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PENGANTAR 

 
Alhamdu lillahi rabbil „alamien, adalah kata yang paling pantas 

diucapkan untuk memuji Allah SWT atas petunjuk, bimbingan dan rahmatNya 

sehingga tulisan “Suluh Ramadhan dan Khotbah Iedain 1440 H – 2019 M” 

dengan tema “Taqwa” ini dapat terhidangkan secara sederhana di hadapan para 

pembaca budiman yang --insya Allah-- dirahmati oleh Allah SWT.  

Penulisan ini bermula untuk mengisi kekosongan waktu pada tanggal 

1 Ramadhan 1440 H dimana penulis harus berada di Jakarta selama dua hari di 

awal bulan Ramadhan --yang biasanya dimulai di rumah bersama keluarga dan 

mengisi ceramah Ramadhan di masjid-- untuk suatu urusan di kantor Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atas tugas dari kampus 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Adalah Hotel Royal, di Jl. Juanda No. 

14 Gambir-Jakarta, menjadi pilihan untuk menginap selama dua malam, 

dimana jaraknya --sekira 500 m-- relatif dekat dengan Masjid Istiqlal Jakarta, 

tempat penulis bersama teman sejawat melaksanakan qiyamu ramadhan pada 

malam harinya maupun shalat subuh, di hotel Royal yang cukup sederhana 

inilah dimulai tulisan lembaran “Suluh Ramadhan 1440 H – 2009 M” ini. 

Tulisan dikemas dengan pesan yang sangat singkat dan tidak lebih dari 

satu halaman setiap hari, karena dimaksudkan --hanya-- untuk mengisi “ruang 

komunikasi di group whatsapp” selama bulan Ramadhan. Oleh karena ruang 

terbatas, maka dalam membaca tulisan ini harus dikompromikan kembali 

dengan sumber-sumber bacaan yang dicantumkan dalam daftar pustaka atau 

bahan bacaan lainnya bila mana terasa ada suatu informasi yang kiranya agak 

terputus. 

Diluar dugaan, ternyata tulisan ini mendapat respon yang cukup 

menggembirakan dari pembaca terutama untuk menjadi bahan acuan dalam 

kajian-kajian atau kuliah singkat, hal ini ditandai dengan permintaan untuk 

dijadikan tulisan permanen dalam bentuk buku dan juga oleh beberapa PDM 

diminta kepada penulis untuk menjadikan tema pada pengajian khusus. Kondisi 

ini  menjadi motifasi khusus bagi penulis, sehingga atas respon tersebut penulis 

berniat untuk melengkapinya dalam uraian-uraian yang lebih rinci dengan 

merujuk pada bahan bacaan yang lebih banyak, terutama dari kitab-kitab hadits 

dimana dalam tulisan ini masih sangat kurang merujuk ke sana. Untuk itu 

tulisan ini diharapkan dapat menjadi draft untuk menyusun buku “RISALAH 

TAQWA”, insya Allah, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan 

terima kasih penulis kepada para pembaca yang budiman. 

Tegur sapa dari pembaca yang budiman dalam rangka perbaikan 

tulisan ini senantiasa dinantikan, semoga bermanfaat dan buku Risalah Taqwa 

benar-benar dapat terwujud. Amin! 
Gowa, 20 Agustus 2019 M/ 21 Syawal 1440 H 

Abd. Rakhim Nanda 
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SAMBUTAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH 

SULAWESI SELATAN 
 

Alhamdulillahi rabbil „alamin, wassalatu wassalamu „ala asrafil 

mursalin, Muhammadin wa „ala alihi wa shahbihi ajma‟ien. 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

nikmat yang dicurahkan kepada kita sehingga kita dapat beraktifitas selalu. 

Selanjutnya saya menyambut tulisan bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT 

yang terbit setiap hari berupa nasehat dan sebagai sebuah pencerahan kepada 

ummat selama bulan suci Ramadhan dengan inti bagaimana menjadi orang-

orang yang muttaqien. Kami dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi 

Selatan, tentu bersyukur dan berterima kasih kepada beliau yang memberi 

pencerahan kepada ummat yang disajikan secara tertulis sehingga dapat 

dibukukan dan diterbitkan sebagai sebuah bacaan yang menarik bagi ummat 

sekarang ini. Pada tempatnya kami menyampaikan terima kasih atas upaya dan 

keseriusan beliau dalam berdakwah dan menyampaikan pencerahan kepada 

ummat.  Demikian semoga bermanfaat! 
 

Nasrun minallahi wa fathun qarieb wa basysyiril mu‟minien. 
 

Wassalamu alaykum warahmatullahi wa barakatuh. 

  

Makassar, 26 Agustus 2019 M/25 Dzulhijjah 1440 H 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah  

Sulawesi Selatan Periode 2015-2020 

 

Ketua, 

 

 

 

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.- 
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PENDAHULUAN 

Upaya menelusuri kata taqwa dalam Al-quran dalam tulisan singkat 

ini dilakuakan dengan merujuk pada buku Konkordansi Qur‟an karya Ali 

Audah (1997). Dalam penelusuran ini ditemukan tidak kurang dari 224  akar 

kata tentang taqwa, yang terdiri dari kata-kata; atqa, atqakum, ittaqa, ittaqaw, 

ittaqi, ittaqu, ittaquhu, ittaquni, muttaqina, muttaquna, taqwa, taqwaha, 

taqwahum, tattaqun, tattaqu, tuqatan, tuqatihi, yattaqi, yattaqie, yattaqu, dan 

yattaquna, dan dalam 224 kata ini mencakup banyak hal yang terkait dengan 

ketaqwaan.  

Setelah dilakukan kajian agak detail maka ditemukan bahwa kata-kata 

taqwa tersebut secara ringkas mencakup sembilan bagian pokok bahasan, 

yakni: Jalan Menuju Taqwa, Sifat Dan Kebiasaan Orang-Orang Taqwa, 

Keutamaan Bagi Orang-Orang Taqwa, Manusia Mulia Di Sisi Allah Karena 

Taqwa, Keberkahan Dibuka oleh Allah Karena Taqwa, Adzab Allah Bagi Kaum 

yang Menolak Ajakan Taqwa, Pesan-pesan Allah Tentang Taqwa, Keadaan 

Orang-orang Taqwa, dan Balasan Allah Untuk Orang-orang Taqwa. 

Dari sembilan pokok bahasan tersebut tidak ditemukan suatu redaksi 

pengertian apalagi definisi tentang taqwa. Namun, begitu luasnya cakupan 

tersebut maka akan dapat difahami taqwa tersebut dari berbagai sudut 

pembahasannya. Misalnya ketika membahas tentang “Sifat dan Kebiasaan 

Orang-Orang Taqwa”, maka dapatlah lahir pemahaman umum bahwa sifat 

taqwa dapat menjadi suatu kekuatan manusia untuk selalu konsisten dalam 

bertingkah laku yang baik dan terpuji sekaligus taqwa tersebut mengarahkan 

manusia untuk mengendalikan hawa nafsu sehingga terhindar dari tingkah laku 

yang buruk, menyimpang dan tercelah. Oleh karenanya dalam Ensiklopedi 

Islam (1997) diberi pengertian tentang taqwa yakni “menjaga diri dari adzab 

Allah SWT dengan menjauhi tindakan maksiat dan melaksanakan tata aturan 

yang telah digariskan Allah SWT, dengan kata lain, taqwa berarti 

melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya”. 

Masih dalam Ensiklopedi Islam (1997) dengan mengutip pendapat Fazlur 

Rahman yang mengatakan bahwa “mungkin sekali taqwa ini adalah istilah 

tunggal yang terpenting dalam Al-quran, dimana pada tingkatan yang tertinggi 

menunjukkan kepribadian manusia yang benar-benar utuh dan integral, yang 

merupakan stabilitas yang terjadi setelah semua unsur-unsur positif terserap 

masuk ke dalam diri manusia”. Demikian juga diuraikan bahwa “manusia 

taqwa adalah manusia yang memiliki kepekaan moral yang teramat tajam, 

untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu perbuatan. Orang taqwa 

memiliki mata batin yang menembus jauh untuk melihat yang baik itu baik dan 

yang buruk itu buruk, sehingga tingkah lakunya sehari-hari selalu 

mencerminkan perilaku mulia dan selalu berusaha menghindari hal-hal yang 

menjadikan Allah SWT marah dan murka. … karena itu Allah SWT 

menempatkan manusia taqwa sebagai manusia paling mulia di sisiNya dan 

dalam pandanganNya, maka menjadi manusia taqwa (muttaqien) merupakan 

tujuan kaum muslimin dalam hidupnya”. 
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BAGIAN I 

JALAN MENUJU TAQWA 

1. Beribadah Kepada Tuhan Allah SWT 

 
Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-

orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa. (Al-Baqarah/2 : 21) 

 

Tidak satupun manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan tak 

satupun makhluk di jagad raya ini yang muncul secara kebetulan, melainkan 

manusia dan seluruh makhluk ada karena diciptakan oleh Tuhan Yang Maha 

Pencipta. Dalam ilmu Tauhied, salah satu sifat Rububiyah Allah adalah Maha 

Pencipta. 

Oleh karena tak ada satupun manusia yang ada tanpa melalui 

penciptaan Allah SWT, maka diajakNyalah seluruh manusia itu dengan kata 

“ya ayyuhannas”, wahai sekalian manusia! Ini adalah seruan kepada seluruh 

manusia untuk menyembah Tuhan, yakni manusia zaman ini sebagaimana juga 

telah diserukan kepada manusia sebelumnya dan manusia yang sebelumnya 

lagi. Ini berarti perintah menyembah kepada Tuhan Pencipta alam ditujukan 

kepada seluruh manusia bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. 

Oleh karenanya ditegaskan sekali lagi oleh Allah SWT dalam firmanNya dalam 

surah yang lain bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk 

menyembah kepada Tuhan Penciptanya (QS Surah adz-Dzariyat/51 : 56). 

Bagi orang yang beriman, tunduk patuh kepada Tuhan Sang Pencipta 

adalah bentuk kesyukuran, bersyukur karena dirinya telah diciptakan oleh 

Tuhan, terlebih lagi karena atas kehendak (iradah) Allah SWT dirinya 

diciptakan menjadi makhluk yang sebaik-baik bentuk (ahsani takwim) yakni 

manusia, bukan diciptakan menjadi makhluk melata yang lain, dan sesudah 

diciptakan, manusia diberi banyak fasilitas-fasilitas oleh Allah SWT, baik 

kebutuhan jasmaniah dan ruhaniah maupun tugas dan fungsi kekhalifahan di 

muka bumi. 

Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan dan orang-

orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. Dengan demikian dapat difahami 

bahwa salah satu jalan menuju taqwa adalah dengan menyembah Tuhan yang 

menciptakan manusia. Maka beribadalah kepada Allah dengan penuh rasa 

syukur dan penuh keihlasan hanya tertuju kepadaNya sebagaimana 

diperintahkanNya kepada manusia (QS Al Bayyinah/98 : 5). 

Marilah kita membina diri kita untuk senantiasa beribadah 

menyembah Allah SWT dengan penuh keihlasan, mudah-mudahan dengan 

ibadah ini, kita dapat meraih taqwa (la „allakum tattaqun).  
 

Edisi: 01 Ramadhan 1440 H/06 Mei 2019 M 
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2. Memegang Teguh Ajaran Kitab Allah SWT Yang Disampaikan 

Kepada RasulNya 
 

 
 

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkatkan 

gunung (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): "Peganglah dengan 

teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di 

dalamnya, agar kamu bertaqwa". (QS Al-Baqarah/2 : 63) 
 

 Allah S.W.T menurunkan kitab kepada para NabiNya untuk menjadi 

petunjuk dan cahaya untuk menuntun perjalanan hidup manusia dari masa ke 

masa sesuai dengan fitrah penciptaannya. Demikian pula Allah S.W.T 

menurunkan kitab Taurat yang berisi petunjuk dan cahaya kebenaran yang 

diantarkan oleh Nabi Musa a.s untuk meyakinkan bagi kaum Bani Israil akan 

kebenaran firman TuhanNya, namun Bani Israil enggan menaatinya dengan 

kesungguhan, hingga Allah S.W.T mengancam dengan mengangkat gunung 

Tursina di atas mereka, lalu dikatakan kepada mereka oleh Allah S.W.T 

“Peganglah dengan teguh apa yang telah Kami berikan kepada kalian, serta 

ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kalian menjadi orang yang 

bertaqwa, la „allakum tattaqun (QS Al-A‟raf/7 : 171). 

