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PERSEMBAHAN
Untuk muslimah yang bercita-cita menolong Islam...
Untuk muslimah yang selalu sibuk dengan cita-cita
mulia ini...
Dan... Untuk muslimah yang dimuliakan Allah, serta
ditinggikan-Nya dengan Islam...
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TAQ DIM

ﻤ ﹰﺔ ﺣ ﺭ ﺙ
ِ ﻮ ﻌ ﺒﻤ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻡ ﻼ
ﺴﹶ
 ﺍﻟﻼ ﹸﺓ ﻭ
ﺼﹶ
 ﺍﻟ ﻭ،ﻴﻦﺏ ﺍﻟﹾﻌﹶﺎﹶﻟ ِﻤ
 ﺭ ﷲ
ِ ِ ﺪ ﻤ ﺤ
 ﹶﺍﹾﻟ
: ﺪ ﻌ ﺑﻭ ،ﺍﻴﺮﻤﹰﺎ ﹶﻛِﺜﺴِﻠﻴ
 ﺗ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﺤِﺒ ِﻪ
ﺻ
 ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺁِﻟ ِﻪ ﻭ ﻤ ٍﺪ ﺤ
 ﻣ ﻨﹶﺎﻧِﺒﻴ ،ﻴﻦِﻟﻠﹾﻌﹶﺎﹶﻟ ِﻤ
Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, Rabb
semesta alam. Semoga shalawat serta salam-Nya
senantiasa tercurah kepada orang yang diutus sebagai
rahmatan lil `a la min, rahmat bagi ala m semesta, dialah
nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Salam. Juga
senantiasa tercurah atas keluarga, dan sahabat beliau,
wa ba`du:
Saya telah menelaah buku kecil yang berjudul “Cara
Muslimah Menolong A gamanya” ini. Buku tersebut
merupakan buku penting, bermanfaat, dan ringkas
pembahasannya. Ia hasil dari karya tulis saudari Muram
bin Sha lih Al-Athiyyah, semoga Allah Subhanahu wa
Ta’ala Memberinya taufiq dan Memudahkannya dala m
mengerjakan segala kebaikan.
Ia telah menulis sebuah karya bermanfaat, dan bagus
dala m pembahasannya. Dala m buku tersebut ia
menjelaskan tentang pengertian menolong is lam,
medan-medan dakwah, dan ha l-ha l yang berkaitan
dengan dakwah, lalu menyebutkan faktor-faktor yang
membantu seseorang untuk menolong isla m. Ia juga
menjelaskan hasil dan buah yang dipetik seseorang
setelah menolong agama ini. Dan terakhir, ia
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menjelaskan tentang berbagai hal yang menyebabkan
seseorang menelantarkan kewajiban menolong agama
yang luhur ini.
Kemudian, wahai pembaca budiman...
Masalah wanita... merupakan permasalahan yang diincar
banyak orang saat ini. Terutama pihak musuh, baik dari
dala m maupun dari luar. Karena itu, merupakan sebuah
kewajiban bagi setiap muslimah untuk membela
kehormatannya, juga membela aga manya. Karena dialah
yang patut untuk itu, dan paling ma mpu melakukannya.
Sehingga ia ma mpu menghadang siapapun yang ingin
merusak martabatnya dan merusak masyarakat
sekelilingnya.
Kita harus tahu, bahwa setiap wanita memiliki peran
sangat penting dalam kehidupannya. Hal ini tak ada yang
memungkiri, kecuali orang tidak mengerti tentang
agama Allah Subhanahu wa Ta’ala. Karena wanita adalah
seorang ibu, seorang isteri, saudara perempuan, juga
seorang puteri. Jika wanita baik, maka baiklah
masyarakat. Dan sebaliknya, jika ia rusak, maka rusaklah
masyarakat yang ada.
Akhirnya, saya menganjurkan agar buku kecil yang
bermanfaat ini disebarluaskan di kalangan wanita tanpa
terkecuali. Karena semua orang mus lim –baik lelaki
maupun perempuan-, diharuskan berama l untuk agama
ini. Dan beramal demi agama, merupakan perbuatan
sangat mulia bagi orang yang bersifat dengan ama lan
tersebut.
Saya memohon kepada Allah agar setiap orang dari kita
dijadikan-Nya sebagai orang yang selalu menolong agama
ini, yang ama lannya selalu ikhlas, dan sesuai dengan
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tuntunan nabi
Shallallahu
‘alaihi
wa
Salam.
Sebagaimana saya juga memohon, semoga Alla h
Memba las penulis buku ini dengan ba lasan sebaikbaiknya, dan menjadikan penulisan buku ini sebagai
pemberat mizan a ma lnya kelak.
Allahu a` la m, dan semoga shalawat serta sala m
senantiasa tercurah kepada junjungan kita, nabi
Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Salam.
Riyadh, 14 Syawal 1425 H
DR. Fuad bin A bdul Karim A l-A bdul Karim
Dosen Universitas Malik Faisal Al-Jawwiyyah,
Riyadh
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MUQADDIMAH

ﻮﻟﹶﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻱ ﹶﻟ
 ﺘ ِﺪﻬ ﻨﺎ ِﻟﺎ ﹸﻛﻨﻭﻣ ،ِﻼﻡ
ﺳ ﹶ ﻺ
ِ ﺎ ِﻟﺍﻧﻫﺪ ﺪ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻤ ﺤ
 ﺍﹾﻟ
ﻭﺩِﻳ ِﻦ ﻯﻬﺪ ﻪ ﺑِﺎﹾﻟ ﻮﹶﻟﺭﺳ ﺳ ﹶﻞ ﺭ ﺪ ﻟِﱠﻠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ ﻤ ﺤ
  ﻭ ﺍﹾﻟ،ﺎ ﺍﻟﱠﻠﻪﺍﻧﻫﺪ
ﻼ ﹸﺓ
ﺼﹶ
 ﺍﻟ ﻭ،ﻭﻥﹶ ﺮ ﻩ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎِﻓ ﻮ ﹶﻛ ِﺮ ﻭﹶﻟ ﻳ ِﻦ ﹸﻛﱢﻠ ِﻪﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺪ ﻩ ﺮ ﻴ ﹾﻈ ِﻬﻖ ِﻟ ﺤ
 ﺍﹾﻟ
ﻤ ٍﺪ ﺤ
 ﻣ ﻨﹶﺎﻧﺒِــﻴ ﻦ ﻴ ﺳِﻠ ﺮ ﻤ ﺍﹾﻟﻧﺒِﻴﹶﺎِﺀ ﻭﻑ ﹾﺍ َﻷ
ِ ﺮ ﺷ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﻡ ﻼ
ﺴﹶ
 ﺍﻟﻭ
:ﺪ ﻌ ﺑﻭ ،ﻴﻦ ﻤ ِﻌ ﺟ ﺤِﺒ ِﻪ ﹶﺃ
ﺻ
 ﻭ ﺁِﻟ ِﻪﻭ
Segala puji bagi Allah, Yang Memberi hidayah Islam
kepada kita, yang sela manya tak akan mendapat
hidayah, seandainya Allah tidak memberikan hidayah itu
kepada kita.
Dan segala puji bagi Allah, Yang mengutus Rasul-Nya
dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar
Dia Memenangkannya di atas segala agama-agama
meskipun orang-orang kafir benci.
Shalawat
serta
salam
mudah-mudahan
sela lu
tercurahkan kepada nabi dan rasul pa ling mulia, dia lah
nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Salam,
keluarga, dan seluruh sahabatnya. Wa ba`du:
Saudaraku...
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Diantara nikmat paling agung yang dikaruniakan Alla h
kepada kita, adalah memeluk agama yang agung dan
mengikuti syariat yang bijaksana ini. Jadi, merupakan
sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah
untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan menolongnya.
Ketika saya melihat adanya kekurangan pada kaum
mus limin da la m memaha mi makna diatas, juga ketika
banyak wanita yang menganggap bahwa; menolong
agama hanyalah tugas kaum lelaki, maka buku kecil ini
saya tulis untuk menjelaskan makna tersebut, kemudian
mempraktekkannya dala m dunia nyata.
Saya berusaha dalam menulis pembahasan ini, untuk
menjadikannya seringkas dan sebaik mungkin. Jika saya
mengerjakannya dengan benar, maka itu hanya dari
Allah semata. Tetapi jika selain itu, maka itu dari saya
sendiri dan dari syetan.
Saya memohon kepada Allah untuk menjadikan tulisan
ini bermanfaat bagi wanita kaum mus limin, dan
menjadikannya sebagai pemberat amal baik di mizan
setiap orang yang membantu menyebarkannya.
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PENGERTIAN AN-NUSHROH (MENOLONG
ISLAM)
Kebanyakan orang meyakini bahwa menolong islam,
terbatas pada berjihad melawan orang-orang kafir atau
memanggul senjata. Apakah pemahaman seperti ini
dibenarkan? Apakah arti dari jihad sesungguhnya? Dan
apa saja tingkatan-tingkatan jihad itu?
Jihad menurut bahasa adalah,

ــ ِﻊﻮﺳ ﺍﹾﻟﺑ ﹾﺬ ﹸﻝ ﺍﻟﻄﱠﺎ ﹶﻗ ِﺔ ﻭ
"Mengeluarkan kekuatan dan apa saja yang dimampui."
Sedangkan menurut syara`,

،ﺍﺒﹸﻠﻮﻳ ﹾﻘ ﻢ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻬ ﻭﻗِﺘﹶﺎﹸﻟ ،ﺤﻖ
 ﻳ ِﻦ ﺍﹾﻟﺪ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﻬ ﺗﻮ ﻋ ﺩ ﻭ ﺩ ﺍﹾﻟﻜﹸﻔﱠﺎ ِﺭ ﺟِﻬﹶﺎ
ﻑ
ِ ﺮ ﻌ ﻲ ﺍﻟ ﺐ ِﻓ
 ﺎِﻟﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟﻐ ﻭ
"Yaitu melawan orang-orang kafir, mengajak mereka
masuk ke dalam agama yang haq, dan memerangi
mereka jika menentang untuk masuk Islam. Inilah
pengertian jihad menurut `Urf.”1
Sedangkan jihad itu sendiri memiliki empat tingkatan,
sebagaimana disebutkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah
rahimahullah dibawah ini,
1. Jihad melawan hawa nafsu.
1 Haasyiah

Ar-Raudh Al-Murbi`, Abdur Rahman bin Qasim An-Najdi, 4/253
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2. Jihad melawan syetan.
3. Jihad melawan orang-orang kafir dan munafik
4. Jihad melawan kemungkaran dan orang-orang
dzalim. 2

Pertama: Jihad melawan hawa nafsu.
Jihad melawan hawa nafsu ini juga memiliki empat
tingkatan. Yaitu,
1-Berjihad untuk mempelajari ajaran islam yang
benar.
Setiap mus limah memiliki tanggung jawab sebagaimana
kaum lelaki. Seperti dala m pepatah, “Wanita adalah
saudara kandung lelaki”. Jadi, wanita itu diberi khitab
(tanggung jawab) seperti kaum lelaki mendapatkannya.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda,

3

((ﺴِﻠ ٍﻢ
 ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻀ ﹲﺔ
 ﻳ ﺐ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ ِﻢ ﹶﻓ ِﺮ
 )) ﹶﻃﹶﻠ

“Mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap Muslim.”
Sehingga, setiap hal yang kewajiban tidak akan
sempurna kecuali dengan hal itu, maka hal itu adalah

2 Zaadul

ma`ad, Ibnul Qayyim, 3/9
Majah dan lain nya.

