
“dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut
keinginannya. Tidak lain (al-Quran itu) adalah wahyu
yang diwahyukan (kepadanya).” (QS. An-Najm: 3-4)
Sebagaimana kita tahu bahwa di antara tanda kerasulan
adalah ات
ُ َ( اَلنُّبـُْوءberita atau ramalan masa depan). Ternyata,
ramalan-ramalan Rasul pun sudah banyak yang terbukti,
yang belum terbukti pasti akan nyata.
Prediksi Rasulullah
Beberapa prediksi Rasul yang belum wujud, dan
pasti akan wujud penaklukan ibu kota Vatikan, Roma.
Penghancuran Yahudi di satu tempat, salah satunya di
Madinah. Kembalinya khilafah yang bermanhaj kenabian,
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dan masih banyak lagi. Sikap mendustakan apa yang
dikabarkan Rasul SAW berarti keluar dari syahadatnya.
Mentaati Semua Perintah Rasulullah
Sebagai komitmen dalam bersyahadat adalah
menjadikan Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan
Rasul utusan terakhir. Beliau menyampaikan perintah dan
larangan dari Allah. Perintahnya pasti benar dan baik, untuk
individu ataupun masyarakat, untuk dunia ataupun akhirat.
Tidak ada perintah yang mencelakakan manusia,
meski secara lahir beresiko tinggi. Sikap para sahabat ra
pun demikian, meski mereka “tidak sanggup” atau merasa
sangat berat, tetap sami’na wa atha’na (kami mendengar dan
kami taat). Sikap responsif sahabat mencapai derajat yang
tinggi sehingga menjadi ciri khas mereka (24:51)
“Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila
mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul
memutuskan (perkara) di antara mereka, mereka berkata,
“Kami mendengar, dan kami taat.’ Dan mereka itulah
orang-orang yang beruntung.” (QS. An-Nur: 51)
Itu semua menjadi konsekuensi dari perjanjian yang
diikrarkan kepada Rasul saat berbai’at, yakni untuk sami’naa
wa atha’naa (mendengar dan taat). Bai’at ini adalah nikmat
Allah yang besar sehingga Allah mengingatkan kembali
masalah ini. Bagi yang tidak mau mengikuti beliau makan
Allah mengancamnya: leluasa dalam kesesatan dan akhirnya
adalah Jahanam.
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“Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad)
setelah jelas keenaran baginya, dan mengikuti jalan
yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia
dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan
Kami masukkan dia ke dalam jalan neraka jahanam, dan
itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. An-Nisa: 115)
Yang dilarang pasti karena itu berbahaya bagi manusia,
seperti berzina, mencuri, membunuh, merampas hak orang
lain, hasad, ingkar/kufur, ghibah, ghill (rasa tak enak kalau
orang lain dapat nikmat) dan lainnya. Meskipun yang
dilarang, justru itu yang dimaui hawa nafsu manusia.
“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah.
Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.
Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat
keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyr: 7)
Syariat Dari Nabi Muhammad SAW
Bagi seorang muslim ada syarat penting diterimanya
suatu ibadah atau amal yaitu ikhlas dan ittiba’ (mengikuti).
Ikhlas adalah realisasi kalimat tauhid yang berbunyi laa
ilaaha illallah dan ittiba’ (mengikuti) realisasi Muhammadun
Rasulullah.
Ikhlas dalam salah satu penjelasan dari Fudhail bin
‘Iyadh adalah yang paling sesuai dengan syariat, melakukan
ibadah bukan karena manusia dan meninggalkan larangan
juga bukan karena manusia.
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Sedangkan ittiba (mengikuti) sebagaimana dalam
hal shalat adalah mengikuti apa yang dicontohkan Nabi
Muhammad, bisa jadi Nabi memberi contoh lebih dari satu.
“Shalatlah sebagaimana kamu melihat aku shalat.” (HR.
Baihaqi)
Kewajiban Kita Kepada Rasulullah
1.

Membenarkan apa yang dikabarkannya.

2. Mentaati semua perintahnya.
3.

Menjauhi semua yang dilarangnya.

4. Tidak dikatakan beribadah kecuali dengan mengikuti
syari’atnya.
5. Maka kita perinci kewajiban-kewajiban kita kepada
Rasulullah SAW.
Tentunya sangat banyak yang harus kita teladani dari
Rasulullah kala beliau terjaga maupun tertidur, kala di dalam
dan luar rumah, kala dalam majelis taklim dan lainnya.
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CINTA
RASULULLAH;
BUKTIKAN
DENGAN MENELADANINYA

YUEN LONG | HONG KONG –
Majelis Jamaah Roudlotul Qolbiyah
(JRQ) Yuen Long, Jumat (22/11/2019),
mengadakan pengajian dalam rangka
milad ke-9, sekaligus memperingati
maulid Nabi Muhammad SAW.
Hadir di acara tersebut, General
Manager Dompet Dhuafa Hong Kong
(DDHK), Ustadz Imam Baihaqi, dan
Dai Cordofa DDHK, Ustadz Talqis
Nurdianto sebagai penceramah.
Dalam tausiyahnya, Ustadz
Talqis mengajak para jamaah
untuk mempelajari makna yang
terkandung dalam ayat 21 surat AlAhzab, yaitu tentang keteladanan
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Nabi Muhammad saw. “Cinta kepada Nabi Muhammad saw
harus dibuktikan dengan meneladani ajaran-ajaran beliau.
Seperti dalam hal aqidah, mentauhidkan Allah Ta’ala dan
tidak menyekutukan-Nya dalam bentuk apapun,” ujarnya.
Meneladani Nabi saw dalam hal ibadah, kata Usatdz
Talqis, dengan tidak meninggalkan salat wajib lima waktu,
dalam keadaan sibuk kerja sekali pun. Sedangkan dalam hal
akhlak, tidak mengejek, memfitnah, memakan harta, dan
menzalimi orang lain.
Bentuk lain dari keteladanan kita kepada Nabi
Muhammad SAW
1.

Beriman Kepadanya

Ini sudah sangat jelas tercantum dalam syahadatain
dan rukun iman. Tanpa mengimani beliau SAW tentu saja
syahadat kita batal. Syarat untuk mendapatkan pembebasan
dari siksa yang amat pedih adalah beriman kepada Allah
dan rasul-Nya.
2. Mencintainya
Cinta yang bukan sekedar simpati, curahan hati, atau
rindu, tapi sampai ke tingkat mesra (al-’isyqu). Sahabat
Umar ra pernah berkata kepada Rasulullah SAW bahwa
Rasul adalah yang paling dicintai dari segala sesuatu, kecuali
dirinya. Rasul SAW meluruskannya,
“Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga
menjadikan aku lebih dicintai di sisinya dari dirinya
sendiri.” (HR. Ahmad)
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3. Mengajarkan Orang Untuk Mencintainya
Rasulullah SAW mengajarkan kepada para orang tua
agar mengajarkan kepada anaknya 3 hal; mencintai nabi,
mencintai keluarga nabi (ahlul bait), dan membaca alQuran.
“Ajarilah anak-anak kalian tiga hal: mencintai nabimu,
mencintai ahli baitnya, dan membaca al-Quran.” (HR.
Dailami)
4. Mengagungkannya dari Manusia Lainnya
Tentu penghormatan dan pengagungan yang tidak
melampaui batas seperti orang Nasrani terhadap Isa as.
Nabi Muhammad saw tidak suka jika ia datang terus para
sahabat pada berdiri untuk mencegah pengkultusan. Tapi
saat perbuatan itu dilakukan antar-sahabat beliau tidak
melarangnya.
Seperti saat Ka’ab bin Malik menemui Rasulullah setelah
taubatnya diterima, maka salah seorang sahabat (Thalhah bin
Ubaidillah) berdiri menyambutnya dan menjabat tangannya
mengucapkan selamat. Cara Imam Bukhari menghormati
Rasul adalah tiap beliau mau menulis satu hadits, lebih
dahulu berwudhu, memakai pakaian yang bagus, memakai
wewangian, dan shalat 2 rokaat, baru menulis satu hadits.
5. Memanggil Rasulullah
Memanggil Nabi SAW dengan panggilan yang baik.
Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengutip pendapat
Syaikh Muhammad Rasyid Ridha terhadap ayat ini, yakni
menganjurkan untuk mengartikan kata “ ”قُلdalam al-Quran

ْ
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dengan “Katakanlah, ya Rasulullah” bukan “Katakanlah, ya
Muhammad”. Allah SWT tidak pernah memanggil Nabi SAW
dengan Muhammad, tetapi dengan gelarnya; antara lain
panggilan dalam al-Quran dengan yaa ayyhar rasulu dan
ya ayyuhan nabiyyu.
6. Membelanya
Jika ada yang mengancam atau menghinanya kita wajib
membelanya. Contoh para sahabat di Perang Uhud, Ummu
Imarah (Nusaibah binti Ka’ab) beserta suami dan anaknya
melindungi Rasul ketika beliau SAW hendak dibunuh oleh
Ibnu Qumai’ah. Ziyad bin Sakan beserta 5 orang Anshar,
kemudian disusul 11 orang Anshar lainnya melindungi Rasul
hingga syahid. Thalhah bin Ubaidillah sampai pingsan,
hampir meninggal, tapi hidup kembali sehingga disebut
Asy-Syahidul Hayy (syahid yang hidup). Allah menolongnya
dengan memberikan perlindungan Gua Tsur, sarang labalaba, burung yang bersarang di mulut gua, dan ketenangan
dalam gua.
7. Mencintai Pecintanya
Di antara kesalahan fatal Syi’ah adalah menghina
sebagian besar sahabat. Padahal para sahabat adalah pembela
dan pecinta Rasul SAW à sudah seharusnya kita pun harus
mencintai mereka. Para ulama memiliki adab agar dalam
menyebut nama sahabat diikuti oleh doa “radhiyaallahu
‘anh” (semoga Allah meridhoinya). Dilarang membicarakan
pertentangan antar-sahabat dengan menganggap mereka
lebih rendah dari diri kita.
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8. Menghidupkan Sunahnya
Pada saat ini menghidupkan sunnah banyak tantangannya, karena banyak sunnah yang sudah terkubur, baik
sunnah yang besar maupun sunnah yang kecil-kecil.
Bagaimana kita makan, minum, tidur, bertetangga, bertamu,
berbicara, bermajelis, bekerja, birrul walidain dan lainnya.
Mendahulukan yang kanan jika Rasulullah mencontohkan
demikian. Ini nampak sepele, padahal ini sunnah Rasulullah.
“Siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk
golonganku.” (HR. Bukhari-Muslim)
Orang-orang yang menyeru kepada sunah banyak yang
meninggalkan sunah yang lain, yakni dalam cara menyeru
manusia. Mudah membid’ahkan, bahkan men-zindiq-kan
para ulama yang shalih.
9. Memperbanyak Shalawat Atasnya
Nabi memang ma’shum (terjaga dari kesalahan) dan
sudah diampuni seluruh dosanya yang lampau maupun yang
akan datang, tapi kita diperintahkan untuk memperbanyak
shalawat kepadanya. Shalawat adalah ungkapan rasa cinta
(begitulah cinta, sering menyebut nama yang dicintai).
“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat
untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam
dengan penuh penghormatan kepadanya.” (QS. AlAhzab: 56)
Allah bershalawat atas Rasulullah adalah dengan
memberi rahmat, shalawatnya malaikat atas Rasulullah
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adalah memintakan ampunan, dan shalawatnya muslimin
atas Rasulullah adalah berdoa agar diberi rahmat, seperti
dengan perkataan “Allahumma shalli ‘ala Muhammad”.
“Barangsiapa yang membaca shalawat kepadaku sekali
shalawat, maka Allah akan memberikan kerahmatan
padanya sepuluh kali dengan sebab sekali shalawat tadi.”
(Riwayat Muslim)
Tentunya kita ingin menjadi umat yang utama pada hari
kiamat kelak.
“Seutama-utama manusia bagiku pada hari kiamat ialah
orang yang terbanyak bacaan shalawatnya padaku.” (HR.
Tirmidzi)
Terlebih pada hari jumat kita memperbanyak shalawat
atas Nabi Muhammad.
“Sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling
utama ialah hari Jum’at, di hari Jum’at diciptakan
Adam, ditiup sangkakala, penghancuran alam, maka
perbanyaklah membaca shalawat padaku pada hari itu,
sebab sesungguhnya bacaan shalawatmu itu ditunjukkan
kepadaku.” (HR. Abu Dawud)
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ISLAMNYA
SAMMAMAH:
TAWANAN
RAKUS YANG
KAYA