 Sebagai orang yang beriman janganlah kiranya menunggu diancam 

oleh Allah dengan musibah baru bersedia menerima kebenaran firman Allah 

S.W.T sebagaimana perangai orang-orang bani Israil yang dikisahkan oleh 

Allah S.W.T kepada NabiNya. Dan jangan pula menjadi seperti orang-orang 

yang dikeluhkan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w kepada Tuhannya; „wahai 

Tuhanku sesungguhnya kaumku memperlakukan Alquran ini dengan acuh tak 

acuh sehingga kaum beliau digelari mahjura, yakni orang yang tidak 

menghiraukan Alquran (QS Al-Furqan/25 : 30). 

Penganglah dengan teguh al-Qur‟an yang tak sedikitpun keraguan di 

dalamnya (QS Al-Baqarah/2:2), petunjuk (hudan) bagi manusia, dan penjelasan 

(bayan) mengenai peunjuk itu serta menjadi garis pemisah (furqan) antara 

kebenaran (al-haq) dengan kebatilan (QS Al-Baqarah/2 : 185) 

Kalau kitab Taurat yang diwahyukan Allah S.W.T kepada nabiNya 

Musa a.s hanya untuk kaumnya saja, dapat merupakan jalan menuju taqwa, 

maka apatah lagi Alquran yang diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad 

s.a.w sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan berlaku universal.  

Marilah kita istiqamah memegang teguh isi Alquran dan senantiasa 

mengingat (menjadikan pedoman) apa yang ada di dalamnya, mudah-mudahan 

kita dapat meraih taqwa (la „allakum tattaqun).  

Edisi: 02 Ramadhan 1440 H/07 Mei 2019 M 
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3. Menegakkan Hukum Allah SWT 

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-

orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa. (QS Al-Baqarah/2 : 179) 

 

 Merujuk pada ayat sebelumnya yakni QS al-Baqarah ayat 178 dapat 

difahami bahwa “qishash” itu berarti “persamaan” dalam pengambilan 

keputusan terkait dengan pembunuhan, orang merdeka dengan orang merdeka, 

hamba dengan hamba serta wanita dengan wanita. Qishash dikatakan ada 

jaminan kelangsungan hidup bagi manusia karena bila manusia memahami 

bahwa jika ia membunuh tanpa alasan hukum yang sah, akibatnya ia akan 

dibunuh pula (setelah ada ketetapan hukum), maka pastilah manusia tidak akan 

melakukan pembunuhan. Peristiwa pembunuhan tanpa qiahash akan berujung 

dendam yang akan berakibat terjadinya pembunuhan beruntun. 

 Sebagian pemikir hukum positif menganggap bahwa hukuman mati 

bagi terpidana kasus pembunuhan adalah sesuatu yang kejam dan tidak 

beradab. Sepintas, kelihatannya ini masuk logika, namun qishash itu bisa 

dikatakan kejam dan tidak beradab pada saat masalahnya dilihat secara berdiri 

sendiri (hanya dilihat bagi terpidana), dan melupakan masalah bagi korban 

beserta keluarganya yang ditinggal mati akibat pembunuhan. Dalam urusan 

menjamin hak hidup manusia secara keseluruhan, Allah SWT menegaskan 

dalam firmanNya: “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan 

karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan 

di muka bumi maka seolah-olah ia telah membunuh manusia seluruhnya, dan 

barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah 

ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya” (QS Al-Maidah/5 : 32). 

 Hakikat memahami ketentuan hukum Allah sebagai rahmat dan kasih 

sayangNya tidaklah selalu harus dimaknai “selamat dari hukuman” di dunia 

tetapi hikmah dibalik ketentuan hukum Allah itu pastilah lebih baik. Itulah 

sebabnya hukum rajam bagi „pezina tua‟ atau cambuk 100 kali bagi „pezina 

muda‟ ditekankan oleh Allah SWT, jangan sampai ada rasa kasihan yang 

berakibat mengabaikan dijalankannya hukuman itu (baca QS An-Nur/24 : 2). 

 Di ujung ayat ini ditekankan bahwa jaminan kehidupan dalam hukum 

qishas hanya dapat difahami oleh ulul albab, orang yang punya lubuk hati. 

 Marilah berupaya agar tidak menyelisihi hukum Allah walaupun 

kelihatannya berat seperti qishash ini. Yakinilah bahwa hukum Allah ini 

tidaklah berujung kebinasaan melainkan justru ada jaminan kelangsungan 

kehidupan bagi manusia. Qishas adalah salah satu jalan menuju taqwa; 

Yakinlah itu wahai orang-orang yang menggunakan lubuk hatinya, mudah-

mudahan kamu dapat meraih taqwa (la „allakum tattaqun). 
  

Edisi: 03 Ramadhan 1440 H/08 Mei 2019 M 
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4. Menjalankan Ibadah Puasa 

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 

diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa (QS Al-

Baqarah/2 : 183). 

 Ada dua kalimat kunci yang ingin digaris bawahi di sini untuk menjadi 

acuan dalam memahami makna puasa yang diwajibkan bagi orang-orang 

beriman dan juga kepada orang-orang sebelumnya, terutama terkait dengan 

batas waktu. Dua kalimat tersebut yakni; pertama, pada ayat 184 ada kalimat 

„ayyaman ma‟duudaat, bermakna „beberapa hari yang ditentukan‟ yakni selama 

satu bulan di bulan ramadhan, dan kedua, pada ayat 187 ada kalimat 

„uhillalakumu llaylata ssiyami, yang bermakna dihalalkan bagi kamu pada 

malam hari puasa‟. Malam hari puasa di sini dimaknai bahwa nilai-nilai puasa 

tetap harus dijalankan (dijaga) dari siang hingga di malam hari, walaupun ada 

perbuatan (yakni; makan, minum dan rafats atau bercampur suami-istri) yang 

pada siang harinya dilarang namun dihalalkan di malam harinya. 

 Jika puasa (shiyam) secara bahasa dimaknai „menahan diri‟ dari hal-

hal yang dapat merusak nilai puasa, maka secara istilah puasa harusnya lebih 

dimaknai “menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak nilai puasa selama 

hari yang ditentukan itu (sebulan penuh) baik pada siang hari maupun pada 

malam harinya”. Jadi ada reorientasi ataupun redefenisi tentang makna 

berpuasa terkait waktu. Hal ini akan berdampak positif dan menutup ruang 

untuk berprinsip; “mengekang diri di siang hari tetapi justru „balas dendam‟ 

pada malam harinya”, sehingga apa yang terjadi? Siang hari „kelaparan‟ malam 

hari „kekenyangan‟, siang hari diam malam hari bebas mencaci-maki, 

berbohog, meng-ghibah, memfitnah dan hal-hal buruk lainnya. Puasa seperti 

inilah yang digambarkan oleh hadits Nabi tidak memperoleh apa-apa selain 

lapar dan haus/dahaga. Mengapa kondisi ini terjadi? Jawabannya, oleh karena -

-selama ini-- puasa masih difahami dengan makna menahan diri dari makan, 

minum dan rafats serta hal-hal yang merusak puasa mulai dari terbit fajar 

(imsak) hingga terbenam matahari (berbuka), sehingga malam harinya (dapat) 

kembali bebas. 

Berpuasalah secara totalitas di bulan ini, manfaatkanlah segala fasilitas 

yang disiapkan Allah SWT di dalamnya dan raihlah keberkahannya, jadikanlah 

bulan yang mendidik dan istiqamahlah menjalankannya terutama selepas 

ramadhan nanti, karena saat itulah ukuran taqwa yang sesungguhnya. Puasa 

adalah salah satu jalan menuju taqwa; Berpuasalah wahai orang-orang 

beriman, mudah-mudahan kamu dapat meraih taqwa (la „allakum tattaqun).  
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5. Memilih Jalan Yang Baik Menuju Jalan Lurus 

  
Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka 

ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), Karena 

jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. yang demikian itu 

diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (QS Al-An‟am/6 : 153) 
 

 Terdapat dua kata dalam ayat ini yang menurut bahasa memiliki arti 

yang sama yaitu kata shirat dan kata sabil, keduanya dapat diartikan jalan. 

Menelusuri Konkordansi Qur‟an, karya Ali Audah, kata shirat dapat dijumpai 

dalam jumlah 45 ayat dan 32 diantaranya dirangkaikan dengan kata mustaqim 

yang berarti lurus,  sedangkan 13 kata lainnya, ada yang dirangkai dengan kata 

sawiya, yang juga bermakna lurus, ada yang dirangkaikan dengan sifat Allah, 

seperti kata azizil hamied. Jadi 44 ayat seluruhnya dirangkai dengat makna 

yang baik/lurus. Satu-satunya kata shirat yang dirangkai dengan kata jahim 

(neraka) yakni yang terdapat pada surah ash-Shaffat/37 ayat 23 dan itu 

tempatnya di akhirat kelak. 

 Adapun kata sabil terdapat 166 kata dalam bentuk tunggal dan 10 kata 

dalam bentuk jamak. Bukan hanya jumlahnya yang banyak, kata sabil juga 

dirangkai dengan beberapa kata. Pertama, ada yang dirangkai dengan kata 

yang bermakna baik/selamat seperti lafadz Allah pada kata sabilillah dan ayat 

ini yang paling banyak dijumpai, ada sabilarrusydi (jalan petunjuk), sabilil 

mukminien (jalan orang-orang beriman) dan semacamnya, dan kedua, ada yang 

dirangkai dengan kata yang bermkana buruk/sesat seperti sabilal mufsidien 

(jalan para perusak), sabilal gayyi (jalam kesesatan), sabilit taghut (jalan syetan 

dan kroninya), sabilul mujrimien (jalan para pendosa) dan semacamnya, yang 

pada intinya kata sabil mengandung dua makna, yakni jalan keselamatan dan 

jalan kesesatan.  

 Dari makna shirat dan sabil pada uraian sebelumnya, Quraish Shihab 

memberikan uraian yang pada intinya shirat itu bermakna jalan utama yang 

luas dan lurus menuju keselamatan, sedangkan sabil adalah lorong-lorong kecil, 

ada lorong yang sampai bertemu dengan siratal mustaqim lalu selamat, namun 

ada lorong yang tidak bertemu dengan siratal mustaqim, itulah yang tersesat.  

 Dalam meniti kehidupan jangan salah pilih jalan, terlalu banyak 

lorong-lorong kesesatan, hindarilah jalan kesesatan (sabilal gayyi) yang 

mencerai-beraikan itu.  Kenalilah jalan-jalan keselamatan (subulus salam) yang 

dijamin dapat mengantarkan ke jalan lurus (shiratal mustaqim), mudah-

mudahan kamu dapat meraih taqwa (la „allakum tattaqun). 
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BAGIAN II 

SIFAT DAN KEBIASAAN ORANG-ORANG TAQWA 
 

1. Beriman Kepada Yang Gaib, Melaksanakan Shalat dan Berinfak 
 

 
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan 
menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka. (QS 
Al-Baqarah/2 : 3) 
 

  Kata muttaqin (orang-orang bertaqwa) yang menjadi pokok bahasan 
pada bagian ini terdapat di ayat 2. Oleh karena terbatasnya ruang, maka 
uraiannya langsung dimulai pada ayat 3 yang memberikan gambaran tentang 
onrang-orang bertaqwa dengan tiga sifat utamanya, yakni; (1) beriman kepada 
yang ghaib, (2) melaksanakan shalat secara kontinyu dan sempurna, serta (3) 
menafkahkan sebagian rezki yang dianugrahkan Allah kepada mereka. Berikut 
uraian singkat sifat dan kebiasaan orang-orang bertaqwa dalam ayat 3 ini.  