3 HR. Ibnu
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wajib pula. 4 Jadi! Mempelajari ilmu aqidah, hukum
seputar shalat, puasa, zakat dan lainnya ada lah wajib.
Sebab, banyak wanita yang terjerumus dala m hal-ha l
bid`ah dan syirik karena ketidakmengertian mereka akan
hal itu. Padahal kita tahu, bahwa ummahatul mukminin
(ibu kaum mukminin) dan wanita salaf, mereka dikenal
dengan kepandaiannya dalam berbagai macam ilmu.
Seperti yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair dari
ayahnya, ia berkata,

ﻭ ﹶﻻ ،ِﺁﻥﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﻋﹶﻠ ﺱ ﹶﺃ
ِ ﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﺍ ِﻣــﺪﺖ ﹶﺃﺣ
 ﻳ ﺭﹶﺃ ﺎ"ﻣ
ﻭ ﹶﻻ ،ٍﻌﺮ ﺸ
ِ ﻭ ﹶﻻ ِﺑ ،ٍﺍﻡﺤﺮ
 ﻭ ﹶﻻ ِﺑ ،ٍﻼﻝ
ﺤﹶ
 ﻭ ﹶﻻ ِﺑ ،ٍﻀﺔ
 ﻳ ِﺑﻔﹶـ ِﺮ
5
"ﻬﹶﺎﻋﻨ ﷲ
ُ ﻲ ﺍ ﺿ
ِ ﺭ ﺸ ﹶﺔ
 ﺎِﺋﻦ ﻋ  ِﻣ،ٍﺴﺐ
 ﻨﻭ ﹶﻻ ِﺑ ،ِﺮﺏ ﻌ ﺚ ﺍﹾﻟ
ِ ﻳ ﺤ ِﺪ
 ِﺑ
“Saya tak mendapati seorangpun yang lebih pandai
dengan al-qur`an, faridhah, halal dan haram, syair,
perkataan arab dan nasab, daripada A isyah Radhiyallahu
‘anha.”
Juga merupakan sebuah kewajiban bagi setiap mahasiswi
yang menuntut ilmu, untuk memperhatikan aulawiyat6
4

Misalnya: Shalat adalah wajib, sementara dia ntara syarat sah shalat adalah
berwudhu, jika seorang hamba shalat tanpa berwudhu maka shala tnya ta k
akan sah. Sehingga berwudhu pada saat seperti ini hukumnya adalah wajib .
5 Sifat Ash-Shafwah, ibnul Jauzi, 1/293
6 Aulawiyat adala h ilmu yang harus dicari pertama kali, seperti ilmu aqid ah
dan fiqh. Disini penulis menerangkan tentang ilmu yang harus dituntut
pertama kali ole h setiap muslim. Jadi seorang muslim, ilmu yang harus
dicarin ya terle bih dahulu adalah ilmu te ntang al-qur`an dan as-sunnah, bukan
ilmu-ilmu umum. Sebab dengan ilmu-ilmu syar`I itulah seseorang bisa
mempraktekkan ajaran agamanya dengan benar, sehingga ia tertuntun untu k

-10 of 54-

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
dan menekuni ushul. 7 Karena ushul adalah ilmu yang
sebenarnya, sedangkan al-masail8 ia hanya cabangcabang dari ushul tersebut. Seperti batang kayu dengan
dahan-dahannya. Jika dahan-dahan itu tidak tumbuh
diatas batang yang kuat, maka lambat laun dahan-dahan
itu akan layu dan rusak.9
2-Berjihad untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki
setelah mempelajariny a.
Inilah yang maksud dari menzakati ilmu dan membela
agama. Sebab mengama lkan atau mempraktekkan ilmu,
merupakan dakwah (mengajak orang lain) kepada ilmu
tersebut, ini suatu hal yang tidak lagi diragukan. Karena
kebanyakan manusia lebih banyak mengikuti ula ma
lewat ama l perbuatannya, ketimbang mengikuti mereka
lewat ucapan-ucapannya.10
3-Berjihad dengan mendakw ahkan ilmu tersebut.
Ini juga termasuk menzakati ilmu dan membela agama.
Sedangkan cara mendakwahkan ilmu, ada lah dengan
amar makruf, nahi mungkar, dan mengajarkannya
kepada manusia. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam
bersabda,

menitih jala n hid up ini dengan benar, terang, lu rus, yang akhirnya ia masuk
surga karenanya. Jika ia sudah memahami ilmu agama dengan benar,
barulah ia mempelajari ilmu-ilmu umum. Allahu a`la m (pent.)
7 Ushul adalah ilmu-ilmu dasar yang seseorang ta k mungkin memahami ilmu
lainnya kecuali dengan ilmu-ilmu tersebut.
8 Masail adala h permasala han-permasalahan yang hadir setelah adanya
ushul.
9 Lihat, Syarh hilyah thalib al-ilmi, Ibnu Utsaimin, hlm. 53
10 Idem, hlm. 53
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ﻤﹶﻠ ِﺔ ﻨﻰ ﺍﻟﺣﺘ ﲔ
 ﺿ
ِ ﺭ ﺍﹾﻟﹶﺄﺕ ﻭ
ِ ﺍﻤﻮ ﺴ
 ﻫ ﹶﻞ ﺍﻟ ﹶﺃﻪ ﻭ ﺘﻣﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜ ﻭ ﻪ ))ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ
ﺱ
ِ ﺎﻌﱢﻠ ِﻢ ﺍﻟﻨ ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﺼﻠﱡﻮ ﹶﻥ
 ﻴﺕ ﹶﻟ
ِ ﻮﻰ ﺍﹾﻟﺤﺣﺘ ﻭ ﺎﺤ ِﺮﻫ
 ﺟ ﻓِﻲ
11
((ﺮ ﻴ ﺨ
 ﺍﹾﻟ
“Sesungguhnya Allah, para malaikat, para penduduk
langit dan bumi, sampai semut-semut dalam lobangnya,
juga ikan-ikan di lautan, semuanya mendoakan
seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.”
4-Berjihad dengan selalu sabar atas segala kepenatan
ketika berdakwah.
Sabar inilah harta sejati yang dimiliki orang-orang
shiddiqin, dan syi`ar orang-orang shalih. Hakekat sabar
adalah, jika seorang Muslim disakiti karena Allah, la lu ia
bersabar dan berusaha bertahan tanpa mengeluh
sedikitpun. Ia tidak memba las keburukan dengan selain
kebaikan, dan tak pernah berusaha untuk memba las
dendam. 12 Karena itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta’ala
yang langsung memba las kesabaran tersebut.

( 10 :ﺏ )ﺍﻟﺰﻣﺮ
ٍ ﺎﻴ ِﺮ ِﺣﺴﻐ ﻢ ِﺑ ﻫ ﺮ ﺟ ﻭ ﹶﻥ ﹶﺃﺎِﺑﺮﻮﻓﱠﻰ ﺍﻟﺼ ﻳ ﺎﻧﻤِﺇ
“Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang
dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (QS. Az-Zumar:
10)

11 HR. At-Tir midzi, ia
12 Lihat, Ishbir

berkata : ini adalah hadits hasan.
wa ihtasib , Abdul Malik Al-Qasem.
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Kedua: Jihad melawan syetan
Jihad melawan syetan ini ada dua macam,
1-Berjihad dengan menolak segala syubhat (hal-ha l
meragukan) yang dilancarkan syetan kepada hamba.
Yaitu menolaknya dengan sesuatu yang yakin.
2-Berjihad dengan menolak segala nafsu syahwat yang
dilancarkan syetan kepada hamba. Caranya adalah
dengan bersabar.13
Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman,

ﻮ ﹶﻥﻮ ِﻗﻨﺎ ﻳﺎِﺗﻨﻮﺍ ﺑِﺂﻳﻭﻛﹶﺎﻧ ﻭﺍﺒﺮﺻ
 ﺎﺎ ﹶﻟﻤﻣ ِﺮﻧ ﻭ ﹶﻥ ِﺑ ﹶﺄﻬﺪ ﻳ ﻤ ﹰﺔ ﻢ ﹶﺃِﺋ ﻬ ﻨﺎ ِﻣﻌﹾﻠﻨ ﺟ ﻭ
( 24 :)ﺍﻟﺴﺠﺪﺓ
“Kami jadikan di antara mereka, pemimpin-pemimpin
yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika
mereka bersabar. Dan adalah mereka meyakini ayatayat Kami.” (QS. As-Sajdah: 24)
Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa`di rahimahullah berkata
dala m tafsiran ayat ini; maksud dari “Pemimpinpemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah
kami”, adalah orang-orang yang mendapat petunjuk
dala m diri mereka, kemudian menunjukkan orang lain
dengan petunjuk tersebut. Merekalah orang-orang yang
paling tinggi derajatnya setelah para nabi dan rasul.
Inilah derajat ash-shiddiqin itu.
13 Zaadul

Ma`ad, Ibnul Qayyim, 3/10
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Mereka mendapat derajat tinggi ini, ketika selalu
bersabar
(ﺍﺮﻭ ــﺒ )ﻟﹶﻤـﱠﺎ ﺻdala m menuntut ilmu. Bersabar dala m
mengajarkan ilmu. Bersabar dalam berdakwah di jalan
Allah, dan bersabar atas segala gangguan yang menimpa
mereka pada ja lan tersebut. Juga sela lu mengenda likan
jiwanya, sehingga tidak masuk ke jurang maksiat dan
tidak terperosok dalam lembah syahwat.
(ﻮﻥﹶ ﻨﻮِﻗ ـﺍ ﺑِﺂﻳﹶﺎﺗِﻨﹶﺎ ﻳﻧﻮﻭﻛﹶﺎ ) “Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat
kami”. Maksudnya; dalam beriman kepada ayat-ayat
Allah Subhanahu wa Ta’ala, mereka sudah mencapai
derajat al-yaqin. Mereka mendapat derajat al-yaqin ini,
karena mereka belajar ilmu tersebut dengan cara yang
benar, mereka langsung mengambil masalah-masa lah
dari dalil-da lilnya yang mufid, kemudian senantiasa
mempelajari
masalah-masa lah
tersebut,
dan
menggunakannya sebagai dalil da la m segala aspek
kehidupan. Akhirnya merekapun sampai pada derajat alyaqin itu.14
Perlu diketahui, bahwa kedua macam jihad ini, yaitu
jihad melawan hawa nafsu dan jihad melawan syetan,
hukumnya adalah fardhu ain. Allah Subhanahu wa Ta’ala
Berfirman,

(53 :ﻮ ِﺀ )ﻳﻮﺳﻒﺭ ﹲﺓ ﺑِﺎﻟﺴ ﺎﺲ ﹶﻟﹶﺄﻣ
 ﻨ ﹾﻔِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ
“Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada
kejahatan.” (QS. Yusuf: 53)

14 Lihat, taisir

al-karim ar-Rahman fi tafsir kala m al-mannan, Abdur Rahman
As-Sa`di, hlm. 604
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Juga berfirman,

(6 :ﺍ )ﻓﺎﻃﺮﺪﻭ ﻋ ﻩ ﺨﺬﹸﻭ
ِ ﺗﻭ ﻓﹶﺎ ﺪ ﻋ ﻢ ﻴﻄﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟ ﹸﻜﺸ
 ﺇِ ﱠﻥ ﺍﻟ
“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka
anggaplah sebagai musuh.” (QS. Fathir: 6)