SERUAN untuk berdakwah bagi
kaum muslimin selalu melekat dalam
dirinya, kapan pun dan di manapun,
yang tentunya dengan cara yang baik
(hikmah), memberi nasihat yang
baik tidak menggurui, dan apabila
terpaksa mendebatnya maka dengan
cara yang baik pula, sebagaimana
perintah dalam QS. An-Nahl: 125.
“Serulah (manusia) kepada
jalan Tuhanmu dengan himah
dan pengajaran yang baik,
dan berdebatlah dengan
mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah
yang lebih mengetahui siapa yang
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sesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang mengetahui siapa
yang dapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 125)
Hikmah adalah perkataa nyang tegas yang dapat
membedakan antara yang hak dan yang batil. Sejak anak
muslim memasuki usia baligh, perintah berdakwah pun
melekat dalam dirinya dengan ikatan keislamannya. Sampai
orang tua yang sudah sepuh sekali, akan berdakwah dalam
kebaikan dengan cara yang dia mampu melaksanakannya,
seperti memberi nasihat pada anak dan cucunya.
Bagaimana dengan kita generasi muda? Kita perlu
mengambil peran dalam menyampaikan kebaikan dan
mencegah terjadinya kemunkaran, baik di keluarga,
masyarakat, dan negara sekali pun. Hal ini karena kita ingin
menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung seperti
yang disebutkan dalam QS. Ali Imran: 104.
“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang
yang menyeru kepada kebajikan, menyeru (berbuat) yang
makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka
itulah orang yang beruntung .” (QS. Ali Imran: 104)
Makruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan diri
kepada Allah, sedangkan munkar adalah segala perbuatan
yang menjauhkan diri dari Allah.
Akhlak karimah (mulia) harus menjadi dasar dalam
berdakwah. Rasulullah SAW pun telah mengajarkan yang
demikian itu ketika bertemu dengan Sammamah, seorang
tawanan perang di bawah pengawasan kaum muslimin.
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Sikap dan perilaku Sammamah ini mencuri perhatian
para sahabat untuk melaporkannya kepada Rasulullah.
Bagaimana tidak? Sammamah mampu melahap jatah makan
para tawanan yang lain, bahkan bisa sepuluh porsi jatah
tawanan dimakan dia sendiri.
Maka Rasulullah meminta kepada sahabat agar
Sammamah dihadirkan ke rumah beliau. Rasulullah pun
memberitahukan kepada istrinya, Aisyah, untuk menyiapkan
hidangan karena akan ada tamu.
Ini sebagian akhlak Rasulullah, bagaimana memperlakukan tawanan yang memilukan pikiran sahabat.
Rasulullah juga ingin membuktikan apa yang dilaporkan
para sahabat.
Sammamah masuk rumah Rasulullah dan kedua kalinya
dibuat bingung oleh Rasulullah. Belum terjawab pertanyaan
kenapa Rasulullah memanggilnya ke rumah tanpa tawanan
lain dan pengawalan sahabat di dalam rumah Rasulullah,
kenapa Rasulullah memberikannya makanan banyak dan
enak tanpa menuntut sesuatu darinya.
Benar saja yang dikatakan para sahabat. Makanan
yang dihidangkan habis dilahap Sammamah tanpa bekas.
Padahal, Rasulullah tidak memiliki apapun lagi untuk
dimakan dengan keluarga, kecuali semua sudah dikeluarkan
untuk Sammamah.
Ketiga kalinya Sammamah berpikir lagi, karena setelah
makan dengan kenyangnya, Rasulullah membebaskan
Sammamah. Betapa pusingnya Sammamah dengan
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sikap Rasulullah SAW. “Apa yang sebenarnya diinginkan
Muhammad bin Abdullah ini?” gumamnya.
Islam mengajarkan kemuliaan akhlak. Akhlak mulia
akan membuahkan kemuliaan juga. Sebagaimana perilaku
Sammamah pun berubah menjadi jauh lebih baik dari
sebelumnya.
Saat Sammahah mengetahui bahwa orang-orang
Kafir Quraisy Mekkah memusuhi Nabi Muhammad dan
para pengikutnya, maka Sammamah mengancam dengan
pemboikotan gandum ke Mekkah. Selama ini kebutuhan
gandum Mekkah disuplai oleh Bani Imamah di bawah
pimpinan Sammamah.
Keislaman Sammamah adalah buah dari akhlak
Rasulullah kepadanya. Boikot gandum itu bisa dicabut kalau
Rasulullah memintanya untuk mencabutnya.
Oleh karena itu orang kafir Quraisy Mekkah meminta
Nabi Muhammad untuk mencabut boikot dari Sammamah,
dan itu terkabulkan.
Beginilah akhlak Rasulullah kepada siapa saja yang
ditemui. Sammamah adalah hanya salah satu dari sekian
banyak yang mendapatkan perlakuan mulia dari Nabi.
Bagaimana dengan kita? Sebagai umat Nabi Muhammad,
sudah seharusnya kita meneladaninya dalam semua aspek
kehidupan seperti diperintahkan Allah dalam QS. Al Ahzab
:21.
“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri
tauladan yang baik bagimu (yaitu bagi orang yang
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mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat
dan yang banyak mengingat Allah.” (QS. Al-Ahzab: 21).
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INGIN DOA
DIKABULKAN
TAPI MASIH
MELAKUKAN
INI

DOA adalah senjata mukmin.
Tidak ada yang bisa menggunakan
senjata ini kecuali mukmin. Apabila
senjata ini berfungsi, maka tidak
ada yang bisa menghindar atau
menolaknya.
Allah SWT senang apabila hambaNya sering berdoa dan meminta
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kepada-Nya. Sesering apapun dan sebanyak apapun ia
meminta dan berdoa kepada Allah SWT.
Kesombongan hamba bisa terlihat ketika ia tidak
meminta kepada Allah. Oleh karenanya orang yang demikian
itu diancam dengan Jahannam (QS. Ghafir: 60).
“Dan Tuhannmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku,
niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya
orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan
masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.” (QS.
Ghafir: 60)
Rasulullah pun mengajarkan kita untuk yakin dengan
setiap doa yang kita panjatkan akan dikabulkan Allah dengan
syarat dan ketentuan yang berlaku bagi Allah. Maka berhusnudzan-lah kepada Allah.
Jaminan lain dari Allah kalau doa kita akan dikabulkan
adalah seperti yang difirmankan-Nya di dalam QS. AlBaqarah ayat 186:
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu
(Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku
dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa
apabila dia berdoa kepada-Ku dan beriman kepada-Ku,
agar mereka memperoleh kebenaran.” (QS. Al-Baqarah:
186)
Allah Maha Dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher
kita. Apabila doa ingin dikabulkan Allah fal yastajiibuulii
wal yu’minuu bii (maka laksanakanlah perintah Allah dan
berimanlah kepada-Nya).
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Bagaimana dengan doa-doa yang selama ini kita
panjatkan tapi belum terkabulkan? Ada baiknya kita koreksi
hal-hal di bawah ini, seperti disampaikan oleh Ibrahim bin
Adham dari muridnya, Syaqiq al-Balkhi:
Pertama, engkau mengenali Allah, tetapi tidak
menunaikan hak-Nya. Allah berhak untuk disembah dan
diesakan, tidak dipersekutukan (syirik) dengan makhluk
mana pun.
Kedua, engkau membaca kitab Allah (al-Quran), tetapi
tidak mau mempraktikkan isinya. Mengetahui perintah
dalam al-Quran tapi melanggarnya, mengetahui larangan
tapi melakukannya.
Ketiga, engkau mengaku bermusuhan dengan iblis,
tetapi mengikuti tuntunannya. Yaitu dengan bermaksiat
kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadilah engkau sebagai pengikut
iblis dan bala tentaranya, setan.
Keempat, engkau mengaku cinta Rasul, tetapi
meninggalkan tingkah laku dan sunnah beliau. Tidak
jarang engkau menghina dan merendahkan orang yang
melaksanakan sunnahnya di saat engkau tidak mampu
melaksanakannya.
Kelima, engkau mengaku senang surga, tetapi tidak
berbuat menuju kepadanya. Hanya cinta saja tidaklah cukup
tanpa pembuktian, yaitu melakukan amalan calon penghuni
surga di dunia.
Keenam, engkau mengaku takut neraka, tetapi tidak
mengakhiri perbuatan dosa. Justru menikmati kemaksiatan
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itu dan tidak memikirkan akibat balasan setelahnya, baik di
dunia maupun di akhirat.
Ketujuh, engkau mengakui kematian itu hak, tetapi
tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Yaitu
dengan menunda tobat, sedang kita diingatkan dalam QS.
Al-Hasyr: 18 agar menyiapkan diri menghadapi kematian
sejak dini.
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada
Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan
apayang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat), dan
bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti
terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)
Kedelapan, engkau asik meneliti aib-aib orang lain,
tetapi melupakan aib-aib dirimu sendiri. Seolah-olah dirimu
bersih dari dosa, padahal tidak demikian.
Kesembilan, engkau makan rezeki Allah, tetapi tidak
bersyukur kepada-Nya. Sedangkan kesyukuran itu bisa
mempertebal iman dan mendatangkan nikmat lain lebih
banyak, sebagaimana firman Allah QS. Ibrahim: 7.
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan,
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku
akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu
mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat
berat.” (QS. Ibrahim: 7)
Kesepuluh, engkau menguburkan orang mati, tetapi
tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Selanjutnya,
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engkau akan dikubur sebagaimana yang engkau saksikan,
tapi tidak ada perbaikan dalam amalanmu.
Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah sehingga
doa-doa yang kita munajatkan dikabulkan pada waktu dan
tempat serta kondisi terbaik menurut Allah SWT.
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AMALAN
INI BISA
RINGANKAN
SAKRATUL
MAUT

SETIAP yang dilahirkan pasti akan
mati. Lelaki yang terlahir dari rahim
ibunya pasti akan mati. Demikian
pula perempuan yang melahirkan
dan dilahirkan pun pasti akan mati.
Hanya kapan dan di mananya menjadi
rahasia di sisi Allah SWT. Berani hidup
di dunia maka harus siap mati, karena
hidup adalah perjalanan menuju mati.
Bagi seorang mukmin, kematian
adalah awal dia akan bertemu Dzat
yang disembah semasa di dunia
dengan kenikmatan dan pahala dari
ketaatan terhadap perintah dan
larangan. Sedangkan bagi mereka
yang ingkar kepada Allah, kematian
adalah awal azab atas keesaan Allah
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yang mereka tolak di dunia, dan mereka akan menyesali
keingkarannya.
Ada amalan yang bisa meringankan mukmin apabila
ajal datang menjemputnya, yaitu bersedekah. Bersedekah
adalah mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah, baik
dengan cara memberikan kepada sesama manusia atau
lembaga sosial untuk kebaikan. Tidak ada batasan besaran
minimalnya.
Dalam QS. Al-Munafiqun ayat 10, Allah perintahkan
kita, orang-orang beriman, untuk menginfakkan sebagian
rezeki kita sebelum datang kematian. Infak dan/atau
sedekah yang kita keluarkan bisa berupa uang, makanan
dan minuman, pakaian, bahkan tempat tinggal bagi orang
lain yang memerlukan.
“Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami
berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah
seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya
Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda
(kematian) ku sedikit lagi, maka aku dapat bersedekah
dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” (QS. AlMunafiqun ayat 10)
Betapa menyesalnya kita, dengan harta yang disimpan
dan tidak disedekahkan sampai ajal datang menjemput.
Harta yang tidak disedekahkan itu belum tentu menjadi
harta kita, karena akan menjadi milik ahli waris kita.
Sebaliknya, yang kita sedekahkan itulah harta kita yang
sebenarnya.
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AJARKAN
METODE
MEMAHAMI
AL-QURAN DI
SHELTER

CAUSEWAY BAY | HONG
KONG – Dompet Dhuafa Hong Kong
(DDHK) menyediakan shelter untuk
pekerja migran Indonesia (PMI) yang
di-terminate, sedang menunggu
visa, atau majikannya berlibur
(loihang) dan PMI tersebut diminta
tinggal di luar rumah majikan. Salah
satu keuntungan tinggal di shelter
DDHK, diberikan siraman rohani
dan konsultasi keagamaan secara
rutin oleh para ustadz dari Corps Dai
Dompet Dhuafa (Cordofa).
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Pada Rabu (27/11/2019) malam, Dai Cordofa DDHK,
Ustadz Talqis Nurdianto, mengajarkan metode memahami
Al-Quran atau “Tafhimul-Quran Metode Manhaji” di shelter
DDHK. “Metode ini diajarkan untuk memahami makna kata
tiap ayat Al-Quran,” ujarnya.
Pengajian malam itu dimulai dengan salat isya berjamaah.
Lalu, dilajutkan dengan kajian agama dan jamuan makan
malam. Pengajian Tafhimul-Qur’an dimulai dari surah AnNas, salah satu surah yang sudah dihafal dan sering dibaca
dalam salat, sehingga lebih mudah memahaminya.
“Ditekankan kepada jamaah di shelter tentang
keutamaan membaca Al-Quran, dengan mengutip hadits
dari Rasulullah SAW, bahwa orang yang membaca AlQuran dengan lancar kelak akan dikumpulkan bersama
para malaikat yang berbakti dan mulia. Sedangkan yang
membacanya terbata-bata maka dia mendapatkan dua
pahala,” ujar Ustadz Talqis.

Metode Manhaji Dalam Buku Tafhimul Quran Juz 30
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Ketika manusia mencoba mengupas keagungan alQuran al-Karim, maka ketika itu pulalah manusia harus
tunduk mengakui keagungaan dan kebesaran Allah swt.
Karena dalam al-Quran terdapat lautan makna yang tiada
batas, lautan keindahan bahasa yang tiada dapat dilukiskan
oleh kata-kata, lautan keilmuan yang belum terfikirkan
dalam jiwa manusia dan berbagai lautan-lautan lainnya yang
tidak terbayangkan oleh indra kita.
Oleh karenanya, mereka yang telah dapat berinteraksi
dengan al-Quran sepenuh hati, dapat merasakan ‘getaran
keagungan’ yang tiada bandingannya. Mereka dapat
merasakan sebuah keindahan yang tidak terhingga, yang
dapat menjadikan orientasi dunia sebagai sesuatu yang
teramat kecil dan sangat kecil sekali.
Bahwa suatu ketika, Abu Jahal, Abu Lahab dan Akhnas
bin Syariq, yang secara sembunyi-sembunyi mendatangi
rumah Rasulullah saw. pada malam hari untuk mendengarkan
lantunan ayat-ayat al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah
saw. dalam shalatnya. Mereka bertiga memiliki posisi yang
tersendiri, yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Hingga
ketika Rasulullah saw. usai melaksanakan shalat, mereka
bertiga memergoki satu sama lainnya di jalan. Mereka
bertiga saling mencela, dan membuat kesepakatan untuk
tidak kembali mendatangi rumah Rasulullah saw.
Namun pada malam berikutnya, ternyata mereka bertiga
tidak kuasa menahan gejolak jiwanya untuk mendengarkan
lantunan ayat-ayat tersebut. Mereka bertiga mengira bahwa
yang lainnya tidak akan datang ke rumah Rasulullah saw.,
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dan mereka pun menempati posisi mereka masing-masing.
Ketika Rasulullah saw. usai melaksanakan shalat, mereka
pun memergoki yang lainnya di jalan.
Dan terjadilah saling celaan sebagaimana yang kemarin
mereka ucapkan. Kemudian pada malam berikutnya, gejolak
jiwa mereka benar-benar tidak dapat dibendung lagi untuk
mendengarkan Al-Quran, dan mereka pun menempati posisi
sebagaimana hari sebelumnya. Dana manakala Rasulullah
saw. usai melaksanakan shalat, mereka bertiga kembali
memergoki yang lainnya. Akhirnya mereka bertiga membuat
‘mu’ahadah’ (perjanjian) untuk sama-sama tidak kembali ke
rumah Rasulullah saw. guna mendengarkan al-Quran.
Masing-masing mereka mengakui keindahan alQuran, namun hawa nafsu mereka memungkiri kenabian
Muhammad saw. Selain contoh di atas terdapat juga ayat
yang mengungkapkan keindahan al-Quran. Allah berfirman,
“Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur’an ini
kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya
tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah.
Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk
manusia supaya mereka berfikir.” (QS. Al-Hasyr: 21)
Ta’rif Al-Quran
Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari qara’a, yang
berarti menghimpun dan menyatukan. Menurut Manna
Khalil Qattan, bahwa qira’ah berarti menghimpun hurufhuruf dan kata-kata yang satu dengan yang lainnya dengan
susunan yang rapih. Mengenai hal ini, Allah berfirman,
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“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka
ikutilah bacaannya itu.” (QS. Al-Qiyamah: 17-18).
Al-Quran juga dapat berarti bacaan, sebagai masdar dari
kata qara’a. Dalam arti seperti ini, Allah SWT berfirman,
“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam
bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui.” (Fushshilat:
3)
Adapun dari segi istilah, “Al-Quran adalah Kalamullah
yang merupakan mu’jizat yang diturunkan kepada nabi
Muhammad saw., yang disampaikan kepada kita secara
mutawatir dan dijadikan membacanya sebagai ibadah.”
Keterangan dari definisi di atas adalah sebagai
berikut:
1.