Sifat pertama, beriman kepada yang ghaib, yakni kepada sesuatu 
yang tidak diketahui hakekatnya, tidak dapat dilihat atau diraba, dan dipercayai 
adanya hanya melalui informasi dari al-Qur‟an dan atau Sunnah. Oleh karena 
itu maka perkara ghaib menjadi objek iman. Puncak keimanan kepada yang 
ghaib adalah beriman kepada Allah yang Maha Memiliki yang ghaib dan 
beriman kepada segala informasi yang difirmankanNya. Adalah Sayyid Quthub 
mengantar kita memahami alam ghaib dengan sebuah ungkapan bahwa 
beriman kepada yang ghaib adalah tangga yang dilalui untuk meningkatkan diri 
dari tingkat „binatang‟ yang hanya mengandalkan panca inderanya, menuju 
tingkat „manusia‟ yang menyadari bahwa ada wujud yang jauh lebih besar dan 
lebih luas dibanding alam nyata ini. Ketika orang merasakan hidupnya hanya di 
alam nyata maka orang itu membatasi hidupnya di alam yang sempit lagi sesak, 
sebaliknya orang yang mampu mensinergikan hidupnya dengan mengembara di 
alam keyakinan ghaib dengan nalar dan kata batinnya maka orang tersebut 
membuka ruang hidupnya yang sangat luas dan lapang hingga dapat menikmati 
segala fasilitas kehidupan alam ghaib yang membahagiakan tanpa harus 
membuang biaya dan energy yang besar. 
 Sifat kedua, melaksanakan shalat secara kontinyu dan sempurna. 
Salah satu media untuk mengembara di alam ghaib dan menikmati segala 
fasilitas yang ada di dalamnya serta dapat „bercengkrama‟ dengan sang Maha 
Pemilik yang ghaib (Allah SWT), yakni dengan melaksanakan shalat dengan 
sempurna (gerakannya, bacaannya, khusyuk dan tuma‟ninahnya). Semakin 
tinggi keimanan seseorang kepada yang ghaib, maka akan semakin tinggi pula 
kemampuan dan kesempatannya menikmati indahnya shalat sempurna. 
 Sifat ketiga, menafkahkan sebagian rezki yang dianugrahkan Allah 
kepada mereka. Buah dari keimanan yang hakiki terhadap yang ghaib serta 
pelaksanaan shalat yang sempurna sehingga merasakan lezatnya iman, yakni 
melahirkan sikap kepedulian terhadap orang lain dan kemaslahan ummat, 
dengan senantiasa terdorong untuk berinfak dengan ikhlas.  
Semoga kita memiliki sifat orang-orang bertakwa (muttaqien). 
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2. Beriman kepada Kitab Yang Turunkan Kepada Muhammad s.w.w (Al-

Qur‟an) dan Kitab Yang Diturunkan Kepada Rasul-Rasul Sebelumnya 

 
Dan mereka yang beriman kepada Kitab (al-Quran) yang telah diturunkan 

kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka 

yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. 
 

Kelanjutan tentang pembahasan terkait sifat dan kebiasaan orang-

orang bertaqwa (muttaqin) dari ayat 2 surah al-Baqarah ini, setelah diuraikan 
secara singkat tiga sifat utamanya pada ayat 3, yakni; (1) beriman kepada yang 
ghaib, (2) melaksanakan shalat secara kontinyu dan sempurna, serta (3) 

menafkahkan sebagian rezki yang dianugrahkan Allah kepada mereka. 
Disamping sifat dan kebiasaan tersebut, orang-orang bertaqwa juga memiliki 
sifat dan kebiasaan sebagaimaan tercantum dalam ayat 4, yakni (4) mereka 

yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab yang 
telah diturunkan sebelummu, serta (5) dengan hari akhirat mereka sangat yakin. 

Sifat keempat, yakni mereka beriman kepada yang telah diturunkan 
kepada Muhammad SAW dan yang telah diturunkan sebelumnya. Sebagaimana 

telah diuraikan pada edisi kedua bahwa salah satu jalan menuju taqwa adalah 
memegang teguh isi Alquran, maka untuk bisa berpegang teguh pada Alquran 
itu haruslah dimulai dari keyakinan yang kuat akan kebenaran yang dikandung 

di dalamnya, sedang keyakinan yang kuat akan lahir dari pemahaman yang 
benar yang akar utamanya dimulai dari membaca Alquran itu dan atau 
menyimak dari orang yang membacakannya. Itulah sebabnya maka menyimak 
bacaan Alquran menjadi jalan untuk mendapat rahmat dari Allah SWT (QS Al-

A‟raf/7 : 204). Selain itu, orang-orang bertqwa juga harus beriman kepada 
kitab-kitab yang diturunkan sebelum Alquran seperti kitab Taurat, Injil dan 
Zabur serta suhuf-suhuf yang diturunkan langsung oleh Allah kepada para 

Rasul sebelum Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan pada uraian 
terdahulu bahwa kehadiran Alquran adalah penyempurna dari kitab-kitab 
sebelumnya, maka tidak beriman tentang kitab sebelumnya sama dengan 

mendelegitimasi eksistensi keimananan kita kepada Alquran.   
 Sifat Kelima, yakni dengan hari akhirat orang-orang bertaqwa itu 
sangat yakin. Kata yukinun, menurut ahli tafsir berarti pengetahuan yang 
mantap tentang sesuatu dan dibarengi dengan tersingkirnya apa yang 

mengeruhkan pengetahuan itu. Demikian itulah harapan Alquran akan 
keyakinan orang-orang bertaqwa bahwa ada negeri akhirat; negeri yang lebih 
baik bagi kita (QS Adh-Dhuha/94:3), negeri yang lebih baik dan lebih kekal 

(QS Al-A‟la/87:17), negeri tempat hari pebalasan (QS Al-Fatihah/1:4) negeri 
tempat kembali untuk mempertanggung jawabkan segala amalan kita (QS Al-
Isra‟/17:13-14). Sehingga kita harus mengatur hidup di dunia untuk tujuan 

kemakmuran negeri akhirat. (QS al-Qashash/28 :77). Semoga kita memiliki 

sifat orang-orang bertaqwa (muttaqien). 
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3. Senantiasa  Beriman, Berdo‟a Agar Diampuni Oleh Allah SWT dan 

Dijauhkan Dari Adzab Neraka 

 
(yaitu) orang-orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, Sesungguhnya kami telah 

beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa 

neraka," (QS Ali Imran/3 : 16) 
 

 Ayat ini menerangkan sifat dan kebiasaan orang-orang bertaqwa 

(muttaqien) yang terletak pada ayat sebelumnya yakni ayat 15. Merujuk pada 

uraian sebelumnya (edisi 07), maka ayat ini ditempatkan pada urutan keenam 

dari pembahasan terkait perihal sifat dan kebiasaan muttaqien itu. 

 Sifat keenam, yakni orang-orang yang senantiasa berdoa kepada 

Tuhannya, “sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa 

kami dan peliharalah kami dari siksa neraka”. 

 Pernyataan secara mantap tentang keimanan dan pengakuan terhadap 

kesalahan-kesalahan adalah pintu masuk ke dalam kondisi jiwa yang taqwa. 

Karena itu ayat ini berisi petunjuk sikap untuk memulai menata diri menuju 

taqwa, yakni „mantap iman dan pengakuan atas kesalahan‟. Pengakuan atas 

kesalahan (terutama di hadapan Allah) itu baik bagi jiwa, itu menyehatkan 

jiwa, dan oleh karenanya jangan membiasakan diri mempertahankan kesalahan 

dan mencari-cari dalil untuk membenarkannya karena itu akan berakibat 

penyakit bagi jiwa. Bahkan langkah sehat selanjutnya yang ditunjukkan oleh 

Allah SWT kepada hambaNya adalah memohon ampunan atas dosa sebagai 

akibat dari kesalahan yang telah diperbuat, sekali lagi; memohon ampun bukan 

mencari dalil pembenaran lalu bertahan di dalam kesalahan. Akibat kelanjutan 

atas kemantapan iman dan pengakuan kesalahan ini dapat mengantarkan 

seorang hamba untuk tidak sungkan memohon ibah kepada Allah SWT agar 

setelah diberi keampunan, sekaligus dihindarkan dari siksaan (adzab) yang 

menghinakan dimana tempat tersebut adalah di dalam neraka pada hari 

pembalasan (akhirat) yang kita juga yakin akan adanya. 

 Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah memberikan penjelasan bahwa 

permohonan ampun atas dosa-dosa oleh seorang mencakup didalamnya 

permohonan agar aibnya ditutupi dan dihindarkan segala kekurangan yang 

dapat menimpanya, dan puncaknya adalah permohonan seorang hamba agar 

dirinya dipelihara oleh Allah SWT dari siksa api neraka. Dan salah satu hal 

penting yang dapat difahami bahwa kesalahan yang berakibat dosa yang 

(telanjur) dilakukan orang beriman tidak menanggalkan sifat ketaqwaan 

dengan syarat segera disadari dan bersegera memohonkan ampunan kepada 

Allah SWT. Senantiasalah memantapkan iman, akui kesalahan agar jiwa sehat, 

mohonkan ampunan dan perlindungan dari adzab neraka, karena itu adalah 

alamat bahwa seorang rendah hati (tawadhu) di hadapan Allah SWT. Semoga 

kita memiliki sifat orang-orang bertakwa (muttaqien). 
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4. Penyabar, Pembenar, Penaat, Pengimpak Harta, dan Pemohon Ampun 

di Waktu Sahur  
 

(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan 
hartanya, dan yang memohon ampun di waktu sahur (Ali Imran/3 : 17). 
 

 Ayat ini masih merupakan penjelasan dari ayat 15 surah Ali Imran. 
Terdapat lima sifat orang-orang bertaqwa dalam ayat ini. Sifat muttaqien 
dalam ayat ini merupakan peningkatan dari „sifat membiasakan‟ menjadi 
„pemilik kebiasaan‟ itu. Maknanya adalah; oleh karena seorang hamba selalu 
membiasakan dirinya sabar maka dia menjadi penyabar, selalu membiasakan 
dirinya benar maka dia menjadi pembenar, selalu terbiasa dalam ketaatan maka 
dia menjadi penaat, selalu membiasakan berinfak maka dia menjadi penginfak 
harta, serta selalu membiasakan diri memohon ampun maka dia menjadi 
pemohon ampun di waktu sahur. Ada baiknya diuraikan agak lebih rinci 
kelima sifat orang-orang bertaqwa tersebut, seperti berikut ini: 

Sifat ketujuh, yakni Penyabar, kepemilikan sifat ini dapat dicapai 
jika seorang hamba Allah senantiasa melatih diri di dalam kesabaran. Sabar 
dalam memenuhi kewajiban, dalam menghadapi cobaan, sabar menghapi 
segala macam godaan hidup, sabar dalam mengejar target baik hingga 
mendapat hasil atau ada ketetapan lain dari Allah SWT. Sabar dalam segala 
hal, sehingga dia benar-benar menjadi pemilik kesabaran, itulah penyabar. 

Sifat kedelapan, yakni Pembenar, di antara ciri seorang pembenar 
adalah ucapannya menggambarkan kesesuaian kata hatinya, dan tindakannya 
berkesesuain dengan ucapannya, serta selalu berupaya untuk mengetahui 
kebenaran itu lalu berupaya mengamalkannya. 

Sifat kesembilan, yakni Penaat, Sering kita dengar kata sami‟na wa 
ata‟na (kami dengar dan kami taat). Itulah gambaran respon seorang muttaqien 
yang senantiasa ikhlash mengerjakan perintah Allah dan RasulNya dalam 
upayanya meraih keridhaan Allah SWT. 