Ketiga: Jihad melawan orang-orang
kafir dan munafik
Berjihad melawan mereka adalah dengan cara-cara
dibawah ini,
1-Berjihad dengan hati. Berjihad dengan hati ini, jika
seorang muslim atau mus limah meninggalkannya, maka
ia tidak diberi udzur (ampun) sedikitpun.
2-Berjihad dengan lisan. Jihad lewat lisan ini, dengan
menggunakan salah satu dari tiga cara yang terdapat
dala m firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dibawah ini,

ﻲ ﻢ ﺑِﺎﱠﻟﺘِﻲ ِﻫ ﻬ ﺎ ِﺩﹾﻟﻭﺟ ﻨ ِﺔﺴ
ﺤ
 ﻮ ِﻋ ﹶﻈ ِﺔ ﺍﹾﻟ ﻤ ﺍﹾﻟﻤ ِﺔ ﻭ ﺤ ﹾﻜ
ِ ﻚ ﺑِﺎﹾﻟ
 ﺑﺭ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﻉ ِﺇﻟﹶﻰ
 ﺩ ﺍ
( 125 :ﻦ )ﺍﻟﻨﺤﻞ ﺴ
 ﺣ ﹶﺃ
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan
hikmah, dan pelajaran yang baik, serta bantahlah
mereka dengan cara yang baik.” (QS. An-Nahl: 125)
Berdakwah bilhikmah (dengan hikmah), yaitu berdakwah
kepada siapapun dengan bijak; sesuai keadaan,
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pemaha man,
pribadi.

dan

penerimaan

dari

masing-masing

Diantara contoh berdakwah dengan hikmah, adalah
mendakwahkan ilmu memulai dengan yang paling
penting, kemudian yang penting, dan paling mudah
dipahami. Juga dengan cara yang bisa diterima secara
lebih sempurna, dengan lemah lembut, dan penuh kasih
sayang. Jika seseorang dengan dakwah bilhikmah ini
tidak mau menurut, maka seorang dai mengganti
caranya dengan memberi mau`idzah (nasehat) yang
baik, yaitu menyuruh atau melarang seseorang dibarengi
dengan targhib (memikat) dan tarhib (menakut-nakuti).15
Jika sang mad`u menganggap bahwa perbuatan buruknya
adalah suatu kebenaran, atau malah mengajak orangorang untuk mengerjakan kebatilan tersebut, maka ia
dibantah dengan cara yang lebih baik. Tetapi jida l
(membantah) ini, sebaiknya tidak dilakukan kecuali oleh
seseorang yang memiliki banyak ilmu, yang dengannya
sang dai mampu menolak segala syubhat yang
dilancarkan mad`u tersebut.
3-Berjihad dengan harta.
Asy-Syaikh Ibnu Qasem An-Najdi berkata tentang firman
Allah Subhanahu wa Ta’ala dibawah ini,

ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﻢ ﻓِﻲ ﺴ ﹸﻜ
ِ ﻧ ﹸﻔ ﻭﹶﺃ ﻢ ﺍِﻟ ﹸﻜﻣﻮ ﻭﺍ ِﺑﹶﺄﺎ ِﻫﺪﻭﺟ ﻭِﺛﻘﹶﺎﻟﹰﺎ ﻭﺍ ِﺧﻔﹶﺎﻓﹰﺎﻧ ِﻔﺮ ﺍ
(41 :ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ )ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ
15 Lihat, taisir al- karim ar-Rahman fi tafsir kala m al-mannan, Abdur Rahman
As-Sa`di, hlm. 404
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“Berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan atau
berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan
Allah.” (QS. At-Taubah: 41)
Asy-Syaikh Ibnu
Qasem berkata, “Adalah sebuah
kewajiban bagi orang-orang kaya untuk mengeluarkan
nafkah di jalan A llah. Atas hal ini pula, maka
diwajibkan kepada para wanita untuk berjihad dengan
harta jika mereka memiliki kelebihan harta. Hal ini
adalah wajib, seperti wajibnya zakat atas mereka.”16
4-Berjihad dengan jiw a.
Jihad dengan jiwa tidak diwajibkan atas kaum wanita,
hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Tetapi jihad
mereka adalah mengobati dan memberi minum orangorang terluka, seperti yang terjadi pada perang Uhud,
sebagaimana dikatakan Anas bin Malik Radhiyallahu
‘anha,

ﺎﻬﻤ ﻧﻭِﺇ ﻴ ٍﻢ ﺳﹶﻠ ﻡ ﻭﹸﺃ ﺑ ﹾﻜ ٍﺮ ﺖ ﹶﺃﺑِﻲ
 ﻨ ﺸ ﹶﺔ ِﺑ
 ﺎِﺋﺖ ﻋ
 ﻳ ﺭﹶﺃ ﺪ ﻭﹶﻟ ﹶﻘ "
ﺎﻮِﻧ ِﻬﻤﻣﺘ ﻋﻠﹶﻰ ﺏ
 ﺮ ﺍ ِﻥ ﺍﹾﻟ ِﻘﻨ ِﻘﺰﺗ ﺎﻮِﻗ ِﻬﻤﻡ ﺳ ﺪ ﺧ ﻯﺎ ِﻥ ﹶﺃﺭﺮﺗ ﻤ ﺸ
 ﻤ ﹶﻟ
ﺗﺠِﻴﺌﹶﺎ ِﻥ ﻢ ﺎ ﹸﺛﻤﹶﻠ َﺂِﻧﻬ ﺘﺎ ِﻥ ﹶﻓﺮ ِﺟﻌ ﺗ ﻢ ﻮﻡِ ﹸﺛ ﺍ ِﻩ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺗ ﹾﻔ ِﺮﻏﹶﺎِﻧِﻪ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﹾﻓﻮ
17
"ﻮ ِﻡ ﺍ ِﻩ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺘ ﹾﻔ ِﺮﻏﹶﺎِﻧ ِﻪ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﹾﻓﻮﹶﻓ
“Sungguh saya melihat A isyah binti A bu Bakar dan
Ummu Sulaim (di medan perang Badar), keduanya
16 Haasyiah

Ar-Raudh Al-Murbi`, Abdur Rahman bin Qasem An-Najdi, 4/256
HR. Al-Bukhari, kitab al-maghazi no, 3757. lihat pula , Ar-Rahiq AlMakhtum, hlm. 268
17
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mengangkat tsaubnya18 dari telapak kaki, sampai saya
melihat kedua betis mereka. Keduanya memasukkan air
ke dalam geriba19 , lalu meminumkan air itu ke mulut
kaum (orang-orang yang terluka), kemudian keduanya
kembali untuk memenuhi geriba-geriba tersebut dan
datang lagi untuk meminumkan air di mulut kaum.”

Keempat: Jihad melawan kemungkaran,
kedzaliman dan perbuatan bid`ah

ﻮ ﹶﻝ ﺳ ﺭ ﺖ
 ﻌ ﺳ ِﻤ :ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻨ ﻋ ﷲ
ُ ﻲ ﺍ ﺿ
ِ ﺭ ﻱ
 ﺪ ِﺭ ﺨ
 ﻴ ٍﺪ ﹶﺍﹾﻟ ﺳ ِﻌ ﻲ ﻦ ﺃﹶِﺑ ﻋ
ﺍﻨ ﹶﻜﺮ ﻣ ﻢ ﻨ ﹸﻜ ﺭﺃﹶﻯ ِﻣ ﻦ ﻣ )) :ﻮ ﹸﻝ ﻳ ﹸﻘ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﷲ
ِﺍ
ﻊ ﹶﻓِﺒ ﹶﻘﹾﻠِﺒ ِﻪ ﺘ ِﻄﺴ
 ﻳ ﻢ ﺎِﻧ ِﻪ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ ﹶﻓِﺒِﻠﺴﺘ ِﻄﻊﺴ
 ﻳ ﻢ ﻴ ِﺪ ِﻩ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻟﻩ ِﺑ ﺮ ﻴﻐ ﻴﹶﻓ ﹾﻠ
20
((ﺎ ِﻥﻒ ﺍﹾﻟِﺈﳝ
 ﻌ ﺿ
 ﻚ ﹶﺃ
 ﻭ ﹶﺫِﻟ
Dari A bu Said Al-Khudri Radhiyallahu ‘anha ia berkata,
saya mendengar rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam
bersabda,
“Barangsiapa
dari
kalian
melihat
kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangan.

18

Tsaub adalah baju terusan yang biasa dipakai orang-orang arab, seperti
jubah.
19 Tempat air terbuat dari kulit.
20 HR. Muslim, kitab al-iman.

-18 of 54-

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
Jika tidak mampu maka dengan lisan. Jika tidak mampu
maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman.”
Yang pertama adalah dengan tangan. Hal ini jika
seseorang ma mpu melakukannya, atau ini dikhususkan
bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jika tidak
ma mpu, atau meyakini seandainya ia merubah
kemungkaran dengan tangan bakal mendatangkan
kemungkaran yang lebih besar, maka ia berpindah
dengan lisan, dan tetap mengikut pada firman Allah yang
berbunyi,

ﻲ ﻢ ﺑِﺎﱠﻟﺘِﻲ ِﻫ ﻬ ﺎ ِﺩﹾﻟﻭﺟ ﻨ ِﺔﺴ
ﺤ
 ﻮ ِﻋ ﹶﻈ ِﺔ ﺍﹾﻟ ﻤ ﺍﹾﻟﻤ ِﺔ ﻭ ﺤ ﹾﻜ
ِ ﻚ ﺑِﺎﹾﻟ
 ﺑﺭ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﻉ ِﺇﻟﹶﻰ
 ﺩ ﺍ
( 125 :ﻦ )ﺍﻟﻨﺤﻞ ﺴ
 ﺣ ﹶﺃ
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan
hikmah, dan pelajaran yang baik, serta bantahlah
mereka dengan cara yang baik.” (QS. An-Nahl: 125)
Ayat ini sudah saya jelaskan di depan.21 Kemudian, jika
dengan lisan tetap tidak mampu, maka seseorang
berjihad dengan hatinya, setelah itu setiap Muslim dan
mus limah tidak diberi udzur (ampun) jika meninggalkan
tingkatan terakhir ini, apapun alasannya.
 

21 Lihat halaman, 11
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TEMPAT-TEMPAT DIMANA WANITA
MUSLIMAH HARUS MENOLONG
AGAMANYA
1- Sekolahan
A. Ibu guru:
•
•

•

•

Jadilah panutan bagi murid-murid dan mahasiswi
anda dalam berpakaian, berpenampilan, berakhlaq
mulia, dan da la m keikhlasan beramal.
Diskusikan bersama mereka berbagai masalah yang
menjadi problem diantara mereka. Yaitu dengan
gaya bahasa yang indah, percakapan yang lemah
lembut dan kata-kata yang memikat.
Manfaatkan sebaik mungkin setiap kesempatan yang
ada; dengan selalu memberi nasehat, teguran, dan
memupuk da la m diri mereka cita-cita untuk
membela agama Isla m.
Jelaskan kepada mereka bahaya yang selalu
dilancarkan musuh-musuh Islam kepada para wanita,
baik musuh dari luar maupun dari dala m.