Kalam Allah. Bahwa Al-Quran merupakan firman Allah
yang Allah ucapkan kepada Rasulullah saw. melalui
perantaraan malaikat Jibril as. Firman Allah merupakan
kalam (perkataan), yang tentu saja tetap berbeda dengan
kalam manusia, kalam hewan ataupun kalam para
malaikat.
“Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang
diwahyukan (kepadanya).” (QS. An-Najm: 4)

2. Mu’jizat. Kemu’jizatan Al-Quran merupakan suatu hal
yang sudah terbukti dari semejak zaman Rasulullah
saw. hingga zaman kita dan hingga akhir zaman kelak.
Dari segi susunan bahasanya, sejak dahulu hingga
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kini, al-Quran dijadikan rujukan oleh para pakarpakar bahasa. Dari segi isi kandungannya, al-Quran
juga sudah menunjukkan mu’jizat, mencakup bidang
ilmu alam, matematika, astronomi bahkan juga
‘prediksi’ (sebagaimana yang terdapat dalam surat arRum mengenai bangsa Romawi yang mendapatkan
kemenangan setelah kekalahan), dsb.
Salah satu bukti bahwa al-Quran itu merupakan
mu’jizat adalah bahwa al-Quran sejak diturunkan
senantiasa memberikan tantangan kepada umat manusia
untuk membuat semisal ‘al-Quran tandingan’, jika
mereka memiliki keraguan bahwa al-Quran merupakan
kalamullah.
“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur’an
yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad),
buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Qur’an itu
dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika
kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak
dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat
membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang
bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi
orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 23 - 24)
Bahkan dalam ayat lainnya, Allah menantang
mereka-mereka yang ingkar terhadap al-Quran
untuk membuat semisal al-Quran, meskipun mereka
mengumpulkan seluruh umat manusia dan seluruh
bangsa jin sekaligus.
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“Katakanlah, ‘Sesungguhnya jika manusia dan jin
berkumpul untuk membuat yang serupa al Qur’an
ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang
serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi
pembantu bagi sebagian yang lain.” (QS. Al-Isra’: 88)
3.

Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa alQuran ini diturunkan oleh Allah SWT langsung kepada
Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril as.
Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran.
“Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan
oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh ar-Ruh
al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar
kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang
memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas.”
(As-Syu’ara’: 192 - 195)

4. Diriwayatkan secara mutawatir. Setelah Rasulullah saw.
mendapatkan wahyu dari Allah SWT, beliau langsung
menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabatnya.
Di antara mereka terdapat beberapa orang sahabat yang
secara khusus mendapatkan tugas dari Rasulullah saw.
untuk menuliskan wahyu.
Terkadang al-Quran ditulis di pelepah korma, di
tulang-tulang, kulit hewan, dan sebagainya. Di antara
yang terkenal sebagai penulis al-Quran adalah: Ali bin
Abi Thalib, Mu’awiyah, Ubai ibn Ka’b dan Zaid bin
Tsabit. Demikianlah, para sahabat yang lain pun banyak
yang menulis al-Quran meskipun tidak mendapatkan
instruksi secara langsung dari Rasulullah saw. Namun
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pada masa Rasulullah saw. ini, al-Quran belum
terkumpulkan dalam satu mushaf sebagaimana yang
ada pada saat ini.
5. Membacanya sebagai ibadah. Dalam setiap huruf alQuran yang kita baca, memiliki nilai ibadah yang tiada
terhingga besarnya. Dan inilah keistimewaan al-Quran,
yang tidak dimiliki oleh apa pun yang ada di muka bumi
ini. Allah berfirman,
“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca
kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan
sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada
mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka
itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.
Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala
mereka dan menambah kepada mereka dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Mensyukuri.” (QS. Fathir: 29 - 30)
Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. juga pernah
mengatakan,
”Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah
(Al-Quran), maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan
satu kebaikan itu dengan sepuluh kali lipatnya. Aku tidak
mengatakan bahwa Alif Lam Mim sebagai satu haruf. Namun
Alif merupakan satu huruf, Lam satu huruf dan Mim juga
satu huruf.” (HR. Tirmidzi)
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Kemudahan Mempelajari al-Quran
Tidak ada kesulitan bagi setiap muslim yang berniat
untuk bisa membaca al-Quran, memahaminya (tadabbur),
mengamalkan dan mengajarkan pada orang lain dalam
rangka kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT
“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Quran
untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil
pelajaran?” (QS. Al-Qamar: 17)
Ayat ini diulangi oleh Allah pada surah yang sama
sebanyak 4 kali, yaitu pada ayat 22, 32 dan 40. Hal ini
menjadi jaminan dari Allah untuk hamba-Nya yang ingin
mempelajari al-Quran dari berbagai sisi, hanya saja kita
sebagai manusia dengan kekurangan sehingga lemah dalam
melaksanakannya.
Sangat dianjurkan bagi kaum mukminin untuk menjadi
buah Utrujah sebagaimana dalam hadis dari Abu Musa Al
Asy’ariy, Rasulullah bersabda,
“Permisalan orang yang membaca al Qur’an dan
mengamalkannya adalah bagaikan buah utrujah, rasa dan
baunya enak. Orang mukmin yang tidak membaca al Qur’an
dan mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma, rasanya
enak namun tidak beraroma. Orang munafik yang membaca
al Qur’an adalah bagaikan royhanah, baunya menyenangkan
namun rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak
membaca al Qur’an bagaikan hanzholah, rasa dan baunya
pahit dan tidak enak.” (HR. Bukhari, no. 5059)
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Bersedekah adalah ciri amalan orang saleh yang dicintai
Allah dan Rasulullah. Sampai orang yang dalam keadaan
sakaratul maut memohon kepada Allah akan diakhirkan
sesaat kematiannya hanya agar dia bisa bersedekah.
Menurut Ibnu Qayyim, bahwa sedekah itu bisa
meringankan sakaratul maut yang menyakitkan. Apabila
orang bisa jatuh dalam kebinasaan karena hartanya, maka
seseorang pun bisa selamat dengan hartanya. Kebinasaan
disebabkan harta karena harta itu melalaikan pemiliknya
dari mengingat Allah. Ini yang terjadi pada kebanyakan
manusia sehingga menyebabkannya orang yang merugi.
“Wahi orang-orang yang beriman! Janganlah harta
bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari
mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian,
maka mereka itulah orang-orang yang rugi.” (QS. AlMunafiqun: 9)
Mari harta kita digunakan dalam amalan seperti sedekah
atau infaq yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia
maupun di akhirat. Sehingga, bisa dipertanggungjawabkan
di hadapan Allah: dari mana kita mendapatkannya dan ke
mana kita membelanjakan harta itu. ini juga wujud dari ciri
orang bertakwa.
“(yaitu) orang yang beinfak, baik di waktu lapang maupun
sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan
memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai
orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali Imran: 134).
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MERINGANKAN
KESUSAHAN
PADA SESAMA

BAIK musibah atau ujian hidup,
tidak terlepas dari kita. Boleh jadi hari
ini kita diuji dengan musibah banjir,
pada waktu yang sama, di tempat
lain, ada ujian kebakaran hutan.
Boleh jadi hari ini kita mendapatkan
ketenangan dalam beribadah, tapi di
negara lain masih ada Muslim yang
susah melaksanakan kewajibannya
dengan khusyuk. Demikianlah ujian
dan musibah hidup silih berganti.
Setiap kita pasti akan diuji oleh
Allah SWT baik, berupa rasa takut
atau lapar dan semisalnya.
“Dan Kami pasti akan menguji
kamu dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta,
jiwa, dan buah-buahan. Dan
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sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang
sabar.” (QS. Al-Baqarah: 155)
Dalam perjalanan hidup kita pun, berbagai ujian telah
kita rasakan. Sebagaimana musibah menimpa saudara kita,
bisa jadi pada waktu yang berbeda, atas izin Allah, juga bisa
menimpa kita.
Kita diingatkan oleh Rasulullah,
“Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang muslim
dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya
pada hari kiamat; barangsiapa memudahkan seseorang
yang mendapatkan kesusahan, Allah akan memudahkan
urusannya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa menutupi
(aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia
dan akhirat; dan Allah selalu akan menolong hamba-Nya
selama ia menolong saudaranya.” (HR. Muslim).
Ada anjuran kepada kita, selaku umat Rasulullah SAW,
ketika dihadapkan kepada muslim yang mendapatkan
kesusahan, untuk berusaha membantu meringankannya.
Bukan soal berapa banyak materi yang kita berikan. Apabila
sesama muslim tergerak untuk meringankan musibah
saudaranya, maka bantuan yang dinilai sederhana itu akan
menjadi berdaya besar dan sangat bermanfaat.
Pada korban banjir bandang, tanah longsong, atau rumah
roboh, maka bantuan air bersih, sembako, pakaian, serta alat
kesehatan sangat diperlukan. Jangan pernah berfikir bahwa
bantuan kita yang hanya berupa 1 kilogram beras tidak ada
gunanya untuk korban bencana yang besar. Tapi bayangkan,
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apabila yang membantu berjumlah banyak! Maka bisa
memberikan ketenangan pada keluarga korban, sehingga
bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Demikian juga
korban kekeringan, atau kesulitan hidup lainnya.
“Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling
mencintai, mengasihi, dan menyayangi, seumpama tubuh.
Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain
akan susah tidur atau merasakan demam.” (HR. Muslim).
Kenyamanan tidur kita terusik, ketika mengetahui
saudara kita mengalami kesulitan hidup. Inilah mukmin
yang diharapkan Rasulullah SAW.
Di antara amalan untuk membahagiakan saudara
kita yang ditimpa ujian Allah, bisa seperti dalam hadits
Rasulullah SAW:
“Amalan yang paling dicintai Allah Ta’ala adalah engkau
menyenangkan seorang muslim, atau engkau mengatasi
kesulitannya, atau engkau menghilangkan laparnya, atau
engkau membayarkan hutangnya.” (HR. Thabrani).
Amalan ini yang akan mengetuk rahmat Allah untuk
menyayangi pelakunya, sebagaimana dalam hadits
“Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hamba-Nya
yang penyayang.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Pertolongan dari Allah adalah sebaik-baik pertolongan
dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Salah satu syarat
untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah dengan
menolong saudara kita. Rasulullah SAW bersabda:
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“Dan Allah senantiasa menolong hamban-Nya selagi
hamba itu bersedia menolong saudaranya.” (HR. Muslim)
Dengan ini mari kita menjadi bagian dari mukminin
yang membantu meringankan kesusahan atau kesulitan
yang dihadapi saudara-saudara kita sebagai bukti keimanan
yang terpatri dalam hati, terucap lewat lisan, dan terbuktikan
dengan amal perbuatan.
Tidak ada seorang pun yang menolong saudaranya
dengan ikhlas kecuali Allah mudahkan urusannya, baik di
dunia maupun di akhirat. Mari kita berlomba-lomba dalam
kebaikan.
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AGAR WAKTU
LIBUR JADI
BARAKAH