Sifat kesepuluh, yakni Penginfak harta, sifat ini merupakan 
pencapaian jenjang kedua setelah seorang hamba Allah terbiasa melatih diri 
untuk berinfak setiap mendapatkan karuania dari Allah SWT, maka 
bersemayamlah kebiasaan tersebut dalam hidupnya, terasa ada sesuatu yang 
kurang pada dirinya bila dia belum berinfak, itulah penginfak harta. 

Sifat kesebelas, yakni Pememohon ampun di waktu sahur, setelah 
menjadi hambah yang selalu melatih diri untuk tawadhu kepada Allah, maka 
menjadi melekat pulalah kebiasaan bermunajat memohon keampunan dengan 
penuh keyakinan di setiap malam-malam hening agar komunikasinya dengan 
Allah SWT, Dzat yang dicintainya tidak diganggu oleh hiruk pikuk 
keduaniaan. Berupayalah menjadi penyabar, pembenar, penaat, penginfak dan 
pemohon ampun di waktu sahur. Semoga kita memiliki sifat orang-orang 
bertakwa (muttaqien). 
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5. Berinfak Baik Lapang maupun Sempit, Menahan Marah dan 

Memaafkan Manusia 
 

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan 
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Ali 
Imran/3 : 134) 
 

Sifat orang-orang bertaqwa (muttaqin) yang dijelaskan pada ayat ini 
mengambil kata mutttaqien sebagaiman disebutkan pada ayat 133. Sifat dan 
kebiasaan muttaqin pada ayat ini memiliki derajat yang tinggi, hal ini ditandai 
dengan kata almuhsinien yakni para pelopor kebajikan yang dikatakan dalam 
ayat ini dicintai oleh Allah SWT. Dicintai oleh Allah, itu adalah kebahagiaan 
yang tiada banding bagi orang yang memahami. Ada dua gelar yang 
disandangkan oleh Allah SWT kepada hambaNya dalam ayat ini, selain gelar 
muttaqien juga sekaigus muhsinien, yang menunjukkan keistimewaan di mata 
Allah SWT. Berikut inilah tiga sifat yang mengistimewakan si pemilik sifat itu, 
yakni; senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, 
menahan amarah, dan memaafkan manusia. 

Sifat kedua belas, yakni senantiasa beinfak baik dalam kondisi lapang 
maupun sempit. Berinfak dalam kondisi memiliki harta yang cukup lapang 
menjadi hal yang biasa, yang luar biasa ketika manusia itu mampu berinfak 
dalam keadaan sempit. Bagi orang-orang yang telah merasakan kecintaan Allah 
dan diapun mencintaiNya, maka akan indah baginya kebiasaan berinfak dalam 
segala kondisi. Nampaknya ini adalah tingkatan ketaqwaan yang lebih tinggi 
jika disusun secara berturut-turut –sebagaimana telah diuraikan sebelumnya- 
mulai dari melatih diri membiasakan berinfak, lalu menjadi pemilik kebiasan 
berinfak (penginfak), kali ini menjadi mampu berinfak dalam segala kondisi, 
tidak harus menunggu lapang, tetapi dalam kondisi sempit sekalipun.  

Sifat ketiga belas, yakni menahan amarah. Quraish Shihab dalam 
tafsir al Misbah menjelaskan kata al-kazhimin mengandung makna „penuh dan 
menutup rapat‟, seperti wadah yang terisi air penuh dan ditutup rapat. 
Gambaran ini menunjukkan betapa sesorang merasakan marah yang memucak 
akibat kesalahan -berat- yang dilakukan orang kepadanya, namun seorang 
muttaqin yang muhsinien mampu menahannya sehingga tidak berefek pada 
ucapan dan tindakannya yang tidak terkendali.   

Sifat keempat belas, yakni memaafkan manusia, jika marah yang 
memuncak yang dapat ditahan ini masih potensi menyimpan luka di hati, maka 
memaafkan inilah puncak dari muttaqien yang muhsinien ini, yakni dapat 
memaafkan manusia yang bersalah kepadanya tanpa meninggalkan goresan 
luka hati, bahkan mampu membalas kejahatan orang dengan kebaikan. 

Inilah al-Qur‟an mengajarkan manusia melatih diri berinfak dalam 
segala kondisi, menahan marah, dan memaafkan manusia. Semoga kita 
memiliki sifat orang-orang bertakwa (muttaqien). 
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6. Segera Memohon Ampun Bila Terjatuh Dalam Dosa atau Aniaya 

Terhadap Diri Sendiri, Tidak Berketerusan Dalam Perbuatan Dosa 
 

 
Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau  
menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun terhadap 
dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada 
Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka 
mengetahui. (Ali Imran/3 : 135) 
 

 Ayat 135 ini masih merupakan penjelasan sifat dan kebiasaan orang-
orang bertaqwa (muttaqien) yang terdapat di surah Ali Imran ayat 133. Pada 
ayat 134 menjelaskan sifat ketaqwaan yang tinggi yang bersemayam dalam diri 
seorang hamba Allah dan dijadikannya perangai dalam menghadapi orang lain, 
sedangkan pada ayat 135 ini menggambarkan kondisi ketaqwaan yang 
mencapai titik terendah yang -mungkin saja dapat- terjadi dalam diri seorang 
hamba Allah, dan jalan keluar atau penyelesainnya. Berikut uraian singkatnya:  

Sifat kelima belas, yakni mereka yang ingat Allah dan segera 
memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka ketika -telanjur- melakukan 
perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri. Dalam ayat ini, al-Qur‟an 
menunjukkan kondisi realistis bahwa ternyata orang yang bertaqwapun tidaklah 
sebersih kain putih tanpa noda, dia juga -pada suatu kondisi- bisa jatuh ke 
dalam perbuatan keji atau menganiaya dirinya (sudah tau salah masih 
dilakukan). Hanya saja, orang bertaqwa dalam hal ini jika dia jatuh maka dia 
segera mengingat Allah dan segera memohon ampun atas dosa-dosanya, 
jatuhnya hanya sekali itu saja. Jadi tidak „berlarut‟ dalam dosanya, tidak justru 
„meninkmati‟ apalagi bergelimang dalam dosanya. Quraish Sihab dalam tafsir 
al-Misbahnya berpendapat bahwa maksiat dan kedurhakaan yang segera diikuti 
dengan mengingat Allah (dzikrullah) dan segera memohon ampunanNya 
(beristigfar) tidak sampai menggugurkan identitas ketaqwaan seorang hamba, 
namun sekali lagi harus segera mengingat Allah dan mohon ampun kepadaNya 
karena hanya Dialah Allah yang memiliki Pengampunan.  

Sifat keenam belas, yakni tidak meneruskan perbuatan keji atau 
perbuatan menganiaya diri yang pernah diperbuatnya sementara dia sudah 
menegtahui. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa orang bertaqwa tidak 
berlarut dalam dosanya, tidak menikmati dan bergelimang didalamnya. Bahkan 
atas kesadaran dan pengetahuannya akan kesalahan yang menimbulkan dosa 
tersebut, maka dia bertekad untuk tidak berketerusan dalam perbuatan keji dan 
menganiaya dirinya, itulah sebagai pertanda bahwa identitas ketakwaannya 
tidaklah gugur. 

Imam al Gazali memberikan pemahaman bahwa terdapatnya kata-
kata: (1) mengingat Allah lalu memohon ampun, (2) tidak meneruskan 
perbuatan kejinya, dan (3) mereka mengetahui, pada ayat 135 ini adalah 
mencakup makna „taubat‟, artinya seorang hamba Allah yang bertaqwa bila 
„terjatuh‟ maka dia tidak larut dalam dosanya, namun segera bertaubat kepada 
Allah SWT. Semoga kita memiliki sifat orang-orang bertakwa (muttaqien). 

Edisi: 11 Ramadhan 1440 H/16 Mei 2019 M 
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BAGIAN III 

KEUTAMAAN BAGI ORANG-ORANG TAQWA 
 

1. Diberi Karunia Baginaya Berupa Furqan, Dijauhkan dari Kesalahan-

nya, Diampuni Dosanya 
 

 
Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami akan 
memberikan kepadamu Furqaan dan Kami akan jauhkan dirimu dari 
kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah 
mempunyai karunia yang besar (Al-Anfal/8 : 29) 
 

 Dalam meniti perjalanan hidup, manusia terkadang menjumpai ujian 
dan tantangan, terkadang diperhadapkan pada realitas kehidupan yang 
membingungkan dan sulit menentukan sikap, dan tentu akan lebih berat lagi 
kalau manusia berhadapan dengan permasalahan yang sulit dilihat benar atau 
salahnya. Ujian perihal kehidupan terkait anak dan harta, antara kebutuhan dan 
harga diri, dan berbagai macam tantangan kehidupan yang mengharuskan kita 
memilih. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan jalan supaya manusia selaku 
hamba Allah dapat menentukan sikap sebagai pegangan guna menghalau 
kebimbangan, yaitu „bertaqwa‟ kepada Allah dengan jalan berupaya secara 
sungguh-sungguh untuk bertindak sesuai perintahNya, demikian juga tetap 
bersungguh-sungguh untuk menghindari laranganNya, dan yang paling penting 
juga adalah memohon petunjuk lalu berserah diri kepadaNya. Sikap ini kita 
sebut sebagai „spontanitas ketaqwaan‟ atau „akhlak taqwa‟. Sikap ini perlu 
dilatihkan oleh seorang hamba agar menjadi kebiasaanya. 
 Perhatikan kata in tattaqullah (jika kamu bertaqwa kepada Allah), kata 
„in‟ yang bermakna „jika‟ pada kalimat ini menunjukkan bahwa spontanitas 
ketaqwaan itu merupakan syarat diberikannya keutamaan oleh Allah bagi 
seorang hambaNya. Jadi jika spontanitas ketaqwaan ini sudah dapat menjadi 
sikap bagi seseorang hamba, maka Allah SWT menjanjikan akan memberikan 
keutamaan berupa: (1) Furqan, yakni kemampuan menarik garis pemisah yang 
sempurna dalam menghadapi „pilihan yang sulit‟ untuk menentukan sesuatu itu 
benar atau salah (haq atau batil). (2) Allah akan menutup kesalahan-kesalahan 
hambaNya, yakni tidak dinampakkan di dunia ini dan ditutupi pula di akhirat 
kelak, sehingga Allah SWT tidak menuntut pertanggungjawaban hambaNya di 
hadapanNya, sedangkan manusia yang menuntut dosa kita akan diberi ganti 
oleh Allah dan digerakkan hatinya agar dia rela dan redha, demikian keterangan 
yang diberikan oleh Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, dan (3) Allah akan 
mengampuni dosa-dosa hambaNya yang berakhlak taqwa ini.  

Ampunan atas dosa-dosa adalah anugrah besar dari Allah SWT, 
karena orang yang diampuni berarti terbebas dari beban. Bahkan atas karunia 
Allah SWT maka Dia dapat memberikan lebih dari sekedar menutupi kesalahan 
(takfir) dan penghapusan dosa (magfirah), bahkan Dia (Allah)pun dapat 
memberikan bimbingan dan kekuatan lahir batin sehingga hambaNya dapat 
mengisi jatah usia hidupnya dengan memaksimalkan amal kebajikan. Semoga 
kita tergolong orang-orang yang mendapat keutamaan. 

Edisi: 12 Ramadhan 1440 H/17 Mei 2019 M 
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2. Diberi Karunia Baginya Berupa Makhraja, Rezki Yang Tidak 

Disangka-sangka dan Dimudahkan Urusannya 
 

 
 

…barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya 
jalan keluar. Dan Dia memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-
sangkanya…. … dan barang-siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah 
menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (at-Thalaq/65 : 2-4) 
 

Ayat yang tengah diuraikan ini adalah penggalan ayat 2, penggalan 
ayat 3 dan penggalan ayat 4 surah ke 65 at-Thalaq. Seutuhnya ayat ini 
menjelaskan tentang masa iddah bagi perempuan, namun ada kaidah yang 
dipedomani dalam memahami penjelasan al-Qur‟an yang berbunyi al „ibratu bi 
„umumillafzhi la bi hususissababi, artinya „yang menjadi patokan adalah 
keumuman lafadznya, bukan sebab yang khusus‟. Oleh karena itu tentang  ayat 
ini akan dibahas hal-hal umum yang terkait dengan berbagai keutamaan yang 
diberikan oleh Allah SWT bagi orang-orang bertaqwa yang terkandung dalam 
penggalan ayat tersebut.  Adapun keutamaan-keutamaan tersebut yakni; 
  

[1]. bagi siapa yang bertaqwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan 
baginya jalan keluar. Seseorang yang berada di dalam masalah --baik 
masalah akibat perbuatan sendiri maupun masalah yang dibuat oleh orang 
lain yang ikut menimpanya-- akan menjalani kehidupan yang tidak 
normal. Karenanya, keluar dari jeratan masalah adalah suatu kenikmatan 
yang tak terkira, itu adalah rahmat Allah yang wajib disyukuri dengan cara 
tetap memelihara ketaqwaan kepadaNya. 