B. Guru pembimbing di mushalla:
•

Ibu guru yang menjadi pembimbing di mushalla
kampus atau sekolah, dia lah wanita yang paling
dekat dengan hati para mahasiswi, dan pa ling dekat
dengan ibu-ibu guru lainnya. Sebab dialah yang
menjadi panutan di mata mereka. Karena itu wahai
saudariku yang menjadi pembimbing mushalla !
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•

•

•

•

Berusaha keraslah untuk evaluasi diri terhadap segala
perbuatan anda secara terus menerus.
Jadikan segala kegiatan anda berkisar pada hal-ha l
yang berhubungan dengan ilmu, nasehat, dan
mempraktekkan ilmu yang telah anda pelajari pada
dunia nyata.
Semangati para mahasiswi untuk ikut serta dala m
halaqah tahfidz al-qur`an, asuhlah mereka da la m
menghafa lkannya, dan tanyakan sela lu keadaan
mereka saat tidak hadir.
Ikut sertakan para mahasiswi yang tidak ikut dala m
kegiatan mushalla. Seperti meminta bantuan dari
mereka pada setiap kegiatan yang ada, apakah itu
dengan
membagi-bagi
buku,
kaset,
atau
mengumpulkan dana.
Pilihlah cara terbaik untuk membenarkan kesalahan
orang. Setiap individu sesuai dengan keadaannya
masing-masing.

C. Mahasiswi
Kebanyakan mahasiswi, baik di sekolah maupun di
kampus, sela lu menghabiskan waktu mereka bersama
teman-temannya. Maka manfaatkanlah kesempatan ini
dengan hal-ha l berikut:
•
•
•

Mengajak mereka melakukan suatu hal baik, dan
memberi info kepada mereka mengenai berita-berita
kaum mus limin di dunia.
Mendiskusikan beberapa kesalahan yang biasa
dilakukan para wanita.
Memberi hadiah kepada mereka berupa buku-buku,
atau kaset-kaset yang bermanfaat.
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•

Cobalah menggunakan surat ketika mengajak
seseorang untuk berbuat baik, atau ketika
membenarkan kesalahannya. Tentunya dengan tetap
memperhatikan cara yang lemah lembut.

2- Rumah:
A. Suami:
•
•
•

Membantunya berbuat taat kepada Allah Subhanahu
wa Ta’ala.
Memberikan nasehat dan bermusyawarah dengannya.
Mengajaknya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa
Ta’ala dan berjihad di jalan-Nya.

B. Anak-anak:
•

•
•
•
•
•

Membuat hati mereka sela lu bergantung kepada
Allah Subhanahu wa Ta’ala semenjak kecil. Karena
perkataan yang pertama kali diperdengarkan kepada
telinga mereka adalah, laa ilaaha illa llaah.
Senantiasa berdzikir dan mengajarkan dzikir tersebut
kepada mereka.
Menanamkan perasaan muroqobatullah (sela lu
diawasi Allah) pada jiwa mereka.
Memperkenalkan kepada mereka hukum hala l dan
haram.
Membiasakan mereka untuk mengerjakan amalanama lan wajib, seperti shalat dan puasa.
Mengajarkan al-qur`an al-karim, dan menyemangati
mereka untuk menghafalnya, memahami dan
mempraktekkannya. Juga mengajarkan kepada
mereka sunnah nabi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
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•
•
•

•
•
•

Mengembangkan minat baca mereka dengan
membelikan buku-buku dan cerita-cerita yang
bermanfaat.
Mendidik mereka untuk memenuhi hak-hak orang lain
dan berbuat bajik kepada mereka.
Membiasakan mereka untuk berdakwah kepada Allah,
ber-amar
makruf dan nahi munkar. Serta
menjelaskan kepada mereka sopan santun dan tata
cara dalam menyampaikan dakwah, serta amar
ma`ruf nahi munkar itu.
Menjelaskan kepada mereka rencana-rencana busuk
yang dirancang para musuh isla m.
Memilih sekolahan-sekolahan yang unggul buat
mereka. Apakah itu dari sisi kegiatan, atau guru
pengajarnya.
Mendidik mereka untuk berbakti kepada dua orang
tua dan selalu bersilaturrahim.

C. Pembantu:
•
•
•

Memberikan panutan yang baik kepada mereka
dengan muama lah yang baik, selalu rendah hati, dan
iltizam22 dengan ajaran-ajaran agama.
Mengajarkan kepada mereka ajaran Islam yang belum
dimengertinya.
Memberi mereka hadiah berupa buku-buku dan
kaset-kaset islami yang ditulis dan direkam dengan
bahasa mereka.23

22Konsekwen

dala m menjalankan perin tah ata u menjauhi larangan agama.
diketahui, hampir seluruh pembantu rumah tangga di Arab Saudi dan
sopir-sopir adalah orang asing.
23Perlu
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3- Tempat berkumpulnya para wanita:
A. Yang khusus, seperti pertemuan rutin keluarga:
1. Memanfaatkan waktu yang ada dengan memberikan
semacam pidato atau nasehat kepada mereka.
2. Menceritakan kisah-kisah orang saleh.
3. Menyelenggarakan
perlombaan
yang
sifatnya
diniyah24 dan tsaqafiyah.25
4. Mengajak
seluruh
peserta
untuk
mengikuti
percakapan dan diskusi yang bermanfaat mengenai
kaum mus limin di seluruh dunia.
B. Yang umum, seperti pasar-pasar khusus wanita
dan rumah sakit-rumah sakit:
•

•

Membagikan kaset atau selebaran yang berisi nasehat
kepada para wanita yang ada di tempat tersebut,
sambil mengumumkan kepada mereka adanya
ceramah kewanitaan yang bermanfaat bagi para
wanita.
Menaruh buku-buku islami di ruang tunggu yang ada
dala m rumah sakit.

4- Media masa:
Media masa adalah media yang dibaca oleh masyarakat
luas, karena itu manfaatkan kesempatan ini untuk
membela Isla m, diantaranya dengan melakukan hal-ha l
dibawah ini:

24Berhubungan

dengan masalah agama.
dengan ilmu pengetahuan.

25Ilmiyah, penuh
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•
•
•

•

Menulis artikel yang membahas tuntas masalahmasalah aga ma.
Menyadarkan kaum mus limin dari kesalahankesalahan yang banyak terjadi diantara mereka.
Membantah artikel-artikel yang mengajak kepada
keburukan, atau menampakkan permusuhannya
terhadap islam dan kaum mus limin. Termasuk da la m
hal ini, membela kehormatan kaum mus limin,
terutama para imam dan ula ma.
Memberikan ide dan masukan kepada majalahmaja lah
dan
stasiun
televisi
islam untuk
mengetengahkan pembahasan-pembahasan yang
perlu didiskusikan.
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FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG
SESEORANG UNTUK MEMBELA
AGAMANYA
1-Mencintai Allah Subhanahu wa Ta’ala dan

rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam.
Serta mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa
Ta’ala dan rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa Salam atas
segala cinta yang ada. Seperti dala m hadits,

ﻪ ﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﻳ ﹸﻜ  َﹶﺃ ﹾﻥ:ﺎ ِﻥﻭ ﹶﺓ ﺍﹾﻟِﺈﳝ ﺣﻠﹶﺎ ﻦ ﺪ ِﺑ ِﻬ ﺟ ﻭ ﻦ ﻓِﻴ ِﻪ ﻦ ﹸﻛ ﻣ ﺙ
))ﹶﺛﻠﹶﺎ ﹲ
26
((... ﺎﻫﻤ ﺍﺎ ِﺳﻮﻴ ِﻪ ِﻣﻤ ﺐ ِﺇﹶﻟ
 ﺣ ﻪ ﹶﺃ ﻮﹸﻟﺭﺳ ﻭ
“A da tiga sifat, yang jika seseorang memiliki ketiga
sifat tersebut ia bakal merasakan lezatnya iman, yaitu
jika A llah Subhanahu wa Ta’ala dan rasul-Nya
Shallallahu ‘alaihi wa Salam lebih ia cintai dari selain
keduanya...”
Kecintaan ini bakal terwujud jika seorang muslimah
melakukan berbagai ketaatan, meniggalkan maksiat,
membela sunnah rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam,
membela ajarannya Shallallahu ‘alaihi wa Salam, dan
berakhlaq seperti akhlaq beliau Shallallahu ‘alaihi wa
Salam.

26HR. Al-Bukhari

dan Muslim.
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2-Ikhlas dan tingginya cita-cita
Sesungguhnya hanya tergantung pada niat, cita-cita,
pengorbanan dengan harta, waktu, kerja keras,
pemikiran, kehendak, dan semangat besar untuk
menolong agama Allah-lah, akan datang taufiq dan
pertolongan Allah kepada anda. Karena ma`unah
(pertolongan) dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, turun
kepada hamba sesuai dengan kadar cita-citanya,
keteguhan, dan pengorbanannya. Sedangkan kehinaan
akan turun sesuai dengan hal itu pula. 27
Jadi, tujuan mulia ini hanya bisa dicapai dengan citacita tinggi dan niat yang tulus. Dan hal ini tidak bisa
berjalan mulus kecuali dengan meninggalkan tiga
perkara di bawah ini, yaitu:
1. Al-`Awaaid, senang kenyamanan dan rehat, serta
mencintai apa saja yang disenangi kebanyakan
manusia,
berupa
ketenteraman
hidup
dan
kemewahan.
2. Al-`Awaaiq, berbagai macam penyelewengan agama,
baik lahir maupun batin.
3. Al-`Alaaiq, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa
Ta’ala dan Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa Salam
yang hati manusia bergantung padanya, berupa
kelezatan dunia, syahwat-syahwat, dan kawan-kawan
yang seseorang sangat bergantung kepada mereka.28

27Al-Fawaid , Ibnul

Qayyim, hlm. 97
Qayyim, hlm. 97

28Al-Fawaaid, Ibnul
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3-Mengerjakan

shalat-shalat nafilah dan
banyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa
Ta’ala

Inilah yang disebut dengan bekal hati, senjata rohani,
dan cara untuk mendapat kecintaan dari Alla h
Subhanahu wa Ta’ala. Disebutkan dala m sebuah hadits
dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anha ia berkata,
rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda, Alla h
Subhanahu wa Ta’ala Berfirman,

ﻲ ﺏ ِﺇﹶﻟ
 ﺮ ﺗ ﹶﻘ ﺎﻭﻣ ،ِﺮﺏ ﺤ
 ﻪ ﺑِﺎﹾﻟ ﺘﻧﺪ ﺁ ﹶﺫ ﺎ ﻓﹶ ﹶﻘﻭِﻟﻴ ﻯ ﻟِﻲﺎﺩﻦ ﻋ ﻣ ))
ﺍ ﹸﻝﻳﺰ ﺎﻭﻣ ،ِﻴﻪ ﻋﹶﻠ ﻪ ﺘـﺮﺿ ﺘﺎ ﺍ ﹾﻓﻲ ِﻣﻤ ﺐ ﺇِﹶﻟ
 ﺣ ﻲ ٍﺀ ﹶﺃ ﺸ
 ﺒﺪِﻱ ِﺑ ﻋ
ﺖ
 ﻨ ﻪ ﹸﻛ ﺘﺒﺒﺣ  ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﺃ،ﺒﻪﻰ ﹸﺃ ِﺣﺣﺘ ﺍِﻓ ِﻞﻨﻮﻲ ﺑِﺎﻟ ﺏ ِﺇﹶﻟ
 ﺮ ﺘ ﹶﻘﻳ ﺒﺪِﻱ ﻋ
ﻩ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﺪ ﻳﻭ ،ِﺮ ِﺑﻪ ﺼ
ِ ﺒ ﻳ ﻩ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺮ ﺼ
 ﺑﻭ ،ِﻊ ِﺑﻪ ﻤ ﺴ
 ﻳ ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻌ ﻤ ﺳ
،ﻨﻪﻴﻋ ِﻄ ﺳﹶﺄﹶﻟﻨِﻲ ﹶﻟﹸﺄ ﻭِﺇ ﹾﻥ ،ﺎﻤﺸِﻲ ِﺑﻬ ﻳ ﻪ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﺟﹶﻠ ﻭ ِﺭ ،ﺎﺶ ِﺑﻬ
 ﺒ ِﻄ ﻳ
29

((ﻪ ﻧﺎ ﹶﺫﻧِﻲ ﹶﻟﹸﺄﻋِﻴ ﹶﺬﺘﻌﺳ ﻭﹶﻟِﺌ ِﻦ ﺍ

“Barangsiapa memusuhi siapapun dari wali-Ku, maka
Saya Mengumumkan peperangan dengannya. Dan tidak
ada sesuatu paling Kucinta, yang dipergunakan hambaKu untuk mendekatkan diri kepada-Ku, selain hal-hal
yang kuwajibkan atasnya. Hamba-Ku akan senantiasa
mendekatkan diri pada-Ku dengan ibadah-ibadah nafilah
sampai
Saya
Mencintainya.
Jika
Saya
sudah
29HR. Al-Bukhari.