PERPUTARAN mesin di pabrik
perlu waktu untuk istirahat guna
perawatan sehingga maksimal dalam
kinerja berikutnya. Demikian juga
kita, manusia, membutuhkan waktu
istirahat dalam rentetan aktivitasnya.
Setidaknya, kita perlu atau memiliki
waktu libur dalam sepekan setelah
kerja harian, meskipun hari libur
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antara kita berbeda dengan lainnya. Badan kita menuntut
istirahat, itu adalah hak jasmani yang harus dipenuhi.
Satu hari libur yang kita miliki, akan sama dengan waktu
libur yang dimiliki pekerja lainnya, sebagaimana pekerja
migran Indonesia di luar negeri. Sedangkan di tanah air, ada
yang memiliki hari libur dua hari dalam sepekan. Perbedaan
jumlah hari libur itu kebijakan perusahaan atau pihak terkait,
tidak masalah berbeda. Masalahnya, ketika kita tidak bisa
mengisi dan menggunakan waktu libur dengan kegiatan
yang bermanfaat.
Setiap kita memiliki waktu 24 jam dalam sehari dan 12
bulan dalam setahun (QS. at Taubah: 36).
“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua
belas bulan, (sebagai mana) dalam ketetapan Allah pada
waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya
ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang
lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam
dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum
musyrikin sebagaimana mereka pun memerangi kamu
semuanya. Dan ketahuilah bahawa Allah beserta orangorang yang takwa.” (QS. at-Taubah: 36)
Semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Bayi yang baru lahir dan orang tuanya memiliki waktu sama
dalam hitungan satu harinya. Apakah kita yang dewasa akan
menghabiskan waktu seperti bayi kecil; makan, minum,
tidur, buang hajat, dan tidur lagi? Tidak melakukan kegiatan
peningkatan keterampilan dan kursus pengembangan soft
skill lainnya?
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Pekerja migran Indonesia yang baru bisa mengisi
liburannya dengan acara makan, minum, buang hajat,
bercerita, dan tidur maka tidak berbeda jauh dengan liburan
si bayi. Berikut ini ada beberapa aktivitas yang menjadikan
waktu libur kita menjadi produktif dan positif, sehingga
bernilai barakah.
Pertama, mengikuti majelis taklim. Bagi PMI di Hong
Kong atau Macau, tidak susah untuk mencari mejelis taklim.
Di Hong Kong akan bertaburan majelis taklim setiap harinya
yang berpuncak pada hari Ahad/Minggu. Belajar ilmu agama
memiliki banyak manfaat. Baik kembali pada pribadi,
keluarga, maupun pekerjaan. Tidaklah sama antara mereka
yang paham (ilmu agama) dengan yang tidak mengetahuinya
(QS. Az-Zumar: 9).
“(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung)
ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan
sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan
mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Apakah
sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang
tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal
sehat dapat menerima pelajaran.” (QS. Az-Zumar: 9).
Sekalipun menghadiri majelis taklim, suasana
ketenangan batin, manfaat ilmu, dan keberkahan kegiatan
bisa dirasakan daripada sekadar kumpul makam-makan.
Allah memanjakan kita yang berjuang, bersusah payah untuk
bisa bergabung belajar dalam majelis ilmu, sebagaimana
Rasulullah SAW bersabda:
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“Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka
Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga.” (HR.
at- Tirmidzi).
Ilmu agama Islam yang didapatkan dari majelis taklim
bisa segera disampaikan kepada keluarga di tanah air,
sehingga akan terwujud keluarga yang saling menasihati
dalam kebaikan menuju keluarga sakinah, mawaddah dan
rahmah. Termasuk belajar membaca al-Quran, sekalipun
dari dasar untuk bisa mahir di kemudian waktu.
Kedua, belajar formal. Usia tidak membatasi diri
memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Sekarang, ada
sekolah Paket B yang setara dengan SMP, Paket C yang setara
dengan SMA. Libur sehari dalam sepekan bisa melahirkan
lulusan SMP dan SMA, bahkan bisa memperoleh gelar
sarjana dari Universitas Terbuka yang bisa diakses dari luar
negeri.
Anak mana yang tidak senang melihat kegigihan orang
tuanya, khususnya ibu? Di samping bekerja menambah
kesejahteraan keluarga, juga belajar memperbaiki kualitas
pendidikan keluarga juga. Hal ini positif, dapat memotivasi
anaknya untuk belajar lebih tekun dan baik daripada orang
tuanya.
Sehingga, sepulang ke Tanah Air tidak hanya dapat dolar
Hong Kong tapi juga ijazah pendidikan formal.
Ketiga, kursus komputer. Tidak hanya lincah berselancar
dengan handphone tapi juga laptop atau komputer. Kursus
komputer dasar menjadi penting, seperti kemampuan
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mengoperasikan Microsoft Office (Word, Excel, Power Point,
dan Publisher). Apalagi, PMI yang menambah keterampilam
desain grafis, membuat poster untuk publikasi bisnis baik
di Hong Kong atau di tanah air nantinya.
Siapa sangka, Anda bisa membuat laporan keuangan
berbasis Microsoft Excel dan membuat pengumuman
kegiatan?
Keempat, kursus soft skill seperti menjahit yang akan
berguna sekembali ke tanah air. Berawal dari mimpi selama
bekerja di luar negeri untuk memiliki rumah butik, toko
busana muslimah dan semisalnya.
Dengan demikian, liburan kita lebih produktif karena
diisi dengan kegiatan yang positif untuk pengembangan
keterampilan dan soft skill bersama teman-teman
seperjuangan demi Indonesia yang lebih baik.
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ORANG
YANG SALAT
(MESTINYA)
PALING BERSIH
DAN JUJUR

Apakah kita termasuk orang yang
paling bersih? Pertanyaan sederhana
untuk diri kita dan harus dijawab.
Seyogyanya, orang yang salat itu
paling bersih dan paling jujur. Dua
nilai akhlak ini terlahir dari setiap
muslim yang menjalankan salat.
Tidak sah salat kita kalau tidak
bersih pakaian yang dikenakan
saat salat, bersih tempatnya, dan
bersih badannya dari najis. Salah
satu dari ketiga unsur kebersihan
tidak terpenuhi maka salatnya batal.
Semisal badan dan pakaian yang
dikenakan salat sudah bersih, kalau
tempatnya ada najis maka tidak sah.
Tempat salatnya dan pakaian bersih
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tapi badannya ada najis yang menempel maka juga tidak
sah salatnya.
Oleh karenanya, orang yang salat kalau kita periksa
tempat tinggalnya maka akan mencerminkan kebersihan.
Sekalipun kita cek kamar mandi orang ini, maka dia
mempersilakan tanpa meminta kita untuk menunggu
sebentar guna pembersihan dan dirapikan terlebih dulu.
Kebersihan ini seharusnya tercermin dari rumah bagian
depan sampai pada bagian terbelakang dan tersembunyi
sekalipun. Inilah salah satu cerminan dari salat yang kita
kerjakan. Termasuk juga, bahwa orang yang salat adalah
paling jujur.
Bisa kita perhatikan saat salat berjamaah, siapa sangka
orang berada di samping kita keluar dari shaf dikarenakan
batal wudhunya lantaran dia buang angin. Kita yang berada
di sampingnya tidak mendengar suara atau mencium baunya,
orang depan dan belakangnya pun tidak tahu. Tapi muslim
yang salat ini keluar dari shafnya dengan jujur.
Inilah dua nilai yang dilahirkan dari salat yang sudah
kita kerjakan. Sudahkah kita demikian itu?
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BERFIKIRLAH
SEBELUM
BERMAKSIAT

Andaikan kita mau berfikir
terlebih dulu sebelum bermaksiat,
maka tidak akan berani melakukan
maksiat itu, kapan dan di mana pun.
Kenapa kita masih terjerumus pada
kejahatan dan kemaksiatan? Karena
kita malas memikirkan akibat dari
maksiat yang akan dikerjakan.
Melainkan, hanya berfikir bagaimana
kemaksiatan yang akan dikerjakan
tidak diketahui orang lain sehingga
ia tampil di depan manusia seperti
tidak bermaksiat.
Inilah sebabnya kita melalaikan
salah satu pesan dalam al-Quran,
yaitu agar mau berpikir. Lebih kurang
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14 kali dalam al-Quran Allah mengingatkan kita untuk
menggunakan pikiran. Saat kita akan mengerjakan ibadah,
amal saleh, dan kebaikan lainnya harus disertai dengan
ilmu, sebagai buah dari berfikir. Supaya kebaikan itu benarbenar diterima Allah dan tidak sia-sia. Berpikir bagaimana
mengerjakannya dari awal sampai selesai dan balasan apa
yang Allah siapkan bagi pelakunya.
Tidak ada satu pun kebaikan yang kita kerjakan sesuai
petunjuk Nabi Muhammad SAW kecuali Allah sudah siapkan
pahalanya, baik pahala itu diberikan ketika di dunia maupun
di akhirat. Dengan membaca satu huruf al-Quran saja Allah
siapkan sepuluh kebaikan. Orang yang membaca al-Quran
dengan terbata-bata dikarenakan belajar membacanya, Allah
siapkan dua pahala kebaikan atasnya.
Kebaikan yang kita lakukan akan berbuah kebaikan juga.
Hal ini mendorong kita untuk terus melakukan kebaikan,
karena kita berfikir bahwa Allah siapkan pahala dari setiap
kebaikan yang dikerjakan. Bagaimana dengan kemaksiatan?
Setiap kemaksiatan, kejahatan, perbuatan haram yang
terlaksana maka balasan mengerikan menanti pelakunya.
Adanya perbuatan itu dilarang karena kehancuran
mengintai pelakunya. Mengkonsumsi khamr dan bermain
judi dilarang karena mudharat lebih besar dari manfaatnya
(QS. Al-Baqarah: 219).
“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang
khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat
dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi
dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka
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menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus)
mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang
diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayatayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya.” (QS.
Al-Baqarah: 219)
Dalam keadaan mabuk, orang bisa meninggalkan salat
fardhu, berzina, dan membunuh, serta terjadi kekerasan
dalam rumah tangganya.
Penjudi, sekali menang akan ketagihan ikut terus
menerus, sedangkan yang kalah menyisakan penasaran
sampai ia menang. Berapa hutang yang menjerat dirinya?
Tidak mampu membayar hutang karena judi, keluarga jadi
korbannya. Masyarakat menanggung malu salah seorang
anggotanya.
Akibat mengumpat dan mencela orang lain, ia
dilemparkan ke dalam neraka Huthamah, yang apinya
membakar sampai hatinya sehingga ia mampu merasakan
sakitnya hati terbakar sebagaimana perasaan korban dari
umpatan dan celaannya. Belum lagi disertai dengan ghibah
yang mampu melenyapkan pahala kebaikan selama di dunia.
Orang yang sengaja meninggalkan salat, tidak bertobat,
terus menerus melakukannya karena merasa aman,
sesungguhnya ia di bawah pengawasan Allah dan Dia
mampu menimpakan kemalangan atau mengurangi sedikit
nikmat sehat dan nikmat rezeki dengan dibumbui kesusahan
hidup di siang harinya, sehingga dekat dengan kemaksiatan
lainnya, sebagaimana fungsi salat itu (QS. Al-Ankabut: 45).
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“Bacalah Kitab (al-Quran) yang telah diwahyukan
kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat.
Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji
dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat)
itu lebih besar (keutamaannya dari pada ibadah yang
lain). Allah mengetahui apa yang kami kerjakan.” (QS.
Al-’Ankabut: 45)
Dengan demikian, malulah seorang muslim ketika Allah
memberinya nikmat sehat dibalas dengan kemasiatan, diberi
nikmat rezeki dan berkumpul dengan keluarga dibalas
dengan kemasiatan, diberinya kemudahan dalam pekerjaan
tapi dibalas dengan kemaksiatan, baik sembunyi maupun
terang-terangan.
Semoga kita diberi kekuatan untuk menjauhi
kemaksiatan, apapun bentuk perbuatannya, dan
bersemangat melakukan amal saleh di dunia ini sebagai
wujud kesyukuran kepada Allah atas nikmat-nikmat yang
diberikan.
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IMAN DAN
BOHONG
TIDAK BISA
BERKUMPUL

NIKMAT besar yang Allah
berikan pada diri kita adalah nikmat
iman. Kita tidak bisa menjadikan
seseorang beriman kalau Allah tidak
menghendaki demikian. Sebagaimana
seseorang tidak bisa disesatkan jika
Allah menjaganya dengan hidayah
sebagaimana difirmankan Allah
Ta’ala di QS. Al-A’raf: 178. Sedangkan
orang yang sesat, tidak mendapatkan
hidayah Allah, termasuk orang-orang
yang merugi.
“Barangsiapa diberi petunjuk oleh
Allah, maka dialah yang mendapat
petunjuk; dan barangsiapa
disesatkan Allah, maka merekalah
orang-orang yang rugi.” (QS. AlA’raf: 178)
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Keimanan inilah yang harus kita jaga dengan ketaatan
dan ketakwaan kepada Allah. Keimanan juga dipupuk
dengan kesyukuran dan kesabaran. Syukur atas nikmatnikmat yang Allah berikan dengan menggunakannya dalam
ketaatan. Bersabar atas ujian dan cobaan yang Allah berikan
dalam kehidupan ini. Ujian itu pun bukan menimpa pada
diri kita saja, melainkan setiap kita pasti dicoba dan diuji
Allah (QS. Al-Baqarah: 155).
“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buahbuahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orangorang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 155)
Bisa jadi seorang mukmin mejadi pengecut atau kikir.
Akan tetapi tidaklah seorang mukmin itu berbohong. Hal
ini karena kebohongan dan keimanan tidak bisa berkumpul
jadi satu dalam satu tubuh. Hal ini karena Allah melaknat
orang yang berbuat dusta (QS. Ali Imran: 61).
“Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau
memperoleh ilmu, katakanlah (Muhammad), “Marilah
kita panggil anak-anak kami dan anak-anakmu, istriistri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga,
kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah
timpakan kepada orang-orang yang dusta.” (QS. Ali
Imran: 61)
Hadits yang disampaikan oleh Shafwan bin Salim,
riwayat Ahmad dan Tirmidzi menyebutkan bahwa salah
seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW:
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“Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu pengecut?”
jawab Rasul; “iya, bisa jadi”. “Apakah seorang mukmin itu pelit
(kikir)?” Jawabnya: “iya, bisa jadi”. Pertanyaan ketiga adalah:
“Apakah seorang mukmin itu berbohong?” jawab Rasulullah
dengan tegas; “Tidak”.
Dalam hadits di atas dengan tegas Rasulullah
menjelaskan tidak mungkin mukmin itu berbohong karena
bohong atau dusta adalah sifat orang munafiq, bukan sifat
seorang mukmin. Mengingat akibat dari dusta itu berbahaya
bagi dunia dan akhirat pelakunya. Oleh karenanya dilarang
keras sifat ini ada pada diri mukmin.
Mukmin yang berkata benar maka akan mengantarkannya
kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkannya
kepada surga. Sebaliknya, orang yang suka berbohong
maka akan mengantarkan pada keburukan, dan keburukan
mengantarkan pada neraka. Kebohongan ini menjadi induk
kemaksiatan dan menyebabkan kehancuran pada pribadinya,
keluarga, masyarakat, dan negara.
Seorang mukmin tidak berbohong dalam ucapannya,
perbuatannya, dan niatnya. Sebaliknya, mukmin harus jujur
dalam ucapannya, perbuatannya, dan niatnya. Allah SWT
memerintahkan kepada orang beriman untuk bertakwa dan
berbicara yang benar serta jujur sebagaimana firman-Nya
dalam QS. Al-Ahzab: 70.
“Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kamu dan
ucapkanlah perkataan yang benar.” (QS. Al-Ahzab: 70)
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Kata qaul artinya perkataan atau pernyataan, dan sadid
berarti tepat atau benar. Dalam konteks ayat ini kata qaulan
sadidan ditujukan kepada orang-orang yang beriman,
suapaya mereka senantiasa berkata benar dalam situasi dan
kondisi apa pun. Karena dengannya, seperti dijelaskan pada
ayat selanjutnya, Allah akan memperbaiki perbuatan dan
mengampuni dosa-dosa mereka.
Dengan demikian, mari kita pertahankan kejujuran
yang selalu menempel pada pribadi seorang mukmin. Bukan
karena pekerjaan lantas kita berbohong, bukan karena untuk
jabatan berani berbohong, bukan karena ingin mendapatkan
harta sedikit lantas berbohong, dan seterusnya. Keimanan
lebih mahal, tidak ternilai, dan tidak sebanding jika harus
tergadaikan dengan kebohongan untuk mendapatkan materi
yang sedikit dan sesaat di dunia.
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ENERGI POSITIF
ITU BERNAMA
AMAL SALEH