[2]. siapa saja yang bertqwa kepada Allah, maka Dia akan memberinya rezki 
dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukankah hampir seluruh aktifitas 
manusia alasannya adalah mencari rezki? Bahkan bagi orang beriman 
mencari rezki termasuk ibadah. Bukankah Nabi SAW mengajarkan 
ummatnya dalam banyak do‟a agar diberi rezki yang baik (thayyiban)? 
Lalu tiba-tiba Allah memberi rezki yang tidak pernah diduga sebelumnya 
dari mana, dan dengan cara bagaimana datangnya. Semua itu 
penyebabnya adalah taqwa kita kepadaNya. 

[3]. barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Dia menjadikan baginya 
kemudahan dalam urusannya. Hal yang menjadikan manusia sibuk dalam 
hidupnya adalah berbagai macam urusan, terkadang urusan manusia 
menyebabkan temperatur emosinya tak terkendali bila mana urusannya 
terhambat dengan berbagai alasan dan kondisi. Oleh karenanya fasilitas 
kemudahan urusan dari Allah juga merupakan nikmat yang harus 
disyukuri dengan selalu membina diri dalam ketaqwaan.  

Ketaqwaan dapat membimbing hati manusia untuk merasakan 
nikmatnya dikasihi dan disayangi Allah SWT. Diberi jalan keluar, diberi rezki 
yang tidak pernah diduga, dan diberi kemudahan urusan itu adalah alamat cinta 
dan kasih sayang Allah SWT kepada hambaNya, syukurilah itu semua dengan 
istiqamah dalam ketaqwaan. Semoga kita tergolong orang-orang yang 
mendapat keutamaan. 

Edisi: 13 Ramadhan 1440 H/18 Mei 2019 M 
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BAGIAN IV 
 

MANUSIA MULIA DI SISI ALLAH KARENA TAQWA 
 

 

  
Wahai manusia. Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (al-Hujurat/49 : 
13). 

Ada tigal hal mendasar yang perlu difahami dalam ayat ini, yakni 
perihal asal-usul penciptaan manusia, esensi keberadaan (eksistensi) manusia, 
dan apa yang seharusnya menjadi cita-cita hidup manusia. DiciptakanNya 
manusia dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, 
dimana ketiga hal mendasar tersebut diukur dengan barometer sifat Allah Yang 
Mengetahui dan Maha Mengenal. 

Pertama, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah SWT dari laki-laki 
dan perempuan, atau dari sperma (pada suami) dan ovum (pada istri). Allah 
SWT memandu jalan fikir manusia dengan firmanNya: Maka hendaklah 
manusia memerhatikan dari apa dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang 
dipancarkan, yang keluar di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada 
perempuan (QS at-Tariq/86: 6-7). Ini berarti tidak akan pernah terbuka peluang 
untuk berfikir apalagi bertindak melakaukan rekayasa terkait penciptaan 
manusia, karena tindakan itu adalah hal yang sia-sia. 

Kedua, bahwa sesudah manusia tercipta, Allah menjadikannya --dari 
manusia itu-- berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya manusia saling 
mengenal. Laki-laki dan perempuan, berbagai bangsa, berbagai suku, 
merupakan indikator perbedaan, di sinilah letak hikmah besar berupa rahmat 
Allah atas perbedaan itu. Mengapa? Karena perbedaan itulah yang mendorong 
manusia memerankan fungsinya dan menjalankan tugasnya serta menunjukkan 
eksistensi dirinya secara fitrah. Itulah yang membuat manusia saling kenal-
mengenal, yang selanjutnya menciptakan interaksi sosial yang melahirkan 
budaya dan peradaban. 

Ketiga, Allah SWT meyakinkan bahwa; Sungguh! Orang yang paling 
mulia di antara manusia di sisiNya ialah orang yang paling taqwa. Interaksi 
sosial yang melahirkan budaya dan peradaban berimplikasi pada lahirnya dua 
tipologi manusia sebagai mahluk sosial; ada yang mengukur kemuliaan dengan 
parameter materi dan keduniaan (kekayaan, pangkat dan kedudukan) dan ada 
hidupnya lebih banyak diabdikan untuk mencari keridhaan Allah di negeri 
akhirat. Namun, barometer yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk menentukan 
siapa di antara manusia yang mulia di sisiNya adalah taqwa.  

Berbahagialah orang yang dapat menata pemberian Allah berupa 
berbagai kelebihan lalu dibarengi ketaqwaan, cerdik pandai lagi taqwa, 
berpunya lagi taqwa, berpangkat lagi taqwa, fisik sempurna lagi taqwa, betapa 
nikmat hidupnya. Semoga dengan taqwa kita dapat mencapai derajat 
kemuliaan. 

Edisi: 14 Ramadhan 1440 H/19 Mei 2019 M 
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BAGIAN V 

KEBERKAHAN DIBUKA OLEH ALLAH KARENA TAQWA 
 

 
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami 
akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 
mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 
perbuatannya (al-A‟raf/7 : 96). 
 

 Ayat ini melukiskan gambaran kehidupan sebuah negeri yang 
penduduknya mendustakan/menolak ajakan Nabinya untuk beriman dan 
bertaqwa kepada Allah, yang berakibat diturunkan siksa dari Allah kepada 
mereka disebabkan perbuatannya. Padahal mereka tahu --dari Nabi-- bahwa 
keberkahana akan dibuka oleh Allah bagi orang yang beriman dan bertaqwa. Di 
awal ayat ini ada kata „law” yang bermakna “sekiranya” mereka beriman dan 
bertaqwa. Singkatnya penduduk negeri ini tidak diberi berkah, bahkan 
sebaliknya malah diberikan siksa akibat kedustaannya. Ibrah yang dapat 
diambil dalam memahami ayat ini adalah bahwa manusia diberi dua pilihan 
oleh Allah SWT terkait dengan „penataan seluruh sistem tingkah laku 
kehidupan‟ yang disebut pranata dimana keduanya memiliki konsekwensi 
masing-masing.  
 Pilihannya apa? yakni memilih pranata berdasar „iman dan taqwa‟ 
lalu Allah membukakan pintu berkahNya, atau memilih pranata berdasar 
„dusta‟ lalu Allah menyiksanya. Sepintas secara logika akal sehat, sangat 
bodoh seorang manusia ataupun komunitas manusia kalau tidak memilih 
pranata iman dan taqwa, namun faktanya dalam kehidupan bermasyarakat tidak 
sedikit juga manusia atau kelompok manusia yang justru memilih pranata dusta 
sebagai jalan kehidupannya, itulah manusia yang silau dengan kemegahan 
„perhiasan‟ dunia. 
 Sebagai komunitas insan beriman, tidak ada pilihan lain selaku orang 
yang sehat dan waras dalam menata kehidupan melainkan dengan pondasi iman 
dan taqwa. Sayyid Qutb dalam tafsir Fie Zhilalil Qur‟an memberikan 
penjelasan singkat mengenai kedua pilar kehidupan ini. Iman kepada Allah 
membebaskan manusia atas penyembahan kepada sesama hamba dan 
ketergantungan kepada kehidupan duniawi, itulah makna merdeka yang 
sebenarnya dan manusia semacam inilah yang mampu mengelola negeri dengan 
pengelolaan yang maju. Sementara taqwa merupakan kesadaran mendalam 
yang melindungi manusia dari semua dorongan untuk berbuat ngawur, 
berbohong dan terpedaya dengan kehidupan duniawi, sekaligus mengarahkan 
usaha manusia untuk berhati-hati dengan penuh perhitungan, sehingga tidak 
melanggar dan tidak melampaui batas-batas aktifitas yang layak dan maslahat. 
Masyarakat yang dibangun dengan pondasi iman dan taqwa inilah yang 
diharapkan menjadi penghuni negeri yang mengundang ridha Allah untuk 
membukakan pintu keberkahanNya, sehingga menjadi negri adil makmur di 
bawah lindungan Tuhan Yang Maha Pengampun (QS Saba/34 : 15). 

Marilah kita senantiasa menata seluruh sistem tingkah laku (pranata) 
kehidupan di atas keimanan dan ketaqwaan. Semoga dengan taqwa kita 
dibukakan pintu berkah oleh Allah dan dijauhkan dari adzabNya. 

 

Edisi: 15 Ramadhan 1440 H/20 Mei 2019 M 
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BAGIAN VI 

ADZAB ALLAH BAGI KAUM MENOLAK AJAKAN TAQWA 
1. Adzab Berupa Bencana Banjir Bagi Kaum Nuh a.s. 
 

  
Nuh berkata: "Hai kaumku, Sesungguhnya Aku adalah pemberi peringatan 
yang menjelaskan kepada kamu, (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah 
kepada-Nya dan taatlah kepadaku, (Nuh/71 : 2-3) 
 

 Nabi Nuh a.s. dalam catatan sejarah diutus oleh Allah SWT ke suatu 
daerah yang berada diantara sungai Eufrat dan Tigris. Semula kehidupan kaum 
Nuh adalah sederhana, namun setelah mereka mengalami kemajuan, kehidupan 
mereka mulai mengalami pergeseran. Gejala kehidupan tirani sudah mulai 
nampak dimana yang kuat menindas yang lemah yang melahirkan suasana 
kehidupan yang mencekam. Para kaum yang kaya mulai menyombongkan diri 
yakni menentang kebenaran dan menghinakan orang (baca: pengertian 
sombong menurut hadits Nabi). Mereka mulai membangun persekutuan nisbi 
yang dibangun atas „kepentingan‟ namun ada satu kesamaan yakni melawan 
dakwah Nabi Nuh a.s. 
 Atas kesombongan kaum tersebut, mereka sudah mulai meningalkan 
kebiasaan beribadah kepada Allah SWT. Kemudian digantikan dengan 
menyembah berhala yang mereka buat dan ditempatkan di tepi sungai Eufrat, 
diberinya nama-nama; Wadd, Suwa‟ Yaghuts, Ya‟uq dan Nasr. Berhala-berhala 
inilah yang menggantikan posisi Tuhan Allah sebagai sembahan dan dijadikan 
sebagai objek/tujuan seruan mereka oleh pembesar-pembesarnya terhadap 
rakyatnya, maka terjadilah penolakan terhadap dakwah yang dibawakan oleh 
Nabi Nuh untuk menyembah hanya kepada Allah dan bertaqwa kepadaNya 
serta ta‟at kepada Rasululullah Nuh a.s. Penolakan terjadi di semua kalangan 
kaum Nuh a.s., yang kaya menolak karena kesombongan mereka, sedangkan 
yang lemah menolak karena takut kepada kelompok yang kuat. 
 Bergesernya peribatan dari menyembah Allah menjadi penyembah 
berhala melahirkan masyarakat kaum Nuh menjadi manusia-manusia yang 
tidak lagi beradab, hidup sewenang-wenang bagi kelompok yang „punya‟ 
segalanya, terjadila kekacauan negeri. Begitulah watak penghuni negeri yang 
tidak lagi tunduk pada aturan-aturan Allah SWT.  “Dan disebabkan kesalahan-
kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka 
mereka tidak mendapat pertolongan selain Allah (QS Nuh/71 : 25).  
 Adzab atau siksa yang berupa kiriman banjir tsunami dari Allah SWT 
sebagai akibat dari kesalahan-kesalahan (kedurhakaan) kaum Nuh telah 
menghabiskan generasi kaum Nuh yang kafir, hanya tersisa orang-orang yang 
yakin akan seruan Nabi Nuh dan ta‟at kepadanya, lalu ikut bersamanya (di 
dalam perahu). Menurut riwayat bahwa setelah Nabi Nuh berdakwah selama 
950 tahun dan tidak mendapatkan hasil kecuali sedikit kaumnya yang ta‟at. 
Lalu Nabi Nuhpun berdo‟a: “Tuhanku, jangan Engkau biarkan seorangpun di 
antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau 
biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan meyesatkan hamba-hambaMu, 
dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi 
sangat kufur”. (QS Nuh/71: 26-27). Marilah kita mengambil ibrah tentang 
kesudahan hidup orang yang menolak ketaqwaan. Semoga kita dapat 
memelihara ketakwaan dan dijauhkan dari adzab Allah SWT. 
 