-28 of 54-

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
mencintainya, maka Saya adalah telinga yang
digunakannya untuk mendengar, Saya adalah matanya
yang ia gunakan untuk melihat, Saya adalah tangan yang
digunakannya untuk memukul, dan kaki yang ia gunakan
untuk berjalan. Jika memohon pada-Ku ia pasti
Kukabulkan, dan jika meminta perlindungan, pasti ia
Kulindungi.”

4-Kesabaran.
Sabar dalam iman kedudukannya seperti kepala pada
jasad manusia. Jika kepala terputus, maka jasad itu tak
akan berguna selamanya.30 Allah Subhanahu wa Ta’ala
Berfirman,

ﻊ ﻣ ﻪ ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺍﻟﺒ ِﺮ ﻭ ﺼ
 ﻮﺍ ﺑِﺎﻟﺘﻌِﻴﻨﻮﺍ ﺍﺳﻣﻨ ﻦ ﺀَﺍ ﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻳﻬﺎﹶﺃﻳ
(153 :ﻦ )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺎِﺑﺮِﻳﺍﻟﺼ
“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan
(kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat,
sesungguhnya A llah beserta orang-orang yang sabar.”
(QS. Al-Baqarah: 153)
Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menyebutkan kata
sabar ini pada tempat sebanyak sembilan puluh lebih
dala m a l-qur`an. Kemudian setelah menyebut kesabaran
itu, Dia Subhanahu wa Ta’ala Mengikutsertakan derajat
dan
kebaikan
melimpah
bersamanya,
serta
mengumpulkan banyak perkara mulia bagi orang-orang

30Al-Fawaaid, Ibnul

Qayyim, hlm. 97
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penyabar yang tidak dikumpulkan buat orang-orang
selain mereka. Dia Berfirman,

ﻢ ﻫ ﻚ
 ﻭﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ ﻤ ﹲﺔ ﺣ ﺭ ﻭ ﻢ ﺑ ِﻬﺭ ﻦ ﺕ ِﻣ
 ﺍﹶﻠﻮﻢ ﺻ ﻴ ِﻬ ﻋﹶﻠ ﻚ
 ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ
(157 :ﻭ ﹶﻥ )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓﺘﺪﻬ ﻤ ﺍﹾﻟ
“Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang
sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka
itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. AlBaqarah: 157)
Jadi! Petunjuk, rahmat, dan shalawat, hanya
dikumpulkan bagi orang-orang penyabar.31 Dan perlu
diketahui, bahwa sabar itu ada tiga macam;
1. Sabar tidak mengerjakan hal-hal haram.
2. Sabar selalu menunaikan kewajiban.
3. Sabar dala m menghadapi segala bencana.

5-Tawakkal kepada Allah
Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman,

(3 :ﻪ )ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺒﺴ
 ﺣ ﻮ ﻬ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﻓ ﻮ ﱠﻛ ﹾﻞ ﺘﻳ ﻦ ﻣ ﻭ
“Barangsiapa bertawakkal kepada A llah niscaya Allah
akan mencukupkan (keperluan) nya.” (QS. Ath- Thalaq :
3)
Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala ini ada dua
macam,
31Lihat, Ishbir

wa ihtasib , Abdul Malik Al-Qasem, hlm. 7
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Pertama: Bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa
Ta’ala dalam memperoleh segala kebutuhan dan bagian
dunia, atau bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa
Ta’ala dala m menolak segala yang tidak disenangi dari
musibah-musibah dunia.
Kedua: Bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala
dala m mendapat apapun yang disukai dan diridhai.
Berupa; iman, keyakinan, jihad, dan berdakwah.
Jika sang hamba bertawakkal kepada Allah Subhanahu
wa Ta’ala pada bagian kedua dari tawakkal ini, niscaya
Allah Subhanahu wa Ta’ala mencukupinya dari yang
pertama secara sempurna. Dan jika ia hanya
bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala pada
bagian pertama saja tanpa yang kedua, ia tetap akan
dicukupi, namun da mpak positif dari tawakkal pada
bagian kedua tidak akan didapatnya.32

6-Muhasabah (evaluasi diri)
Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘anha berkata,

ﻢ ﺴ ﹸﻜ
 ﻧ ﹸﻔﺍ ﹶﺃـﻮﻭ ِﺯﻧ ،ﺍﺒﻮﺳ ﺤﹶﺎﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﻢ ﹶﻗ ﺴ ﹶﻜ
ـ
ُ ﺍ ﺃﹶﻧـْﻔﺒﻮﺎ ِﺳ"ﺣ
ﺍ ﹶﺃ ﹾﻥﺏ ﹶﻏﺪ
ِ ﺎﺤﺴ
ِ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﻴ ﹸﻜ ﻋﹶﻠ ﻮ ﹸﻥ ﻫ ﻪ ﹶﺃ ﻧ ﹶﻓِﺈ،ﺍﻧﻮﺯ ﻮ ﺗ ﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻗ
33
"ﻡ ﻮ ﻴﻢ ﺍﹾﻟ ﺴ ﹸﻜ
 ﻧ ﹸﻔ ﺍ ﹶﺃﺒﻮﺤﹶﺎ ِﺳﺗ
32 Al-Fawaaid , Ibnul

Qayyim, hlm. 86
Jauzi, 1/9 5

33 Sifat Ash-Shafwah, Ibnul
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“Koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi,
timbang-timbanglah diri kalian sebelum kalian
ditimbang-timbang. Karena menghitung-hitung diri pada
hari ini, lebih mudah bagi kalian daripada besok (hari
kiamat).”
Saudaraku...
Muhasabah ini ada dua macam,
1. Jika seseorang memikirkan baik-baik setiap keinginan
yang hendak dikerjakannya. Ia tidak terburu-buru
mengerjakan suatu perbuatan, sampai tahu dengan
jelas bahwa mengerjakan perbuatan itu adalah lebih
baik daripada meninggalkannya.
2. Mengoreksi kemba li dirinya setelah
selesai. Ha l ini terbagi menjadi tiga,
-

-

pekerjaan

Mengoreksi
diri
atas
ketaatan
yang
dikerjakannya tapi kurang sempurna.
Mengoreksi diri atas perbuatan, yang
meninggalkannya adalah lebih baik daripada
mengerjakannya.
Mengoreksi diri atas perkara-perkara mubah
yang biasa dikerjakannya; untuk apa ia
mengerjakan
hal
itu?
Apakah
ia
mengerjakannya karena mengharap wajah
Allah dan negeri akhirat, ataukah ia
mengerjakannya hanya karena dunia?34

34Lihat,

Mawaarid adz-Dzam`aan li duruus Az-Zamaan, Abdul Aziz AsSalman, 1/186
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7-Kawan-kawan yang shalih
Dari Abu Musa Al-Asy`ari Radhiyallahu ‘anha bahwasanya
nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda,

ﺎ ِﻣ ِﻞﻮ ِﺀ ﹶﻛﺤ ﺴ
 ﺲ ﺍﻟ
ِ ﺠﻠِﻴ
 ﺍﹾﻟﺎِﻟ ِﺢ ﻭﺲ ﺍﻟﺼ
ِ ﺠﻠِﻴ
 ﻣﹶﺜ ﹸﻞ ﺍﻟﹾ ﺎﻧﻤ))ِﺇ
،ﻳﻚﺤ ِﺬ
 ﻳ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥﻚ ِﺇﻣ
ِ ﺴ
 ﺎ ِﻣ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ِﻤ ﹶﻓﺤ،ِﺎِﻓ ِﺦ ﺍﹾﻟ ِﻜﲑﻭﻧ ﻚ
ِ ﺴ
 ﺍﹾﻟ ِﻤ
ﺦ ﺎِﻓﻭﻧ ،ﺒﺔﹰﻴﺎ ﹶﻃﻪ ِﺭﳛ ﻨ ﺪ ِﻣ ﺠ
ِ ﺗ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥﻭِﺇﻣ ،ﻨﻪ ﻉ ِﻣ
 ﺎﺒﺘﺗ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥﻭِﺇﻣ
35
((ﺧﺒِﻴﹶﺜ ﹰﺔ ﺎﺪ ِﺭﳛ ﺠ
ِ ﺗ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥﻭِﺇﻣ ،ﺑﻚﺎﻕ ِﺛﻴ
 ﺤ ِﺮ
 ﻳ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥﺍﹾﻟ ِﻜ ِﲑ ِﺇﻣ
“Perumpamaan kawan yang saleh dan kawan yang
buruk, seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai
besi. Seorang penjual minyak wangi, kemungkinan akan
memberi anda minyak wangi itu, atau anda membeli
darinya, atau paling tidak anda mendapat bau harum
darinya. Sedangkan seorang pandai besi, kemungkinan ia
akan membakar baju anda, atau anda pasti mendapat
bau yang busuk darinya.”
Jadi, memilih teman-teman salihah yang selalu
membantu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa
Ta’ala adalah suatu kewajiban bagi setiap wanita
beriman. Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman,

ﻲ ﺸ
ِ ﻌ ﺍﹾﻟﺍِﺓ ﻭﻐﺪ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ﻬ ﺑﺭ ﻮ ﹶﻥﺪﻋ ﻳ ﻦ ﻊ ﺍﻟﱠﺬِﻳ ﻣ ﻚ
 ﺴ
 ﻧ ﹾﻔ ﺮ ﺻِﺒ
 ﺍﻭ
(28 :ﻪ )ﺍﻟﻜﻬﻒ ﻬ ﺟ ﻭ ﻭ ﹶﻥﻳﺮِﻳﺪ
35Muttafaq

`alaih .
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“Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang
berdoa kepada Tuhannya di pagi dan senja hari dengan
mengharap wajah-Nya.” (QS. Al-Kahfi: 28)
Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,