Namanya energi itu menjadi
sumber kekuatan. Seorang muslim
memerlukan energi positif dalam
wujud ketaatan kepada Allah.
Lawan energi positif adalah
energi negatif. Hati-hati dengan
energi negatif ini yang diperoleh
dengan kemaksiatan kepada
Allah. Maknanya, setiap maksiat
yang dilakukan seseorang akan
meninggalkan titik hitam pada
hatinya. Apabila dilakukan terus
menerus, maka akan menutupi hati,
sehingga susah menerima kebenaran.
Efek setelah melalukan maksiat,
maka akan tertarik untuk melakukan
kemaksiatan berikutnya. Sampai-
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sampai, merasakan tidak aman kalau sehari tanpa maksiat.
Na’udzubillah min dzalik.
Efek lain dari energi negatif: yang keluar dari mulutnya
adalah ucapan kotor, dari tangannya perbuatan kasar, di
perutnya makanan yang haram, di kakinya menggiring
untuk melangkah ke tempat maksiat.
Bagaimana mengakhiri energi negatif? Ini antara lain
caranya:
Pertama, datangilah majelis taklim yang mempelajari
ilmu agama Islam dengan baik dan benar.
Kedua, selalu bertobat. Yaitu, tobat dari kemaksiatan
yang tengah berjalan, meminta maaf jika bersalah kepada
sesama makhluk, apalagi salah dan dosa kepada Allah SWT.
Ketiga, selalu beristighfar. Yaitu, memohon ampunan
kepada Allah SWT, tidak perlu sibuk mencari kesalahan
orang lain, dan koreksi diri sendiri.
Keempat, beramal saleh. Inilah yang dimaksud dengan
energi positif. Energi positif dari amal saleh ini akan selalu
tersimpan di sisi Allah, dan akan dikembalikan ke pelakunya,
baik di dunia maupun di akhirat.
Energi positif yang sudah kita miliki mari kita jaga dan
tingkatkan. Allah Maha Tahu, energi positif itu bisa kembali
pada diri atau orang yang dekat dengan kita.
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NGERINYA
AZAB
PENGUMPAT
DAN PENCELA

BAGI pengumpat (humazah),
menikam harga diri dan kemuliaan
orang lain adalah suatu kepuasaan.
Sebagaimana pencela (lumazah),
merendahkan orang lain, baik
dengan alis, tangan, atau kepala
sebagai penghinaan kepada orang
dan membanggakan diri atas mereka
adalah kemenangan. Sadarkah dia,
bahwa pengumpat dan pencela benarbenar diancam oleh Allah dalam QS.
Al-Humazah.
“Celakalah bagi setiap pengumpat
dan pencela, yang mengumpulkan
harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa
hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Pasti
dia akan dilemparkan ke dalam
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(neraka) Hutamah. Dan tahukah kamu apakah (neraka)
Hutamah itu? (Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan,
yang (membakar) sampai ke hati. Sungguh, api itu
ditutup rapat atas (diri) mereka, (sedang mereka) diikat
pada tiang-tiang yang panjang.” (QS. Al-Humazah: 1-9)
Menjadi pengumpat diancam dengan wail, yang dalam
salah satu tafsirnya, adalah sebuah lembah di neraka
Jahannam. Demikian juga si pencela.
Tidak dengan mengumpat atau mencela orang lain
untuk mendapatkan “status hebat” di hadapan manusia,
yang justru berakhir kehinaan di akhirat.
Kata wail pada ayat 1 QS. Al-Humazah bermakna
kebinasaan, kehancuran, di samping maknanya suatu
lembah di neraka Jahannam, dalam salah satu pendapat.
Pada saat kita memohon perlindungan, mereka ini justru
dihinakan Allah atas perbuatannya dunia.
“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.” (QS.
Al-Humazah: 1)
Pelakunya diancam akan dihancurkan dan dihinakan
di neraka. Mereka yang menyombongkan diri dengan harta
yang dikumpulkan setelah menghina orang lain ibarat
menari-nari di atas neraka.
Ancaman lainnya, dilemparkan ke neraka Huthamah
(QS. Al-Humazah: 4) yang berarti menghancurkan. Hancur
badan si pengumpat atau pencela untuk merasakan adzab
Allah, lalu dibangkitkan ke bentuk semula, lalu hancur dan
begitu seterusnya.
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“Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam
(neraka) Huthamah.” (QS. Al-Humazah: 4)
Teriakan hebat korban luka bakar 70 persen belum
seberapa dibanding siksa neraka Huthamah. Teriakan hebat
korban kecelakaan hancur tulang kaki dan tangan pun tidak
seberapa dibanding hebatnya siksa di Huthamah.
Dua permisalan di atas tidak menggambarkan adzab di
Huthamah. Akan tetapi, peristiwa dunia lebih dekat untuk
dipahami dan dibayangkan.
Dalam kondisi terhinakan oleh Allah, maka tidak berguna
harta benda yang dibanggakan di dunia (QS. al-Humazah:
3). Apalagi ketampanan, kecantikan, dan kegagahan yang
dipakai merendahkan orang lain.
“Dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat
mengekalkannya.” (QS. Al-Humazah: 3)
Ada cara untuk berlepas dari ancaman adzab ini, yaitu
dengan bertobat kepada Allah. Niatlah bertobat dengan
sungguh-sungguh. Minta maaf kepada orang yang diumpat
dan dicela, berterus terang, sebagai bukti tobat. Bertobat
kepada Allah dengan berhenti dari perbuatan tercela di atas.
Menyesal-lah dan berjanji tidak mengulangi lagi.
Tobat melahirkan ketenangan jiwa. Sedangkan maksiat
menyisakan kesengsaraan dan jauh dari rahmat Allah.
Mari kita berlindung kepada Allah dari kerasnya adzab
neraka Huthamah dengan menyudahi membicarakan
aib orang lain, dengan bermaksud merendahkan. Hanya
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mengurangi pahala ibadah kita, dan berpindah kepada orang
tersebut.
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ORANG
SOMBONG:
BAHAGIA
DILAKNAT
ALLAH

Mendengar kata dilaknat Allah
SWT, membuat kita berfikir kembali,
apa amalan yang kita lakukan sehingga
Allah melaknat kita, sedangkan Allah
adalah sebaik Dzat yang menutupi aib
kita di dunia dan akhirat? Salah satu
perilaku yang dilaknat Allah adalah
sombong.
Benar, sombong adalah perilaku
manusia yang tidak disukai Allah (QS.
An-Nahl: 23).
“Tidak diragukan lagi bahwa Allah
mengetahui apa yang mereka
rahasiakan dan apa yang mereka
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lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang
sombong.” (QS. An-Nahl: 23)
Baik sombong kepada Allah, sebagaimana sombongnya
iblis terhadapt perintah Allah untuk bersujud (memberi
hormat) kepada Adam ‘alahis-salam (QS. Al-Baqarah: 34).
Inilah kesombongan pertama kali terjadi.
“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para
malaikan, “Sujudlah kamu kepada Adam!” Maka mereka pun
sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan
ia termasuk golongan yang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 34)
Misi diutusnya Nabi Muhammad saw adalah menyempurnakan akhlak umatnya, sebagaimana sabdanya:
“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq
yang baik.” (HR. Ahmad). Maka Rasulullah memberi contoh
bagaimana berakhlak yang mulia, sehingga harus diteladani
(QS. Al-Ahzab: 21)
“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri
tauladan yang baik bagimu (yaitu bagi orang yang
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat
dan yang banyak mengingat Allah.” (QS. Al-Ahzab: 21)
Sombong termasuk akhlak tercela. Maka Muslim yang
baik tidak akan mencoba menjadi makhluk yang dilaknat
Dzat yang Maha Indah. Sekali seorang muslim terjatuh pada
kesombongan ini, maka ia akan bertobat dengan segera.
Rasulullah SAW bersabda:
“Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka?
Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak
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lagi rakus, dan takabbur (sombong).” (HR. Bukhari dan
Muslim)
Penduduk neraka adalah mereka yang dilaknat Allah.
“Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya
terdapat kesombongan sebesar biji sawi.” Ada seseorang
yang bertanya, “Bagaimana dengan seorang yang suka
memakai baju dan sandal yang bagus?” Beliau menjawab,
“Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan.
Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang
lain.” (HR. Muslim).
Mari kita evaluasi diri kita masing-masing, adakah
sifat sombong dari diri kita: sombong dengan harta,
penampilan, keturunan, pengikut, dan lainnya. Semua apa
yang disombongkan hanya bersifat sementara dan titipan
Allah. Bahkan Allah bisa kapan saja mencabutnya dari
kita, sehingga jatuh miskin, kesehatan terpuruk, ditinggal
pengikut.
Allah SWT membuka pintu tobat kepada siapa saja dari
kita yang berbuat dosa dan tidak kembali melakukannya
(QS. Ali Imran: 135).
“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan
perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera)
mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosadosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni
dosan-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan
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perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.” (QS.
Ali Imran: 135)
Maka Allah akan menerima tobat dan melepaskan
pelakunya dari jerat laknat. Semoga Allah menerima tobat
dari kesombongan kita.
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KENALI CIRI
KESOMBONGAN
DALAM DIRI
KITA

SEBAGAI umat Nabi Muhammad
kita harus merasa malu apabila masih
memelihara akhlak tercela, yaitu
sombong. Beliau mengajarkan akhlak
terpuji dalam suka maupun duka,
dalam lapang maupun sempit, sehat
maupun sakit, atau kaya maupun
miskin. Hati-hati, kondisi-kondisi itu
bisa menjadi ladang setan menggoda
kita.
Orang bisa sombong kepada
sesama manusia. Bahkan, bisa
sombong kepada Allah, sebagaimana
iblis sombong kepada Allah di
hadapan Adam ‘alaihis salam. Ilmu
agama yang dimiliki, ibadah yang
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dilakukan, kegagahan badan, atau kecantikan fisik sehingga
dipamerkan, ini bisa menjadi sebab orang sombong.
Larangan sombong sesama manusia dibenci Allah,
sebagaimana firman-Nya
“Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia
(karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan
angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang
yang sombong dan membanggakan diri.” (QS. Luqman:
18)
Seperti tidak mau berbaur dalam acara dengan sesama
muslimah karena status pekerjaan yang berbeda, harga
busana yang dipakai berbeda, merendahkan orang lain, dan
memposisikan dirinya lebih baik dari lainnya, itu merupakan
bentuk kesombongan.
“Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya
terdapat kesombongan sebesar biji sawi.” Ada seseorang
yang bertanya, “Bagaimana dengan seorang yang suka
memakai baju dan sandal yang bagus?” Beliau menjawab,
“Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan.
Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang
lain.” (HR. Muslim).
Yakni, menolak kebenaran (al-haq) yang bersumber dari
al-Quran dan Hadits, menolak kebenaran yang disampaikan
Rasulullah SAW. Maka seharusnya, ambillah kebenaran,
meskipun disampaikan oleh anak kita yang masih kecil.
Meremehkan orang lain termasuk godaan yang sering
merasuki diri kita, padahal kita tidak tahu yang sebenarnya.
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Allah mengingatkan untuk tidak meremehkan orang atau
kelompok lain (QS. Al-Hujurat: 11).
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu
kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi
mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang
mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan
(mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh
jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik
dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kami
mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil
dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan
adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman.
Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah
orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Hujurat: 11)
Sombong kepada Khaliq, Allah SWT, meyakini dirinya
lebih bisa menjaga diri sendiri daripada Allah, atau meminta
bantuan kepada benda dalam bentuk jimat atau lainnya,
maka tepatlah orang ini dilaknat Allah dunia akhiratnya.
Allah biarkan mereka menikmati kesombongannya, kecuali
bertobat sebelum akhir hayatnya.
Sombong terhadap firman Allah dalam al-Quran juga
tidak lantas dibiarkan Allah begitu saja, melainkan Allah
turunkan peringatan di dunia: Allah jadikan kehidupannya
sempit, meskipun ia tetep tersenyum untuk menutupinya
di depan manusia. Apabila tetap tidak bertobat, masih
berpaling dari ayat-ayat Allah karena kesombongannya,
maka Allah bangkitkan dalam keadaan buta (QS. Thaha:
124-126)
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“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka
sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit,
dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat
dalam keadaan buta.” Dia berkata, “Ya Tuhanku,
mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta,
padahal dulu aku dapat melihat?” Dia (Allah) berfirman,
“Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat
Kami, dan kamu mengabaikannya, jadi begitu (pula)
pada hari ini kamu diabaikan.” (QS. Thaha: 124-126)
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AKAN
KUSIMPAN AIB
SAUDARAKU

TABIAT manusia pada umumnya, saat berkumpul dengan
teman-temannya, adalah suka
membicarakan aib orang lain. Di
antara tujuannya yaitu, menjadikan
aib itu sebagai bahan tertawaan,
merendahkan, menghina, bahkan
sampai menganggap dirinya lebih
baik dari orang yang dibicarakan.
Benarkah demikian?
Tidak ada di antara kita yang tidak
memiliki aib. Yaitu, sesuatu yang ada
pada diri kita yang apabila disebutkan
kita tidak menyukainya. Baik aib itu
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terdapat pada bentuk fisik, cara berbicara, berjalan, sifat dan
sikap, atau perilaku buruk.
Kalau kita mendapati orang dengan perilaku suka
membicarakan kekurangan atau aib orang lain maka sudah
menjadi tugas kita untuk menasihatinya, sebagaimana
ajaran Rasulullah SAW. Yaitu, dengan menggunakan tangan
(kekuatan/kekuasaan), jika tidak punya maka menggunakan
lisan (nasihat), atau dengan hati (kebencian atas kemunkaran
itu), dan itu selemah-lemahnya iman.
Aib rumah tangga pun tidak boleh diceritakan kepada
orang lain. Suami tidak boleh mengumbar aib istrinya, dan
istri dilarang mengumbar aib suaminya. Baik dalam keadaan
marah atau tidak. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan
kita:
“Sesungguhnya sejelek-jelek kedudukan manusia di sisi
Allah di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang membuka
rahasia istrinya dan istrinya membuka rahasia suaminya,
lalu sang suami menyebarkan rahasia istrinya”. (HR Muslim
dan Abu Dawud)
Menuliskan kekurangan, kesalahan, atau aib orang di
media sosial, baik di Facebook, Instagram, status WhatsApp,
Twitter, atau media lain untuk meluapkan kekesalan
bukanlah sikap muslim yang taat.
Kalaupun pengumbaran itu memuaskan dirinya, itu
hanya buaian setan di dunia. Padahal, ia (layaknya) barusan
memakan bangkai saudaranya yang sudah mati.
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Aib yang sudah jelas saja diperintahkan untuk ditutupi
karena Allah akan membalas dengan menutupi aib kita.
Sebagaimana sabda Rasulullah: “Seorang hamba tidaklah
menutub (aib) hamba yang lain di dunia hingga Allah akan
menutup (aibnya) di hari Kiamat kelak.” (HR Muslim).
Apalagi berita kabar yang tidak jelas kebenarannya,
maka ancamannya berat. Baik di dunia maupun akhirat.
Allah SWT sudah mengingatkan kita:
“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan
yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan
orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang
pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. an-Nur: 19).
Mari kita sadarkan diri bahwa kita bukan manusia
sempurna tanpa kekurangan. Kita bukan manusia hebat
tanpa kelemahan. Kita bukan manusia suci tanpa dosa.
Mari berkomitmen untuk tidak menjadi orang yang sok
pahlawan di atas kekurangam saudara sendiri. Semoga kita
bisa mencari 1001 alasan untuk menutupi aib saudara.
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SYIRIK, MANIS
DI BIBIR KEKAL
DI NERAKA