Edisi: 16 Ramadhan 1440 H/21 Mei 2019 M 
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2. Adzab Berupa Bencana Awan Hitam dan Angin Topan Bagi Kaum 

Hud a.s (Kaum „Aad) 
 

  
Kaum 'Aad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Hud berkata 
kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertaqwa? Sesungguhnya aku adalah 
seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka bertaqwalah kepada 
Allah dan taatlah kepadaku. (Asy-Syu‟ara/26 : 123-126) 
 

Ayat ini mengisahkan kaum „Aad, suatu kaum yang berdiam di daerah 
Ahqaf, di Wilayah bagian utara Hadhramaut. Kaum ini diberi banyak karunia 
dari Allah berupa hasil pertanian dan peternakan dan ada mata air (QS Asy-
Syu‟ara/26 : 131 -135). Karunia ini menjadi sumber kekayaan mereka sehingga 
penduduknya dapat membangun fasilitas yang mewah dan bagus. Menurut Ibnu 
Katsir dalam Kisah Para Nabi, kaum „Aad inilah yang disebut sebagai kaum 
„Aad pertama yang diceritakan dalam al-Qur‟an: Apakah kamu tidak 
memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad? (yaitu) 
penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum 
pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain (QS Al-Fajr/89 : 
6-8). 
 Kaum „Aad pertama ini adalah kaum yang pertama kembali kepada 
penyembahan berhala setelah kaum Nabi Nuh ditenggelamkan dan menyisakan 
orang yang saleh bersamanya. Berhala mereka bernama: Shamad, Shamud, dan 
Hira. Ini adalah inti kedurhakaan mereka kepada Allah dan RasulNya. Selain 
itu para pembesarnya melakukan perbuatan kesewenang-wenangan, dan 
rakyatnyapun mengikutinya (QS Hud/11 56-60). Mereka menolak ajakan Nabi 
Hud a.s untuk tunduk kepada Allah SWT dan bertaqwa. 
 Atas penolakan mereka tersebut maka Allah SWT mendatangkan 
awan hitam di atas mereka yang mereka mengira bahwa awan tersebut 
pembawa hujan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, yang ada adalah awan 
pembawa adzab/siksa, membawa angin ribut yang meniup dengan dahsyatnya 
lalu membinasakan kaum „Aad beserta seluruh hewan ternak dan kebunnya 
maupun bangunan-bangunan megah yang tadinya mereka banggakan. 
Kemudian setelah itu mayat-mayatnya bergelimpangan seperti pohon-pohon 
yang tumbang. Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan 
Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman (Asy-Syu‟ara/26 : 139). 
Beginilah akhir kehidupan kaum „Aad yang menolak ketaqwaan. 

Adapun Nabi Hud a.s. bersama pangikutnya yang selalu taat 
kepadanya lalu diselamatkan oleh Allah SWT: Dan tatkala datang azab Kami, 
Kami selamatkan Huud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan 
rahmat dari Kami; dan Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) dari azab 
yang berat (QS Hud (11) : 58). Itulah pelajaran dari kisah kaum Nabi Hud, 
yakni orang yang telah diseleksi oleh Allah di peristiwa tsunami di jaman kakek 
mereka Nuh a.s. yang kembali kepada kedurhakaan dan menolak ajakan Hud 
a.s. untuk bertaqwa. Mari kita mengambil ibrah darinya. Semoga kita dapat 
memelihara ketaqwaan dan dijauhkan dari adzab Allah SWT. 
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3. Adzab Berupa Suara Guntur Keras dan Gempa Bagi Kaum Shaleh a.s 

(kaum Tsamud) 
 
 

 
 

Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka, Shaleh, 
berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertaqwa? Sesungguhnya Aku 
adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertaqwalah 
kepada Allah dan taatlah kepadaku (Asy-Syu‟ara/26: 141-144). 

 

Kaum Tsamud adalah pengganti kaum „Aad (Qs al-A‟raf/7:74). 
Mereka berdiam di al-Hijr yang terletak antara Hijaz dan Syam (Syiria). Kaum 
Tsamud memiliki banyak kelebihan dalam bidang pertanian, peternakan dan 
arsitektur. Hidup mereka dalam ukuran ekonomi dapat dikategorikan makmur 
sejahtera, kehidupan yang serba ada ditambah dengan kemampuan mereka 
memahat gunung batu untuk mejadi rumah-rumah mereka yang kelihatan indah 
dan artistik. Namun hidup dalam kenikmatan membuat mereka bergeser 
menjadi ummat yang durhaka kepada Allah SWT, dalam bentuk gemar 
melakukan kemaksiatan, kesombongan dan juga kembali menjadi penyembah 
berhala dan meninggalkan pegabdian kepada Allah SWT yang telah memberi 
mereka nikmat yang banyak.  

Dalam kondisi seperti ini, oleh Allah SWT diutuslah Nabi Saleh a.s. 
sebagai Rasul untuk memberikan peringatan kepada mereka, namun mereka 
menolak/mendustakan Nabi Saleh a.s bahkan meminta bukti kerasulnnya. 
Maka diberilah salah satu tanda/mu‟jizat bagi mereka berupa unta betina dan 
aturannya yakni agar tidak mengganggunya (QS al-A‟raf/7:73) karena akan 
mengakibatkan murkah Allah yang mengakibatkan mereka disiksa. Namun 
dengan kesombongan para pemukanya malah disembelihnya unta betina 
tersebut, sambil minta ditunjukkan bukti kebenaran ucapan Nabi Saleh a.s. (QS 
al-A‟raf/7:77), lalu didatangkan kepada mereka “suara keras yang 
mengguntur” (QS Hud/11:67) dan mereka ditimpa “gempa” sehingga mereka 
menjadi mayat yang bergelimpangan (QS al-A‟raf/7:78). Seketika itupun kaum 
Tsamud menjadi habis di muka bumi kecuali di antara mereka yang masih 
mengikuti seruan Rasul mereka Saleh a.s  

Nabi Saleh dan para pengikutnya bergegas meninggalkan negeri 
Tsamud tersebut –setelah kaumnya menolak peringatannya--. Atas kepergian 
Saleh a.s beserta pengikutnya, kaum Tsamud hendak membunuh mereka, inilah 
saat munculnya suara keras mengguntur itu. Maka tatkala datang azab Kami, 
Kami selamatkan Shaleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia 
dengan rahmat dari Kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dia-lah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa (Hud/11:66). 

Itulah pelajaran dari kisah kaum Nabi Saleh, yakni orang yang telah 
diselamatkan oleh Allah di peristiwa awan gelap pembawa angin topan yang 
mematikan di jaman Nabi Hud a.s. yang kembali menjadi penyembah berhala 
dan menolak ajakan Saleh a.s. untuk bertaqwa. Mari kita mengambil ibrah dari 
kisahnya. Semoga kita dapat memelihara ketaqwaan dan dijauhkan dari 
adzab Allah SWT. 
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4. Adzab Berupa Guntur Keras dan Likufaksi Bagi Kaum Luth (Kaum 

Sadum atau Sodom) 
 

  
Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, ketika saudara mereka Luth, berkata 
kepada mereka: Mengapa kamu tidak bertaqwa?" Sesungguhnya aku adalah 
seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertaqwalah kepada 
Allah dan taatlah kepadaku (Asy-Syu‟ara/26: 160-163). 
 

 Kaum Luth a.s dikenal dengan kaum Sadum (Sodom) dan Amurah 
yakni dua tempat yang terletak di ujung selatan laut mati (Buhairatul Luth). 
Sadum adalah ibu kota Gharzaghar. Nabi Luth a.s. adalah kemanakan Nabi 
Ibrahim a.s. putra saudaranya yang bernama Haran bin Tarikh, demikian 
sebagaimana ditulis dalam Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir. 

Penduduk Sadum kebanyakan diantaranya terdiri dari orang-orang 
jahat dan kafir. Mereka kerap kali melakukan perampokan dan kejahatan 
lainnya. Selain kebiasaan mereka yang jelek, mereka malah melakukan 
kemungkaran dalam bentuk yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman 
itu, yakni kejahatan homoseksual dan meninggalkan/tidak bergairah sama 
sekali terhadap perempuan (homoseksual kronis). Saking sakitnya, malaikat 
yang menjadi tamu Nabi Luth a.s yang menyerupai laki-lakipun mereka minta 
kepada Luth a.s. agar „diserahkan‟ kepada mereka. Nabi Luth a.s meminta 
kepada mereka agar jangan mempermalukan dia (Nabi Luth), namun mereka 
bahkan memaksa dan melawan nabi Luth a.s (QS al-Hijr/15 : 67 – 70) 

Dalam kondisi seperti ini Allah SWT mengutus Nabi Luth kepada 
mereka untuk memberikan peringatan, namun mereka malah menolak dan 
mengusirnya: Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). 
(Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan 
perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di 
dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk 
melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini 
adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya 
mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu 
ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan 
diri." (QS al-A‟raf/7 : 80-82)  

Oleh karena menolak ajakan ketaqwan dari Nabi Luth a.s. maka Allah 
SWT mendatangkan adzab bagi mereka berupa suara keras mengguntur, 
kotanya dibalik (liquifaksi) dan disusul dengan hujan batu yang membinasakan 
mereka semuanya: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang 
mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka Kami jadikan bahagian atas 
kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah 
yang keras. (Al-Hijr/15 : 73-74) 

Itulah pelajaran dari kisah kaum Sadum dan Amurah yang menolak 
ajakan Luth a.s. untuk bertaqwa lalu mereka dibinasakan. Mari kita mengambil 
ibrah darinya. Semoga kita dapat memelihara ketakwaan dan dijauhkan 
dari adzab Allah SWT. 
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5. Adzab Berupa Guntur Keras dan Gempa Bagi Kaum Syu‟aib (Kaum 
Madyan) 

 

 

Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia 
berkata: "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu 
selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sungguh aku 
melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku kha-
watir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." (Hud/11 : 84) 
 

 Nabi Syu‟aib a.s. diutus kepada suatu kaum yang dikenal Madyan. 
Menurut Ibnu Katsir dalam Kisah Para Nabi; Madyan terletak di daerah Min‟an 
di perbatasan negeri Syam (Syiria) dekat Hijaz. Penduduk Madyan ada/lahir 
tidak lama setelah kaum Luth binasa, mereka adalah anak keturunan Madyan 
bin Madyan bin Ibrahim alaihissalam. 
 Masih dari Ibnu Katsir mengatakan; penduduk Madyan berperangai 
buruk yakni suka merampok dan menakut-nakuti orang di perjalanan. Mereka 
penyembah berhalah yang bernama “Aikah”, yakni sebatang pohon yang 
dikelilingi ladang-ladang, karenanya mereka juga disebut penduduk Aikah 
(ashabul Aikah). Kebiasan buruk merekan adalah perniagaan curang yakni 
„gemar mengurangi takaran dan timbangan‟, jika mengambil ditambahi, 
jika memberi dikurangi, jadi ini adalah perangai yang lebih rendah lagi dari 
kedzhaliman. Dan kebiasaan kaum Madyan ini ditiru oleh kebanyakan orang di 
sekitar kehidupan sosial kita hingga kini. 
 Untuk memperbaiki keadaan kehidupan seperti ini, maka Allah SWT 
mengutus Syu‟aib a.s untuk memberi peringatan sebagaimana ayat 84 surah 
Hud ini; "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu 
selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan‟. Nabi Syu‟aib 
juga mengingatkan; “dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi 
dengan membuat kerusakan” (QS Hud/11 : 85). Namun yang terjadi bukannya 
mereka bertambah baik, melainkan malah menentang Nabi Syu‟aib dan 
kebiasaan bukurnya tambah menjadi-jadi. Lalu Syu‟aib mengingatkan mereka 
sekali lagi; “Wahai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku 
(dengan kamu) menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab 
seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Shaleh, sedang 
kaum Luth tidak  jauh (tempatnya) dari kamu (QS Hud/11 : 89). Merekapun 
tetap menolak seruan ini. 