ﻴ ِﻪ ﻉ ِﻓ
 ﺭ ﺰ ﺗ ﻰﺣﺘ ﺴ ِﻪ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻦ ﻚ ِﻣ
 ﻨﻣ ﱠﻜ ﻦ ﻣ ﻚ
 ﺱ ﹶﻟ
ِ ﺎﻊ ﺍﻟﻨ ﻧ ﹶﻔ "ﹶﺃ
ﻚ
 ﻌِﺘ ﻨ ﹶﻔﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﻚ
 ﻮ ِﻥ ﹶﻟ ﻌ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻌ ﻪ ِﻧ ﻧ ﹶﻓِﺈ،ﻓﺎﹰﺮﻭ ﻌ ﻣ ﻪ ﻊ ﹶﻟ ﻨﺼ
 ﺗﻭ  ﹶﺃ،ﺍﻴﺮ ﺧ
ﻭ ﻚ ِﺑ ِﻪ ﹶﺃ
 ﻧِﺘﻔﹶﺎ ِﻋﻴ ﹶﻘ ِﺔ ِﻣ ﹾﺜ ﹸﻞ ِﺍﺤ ِﻘ
 ﻚ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
 ﻪ ِﺑ ﻋ ﻧِﺘﻔﹶﺎ  ﻓﹶﺎ،ﻭﻛﹶﻤﺎﹶِﻟﻚ
ﻲ ﺼ
ِ ﻌ ﺗ ﻰﺣﺘ ﻚ
 ﻨ ﻪ ِﻣ ﺴ
 ﻧ ﹾﻔ ﻦ ﻣ ﱠﻜ ﻦ ﻣ ﻚ
 ﻴ ﹶﻠﺱ ﻋ
ِ ﺮ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﺿ
 ﻭﹶﺃ ،ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜﺮ
36
"ﻚ
 ﺼ
ِ ﻧ ﹾﻘﻭ ﻚ
 ﺮِﺗ ﻀ
 ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﻚ
 ﻮ ﹲﻥ ﹶﻟ ﻋ ﻪ ﻧ ﹶﻓِﺈ،ِﻴﻪ ﷲ ِﻓ
َﺍ
“Orang yang paling bermanfaat bagi anda, yaitu yang
memberi kesempatan pada anda untuk menanam
kebaikan pada dirinya, atau memberi kesempatan
kepada anda untuk berbuat suatu kemakrufan padanya.
Orang seperti inilah sebaik-baik penolong yang membuat
anda menjadi berguna dan menjadi sempurna. Jadi,
ketika ia mengambil manfaat dari anda, hakekatnya
adalah anda yang mengambil manfaat darinya, atau
bahkan lebih besar dari itu.
Sedangkan orang yang paling mencelakakan anda,
adalah yang memberi kesempatan pada anda untuk
berbuat maksiat kepada Allah Shallallahu ‘alaihi wa
Salam. Orang semacam inilah yang membantu anda

36Al-Fawaaid, Ibnul

Qayyim, hlm. 192
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mencelakakan diri anda, sehingga anda menjadi manusia
yang banyak kekurangan.”

8-Al-Iqtida`:
Yaitu mengikut gerak-gerik ummahatul muk minin (para
isteri nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam), dan para
wanita salaf. Caranya dengan membaca riwayat hidup
mereka, dan mempelajari sikap-sikap mereka dala m
membela agama ini.

9-Tsiqah:
Tsiqah yaitu sangat yakin dengan datangnya pertolongan
dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Karena Allah Subhanahu
wa Ta’ala telah berjanji akan memenangkan orang-orang
yang menolong-Nya, sampai kapanpun. Dia Berfirman,

(40 :ﻩ )ﺍﳊﺞ ﺮ ﺼ
 ﻨ ﻳ ﻦ ﻣ ﻪ ﺮ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﺼ
 ﻨ ﻴﻭﹶﻟ
“Sesungguhnya Allah pasti menolong orang
menolong (agama) -Nya.” (QS. Al-Hajj: 40)

yang

10-Selalu

mengingat
mati,
merenungi
kenikmatan surga dan mengingat-ingat siksaan
dalam neraka.
Hal ini perlu dilakukan. Sebab, orang yang mengingat
mati, ia bakal berama l untuk kematian itu, dan berama l
untuk hal-hal yang bakal dihadapinya setelah mati. Ia
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juga bakal menjauhkan hatinya dari ketergantungan
dengan dunia.
Sedangkan
siapapun
yang
sela lu
merenungkan
kenikmatan surga yang bakal didapatnya, niscaya segala
kesulitan yang dihadapinya menjadi ringan. Ia bakal
mengorbankan segalanya; jiwa, harta, dan waktu, demi
mencapai surga tersebut.
Dan siapapun yang senantiasa merenung siksaan dala m
neraka, ia akan terus berusaha menjauhkan diri dari
neraka itu dan mencari keselamatan darinya.
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BUAH DAN HASIL DARI MENOLONG
AGAMA ALLAH Subhanahu wa Ta’ala

1-Mendapatkan pahala yang terus menerus.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam telah
memberitahukan hal ini kepada kita. Dari Abu Mas`ud,
Uqbah bin Amru Al-Anshari Radhiyallahu ‘anha ia
berkata, rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam
bersabda,

37

((ــ ِﺮ ﻓﹶﺎ ِﻋِﻠ ِﻪﻪ ِﻣ ﹾﺜ ﹸﻞ ﹶﺃﺟ ﻴ ٍﺮ ﹶﻓﻠﹶـ ﺧ ﻋﻠﹶﻰ ﺩ ﱠﻝ ﻦ ﻣ ))

“Barangsiapa menunjukkan suatu kebenaran (kepada
orang lain), maka baginya seperti pahala orang yang
mengerjakan kebaikan tersebut.”
Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anha bahwasanya
rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda,

ﻦ ﻣ ﻮ ِﺭ ـﺟ ِﺮ ِﻣ ﹾﺜ ِﻞ ﹸﺃﺟ ﻦ ﹾﺍ َﻷ ﻪ ِﻣ ﻯ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻫﺪ ﺎ ِﺇﻟﹶﻰﺩﻋ ﻦ ﻣ ))
38
((ﺌﹰﺎﺷﻴ ﻢ ﻮ ِﺭ ِﻫ ﺟ ﻦ ﹸﺃ ﻚ ِﻣ
 ﺺ ﹶﺫِﻟ
 ﻨ ﹸﻘ ﻳ ﻪ ﹶﻻ ﻌ ﺗِﺒ
“Barangsiapa mengajak kepada hidayah (petunjuk),
maka pahala yang didapatnya seperti pahala orang37HR. Muslim.
38HR. Muslim
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orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala
mereka sedikitpun.”

2-Mendapat hidayah

dan taufiq dari Allah

Subhanahu wa Ta’ala:
Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman,

ﻊ ﻤ ﻪ ﹶﻟ ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﺎﺒﹶﻠﻨﺳ ﻢ ﻬ ﻨﻳﻬ ِﺪ ﻨﺎ ﹶﻟﻭﺍ ﻓِﻴﻨﻫﺪ ﺎﻦ ﺟ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻭ
(69 :ﲔ )ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ
 ﺴِﻨ
ِﺤ
 ﻤ ﺍﹾﻟ
“Dan orang-orang yang berjihad karena (mencari
keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan
Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya
Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat
baik.” (QS. Al-Ankabut: 69)
Pada ayat diatas, Allah Subhanahu wa Ta’ala
Menjelaskan bahwa hidayah (petunjuk) itu, bergantung
kepada jihad. Sehingga orang yang paling sempurna
hidayahnya, yaitu orang yang paling besar jihadnya. Dan
jihad yang paling difardhukan (diwajibkan), yaitu jihad
melawan hawa nafsu, jihad mela wan syetan, dan jihad
melawan dunia.
Barangsiapa berjihad karena Allah Subhanahu wa Ta’ala,
niscaya Allah Subhanahu wa Ta’ala Menunjukinya jalanjalan keridhoan yang menyampaikannya kepada surga.
Dan barangsiapa meninggalkan jihad, ia pasti kehilangan
hidayah sesuai dengan jihad yang ditinggalkannya.39
39Al-Fawaaid, Ibnul

Qayyim, hlm. 59

-38 of 54-

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
3-Mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu
wa Ta’ala:
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anha ia berkata,
rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda, Alla h
Subhanahu wa Ta’ala telah Berfirman,

ﻲ ﺏ ِﺇﹶﻟ
 ﺮ ﺗ ﹶﻘ ﺎﻭﻣ ،ِﺮﺏ ﺤ
 ﻪ ﺑِﺎﹾﻟ ﺘﻧﺪ ﺁ ﹶﺫ ﺎ ﻓﹶ ﹶﻘﻭِﻟﻴ ﻯ ﻟِﻲﺎﺩﻦ ﻋ ﻣ ))
ﺍ ﹸﻝﻳﺰ ﺎﻭﻣ ،ِﻴﻪ ﻋﹶﻠ ﻪ ﺘـﺮﺿ ﺘﺎ ﺍ ﹾﻓﻲ ِﻣﻤ ﺐ ﺇِﹶﻟ
 ﺣ ﻲ ٍﺀ ﹶﺃ ﺸ
 ﺒﺪِﻱ ِﺑ ﻋ
40

((...ﻪ ﺒﻰ ﹸﺃ ِﺣﺣﺘ ﺍِﻓ ِﻞﻨﻮﻲ ﺑِﺎﻟ ﺏ ِﺇﹶﻟ
 ﺮ ﺘ ﹶﻘﻳ ﺪِﻱﻋﺒ

“Barangsiapa memusuhi siapapun dari wali-Ku, maka
Saya Mengumumkan peperangan dengannya. Dan tidak
ada sesuatu paling Kucinta, yang dipergunakan hambaKu untuk mendekatkan diri kepada-Ku selain hal-hal
yang kuwajibkan atasnya. Hamba-Ku akan senantiasa
mendekatkan diri pada-Ku dengan ibadah-ibadah nafilah
sampai Saya Mencintainya.”