Siapa yang tidak pernah diuji
dan dicoba oleh Allah selama
kehidupannya di dunia ini? Setiap
kita pasti diuji dengan berbagai ujian
berbeda pada waktu dan tempatnya.
Baik ujian itu berupa rasa takut,
lapar, kekurangan harta, sakit,
kematian, atau gagal panen, semua
atas ketentuan Allah, sebagaimana
dalam QS. Al-Baqarah: 155.
“Dan Kami pasti akan menguji
kamu dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta,
jiwa, dan buah-buahan. Dan
sampaikanlah kabar gembira
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kepada orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 155)
Syirik bermakna menyekutukan Allah dengan makhluk.
Baik benda hidup maupun mati, seperti malaikat, manusia,
hewan, matahari, batu, tumbuhan, cairan, besi, kain, atau
lainnya yang diyakini dan mempercayai bisa memberi
penggunanya seperti yang diberikan Allah, baik kesehatan,
kekayaan, perlindungan, kehidupan, kekebalan, atau
kecantikan.
Keyakinan syirik ini sudah ada sejak zaman dulu.
Pelakunya disebut musyrik (orang yang menyekutukan Allah
dengan lainnya). Perilaku ini sudah diperingatkan oleh para
Rasul (utusan) kepada kaumnya untuk ditinggalkan.
“Dan orang-orang musyrik berkata, “Jika Allah
menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah
sesuatu apa pun selain Dia, baik kami maupun bapakbapak kami, dan tidak (pula) kami mengharamkan
sesuatu pun tanpa (izin)-Nya.” Demikianlah yang
diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah
kewajiban para rasul hanya menyampaikan (amanat
Allah) dengan jelas. Dan sungguh, Kami telah mengutus
seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan),
“Sembahlah Allah, dan jauhilah Tagut”, kemudian di
antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan
ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah
kami di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan
orang yang mendustakan (rasul-rasul).” (QS. An-Nahl:
35-36)
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Tidak perlu pakai ‘susuk’, kalau hanya ingin terlihat
menarik oleh manusia, sedangkan Allah menciptakan kita
sudah dalam sebaik-baik bentuk.
“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam
bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. At-Tin: 4)
Tidak perlu pakai ‘pesugihan’, agar dagangannya laris
dan cepat kaya, karena Allah sudah menentukan kadar
rezeki setiap makhluk.
“Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki
dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki). Mereka
bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan
dunia hanyalah kesenangan (yang sedikit) dibandingkan
kehidupan akhirat.” (QS. Ar-Ra’d: 26)
dan
“Sungguh, Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa
yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang
Dia kehendaki); sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha
Melihat hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Isra`: 30)
Sedangkan tugas kita adalah menyembah Allah,
beriman, dan mengesakan serta bertaqwa.
“Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak
disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakkal
kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan
(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melasanakan
urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan
bagi setiap sesuatu.” (QS. At-Thalaq: 3)
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Sebab utama kesyirikan pada manusia adalah kurangnya
mengenal Allah dengan asma dan sifat-Nya. Lunturnya
ketakutan kepada Allah sehingga berani syirik, meragukan
ke-Maha Kuasa-an Allah sehingga mencari jalan pintas
lainnya, serta tidak bersabar dan bersyukur dengan
ketentuan Allah SWT.
Ancamannya antara lain,
“Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata,
“Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam.”
Padahal Al-Masih (sendiri) berkata, “Wahai Bani Israil!
sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.” Sesungguhnya
barangsiapa mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah,
maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan
tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong
pun bagi orang-orang zalim itu.” (QS. Al-Maidah: 72)
Allah haramkan bagi setiap musyrik yang tidak bertobat
sampai akhir hidupnya dengan diharamkan masuk surga dan
neraka tempat kembalinya.
Hal ini karena syirik menghancurkan keimanan dan
amal saleh yang telah dilakukan sebelumnya.
“Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan
masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka
sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amal-amalnya, dan
mereka kekal di dalam neraka.” (QS. at-Taubah: 17)
Mari bertobat kepada Allah dari dosa besar maupun
kecil. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat hambaNya.
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“Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan
mhonlah ampunnan kepada-Nya. Sungguh Dia Maha
Penerima tobat.” (QS. An-Nasr: 3)
Jangan takut kepada ancaman makhluk jika kita hendak
bertobat, karena yang bisa menjamin keselamatan kita di
akhirat hanyalah Allah SWT. Semoga Allah menerima tobat
kita
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PENCURI:
TIDAK ADA
NIAT MELUNASI
HUTANG

ALHAMDULILLAH kita memiliki
tetangga, teman, bahkan kenalan
yang baik. Mereka terkadang berbagi
salam, nasihat, makanan dengan
sesama, karena sudah ada kedekatan
secara emosional dan pertemanan.
Pada giliran masalah uang dengan
jurus ‘melas’-nya, maka diberi
pinjaman sesuai keperluan dengan
janji akan membayar sesuai waktu
yang disepakati. Akhirnya? Mulai dari
lupa minjam uang sampai pada usaha
lari dari pinjaman dan kenyataan
hutang.
Allah SWT memerintahkan
kita untuk menulis hutang-piutang,
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berapa pun besaran, di mana dan kapan akan dibayar. Begitu
serius perhatian Islam kepada urusan hutang-piutang, maka
jangan dianggap remeh dan menyepelekan hutang. Apalagi,
mati dalam keadaan menanggung hutang.
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu
melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”
(QS. Al-Baqarah: 282)
Orang yang berhutang dan tidak ada niat membayar
hutangnya maka statusnya di hadapan Allah SWT adalah
pencuri, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah:
“Barang siapa yang memiliki hutang tapi tidak ada niat
untuk melunasinya maka dia akan bertemu Allah pada hari
kiamat (dengan status) sebagai pencuri”.
Hal ini dikarenakan tidak ada niat melunasinya.
Pencuri, ketika di dunia, ia dihinakan manusia sekitarnya,
apalagi di akhirat dan di hadapan Allah SWT! Apa yang akan
ia banggakan dari amalan ibadahnya, sedangkan ia adalah
pencuri. Tidak ada pencuri yang tinggal di surga. Kalau tidak
di surga, maka di neraka, na’udzu billah min dzalik. Jangan
menganggap remeh masalah hutang, sekalipun nilainya
seratus ribu rupiah.
Mari kita yang punya hutang, berniat bulat untuk
membayarnya dengan cara yang halal, semangat melunasinya
seperti semangat ketika meminjamnya. Membayar hutang
adalah wajib, maka harus didahulukan dari pada yang
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sunnah seperti bersedekah dan infak. Niat baik ini akan
menjadi alasan bagi Allah memberikan kemudahan melunasi
hutang-hutang dengan rizki dari arah yang tidak disangkasangka (QS. At-Thalaq: 3).
“Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak
disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakkal
kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan
(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melasanakan
urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan
bagi setiap sesuatu.” (QS. At-Thalaq: 3)
Semoga kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan
bersih dari hutang.
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ANCAMAN
ORANG TIDAK
MELUNASI
HUTANG

PEMBAHASAN masalah uang
itu cukup sensitif, terlebih masalah
hutang-piutang. Bagaimana tidak,
karena ini menyangkut hajat
hidup seseorang, bahkan keluarga.
Alhamdulilah, apabila sekarang kita
tidak memiliki hutang. Namun bisa
jadi, di lain kesempatan akan memilih
diantara dua pilihan; menghutangi
dan berhutang uang.
Sungguh berat ancaman bagi
orang yang berhutang sengaja tidak
melunasinya. Mulai dari Rasulullah
SAW yang tidak mau menyalatkan
jenazahnya, sampai hutangnya
menahan dirinya masuk surga di
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akhirat kelak. Oleh karenanya, sudah benar apabila jenazah
yang akan disalatkan dan diberangkatkan ke kubur, pihak
keluarga mengumumkan kepada pihak-pihak terkait: apabila
si mayit ini punya hutang, maka urusannya kepada ahli waris
yang akan membayarnya.
“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari
harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka
tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu
mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat
dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat
yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya.”
(QS. An-Nisa: 12)
Dengan demikian hutang dihukumi lunas sebagaimana
Abu Qatadah yang menanggung hutang sabahat lainnya,
sehingga Rasulullah bersedia untuk menyalatkannya. Ini
menjadi peringatan bahwa boleh menyalatkan jenazah
yang berhutang dan boleh tidak menyalatkannya. Semakin
sedikit yang menyalatkan, maka semakin sedikit orang yang
memohonkan ampunan untuk si mayit.
Dalam hadis riwayat Ahmad, orang yang meninggal
dalam keadaan memiliki tanggungan hutang maka jiwanya
terkatung-katung tidak jelas. Sekalipun hutangnya kecil
dalam rupiah, maka sudah tidak ada lagi membayar hutang
dengan uang baik dinar maupun rupiah, melainkan antara
kebaikan dan keburukan.
Hutang yang tidak terbayar di dunia menjadi sebab
Allah ambil pahala kebaikan mereka yang berhutang kepada
pihak yang menghutangi. Apabila tidak ada pahala kebaikan,
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maka keburukan orang yang menghutangi dikurangkan dan
ditimpakan kepada mereka yang berhutang.
Selagi kita masih di dunia, mari kita berusaha untuk
tidak berhutang pada orang lain. Apabila terpaksa, mari
niatkan untuk melunasinya sebelum kita wafat dengan tidak
menunda-nunda kewajiban ini.
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KAPAN
MENGUNGKAPKAN

 ما شاء هللاDAN
سبحان هللا

Dalam ungkapan di atas
saya tulis dalam bahasa Arabnya
guna menghindari perdebatan
penulisannya. Sedangkan perbedaan
penulisannya berawal dari perbedaan
ke s e p a k a t a n t ra n s l i te ra s i nya
(mengalih huruf Arab ke latin).
Transliterasi dalam bahasa Indonesia
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dari huruf Arab ke latin bisa jadi berbeda dengan transliterasi
di negara India, Pakistan bahkan di negara Arab sekalipun.
Tidak elok kalau diperdebatkan dengan kaidah yang tidak
nyambung. Misal, transliterasi Masha Allah atau Masya Allah
dari negara lain dihukumi dengan kaidah bahasa Indonesia,
maka lebih jelas tidak cocoknya. Selamatnya, tulis pakai
bahasa Arab.
Pengungkapan Subhanallah
Kalimat ini, apabila terdapat dalam al-Quran atau hadits,
berkaitan dengan perilaku atau sikap yang bertentangan
dengan keagungan atau sifat-sifat Allah. Apabila kita
mendapatkan hal itu maka ucapkanlah Subhanallah,
sebagaimana dakwaan orang-orang kepada Allah yang
memiliki anak.
“Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk.
Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan
mereka tidak mendapat petunjuk.” (QS. al-Baqarah: 16)
Subhanallah, bagaimana Allah memiliki anak, sedangkan
semua yang di langit dan bumi tunduk kepada-Nya.
Hal ini juga bertentangan ke-Esa-an Allah SWT
(sebagaimana dalam QS. al-Ikhlas).
“Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha
Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak
beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada
sesuatu yang setara dengan Dia.” (QS. Al-Ikhlas: 1-4)

204

OASE BIRU DI HONG KONG

Pengungkapan Masya Allah
Atau ditulis ma sya’a allah secara terpisah, bukan dalam
bentuk pelafalan. Huruf ma memberi makna ketakjuban
terhadap ciptaan Allah, ciptaan yang menakjubkan itu
terwujud atas kehendak Allah. Maka ucapkan “Masya Allah,
la haula walaa quwwata illa billah.”
“Allah Maha Berkehendak, tidak ada daya dan upaya
kecuali milik Allah.”
Dalam QS. al-Kahfi, dari ayat 32 sampai 39, bagaimana
Allah membuat permisalan dua orang lelaki. Yang pertama
rendah hati, sedangkan yang kedua pemilik kebun yang
sombong dengan kondisi kebunnya sukses melimpah ruah
buahnya, tapi lalai bersyukur.
Lelaki yang rendah hati itulah yang mengingatkan agar
mengucapkan masya allah la haula wala quwwata illa billah
ketika masuk ke dalam kebunnya. Agar, Allah senantiasa
menjaga keindahan ciptaan itu.
“Dan berikanlah (Muhammad) kepada mereka sebuah
perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang (yang
kafir) Kami beri dua buah kebun anggur dan Kami
kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan
di antara keduanya (kebun itu) Kami buatkan ladang.”
“Kedua kebun itu menghasilkan buah, dan tidak berkurang
(buahnya) sedikit pun, dan dicelah-celah kedua kebun itu
Kami alirkan sungai.”
“Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata
kepada kawannya (kawannya yang beriman) ketika