Sebagai akibat penolakan kaum ini terhadap Nabinya Syu‟aib a.s,  
maka turunlah adzab berupa suara yang menggelegar (QS Hud/11 : 94) yang 
menghasilkan gempa yang dahsyat (QS al-A‟raf/7 : 91) yang menyebabkan 
mereka mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah-rumah mereka. 

Itulah pelajaran dari kisah kaum Madyan atau ashabul Aikah dimana 
mereka menolak ajakan Syu‟aib a.s. untuk bertaqwa lalu mereka dibinasakan. 
Belajarlah dari ibrah dalam kisah ini. Semoga kita dapat memelihara 
ketaqwaan dan dijauhkan dari adzab Allah SWT. 
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BAGIAN VII 

PESAN-PESAN ALLAH TENTANG TAQWA 
 

1. Berbekallah! Sebaik-baik Bekal Adalah Taqwa  

 

Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwa-
lah kepada-Ku, wahai orang-orang yang berakal (Al-Baqarah/2 : 197). 
 

Ada beberapa kondisi yang mengharuskan orang menyiapkan bekal, 
boleh jadi kondisi perjalanan jauh dan dalam waktu yang lama, bisa juga bila 
sesorang berencana berhijrah ke suatu tempat untuk selanjutnya menetap di 
tempat tujuannya. Kemampuan menyiapkan bekal yang sesuai dengan kondisi 
perjalanan atau kondisi tempat tujuan menggambarkan perencanaan yang 
matang bagi seseorang yang bijak menghadapi perjalanan hidupnya. Umumnya 
bekal dalam menjalani kehidupan dunia adalah berbentuk materi, sementara 
menurut keimanan kita bekal untuk perjalanan akhirat adalah non materi (baca: 
amal saleh). Namun bekal yang dapat membingkai keduanya adalah bekal 
taqwa (dzadittaqwa). Berbekal ketaqwaan akan menuntun seseorang menjalani 
hidup „berimbang‟ --bukan seimbang-- antara persiapan kehidupan akhiratnya 
dengan perjalanan kehidupan dunianya.  

Bagi orang beriman, pengertian “hidup berimbang” adalah bahwa 
seluruh proses kehidupan dunia diusahakan sekuat-kuatnya untuk mencapai 
kebahagiaan di negeri akhirat kelak. Jadi, tidak berhenti hanya dengan 
“bahagia di dunia” tetapi “bahagia di dunia untuk lebih bahagia di akhirat”. 
Begitulah antara lain makna yang dapat difahami dari firman Allah SWT:  Dan 
carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (untuk 
kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 
Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 
kerusakan (QS al-Qashash/28 : 77). 

Ayat ini membimbing seseorang memrogramkan hidupnya dalam 
bingkai taqwa. Bila diperhatikan, ada empat tuntunan model persiapan bekal 
dengan ketaqwaan; (1) memperhatikan apa saja yang telah dianugerahkan Allah 
kepada kita yang sudah diperioritaskan untuk negeri akhirat, jangan-jangan 
habis untuk dunia saja, (2) untuk kehidupan dunia sesuaikan dengan apa yang 
kita “butuh” saja, tidak lebih. (3) kebaikan yang ada pada diri orang beriman, 
seluruhnya adalah pemberian/perbuatan Allah. Jadi dalam diri seorang hamba 
itu adalah kumpulan kebaikan Allah, maka hendaknya seorang hamba berbuat 
baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya, dan (4) menjaga agar jangan 
sampai usaha-usaha yang dilakukan dalam hidup berakibat „kerusakan‟ (dalam 
berbagai bentuknya). Itulah bekal taqwa (zadittaqwa). 

Inti dari pesan ayat ini adalah menata pola hidup dalam bingkai taqwa 
sebagaimana tersebut pada ayat 77 surah al-Qashash ini. Jadi boleh berusaha 
untuk menjadi seorang yang kaya raya tapi harus mengikuti empat pola ini; 
“sudah berapa untuk akherat?, untuk dunia yang kita butuh saja!, ikuti 
cara Allah berbuat baik kepada kita!, dan jangan berbuat kerusakan!”. 

Bertaqwalah kepadaKu kata Allah SWT, wahai orang-orang yang 
punya lubuk hati (ulul albab). Mari persiapkan bekal taqwa..!  
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2. Bertaqwalah Kepada Allah Sekuat-kuat Kemampuan 

 
Maka bertaqwalah kamu kepada Allah sekuat kesanggupanmu dan dengarlah 

serta taatlah …. (At-Taghabun/64 : 16) 
 

Untuk menjadi seorang yang bertaqwa itu melalui proses perjalanan 
panjang,  mulai dari mengenali jalan-jalan menuju ke sana, melatih diri dalam 
kebiasaan-kebiasaan taqwa, hingga menjadikan taqwa sebagai kepribadian. 
Tahapan selanjutnya adalah merajut nilai taqwa menjadi satu-kesatuan dalam 
jiwa raga sepanjang waktu semasa manusia meniti hidup, sehingga taqwa 
benar-benar menjadi potret hidup seseorang tanpa mengenal waktu dan tempat. 
Hal ini yang ditekankan juga oleh Rasulullah s.a.w. dalam haditsnya yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi; “bertaqwalah kepada 
Allah dimanapun engkau berada, dan kendaklah setelah melakukan keburukan, 
engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah 
dengan orang lain dengan akhlaq yang baik”.  

Ittaqullaha mastata‟tum dalam ayat 16 surah at-Taghabun ini, oleh 
Sayyid Qutb dalam Fie Zilalil Qur‟an mengantarkan pemahaman realistis 
bahwa sebagai tanda kelembutan dan kasih sayang Allah SWT terhadap 
hambaNya, maka Dia „meminta‟ hambaNya untuk taat menurut kesanggupan-
nya, beliau merujuk kepada hadits Rasulullah saw, beliau bersabda; Apabila 
aku melarangmu terhadap sesuatu, maka jauhilah sepenuhnya perkara itu, dan 
apabila aku menyuruh kalian melakukan sesuatu maka kerjakanlah sesuai 
dengan kemampuanmu. (HR Bukhari dan Muslim). Selanjutnya Sayyid Qutb 
menambahkan penjelasan bahwa, dalam hal larangan terhadap sesuatu itu tidak 
ada dispensasi, karenanya larangan harus dijauhi dengan sempurna tanpa 
pengecualian sedikitpun. Adapun terkait dengan ketaatan dalam suatu perintah 
tidak ada batasannya, oleh karenanya Allah SWT menerima ketaatan seseorang 
sesuai kemampuannya. Itulah yang kita sebut dalam awal alinea ini sebagai 
„pemahaman realistis‟. 

Namun, Quraish Shihab dalam Al Misbah memberikan pandangan 
lain. Dia menjelskan kata mastata‟tum dengan pengertian „sekuat kemampuan 
kamu‟. Hal ini mengandung makna bahwa seorang hamba yang memahami 
hakekat taqwa --yang telah menempuh proses panjang tadi (pen.)-- 
diperintahkan untuk menghimpun semua daya yang dapat ditampung oleh 
kemampuan untuk menjalankan ketaqwaan. Pengertian inilah yang ditekankan 
oleh seorang ulama Muhammadiyah dari Sulawesi Selatan KH. Djamaluddin 
Amien rahimahullah dalam Hadiyatun Najah kepada orang-orang yang pernah 
belajar dalam majlis ta‟limnya. 

Adapun kata dengarkanlah (wasma‟uw) dalam ayat ini bermakna 
„perkenankan dan terimalah dengan sepenuh hati‟, sedangkan kata ta‟atlah (wa 
ati‟uw) bermakna „amalkanlah‟ yakni pengamalan syari‟at di dunia nyata 
dalam kehidupan.  

Berupayalah untuk selalu bertaqwa sekuat-kuat kemampuan, 
terimalah, dan ta‟atlah senantiasa. 
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3. Peliharalah Ketaqwaan Sepanjang Hayat, Agar Dapat Mati Dalam 

Keadaan Muslim 
 

 
Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar 

taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 

keadaan beragama Islam (QS Ali Imran/3 : 102). 
 

 Ada dua kata kunci uatama dalam ayat ini; Pertama, penguatan jiwa 

yakni menuju taqwa yang sebenar-benarnya (haqqa tuqatihi) dan bertahan 

dalam keadaan itu selamanya. Kedua, penguatan cita-cita yakni menjaga diri 

secara kontinyu tetap dalam sebenar-benar taqwa hingga ajal menjemput. 

 Setelah manusia menyadari perjalanan jauh yang akan ditempuhnya, 

hingga ke negeri tujuan akhir yang lebih baik dan kekal yang disebut negeri 

akhirat (QS Al-A‟la/87 : 17), maka diapun mempersiapkan diri dengan bekal 

taqwa (dzadittaqwa) dengan patokan (bench marking) hidup berimbang yang 

berorientasi bahagia di negeri akhirat. Selanjutnya manusia melangkah maju di 

jalan taqwa dengan mengerahkan seluruh daya upaya untuk bertaqwa sekuat-

kuat kemampuannya (ittaqullaha mastata‟tum). Kini ada posisi (maqam) yang 

lebih tinggi yang menjadi tujuan manusia dalam pembinaan diri yakni taqwa 

kepada Allah sebenar-benar taqwa (haqqa tuqatihi). Apa itu haqqa tuqatihi, 

sebenar-benar taqwa? Ibnu Katsir merujuk penafsiran sahabat Nabi, Abdullah 

bin Mas‟ud dalam hadits riwayat Abi Hatim bahwa haqqa tuqatihi itu: 

“Hendaknya Allah SWT dita‟ati dan tidak dimaksiati (durhaka kepadaNya), 

diingat dan tidak dilupakan, serta disyukuri nikmat pemberianNya bukan malah 

diingkari. Inilah batas akhir dan puncak taqwa yang sebenarnya, yang harus 

diupayakan diraih oleh setiap muslim. Jika diibaratkan manusia melangkah 

melewati tangga, maka di tahapan tangga pertama dipersiapkan taqwa sebagai 

sebaik-baik bekal (dzadittaqwa), sedang pada tahapan tagga kedua adalah 

bertaqwa sekuat kemampuan (mastata‟tum), lalu tahapan tangga ketiga adalah 

taqwa sebenar-benar taqwa (haqqa-tuqatihi), dan pada tahapan inilah menuju 

penentuan dari akhir perjalanan seorang manusia, maka pertahankanlah dan 

jangan mati melainkan dalam keadaan muslim.  
 Al ustadz KH. Djamaluddin Amien rahimahullah dalam Hadiyatun 

Najah-nya, mengajarkan amalan praktis untuk bertahan dalam kondisi sebenar-

benar taqwa (haqqa tuqatihi) dengan tujuh amalan utama, yakni; (1) ikhlas 

dengan membersihkan diri dari kemungkaran maupun riya‟, (2) istijabah yakni 

memenuhi ajakan Allah SWT sekuat tanaga, (3) ijtinabah yakni menjauhi 

larangan Allah SWT sejauh mungkin, (4) istiqamah yakni teguh di jalan Allah, 

(5) menambah ilmu dari Al-Qur‟an dan Sunnah, (6) makan/pakai/ambil yang 

halal saja, dan (7) selalu bersama dengan orang-orang taqwa. Dengan menjaga 

kebiasaan ini, semoga kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan muslim. 