4-Dicintai dan diterima oleh banyak kalangan.
Hal ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta’ala dala m
firman-Nya yang berbunyi,

40HR. Al-Bukhari.
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ﻦ ﻤ ﺣ ﺮ ﻢ ﺍﻟ ﻬ ﻌ ﹸﻞ ﹶﻟ ﺠ
 ﻴﺳ ﺕ
ِ ﺎﺎِﻟﺤﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼ ﻭ ﻮﺍﻣﻨ ﻦ ﺀَﺍ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳ
(96 :ﺍ )ﻣﺮﱘﻭﺩ
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal
saleh, kelak A llah Yang Maha Pemurah akan
menanamkan dalam hati para manusia, rasa kasih
sayang kepada mereka.” (QS. Maryam: 96)
Sedangkan dalam sebuah hadits, dari Abu Hurairah
Radhiyallahu ‘anha dari nabi Shallallahu ‘alaihi wa
Salam beliau bersabda,

ﺎﺐ ﹸﻓﻠﹶﺎﻧ
 ﺤ
ِ ﻳ ﻪ  ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ:ﺒﺮِﻳ ﹶﻞ ﻯ ِﺟﺎﺩﺍ ﻧﺒﺪ ﻋ ﻪ ﺐ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺣ ))ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ
 ِﺇ ﱠﻥ:ﺎ ِﺀﺴﻤ
 ﻫ ِﻞ ﺍﻟ ﺒﺮِﻳ ﹸﻞ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﺎﺩِﻱ ِﺟﻴﻨ ﹶﻓ،ﺒﺮِﻳﻞﹸ ﻪ ِﺟ ﺒﺤ
ِ ﻴ ﹶﻓ،ﺒﻪﹶﻓﹶﺄ ِﺣ
ﻪ ﻊ ﹶﻟ ﺿ
 ﻮﻢ ﻳ  ﹸﺛ،ِﺎﺀﺴﻤ
 ﻫ ﹸﻞ ﺍﻟ ﻪ ﹶﺃ ﺒﺤ
ِ ﻴ ﹶﻓ،ﻮﻩﺎ ﹶﻓﹶﺄ ِﺣﺒﺐ ﹸﻓﻠﹶﺎﻧ
 ﺤ
ِ ﻳ ﻪ ﺍﻟﱠﻠ
41
((ﺽ
ِ ﺭ ﻫ ِﻞ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻮ ﹸﻝ ﻓِﻲ ﹶﺃﺍﹾﻟ ﹶﻘﺒ
“Jika A llah Subhanahu wa Ta’ala mencintai seorang
hamba, Dia Memanggil Jibril dan Berfirman,
‘Sesungguhnya Allah Mencintai si Fulan, maka cintailah
dia’. Lalu Jibril mencintai si fulan tersebut. kemudian
Jibril berteriak kepada seluruh penduduk langit,
‘Sesungguhnya A llah Subhanahu wa Ta’ala telah
Mencintai si Fulan, maka cintailah ia’, lalu seluruh
penduduk langitpun mencintainya. Kemudian si fulan itu

41 Muttafaq

`alaih.
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dijadikan diterima dan disukai oleh para penduduk di
bumi.”

5-Doa tulus nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam
kepadanya.
Dari Abu Mas`ud Radhiyallahu ‘anha ia berkata, saya
mendengar rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam
bersabda,

ﺒﱠﻠ ٍﻎﻣ ﺏ
 ﺮ ﻊ ﹶﻓ ﺳ ِﻤ ﺎﻪ ﹶﻛﻤﻐ ﺒﱠﻠﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓﺷ ﺎﻊ ِﻣﻨ ﺳ ِﻤ ﺮﹰﺃ ﻣ ﻪ ﺍ ﺮ ﺍﻟﱠﻠ ﻀ
 ﻧ))
42

((ﺎ ِﻣ ٍﻊﻦ ﺳ ﻰ ِﻣﻭﻋ ﹶﺃ

“Semoga A llah Subhanahu wa Ta’ala mencerahkan wajah
orang yang mendengar hadits dari kami, kemudian ia
menyampaikannya seperti apa yang didengarnya. Dan
barangkali orang yang diberi hadits itu lebih pandai dari
orang yang mendengar.”

6-Terlindungi dari segala keburukan.
Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman,

ﺍ ٍﻥﺧﻮ ﺐ ﹸﻛ ﱠﻞ
 ﺤ
ِ ﻳ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻮﺍ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠﻣﻨ ﻦ ﺀَﺍ ﻋ ِﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻊ ﺍِﻓﻳﺪ ﻪ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ
(38 :ﹶﻛﻔﹸﻮ ٍﺭ )ﺍﳊﺞ
42 HR. At-Tir midzi, ia

berkata , ini adalah hadits hasan sahih.
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“Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah
beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap
orang yang berkhianat lagi mengingkari ni`mat.” (QS.
Al-Hajj: 38)
Ayat ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa
Ta’ala, sekaligus janji dan kabar gembira kepada orangorang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta’ala
pasti melindungi mereka dari segala keburukan. Juga
Menjaga mereka -disebabkan keimanan mereka- dari
setiap keburukan orang-orang kafir. Menjaga mereka
dari keburukan tipu daya syetan. Menjaga mereka dari
keburukan diri, dan keburukan amal perbuatan mereka.
Semua perlindungan ini akan diperoleh ha mba beriman
sesuai dengan kadar keimanannya. Jika imannya besar,
perlindungannya akan besar pula. Jika kadar imannya
sedikit, maka perlindungan yang didapatnya juga sedikit
pula.

7-Maraknya

suasana keilmuan di berbagai

tempat:
Ketika seorang wanita melakukan dakwah di jalan Alla h
Subhanahu wa Ta’ala, tentunya hal ini menyebabkan
tersebarnya ilmu da la m bentuk yang lebih luas di
kalangan para wanita. Sebagaimana berdakwah pada
lingkup mereka, menyebabkan para wanita memiliki
wawasan keilmuan yang tinggi, sehingga wanita-wanita
lainnya bisa merujuk kepada mereka pada setiap
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masalah yang mereka temui, terutama hal-ha l yang
berkaitan dengan wanita.43

8-Munculnya kedudukan mulia bagi wanita:
Keikutsertaan wanita dalam membela agama dan
berdakwah ini, membuat na mpak kedudukan mulia para
wanita dalam mengajarkan Islam, serta menumbuhkan
kepercayaan tinggi dala m jiwa mereka. Sebab sang
wanita yang berdakwah, merasakan adanya keadilan
ilahi da la m masalah yang berkaitan dengan hak dan
kewajiban. Dan tentunya hal ini merupakan bentuk
pemuliaan Allah terhadap wanita agar ikut serta
bersama kaum lelaki da lam khilafah Allah Subhanahu wa
Ta’ala di bumi ini. 44

9-Mengurangi kerusakan yang ada di bumi.
Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman,

ﺽ
 ﺭ ﺕ ﺍﹾﻟﹶﺄ
ِ ﺪ ﺴ
 ﺾ ﹶﻟ ﹶﻔ
ٍ ﻌ ﺒﻢ ِﺑ ﻬ ﻀ
 ﻌ ﺑ ﺱ
 ﺎﻊ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﺍﻟﻨ ﺩ ﹾﻓ ﻮﻟﹶﺎ ﻭﹶﻟ
(251 :)ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
“Seandainya
Allah
tidak
menolak
(keganasan)
sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti
rusaklah bumi ini.” (QS. Al-Baqarah: 251)
Juga Berfirman,
43 Lihat, majalah

al-mutamayyizah, edisi. 8

44 Idem.
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ﻊ ﻴﻭِﺑ ﻊ ﺍ ِﻣﺻﻮ
 ﺖ
 ﻣ ﺪ ﻬ ﺾ ﹶﻟ
ٍ ﻌ ﺒﻢ ِﺑ ﻬ ﻀ
 ﻌ ﺑ ﺱ
 ﺎﻊ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍﻟﻨ ﺩ ﹾﻓ ﻮﻟﹶﺎ ﻭﹶﻟ
(40 :ﺍ )ﺍﳊﺞﻢ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﻛِﺜﲑ ﺳ ﺎ ﺍﺮ ﻓِﻴﻬ ﻳ ﹾﺬ ﹶﻛ ﺪ ﺎ ِﺟﻣﺴ ﻭ ﺍﺕﺻﹶﻠﻮ
 ﻭ
“Dan sekiranya A llah tiada menolak (keganasan)
sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah
telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja,
rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid,
yang di dalamnya banyak disebut nama A llah.” (QS. AlHajj: 40)

10-Mendapatkan kehidupan yang baik.
Allah Subhanahu wa Ta’ala telah berjanji kepada setiap
orang yang menetapi jalan lurus, bahwa baginya
kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Dia Subhanahu
wa Ta’ala Berfirman,

ﻪ ﻨﻴﺤِﻴ
 ﻨﻦ ﹶﻓﹶﻠ ﺆ ِﻣ ﻣ ﻮ ﻫ ﻭ ﻧﺜﹶﻰ ﻭ ﹸﺃ ﻦ ﹶﺫ ﹶﻛ ٍﺮ ﹶﺃ ﺎ ِﻣﺎِﻟﺤﻋ ِﻤ ﹶﻞ ﺻ ﻦ ﻣ
(97 :ﺒﹰﺔ )ﺍﻟﻨﺤﻞﻴﺎ ﹰﺓ ﹶﻃﺣﻴ
“Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik.” (QS. An-Nahl: 40)
Juga Berfirman,

(123 :ﺸﻘﹶﻰ )ﻃـﻪ
 ﻳ ﻭﻟﹶﺎ ﻀ ﱡﻞ
ِ ﻳ ﻱ ﹶﻓﻠﹶﺎ
 ﺍﻫﺪ ﻊ ﺒﺗﻤ ِﻦ ﺍ ﹶﻓ
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“Barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan
sesat dan tidak akan celaka.” QS. Thaaha: 123)
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SEBAB-SEBAB KENAPA SESEORANG
MALAS MEMBELA AGAMA ALLAH
Subhanahu wa Ta’ala
1-Ketergantungan yang sangat kepada dunia:
Sebagian wanita mengetahui keutamaan dan pahala
besar yang bakal ia dapatkan ketika membela agama
Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tetapi kecintaannya kepada
dunia mengha langinya untuk membela agama ini.
Sehingga ia tersibukkan dengan penampilan, harta, dan
kawan-kawan. Inilah keadaan manusia yang digambarkan
Allah Subhanahu wa Ta’ala dala m fir man-Nya,

ﺐ
 ﺤ
 ﻪ ِﻟ ﻧﻭِﺇ ،ﺸﻬِﻴﺪ
 ﻚ ﹶﻟ
 ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺫِﻟ ﻪ ﻧﻭِﺇ ،ﻮﺩﺑ ِﻪ ﹶﻟ ﹶﻜﻨﺮ ﺎ ﹶﻥ ِﻟﻧﺴ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟِﺈ
(8- 6 :ﺪ )ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺎﺕ ﺸﺪِﻳ
 ﻴ ِﺮ ﹶﻟ ﺨ
 ﺍﹾﻟ
“Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada
Tuhannya. Sesungguhnya dia, terhadap keingkarannya
itu sangat menyaksikan. Dan sesungguhnya kepada
harta, dia cinta sekali.” (QS. Al-Adiyat: 6-8)

2-Mencari kemuliaan pada selain agama Allah

Subhanahu wa Ta’ala:
Sebagian wanita ada yang mencari kemuliaan dengan
meniru gaya orang-orang kafir. Diantara mereka, juga
ada yang mencari kemuliaan itu lewat harta dan
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jabatan. Dan diantara mereka ada yang mencari
kemuliaan itu lewat hubungan sosialnya dengan
masyarakat. Sungguh, mereka telah mela laikan ucapan
Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘anha yang berbunyi,

ﻲ ﺰ ﹶﺓ ِﻓ ﻨﹶﺎ ﺍﹾﻟ ِﻌﻐﻴ ﺘﺑ ﺎ ِﺍﻬﻤ ﻤ  ﹶﻓ،ِﻼﻡ
ﺳ ﹶ ﷲ ِﺑﹾﺎ ِﻹ
ُ ﻧﹶﺎ ﺍـﺰﻡ ﹶﺃﻋ ﻮ ﻦ ﹶﻗ ﺤ
 ﻧ"
"ﷲ
ُ ﻴ ِﺮ ِﻩ ﹶﺃ ﹶﺫﻟﱠﻨﹶﺎ ﺍ ﹶﻏ
“Kami adalah kaum yang dimuliakan Allah Subhanahu
wa Ta’ala dengan Islam. Maka, jika kita mencari
kemuliaan itu pada selain Islam, niscaya Allah
Subhanahu wa Ta’ala menghinakan kita.”