CATATAN SAFARI DAI CORDOFA

205

bercaka-cakap dengan dia, “Hartaku lebih banyak
daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat.”
“Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan
dirinya sendiri (karena angkuh dan kafir); dia berkata,
“Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya,”
“Dan aku kira hari Kiamat itu tidak akan datang, dan
sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku
akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada
ini.”
“Kawannya (yang beriman) berkata kepadanya sambil
bercakap-cakap dengannya, “Apakah engkau ingkar
kepada (Tuhan) yang telah menciptakan engkau
dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia
menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?”
“Tetapi aku (percaya bahwa), Dialah Allah, Tuhanku, dan
aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu
pun.”
“Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak
mengucapkan “Masya Allah, la quwwata illa billah
(sungguh, atas kehendak Allah, semua ini terwujud),
tidak ada kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah,
sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih
sedikit daripadamu.” (QS. Al-Kahfi: 32-39)
Melihat keindahan gerhana matahari atau bulan maka
kita tahu apa yang tepat untuk diucapkan, yaitu Masya Allah.
Semoga kita bisa memposisikan diri kapan mengucapkan
Masya Allah dan Subhanallah setelah mengetahui ilmunya.
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MENJADI
PEREMPUAN
YANG DIRINDUI
SURGA

MENDENGAR kata surga, sontak
kita berdoa, “Ya Allah, jadikanlah kami
ahli surga”. Setiap kita yang hidup
di dunia mengidam-idamkan surga
di akhirat kelak. Selakipun orang
yang berdosa, saat dibangkitkan dari
kematiannya juga ingin masuk surga.
Tidak terkecuali, perempuan.
Baik lelaki atau perempuan,
pemuda atau pemudi, muda atau
tua, dan kaya atau miskin, memiliki
hak sama untuk mendapatkan surga
Allah, dengan rahmat-Nya.
Setiap yang terlahir, bernyawa,
pasti akan mati.
“Setiap yang bernyawa akan
merasakan mati. Dan hanya pada
hari kiamat sajalah diberikan
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dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan
dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh,
dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah
kesenangan yang memperdaya.” (QS. Ali Imran: 185)
Termasuk kita yang hidup sekarang, pasti akan mati,
meskipun bersembunyi dalam banker yang kokoh dan
dalam.
“Di mana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan
kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang
tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan
mereka mengatakan, “ini dari sisi Allah,” dan jika mereka
ditimpa suatu keburukan mereka mengatakan, “Ini dari
engkau (Muhammad).” Katakanlah, “Semuanya (datang)
dari sisi Allah.” Mengaa orang-orang itu (orang-orang
munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan
(sedikit pun).” (QS. an-Nisa: 78)
Kembalinya kita kepada Allah adalah akhir perjalanan
hidup setelah empat fase perjalanan kita lewati.
“Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kami
(tadinya) mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian
Dia mematikan kamu lalu Dia menghidupkan kamu
kembali. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”
(QS. al-Baqarah: 28)
Perempuan yang dirindui surga adalah peluang bagi
siapa saja dan di mana saja bisa mendapatkan surga Allah.
Yaitu, dengan melakukan amalan di dunia, maka surga di
akhirat akan didapatinya.

208

OASE BIRU DI HONG KONG

Oleh karenanya, nasihat ini disampaikan Rasulullah
SAW kepada para perempuan dunia, karena dunia tempat
menanam dan di akhirat memanennya. Sebagaimana sabda
Rasulullah SAW:
“Jika seorang perempuan salat lima waktu, berpuasa di
bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya (kemaluannya),
dan mentaati suaminya, maka (di hari kiamat) dikatakan
padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang
kamu mau.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).
Setiap amalan di atas memiliki tingkat kesulitan dan
kesusahan pada setiap perempuan. Ada yang taat salat, tapi
tidak menjaga kehormatannya. Ada yang taat suami, tapi
tidak menjalankan puasanya, dan seterusnya.
Allah SWT akan menguatkan hamba-Nya (perempuan)
jika dia benar-benar memohon kekuatan dan petunjuk
kepada-Nya. Maka, bagi perempuan yang masih mendapatkan kesempatan beribadah di dunia, masih ada
kesempatan mendapatkan peluang ini.
Ya, setiap kita pernah berbuat dosa, baik kecil atau besar.
Akan tetapi rasa takut (khouf) itu jangan mengalahkan
harapan (raja’) yang Allah berikan. Maknanya, sebesar dan
sebanyak apapun dosa itu, Allah tetap Maha Penerima Tobat
hamba-Nya.
Tujuan sudah ada di depan kita, syarat-syaratnya
(ilmunya) sudah Rasulullah sampaikan. Maka, mari kita
mulai dengan bertobat nasuha, menambah ilmu agama
Islam, dan mengamalkannya sehingga layak dirindui surga.
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SALAT VS
SAQAR

DALAM kondisi perang sekalipun,
Nabi Muhammad SAW beserta para
shahabat radhiayallahu ‘anhum tidak
meninggalkan salat wajib. Sehingga,
kita kenal dengan adanya salat khauf,
yaitu salat dalam keadaan bahaya atau
takut (seperti perang), berdasarkan
QS. An-Nisa: 102.
“Dan
apabila
engkau
(Muhammad) berada di tengahtengah mereka (sahabatmu) lalu
engkau hendak melaksanakan
salat bersama-sama mereka,
hendaklah segolongan dari
mereka berdiri (salat) besertamu
dan menyandang senjata mereka,
kemudian apabila mereka (yang
salat besertamu) sujud (telah
menyempurnakan rakaat),
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hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk
menghadapi musuh) dan hendaklah datang segolongan
yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu,
dan hendaklah mereka siap siaga dan menyandang
senjata mereka.” (QS. An-Nisa: 102)
Mengingat salat bisa menjadi ukuran akhlak muslim
(QS. Al-‘Ankabut: 45)
“Bacalah Kitab (al-Quran) yang telah diwahyukan
kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat.
Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji
dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat)
itu lebih besar (keutamaannya dari pada ibadah yang
lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.
Al-‘Ankabut: 45)
dan menjadi amal ibadah yang akan dihisab pertama kali di
akhirat nantinya (Hadits).
Allah SWT mengancam orang yang melalaikan salat
dengan neraka Saqar, naudzubillah min dzalik. Salah satu
sebab kenapa Allah lemparkan manusia ke dalam neraka
Saqar dikarenakan mereka tidak melaksanakan salat.
“Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka)
Saqar? Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk
orang-orang yang melaksanakan salat.” (QS. AlMudatstsir: 42-43)
Mari kita jaga diri kita dari neraka (Saqar) dengan
melaksanakan salat wajib dan tidak mudah meninggalkannya.
Sekalipun, dalam keadaan senang dan sedih, lapang dan
sempit. Bahkan meskipun sibuk berkerja, kita tetap menjaga
salat wajib kita.
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MENANAM
KEBAIKAN
BERBUAH
KEBAIKAN

SIAPA menanam maka dia
memetik hasilnya. Ungkapan ini
tepat kalau kita lihat dalam QS. al
Isra: 7 yang mengajarkan bahwa jika
kita berbuat ihsan (kebaikan) maka
kebaikan itu kembali pada diri kita.
Sebaliknya, perbuatan jahat juga akan
kembali pada diri pelakunya.
“Jika kamu berbuat baik (berarti)
kamu berbuat baik untuk dirimu
sendiri. Dan jika kamu berbuat
jahat, maka (kerugian kejahatan)
itu untuk dirimu sendiri. Apabila
datang saat hukuman (kejahatan)
yang kedua, (Kami bangkitkan
musuhmu) untuk menyuramkan
wajahmu lalu mereka masuk ke

212

OASE BIRU DI HONG KONG

dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana mereka
memasuki pertama kali dan mereka membinasakan apa
saja yang mereka kuasai.” (QS. Al Isra: 7)
Kenapa kita dibayangi ketakutan untuk melakukan
kebaikan, meskipun kecil? Kuatir kalau Allah tidak memberi
pahala sebab kecilnya kebaikan itu?
Kenapa kita kadang berani melakukan kejahatan,
dengan anggapan itu dosa kecil? Dikira, Allah tidak memberi
balasan dari kejahatan itu.
Itulah godaan setan pada diri kita. Bayangkan, kalau kita
sudah tidak merasa diawasi Allah, boleh jadi maksiat terasa
nikmat. Sebaliknya, ibadah terasa berat.
Tapi seorang muslim yang memahami maksud ayat di
atas dia tidak menyepelekan dan meremehkan kebaikan,
meskipun kecil. Dia akan melakukannya, siapa tahu di situ
Allah meletakkan ridha-Nya pada yang melakukannya,
sebagaimana dia tidak menyepelekan kejahatan, sekalipun
kecil, karena bisa jadi Allah menaruh murka pada pelakunya.
Takutlah kita pada kebaikan yang kita lewati dan dosa
kecil yang terkerjakan dari kita.
Kepada Allah kita memohon ampunan, hidayah, dan
taufiq untuk bisa menanam kebaikan terlahir dari diri
kita dan mengubur kemaksiatan agar tidak muncul dalam
perbuatan kita.
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MARI JAGA
PAHALA
IBADAH KITA

KAL AU bukan kita yang
menjaganya, siapa lagi? Karena
orang lain tidak bisa menjaga pahala
amal ibadah kita. Amal ibadah yang
sudah bertahun-tahun kita kerjakan
dengan ikhlas, sesuai tuntunan dari
Nabi Muhammad SAW, harus dijaga
sampai kita diwafatkan Allah SWT.
Bagaimana menjaganya? Adalah
dengan kita wafat dalam keadaan
berislam dan beriman kepada Allah
SWT. pada ayat di bawah ini, Allah
kaitkan ketakwaan yang sebenarnya
dengan kematian. Betapa pentingnya
ketakwaan terjaga sampai meninggal.
“ Wahai orang-orang yang
beriman! Bertakwalah kepada
Allah sebenar-benar takwa
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kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam
keadaan muslim.” (QS. Ali Imran: 102)
Karena kalau kita meninggal dunia dalam keadaan kufur,
tidak beriman kepada Allah, atau telah batal keimanannya
kepada Allah SWT, maka kebaikan yang pernah dilakukan
semasa hidup kita menjadi tertolak.
“Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman,
kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima
tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.
Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam
kekafiran, tidak akan diterima (tebusan) dari seseorang
di antara meeka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi,
sekiranya dia hendak menebus diri denganya. Mereka
itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan
tidak memperoleh penolong.” (QS. Ali Imran: 90-91)
Amalan itu bagaikan debu yang beterbangan (QS. alFurqan: 23),
“Dan kami perlihatkan segala amal yang mereka
kerjakan, lalu Kami akan jadikan amal itu (bagaikan)
debu beterbangan”. (QS al-Furqan: 23)
bagaikan fatamorgana (QS. An-Nur: 39),
“Dan orang-orang kafir, perbuatan mereka seperti
fatamorgana di tanah datar, yang disangka air oleh
orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi
tidak ada apa pun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah
baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan
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(amal-amal) dengan sempurna, dan Allah sangan cepat
perhitungannya”. (QS. An-Nur: 39)
dan bagaikan abu sisa pembakaran (QS. Ibrahim: 18).
“Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya,
perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin
keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka
tidak kuasa (mendatangkan manfaat) sama sekali
dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang
demikian itu adalah kesesatan yang jauh”. (QS. Ibrahim:
18)
Terhapuslah amalan ibadah semasa hidupnya lantaran
tidak merawat keimanan dengan ketaatan dan jauh dari
kesyirikan.
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RAIH TANGAN
KELUARGAMU

SEJAUH-jauh Anda merantau,
akan kembali kepada keluarga juga.
Sekalipun Anda marah kepada
keluarga, maka mereka juga tidak bisa
dilupakan. Keluarga adalah bagian
penting dari kehidupan kita.
Terkadang, suami bikin kesal istri
karena ulah dengan tetangga sebelah,
perilaku anak menghilangkan nafsu
makan orang tua karena selalu
beralasan kalau disuruh salat, atau
tuntutan istri pada suami yang di
luar batas kemampuannya. Inilah
sekelumit masalah yang mungkin ada
dalam keluarga kita.
Tapi mereka adalah keluarga kita,
dan kita bagian dari keluarga. Kalau
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masing-masing saling menyalahkan, maka itu bukan cara
terbaik membina keluarga. Caranya, saling menasihati
dalam kebenaran dan kesabaran.
“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan
saling menasihati untuk kesabaran.” (QS. Al-Asr: 3)
Sebagai orang tua, harus menjadi contoh bagi anakanaknya. Sebagai suami, harus menjadi teladan bagi istri
dan keluarganya, di samping juga berdoa kepada Allah agar
diberi kekuatan membina keluarga.
Sejauh Anda bekerja di Hong Kong misalnya, maka
jangan lupakan keluarga di tanah air, meskipun bekerjanya
juga untuk kebaikan keluarga. Bagaimana agar tidak
meninggalkan keluarga? Ulurkan tanganmu untuk bisa
meraih tangan keluargamu. Jagalah keluargamu seperti
Engkau menjaga dirimu sendiri, sebagaimana maksud kita
diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api
neraka (QS. At-Tahrim: 6).
“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya
adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat
yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah
terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan
selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. AtTahrim: 6)
Anda suka bersedekah, mendirikan salat, melaksanakan
kewajiban dan sunnah lainnya, maka ajarkanlah itu kepada
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keluarga. Anda yang marah ketika melihat kemunkaran di
depan mata, maka sampaikanlah kepada keluarga bahwa
kemaksiatan dan kejahatan berupa meninggalkan perintah
dan melaksanakan larangan itu dimurkai Allah SWT.
Jadilah yang terbaik untuk keluarga, sebagaimana
Rasulullah SAW adalah contoh terbaik yang menjadi terbaik
pada keluarganya (Hadits). Caranya, dimulai dari belajar
dan mengajarkan sedikit ilmu yang dimiliki, memberi
maaf sebelum dimintai maaf, menyambung ketika diputus,
menyayangi ketika disakiti, mendoakan ketika dilupakan.
Kita mulai dari diri kita sebagai orang tua.
Selama hayat masih dikandung badan, masih hidup,
masih ada peluang untuk merubah keluarga kita menjadi
lebih baik dengan tidak putus asa memperbaiki keadaan
dan saling menjaga kepercayaan satu dengan yang lain (QS.
Ar-Ra’d: 11). Jauhkan diri dari saling blokir nomor sesama
anggota keluarga, baik dalam whatsApp atau lainnya.
“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu
menjaganya bergiliran, dari depan dan belakang.
Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya
Allah tidak mengubah suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila
Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum,
maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada
pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’d: 11)
Mudah bagi Allah menjadikan keluarga kita menjadi
sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka, mari ulurkan
tangan kita untuk keluarga yang terbaik.
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MAHKOTA
UNTUK ORANG
TUAKU

“Kenapa Anda ingin bisa baca
al-Quran?” tanyaku. “Saya ingin
mengajarkan al-Quran pada orang
tua dan anak-anak setelah bisa baca,”
jawabnya dengan mata berkaca-kaca.
Kita menjadi ingat perkataan
Imam Ghazali (wafat 505 H), yang
pernah disampaikan oleh al-Khalil bin
Ahmad al-Farahidi (wafat sekitar 170
H), “Rojulun la yadri wa yadri annahu
la yadri” (sesorang yang bodoh tapi dia
tahu kalau dirinya bodoh) sehingga
dia belajar kepada yang lebih paham.
Sejatinya, tidak ada yang siasia menjadi pembelajar al-Quran.
Bagi yang mahir membacanya,
Allah akan kumpulkan dengan para
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malaikat yang berbakti lagi mulia. Dan yang terbata-bata
membacanya, mendapat dua pahala; karena dia belajar untuk
bisa membacanya dan bacaan yang keluar dari lisannya.
Demikian hadits dari Aisyah ra.
Belum lagi, Allah memuliakan meraka yang mempelajari
al-Quran dan mengajarkannya. Apabila kita belum bisa
mengajarkannya, maka jadilah orang yang mempelajari alQuran. Malu sama guru, takut salah, tidak enak dengan yang
lebih muda, dan sederet alasan untuk mempelajari al-Quran
adalah bagian dari godaan setan agar kita jauh dari al-Quran.
Bagimana kita bisa mengamalkan perintah dan larangan
Allah dalam firman-Nya, kalau kita tidak mau membaca alQuran? Dari membaca, lahir pemahaman. Dari pemahaman,
melahirkan pengamalan. Dari pengamalan, melahirkan
pengajaran pada orang lain. Kemudian, lahir kecintaan
untuk menjaganya dari fitnah pada isi al-Quran.
Mari hadiahkan mahkota kepada orang tua kita,
yang melahirkan kita, dengan bukti nyata. Yaitu, dengan
membaca al-Quran, memahaminya, dan mengamalkannya.
Maka kelak di akhirat Allah akan memakaikan mahkota di
atas kepala kedua orang tua kita yang memancarkan cahaya
yang halus dan lembut bagi sekitarnya, sebagaimana hadits
Rasulullah SAW.
Jangan lewatkan sehari tanpa baca al-Quran. Jangan
lewatkan baca al-Quran kecuali ada beberapa ayat yang kita
pahami atau tadabburi untuk kemudian diamalkan. Bedanya
pembaca al-Quran dan tidak, terlihat pada akhlaknya.
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Sebagaimana akhlak Rasulullah bagaikan al-Quran yang
berjalan.
Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap al-Quran,
bagaimana kita berinteraksi dengan al-Quran sehingga bisa
mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Berikut ini
adalah ringkasan dari kitab At-tibyan fi Adabi Hamalatil
Quran karya imam an-Nawawi
1.

Berniat ikhlas karena Allah SWT.

2. Menggosok gigi atau bersiwak sebelum membaca alQuran.
3.

Membaca dalam keadaan berwudhu.

4. Mengadap ke arah kiblat.
5. Memulakan dengan at-ta’awwuz.
6. Membaca al-Quran dari mushaf lebih utama dari
membaca tanpa melihat. Meskipun demikian bagi yang
ingin menghafalnya diharuskan membaca dari hafalan
tanpa melihat.
7. Membaca dengan suara yang merdu dan kuat agar dapat
dihayati oleh diri sendiri dan orang lain.
8. Membaca dengan perhatian dan memahami ayat-ayat
yang dibacakan.
9. Membaca dengan men-tadabbur dan menangis. Antara
adab-adab tadabbur itu ialah memperlahankan suara
apabila sampai pada ayat yang menyentuh tentang sifat
Allah menurut tafsiran orang-orang kafir.
10. Memuliakan al-Quran. Kita dilarang membaca al-Quran
sambil ketawa ataupun sambil berbual melainkan
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tentang sesuatu yang amat penting.
11. Membaca ayat-ayat dan surah mengikut susunannya
dalam tertib al-Quran, yang dahulu didahulukan dan
kemudian dikemudiankan.
12. Beramal dengan ajaran al-Quran itu.
13. Sentiasa membaca al-Quran terutamanya pada waktu
pagi karena Nabi SAW mendoakan keberkatan waktu
itu.
14. Berusaha menghafal ayat-ayat al-Quran dan mengulangulang ayat-ayat itu supaya senantiasa mengingatnya.
15. Meletakkan target untuk mengkhatamkan al-Quran itu.
16. Memanjatkan doa sebaik tamat dari membaca al-Quran
karena waktu itu merupakan antara waktu mustajab
doa.
17. Dilarang membaca al-Quran di tempat-tempat yang
tidak sewajarnya seperti di dalam kamar mandi dan
sebagainya.
18. Mencium al-Quran karena dikiaskan dengan mencium
al-Hajar al-Aswad karena ia juga merupakan hadiah
Allah.
19. Mewangikan al-Quran sebagaimana meletakkan
wangian pada al-Hajar al-Aswad.
20. Meletakkan al-Quran pada tempat yang tinggi.
21. Berusaha untuk menghayati isi al-Quran hingga
membawa ke peringkat menangis.
22. Tidak memberi salam pada seseorang yang sedang
membaca al-Quran.
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Adapun hal – hal yang perlu diperhatikan dan sangat
ditekankan adalah memuliakan al-Quran dari hal-hal yang
terkadang terabaikan oleh sebagian orang ketika membaca
bersama-sama. Di antaranya yang perlu dihindari ketika
sedang membaca al-Quran, antara lain:
1.

Tertawa terbahak-bahak

2. Berbuat bising
3.

Tangannya bermain-main

4. Bercakap-cakap ketika membaca al-Quran
5. Memandang kepada sesuatu yang dapat melalaikan dan
melencengkan pikiran dan tumpuan.
6. Memandang sesuatu yang tidak boleh dipandang,
contohnya seperti memandang lelaki Imrod (yang mulus
wajahnya dan tampan atau yang perumpamaan lainnya).
Karena memandang kepada laki-laki Imrod tanpa
keperluan adalah haram, sama saja dengan syahwat
ataupun tanpa syahwat, sama saja aman dari fitnah
atau tidak aman. Ini adalah madzhab yang shahih dan
terpilih di kalangan ulama. Imam Asy- Syafi’i dan para
ulama yang tidak sedikit jumlahnya telah menyebutkan
pengharamannya.
Dengan demikian tidak ada ketakutan berlebih lagi
untuk bisa membaca, mengamalkan dan mengajarkan alQuran al-Karim. Bersikap hormat terhadap al-Quran juga
cerminan sikap muslim yang baik. Semoga kita termasuk
ahli al-Quran.
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TERIMA KASIH,
USTADZ TALQIS!

USTADZ Talqis Nurdianto, Lc.,
MA., telah bertugas selama sebulan
di Hong Kong sebagai bagian dari
pengiriman Dai Cordofa Dompet
Dhuafa Hong Kong (DDHK). Sejak
datang pada 20 November 2019 silam,
ustadz kelahiran Kudus dan tinggal di
Yogyakarta ini telah bersilaturahmi
dan memberikan siraman rohani di
berbagai majelis taklim di Negeri
Beton.
Hari ini, Rabu (18/12/2019),
Ustadz Talqis harus kembali ke
Malaysia, tempat beliau studi,
guna menyelesaikan gelar Ph.D. Ini
pesan dan kesan beliau untuk kita,
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komunitas Indonesia di Hong Kong, yang disampaikan
beliau sehari sebelum meninggalkan negeri yang sedang
dilanda aksi demonstrasi berbulan-bulan ini:
“Bapak-bapak dan ibu-ibu mujahidah majelis taklim
yang saya hormati.
Saya mohon maaf atas khilaf dan salah, dalam canda dan
komunikasi selama saya di DDHK membersamai jamaah
semua. Mohon diikhlaskan. Semoga Allah membalas amal
saleh ibu-ibu sekalian.
Terkadang, saya memposisikan jamaah ada yang sebagai
teman, kakak, maupun seperti orang tua saya selama di
Hong Kong.
In syaa Allah, besok (Rabu hari ini) saya akan kembali ke
Malaysia, melanjutkam S3 di semester berikutnya. Mohon
keikhlasan doa, semoga menjadi barokah, baik di dunia dan
akhirat. Aamiin.
Apabila semisalnya ada tanggungan yang harus saya
ganti atau lunasi, boleh japri via nomor hotline Dai Cordofa
DDHK (nomor yang selama ini beliau gunakan untuk
berkomunikasi dengan majelis taklim di Hong Kong).
Semoga silaturahim ini tetap terjaga dan bisa bersambung
di lain waktu. Aamiin.”
Selamat jalan, Ustadz Talqis. Ma’as-salamah, fi
amanillah. Kami ucapkan banyak terima kasih atas ilmu
yang dibagi kepada kami di Hong Kong. Semoga semua itu
menjadi amal jariyah buat ustadz. Aamiin
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BACK TO HOME
BY HAYA SMART
(BUNDA HAYA)

Belakangan ini dunia dihebohkan
dengan adanya wabah corona,
Covid-19. Semua orang diminta
untuk berada di dalam rumah untuk
mengurangi penyebaran, sekolah
diliburkan kantor ada pengurangan
jam kerja, penerbangan ditutup, jalanjalan begitu sepi,bahkan ada beberapa
negara yang sudah menerapkan
lockdown.
Gerakan kembali ke rumah secara
masif untuk mengatasi atau paling
tidak mengurangi jumlah penularan
yang dari waktu ke waktu semakin
bertambah. Perasaan panik cemas
pun sering menghantui, apalagi di
tambah berita-berita yang kadang
sulit dibedakan mana yang benar dan
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mana yang hoax.
Iman adalah sebuah kekuatan yang maha dasyat dalam
menghadapi situasi yang serba sulit, karena selalu ada
harapan bagi yang beriman. Selalu ada hikmah dari setiap
peristiwa. Dan Allah sudah berjanji sesungguhnya sesudah
kesulitan maka akan datang kemudahan.
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS.
Asy-Syarh: 5-6)
Ketahanan keluarga sebagai pilar pertama dan utama
dalam pembangunan karakter anak sudah saatnya inilah
titik balik yang paling tepat untuk saling intropeksi diri dan
menyiapkan keluarga yang lebih baik. Menyiapkan keluarga
yang tegak di atas cinta karena Allah dan Rosul-Nya.
Bersama sama belajar dan meniti hari-hari perjuangan,
bersama-sama menempuh berbagai suka dan duka, bertekad
dalam kebaikan, berikhtiar untuk berjumpa di surga
keabadian. Keluarga yang dibangun semata-mata mencari
ridho Allah, di dalamnya bersama-sama saling belajar
memperbaiki diri tanpa henti.
Maka dari itu maka waktu yang di berikan Allah untuk
kembali ke rumah bersama keluarga kita gunakan sebaikbaiknya. Kita ciptakan suasana untuk bisa saling mengisi
dengan kebahagiaan, kita jadikan ruamah sebagai madrasah
untuk terus belajar memperbaiki diri, memperbaiki
komunikasi yang mungkin selama ini masih belum lancar
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anatara suami istri karena kesibukan masing-masing di luar
rumah.
Kesempatan kita untuk menyapa dan melimpahkan
kasih sayang kepada anak-anak, kesempatan kita untuk
memperbaiki waktu kita dengan Allah yang selama ini
semua serba tergesa-gesa...
Sholat tergesa-gesa ...
Berdoa tergesa-gesa...
Mohon ampun pun juga sangat tergesa-gesa...
Social distinction karena wabah corona semoga semakin
mengantarkan kita semua kepada kebaikan, kekuatan iman,
dan mengajarkan akan banyak hal dalam kehidupan. Semoga
manfaat.
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PROFIL PENULIS

Talqis Nurdianto, akrab dipanggil
Buya Talqis, salah satu dai Cordofa
Dompet Dhuafa di Hong Kong
pada akhir tahun 2019. Putra ke
delapan dari pasangan Kastaman
dan Nuripah kelahiran Kudus ini
m e nye l e s a i k a n p e n d i d i k a n
tsanawiyah dan aliyahnya di
Madrasan Ma’ahid Kudus. Jauhnya
jarak antara rumah dan sekolahnya
dinikmati dengan mengayuh sepeda setidaknya 25 km pergi
dan pulang. Lelaki yang menyelesaikan kuliah S1 di
Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini suka belajar bahasa
Arab agar mendapatkan kemudahan dalam memahami alQuran dan hadis Nabi Muhammad SAW.
Perjalanan pendidikannya cukup panjang dan tidak
sedikit cobaan yang harus dihadapi. Dia pernah cuti
tidak kembali atau keluar dari kuliah karena orang tua
tidak mampu membayar uang kuliah semester 3 kala itu.
Kebulatan tekad untuk thalabul ilmi dan ridho orang tua
memudahkan peluang belajar dengan beasiswa pembebasan
biaya kuliah dan bantuan makanan di samping asrama yang
gratis. Setidaknya masih ada kesempatan untuk terus belajar.
Beliau memegang kartu KAGAMA sebagai salah satu alumni
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UGM Yogyakarta yang kemudian kota istimewa ini menjadi
pilihan untuk menyelesaikan masternya.
Penulis yang menikah dengan Shalikunihayah, M.Psi.
Psikolog ini sekarang tengah menyelesaikan program
doktoral di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) sebagai
kampus ke-9 sejak yang pertama di IAIN Yogyakarta
(sekarang UIN Yogyakarta) memiliki beberapa karya,
baik yang sudah ber-ISBN maupun yang belum. Di antara
buku beliau Kamus Al-Arabiyah Baina Yadaik (ABY) jilid 1
tahun 2013 cetakan Masjid Mardhiyah UGM, Bekal Dakwah
Mubaligh Hijrah tahun 2014 cetakan Majelis Tabligh PWM
DIY, Perilaku Inna dan Kaana Dalam Kajian Bahasa Arab
tahun 2015 cetakan Zahir Publishing, Kalimat Ismiyyah
dan Fi’liyah Bahasa Arab 2016 cetakan Quantum, Tafhimul
Quran Metode Memahami Juz 30 tahun 2017 cetakan Zahir,
dan Ilmu Nahwu Bahasa Arab tahun 2018 cetakan Zahir,
serta Pengantar Ilmu Balaghah Bahasa Arab dalam proses
penerbitan di UMY Press untuk 2020 dan buku sekarang
yang ada di tangan pembaca. Pembaca bisa berkomunikasi
dengan beliau melalui email pribadi di elqohirry@gmail.
com.
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