3-Berputus Asa:
Sebagian wanita berputus asa untuk memperbaiki
dirinya, padahal ia baru berusaha satu atau dua kali. Ia
mela laikan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yang
berbunyi,

(69 :ﺎ )ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕﺒﹶﻠﻨﺳ ﻢ ﻬ ﻨﻳﻬ ِﺪ ﻨﺎ ﹶﻟﻭﺍ ﻓِﻴﻨﻫﺪ ﺎﻦ ﺟ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻭ
“Dan orang-orang yang berjihad karena (mencari
keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan
Kepada mereka jalan-jalan Kami.” (QS. Al-Ankabut: 69)
Sedangkan beberapa wanita lainnya, jika mereka
sela mat dari penyakit ini, mereka tidak selamat dari
penyakit yang lain, yaitu berputus asa dari memperbaiki
masyarakat. Kalau sudah begini, dimanakah mereka dari
dakwah para nabi dan rasul? Dimanakah mereka dari
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dakwah nabi Nuh Shallallahu ‘alaihi wa Salam, yang
Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman tentangnya,

ﻨٍﺔ ِﺇﻟﱠﺎﺳ ﻒ
 ﻢ ﹶﺃﹾﻟ ﺚ ﻓِﻴ ِﻬ
ﻮ ِﻣ ِﻪ ﹶﻓﹶﻠِﺒ ﹶ ﺎ ﺇِﻟﹶﻰ ﹶﻗﻮﺣﺎ ﻧﺳ ﹾﻠﻨ ﺭ ﺪ ﹶﺃ ﻭﹶﻟ ﹶﻘ
(14 :ﺎ )ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕﺎﻣﲔ ﻋ
 ﺴ
ِ ﻤ ﺧ
“Dan Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka
ia tinggal di antara mereka selama seribu kurang lima
puluh tahun.” (QS. Al-Ankabut: 14)
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta’ala, saat mewajibkan
dakwah kepada hamba-Nya, Dia tidak menuntut adanya
penerimaan manusia kepada dakwah yang dilakukannya.
Dia Subhanahu wa Ta’ala Berfirman,

(54 :ﲔ )ﺍﻟﻨﻮﺭ
 ﻤِﺒ ﻍ ﺍﹾﻟ
ﺒﻠﹶﺎ ﹸﻮ ِﻝ ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﹾﻟﺮﺳ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﺎﻭﻣ
“Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan
menyampaikan (amanat Allah) dengan terang."” (QS. AnNuur: 45)
Sebab, hati para hamba berada diantara dua jari dari
jari-jari Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang Dia Membolakbalikkan hati mereka sekehendak-Nya, bagaimanapun
cara-Nya.

4-Merendahkan

diri
sendiri
membiarkannya tanpa aktifitas dakwah.

dan

Sebagian wanita ada yang berkata, “Saya senang
membela agama, tetapi saya tak pantas melakukannya.
Saya tak punya ilmu, cepat lupa, dan... siapakah saya,
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kok berani-beraninya melakukan dakwah ini?!” Atau dia
berkata, “Siapakah saya, sampai berupaya menjadi
seseorang yang diikuti? Saya memiliki banyak kesalahan,
ini dan itu...” la lu ia berdalil dengan firman Alla h
Subhanahu wa Ta’ala yang berbunyi,

ﺪ ﻨ ﺎ ِﻋﻣ ﹾﻘﺘ ﺮ ﺒ ﹶﻛ،ﻌﻠﹸﻮﻥﹶ ﺗ ﹾﻔ ﺎ ﻟﹶﺎﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻣ ﻢ ﻮﺍ ِﻟﻣﻨ ﻦ َﺀﺍ ﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻳﻬﺎﹶﺃﻳ
(3- 2 :ﻌﻠﹸﻮ ﹶﻥ )ﺍﻟﺼﻒ ﺗ ﹾﻔ ﺎ ﻟﹶﺎﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻣ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ
“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu
mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? A mat besar
kebencian di sisi A llah jika kamu mengatakan apa-apa
yang tiada kamu kerjakan.” (QS. Ash-Shaff: 2-3)
Jika dia malas berdakwah berdalil dua ayat diatas, maka
kami menjawab ucapannya itu dengan pernyataan
dibawah ini:
Bagi setiap orang ada dua kewajiban,
1. Kewajiban seseorang terhadap dirinya, yaitu
mengerjakan perintah dan menjauhi larangan.
2. Kewajiban seseorang kepada orang lain, yaitu
melakukan amar makruf dan nahi munkar.
Pada kedua ayat dalam surat Ash-Shaff tadi, tidak
terdapat celaan pada seseorang yang mengerjakan
kewajiban nomor dua diatas. Tetapi celaan pada kedua
ayat tersebut, dikarenakan seseorang meninggalkan
kewajiban nomor satu. Sedangkan meninggalkan salah
satu kewajiban yang ada, tidak harus kewajiban yang
dimaksud ada lah kewajiban nomor dua. Jika perkaranya
seperti ini, niscaya amar makruf dan nahi munkar tak
akan berjalan di muka bumi.
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5-Menganggap

remeh

perkara-perkara

syubhat:
Dari An-Nu`man bin Basyir Radhiyallahu ‘anha ia
berkata, rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam
bersabda,

ﺭ ﻮ ـﺎ ﹸﺃﻣﻬﻤ ﻨﻴﺑﻭ ﻦ ﻴﺑ ﻡ ﺍﺤﺮ
 ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ﻴﻦﺑ ﺤﻠﹶﺎ ﹶﻝ
 ))ِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ
ﺕ
ِ ﺎﺒﻬﺸ
 ﺗﻘﹶﻰ ﺍﻟﻤ ِﻦ ﺍ  ﹶﻓ،ِﺎﺱﻦ ﺍﻟﻨ ﲑ ِﻣ ﻦ ﹶﻛِﺜ ﻤﻬ ﻌﹶﻠ ﻳ ﺕ ﻟﹶﺎ
 ﺎﺘِﺒﻬﺸ
 ﻣ
ﻊ ﻓِﻲ ﻭﹶﻗ ﺕ
ِ ﺎﺒﻬﺸ
 ﻊ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﻭﹶﻗ ﻦ ﻣ ﻭ ﺿ ِﻪ
ِ ﺮ  ِﻋﺮﹶﺃ ِﻟﺪِﻳِﻨ ِﻪ ﻭ ﺒ ﺘﺳ ﹶﻓ ﹶﻘ ِﺪ ﺍ
ﻊ ﻓِﻴ ِﻪ ﺗﺮ ﻳ ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻮ ِﺷﻰ ﻳﺤﻤ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ﺣ ﻰﺮﻋ ﺍﻋِﻲ ﻳ ﻛﹶﺎﻟﺮ،ِﺍﻡﺤﺮ
 ﺍﹾﻟ
45
((ﻪ ﻣ ﺎ ِﺭﻣﺤ ﻰ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪﻭِﺇ ﱠﻥ ِﺣﻤ ﻰ ﹶﺃﻟﹶﺎﻚ ِﺣﻤ
ٍ ﻣِﻠ ﻭِﺇ ﱠﻥ ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ ﹶﺃﻟﹶﺎ
“Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas, dan
diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat
(meragukan) yang tidak diketahui kebanyakan manusia.
Barangsiapa menjauhi perkara-perkara syubhat, maka
terbebaslah agama dan kehormatannya dari tuduhan.
Tapi siapapun yang terjerumus dalam perkara
meragukan itu, nisaya ia terjerumus ke dalam
keharaman. Seperti penggembala yang menggembala
kambing di sekitar daerah terlarang, yang hampir saja
hewan gembala itu memasuki daerah tersebut.
Ketahuilah! Setiap raja pasti memiliki daerah terlarang,

45 HR.

Muslim
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sedangkan daerah terlarang A llah Subhanahu wa Ta’ala
adalah keharaman-keharaman-Nya.”
Imam Ibnu Daqiq Al-`Ied rahimahullah berkata mengenai
sabda nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam,

((ﺍ ِﻡﺤﺮ
 ﻊ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﻭﹶﻗ ﺕ
ِ ﺎﺒﻬﺸ
 ﻊ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﻭﹶﻗ ﻦ ﻣ ﻭ ))
“Tapi siapapun
meragukan itu,
keharaman.”

yang terjerumus dalam perkara
nisaya ia terjerumus ke dalam

Ia terjerumus ke dala m keharaman karena dua hal:
Pertama, siapapun yang tidak takut kepada Allah
Subhanahu wa Ta’ala dan nekad mengambil barangbarang meragukan tadi, niscaya perkara meragukan itu
menjerumuskannya ke dalam keharaman. Sedangkan
peremehannya terhadap hal ini mengakibatkannya
berani menerjang barang-barang haram. Seperti
perkataan para ulama,

"ﺮ ﺮ ﺍﹾﻟ ﹸﻜ ﹾﻔ ﺠ
 ﺗ ﺮ ﹸﺓ ﻴ ﻭﺍﹾﻟ ﹶﻜِﺒ ،ﺮﺓﹶ ﻴ ﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻜِﺒ ﺗﺠ ﺮ ﹸﺓ ﻴ ﺼ ِﻐ
 "ﺍﹶﻟ
“Dosa kecil menarik datangnya dosa besar. Sedangkan
dosa besar, mendatangkan kekufuran.”
Kedua, setiap orang yang banyak terjerumus dala m ha lhal syubhat (meragukan), niscaya hatinya menjadi hitam
karena hilangnya cahaya ilmu dan wara`. Sehingga ia
mudah terjerumus ke dalam keharaman sedang ia tak
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merasakan hal itu. Akhirnya ia berdosa jika hal itu
menyebabkannya banyak berbuat kelalaian. 46

6-Al-`Ajalah; terburu-buru.
Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman,

(37 :ﺠ ٍﻞ )ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
 ﻋ ﻦ ﺎ ﹸﻥ ِﻣﻧﺴ ﻖ ﺍﹾﻟِﺈ ﺧِﻠ
“Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa.” (QS.
Al-Anbiya`: 37)
Jadi! Manusia itu tabiatnya memang suka terburu-buru
dan ingin segera mendapat
hasil dari ama l
perbuatannya.
Padahal
membela
agama
ini
membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Karena itu
wahai Ukhti! Janganlah anti terburu-buru ingin melihat
hasil dakwah anti. Berikanlah hak pada setiap hal yang
paling penting. Sebab, tergesa-gesa adalah penyebab
terputusnya amal dan mendatangkan keputusasaan.

 

46 Syarah

Arba`in An-Nawawiyah, Ibnu Daqiq Al-Ied, hlm. 88
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PENUTUP
Ukhti...
Pintu-pintu untuk menolong aga ma ini terbuka lebar
dihadapan anti, bergegaslah memasukinya, singsingkan
lengan baju anti, kemba likanlah sejarah Khadijah,
Aisyah, dan Sumayyah ridhwanullahi a laihin.
Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar
kita semua berguna bagi islam dan kaum mus limin,
semoga Dia Menjadikan kita sebagai kunci-kunci
pembuka kebaikan dan penutup keburukan, semoga Dia
Memberi hidayah kita, dan Memberi hidayah orang lain
lewat kita, sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Dialah
Sebaik-baik Pelindung dan Sebaik-baik Penolong.
Ya Allah... berilah shalawat atas nabi kita Muhammad
Shallallahu ‘alaihi wa Salam, keluarga dan para sahabat,
serta berilah salam kepada mereka.
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