Peliharalah diri dalam ketaqwaan, semoga kita dianugerahi Allah 

SWT islam sepanjang hayat, hingga mati dalam keadaan muslim. 
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BAGIAN VIII 

KEADAAN ORANG-ORANG TAQWA 
1. Tetap Dalam Hidayah dan Memperoleh Keberuntungan 
 

 
Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah 

orang-orang yang beruntung (QS Al-Baqarah/2 : 5). 
 

Inti yang akan diungkapkan pada ayat ini adalah kata „hudan‟ yang 
berarti „petunjuk‟ dan kata „muflihun‟ yang berarti „orang yang beruntung‟, 
yang disematkan oleh Allah SWT bagi orang-orang bertaqwa. 

Ayat ini menggambarkan keadaan orang-orang yang bertaqwa yang 
telah menjalani proses secara kontinyu sebagaimana yang digambarkan sejak 
dari ayat 2 hingga ayat 4 surah Al-Baqarah ini. Dari ayat 2 dapat difahami 
betapa adilnya Allah SWT yang menciptakan manusia, yang mana 
penciptaannya disertai dengan petunjuk yang dihimpun dalam kitab Al-Qur‟an 
dan diikuti dengan mengutus RasulNya sebagai “penafsir” sekaligus tampil 
sebagai “tafsiran” Al-Qur‟an itu. Untuk apa? Agar manusia dapat menjalani 
kehidupan dengan arah dan tujuan yang jelas. Karena itu Allah SWT 
menegaskan bahwa buku petunjuk --Al-Qur‟an-- itu tidak ada keraguan di 
dalamnya, maka berpeganglah padanya, karena hanya orang yang berpegang 
padanya yang dapat memperoleh petunjuk (hidayah) itu dan menuntunnya 
menjadi orang yang bertaqwa. 

Selanjutnya setelah manusia memperoleh hidayah dan menjadi orang 
yang bertqwa serta memiliki sifat-sifat ketaqwaan (lihat: edisi 6-8 yang lalu), 
jika ia tetap istiqamah (konsisten) dalam sifat-sifat ketaqwaan itu, maka inilah 
yang disemati oleh Allah SWT dengan kata “ulaaika „ala hudan min 
rabbihim”, yakni “orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya”. 

Kata „ala yang berarti „di atas‟ dalam ayat ini --menurut Quraish 
Shihab dalam Tafsir al-Misbah-- memberi kesan bahwa orang-orang bertaqwa 
itu selalu berada dalam posisi yang tinggi berkat konsistensinya menjalankan 
petunjuk Allah SWT. Oleh karenanya sikap konsistensi (istiqamah) dalam 
melakoni sifat-sifat ketaqwaan harus senantiasa dilatih dan dijaga demi 
kehormatan diri (muru‟ah) dalam posisi yang tinggi itu . 

Menurut Sayyid Qutb dalam Fie Zilalil Qur‟an, sifat-sifat ketaqwaan 
inilah yang banar-benar melekat pada jamaah muslimin binaan Rasulullah yang 
ada di Madinah pada waktu itu, yang terdiri dari angkatan pemula (as-
sabiquwnal awwalun) yakni kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Mereka 
„terangkat‟ menjadi kaum yang „besar‟ dalam makna yang sesungguhnya, dan 
itulah umat yang kelak diberi oleh Allah kekuatan untuk mempersaksikan 
kejayaan Islam kepada manusia (litakunu syuhada-a „alannas), yang jejaknya 
masih kita rasakan hingga sekarang. Mereka itulah orang-orang yang tetap 
dalam petunjuk TuhanNya dan mereka mendapat keberuntungan.  

Istiqamah dalam sifat-sifat taqwa adalah cara menjaga hidayah 
Allah dan cara menikmati kebahagiaan/keberuntungan. Semoga kita 
termasuk orang-orang yang demikian itu. 
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2. Ditetapkan Rahmat Allah Baginya Bila Menunaikan Tiga Pokok 

Ajaran 
 

 
Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertaqwa, yang 

menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami (Al-

A‟raf/7 : 156). 
 

 Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya memberi pejelasan bahwa: 

Ayat ini merupakan wahyu Allah SWT kepada Rasulnya Muhammad SAW 

tentang “tiga pokok ajaran” yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi nabi 

Musa a.s. dan kaumnya yang juga –tentunya-- berlaku bagi Muhammad 

Rasulullah s.a.w dan ummatnya, yakni: “(1) bertaqwa kepadaNya, (2) 

menunaikan zakat, dan (3) beriman kepada ayat-ayat Allah”.  

Dasar/landasan pokok ajaran ini tidak berubah sepanjang masa, hanya 

syariatnya yang berubah menurut perubahan dan kondisi umat pada zamannya 

masing-masing. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT atas kehendakNya 

hanya akan menetapkan rahmatNya kepada orang-orang yang menunaikan tiga 

pokok ajaran tersebut.  

 Oleh karena uraian tentang taqwa dan iman kepada Allah SWT sudah 

menjadi bahasan yang cukup sering, maka --tanpa mengurangi urgensi kedua 

hal ini-- pada ruang ini akan diulas agak lebih banyak porsinya tentang pokok 

ajaran kedua yang disebut dalam ayat 156 surah Al-A‟raf ini, yakni perintah 

“menunaikan zakat”.    

 Zakat adalah ketentuan/perintah Allah secara spesifik yang terkait 

dengan harta, yakni ada syarat (nisab), waktu (haul), dan peruntukan untuk 

golongan (asnaf) tertentu, seperti zakat fitri yang dilakukan setahun sekali 

menjelang hari raya „iedul fitri. Semua dana/harta benda zakat yang dipungut, 

seperti zakat penghasilan, zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian dan 

zakat lainnya dialokasikan pendistribusiannya kepada delapan golongan (asnaf) 

yang disebutkan dalam Al-Qur‟an surah at-Taubah ayat 60. Dengan demikian, 

zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang di luar asnaf tersebut. 

 Tujuan utama zakat menurut Al-Qur‟an adalah untuk membersihkan 

dan mensucikan harta dan jiwa si pemilik harta itu (QS At-Taubah/9 : 103), dan 

yang pasti adalah memberi manfaat dalam membangun ketaatan dan 

kemaslahatan umat.  

 Sudi menunaikan zakat merupakan indikator ketaqwaan dan keimanan 

seseorang. Buya Hamka melanjutkan uraiannya bahwa: Bertambah kuat 

ketaqwaannya bertambah ringan mengeluarkan zakat, --yakni sebagai upaya 

membersihkan diri dari pengaruh harta benda untuk menolong sesama manusia 

yang tumbuh lantaran iman -- maka akan bertambah terasalah betapa besarnya 

rahmat Allah yang akan diterima. Orang berzakat bersih harta dan jiwanya. 

Keadaannya senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, maka berzakatlah! 
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BAGIAN IX 

BALASAN ALLAH UNTUK ORANG-ORANG TAQWA  
 

1. Ditutupi Kesalahnnya dan Dilipat Gandakan Pahalanya 
 

…. dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia (Allah) akan 

menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya 

(At-Talaq/65 : 5). 
 

 Adakah di antara manusia yang pernah mencoba membuat daftar 
kesalahan-kesalahan yang pernah dilakoni selama hidupnya? Entah..! Silahkan 
dijawab sendiri-sendiri! Namun yang pasti bahwa di hari kemudian nanti ada 
satu masa dimana manusia dikumpulkan dan dinampakkan daftar kesalahannya 
masing-masing; “(Ingatlah) hari (dimana) Allah mengumpulkan kamu pada 
hari pengumpulan, itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan…” (QS At-
Taghabun/64 : 9). Terbayang bagaimana tiap-tiap manusia menanggung malu 
melihat catatan perilakunya dipertontonkan dihadapan seluruh manusia yang 
pernah ada, –baik yang sudah di alam barzah yang sedang menanti kita, 
manusia yang masih ada di dunia sekarang, dan manusia yang akan lahir 
kemudian-- mereka akan hadir menyaksikan pertontonan tersebut. Antara lain 
faedah ketaqwaan bahwa pada saat itulah dibutuhkan oleh manusia, karena 
taqwanya yang akan “dicari”, dan siapa saja yang bertaqwa maka Allah SWT 
(sesuai janjiNya) menutupi kesalahannya pada saat itu, ini salah satu 
keistimewaan sifat taqwa jika dimiliki oleh manusia. 
 Sesudah Allah SWT menutupi “pertontonan” kesalahan manusia, –
ketika sesaat manusia bisa bernafas lega-- kemudian Allah SWT menambahkan 
fasilitasNya bagi orang bertaqwa yakni melipat gandakan pahala baginya. 
Pelipat gandaan pahala ini juga merupakan faktor penentu yang sangat penting 
di hari perhitungan nanti. Ketika tiap-tiap amalan manusia ditimbang pada 
mizan Allah, dimana timbangan amalan kebaikan manusia lebih ringan dari 
timbangan amalan kejelekan maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. 
Oleh karenanya dicari lagi nilai ketaqwaan seorang hamba yang menjadi alasan 
(wasilah) bagi Allah SWT untuk melipat gandakan pahala kebaikan seseorang.  

Di sini ada secercah harapan lagi bagi seorang hamba, semoga 
timbangan amalan kebaikannya bertambah melebihi timbangan amalan 
kejelekannya setelah dilipat gandakan: “Dan adapun orang-orang yang berat 
timbangan (kebaikan)nya, maka dia berada dalam kehidupan yang 
memuaskan” (QS Al-Qari‟ah/101 : 6-7). Kemudian ditambahkan pula oleh 
Allah SWT rahmatNya dalam bentuk ampunan (magfirah)Nya bagi orang 
bertaqwa sehingga kesudahannya adalah orang bertaqwa itu dibalas dengan 
surgaNya: “Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan 
surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di 
dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal” (QS Ali 
Imran/3 : 136). Taqwa akan menjadi alasan (wasilah) penambahan nilai 
amalan kita di akhirat dan penentu masuk surga, maka bertaqwalah..! 
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2. Berada Dalam Surga dan (Dekat) Mata Air 

  
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga (taman-

taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir) (Al-Hijr/15 : 45). 
 

Allah SWT menggambarkan keindahan surga dan kenikmatan yang 
dirasakan para penghuninya dengan berbagai ilustrasi dalam Al-Qur‟an.   
Selain gambaran dalam ayat 45 ini, dalam ayat selanjutnya digambarkan pula 
bahwa:  

Pertama, orang-orang bertaqwa itu disambut dan dipersilahkan oleh 
Allah SWT memasuki gerbang/area surga dengan jaminan keselamatan tanpa 
ragu-ragu: (Dikatakan kepada mereka): “Masuklah ke dalamnya dengan 
sejahtera lagi aman” (QS al-Hijr/15:46). Itulah sambutan Allah yang penuh 
kesejukan bagi orang yang bertaqwa. 

Kedua, suasana hati para penghuni surga (orang bertaqwa), dimana 
penyakit dalam hatinya dicabut dan mereka dalam suasana bersenda gurau 
penuh dengan kegembiraan; “Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang 
berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk 
berhadap-hadapan di atas dipan-dipan” (QS Al-Hijr/15 : 47). Tergambar pada 
ayat ini perbedaan suasana hati para penghuni surga dengan manusia penghuni 
dunia ini yang memiliki tabiat dendam yang tidak akan pernah hilang akarnya 
baik oleh kekuatan iman maupun kekuatan islam. Islam hanya memberi terapi 
tabiat ini agar menjadi ringan. Demikian pejelasan Sayyid Qutb dalam tafsir 
Fie Zilalil Qur‟an. Suasana hati seperti ini dapat difahami karena kehidupan di 
dunia masih saling membaur antara pelaku kemaksiatan dan pelaku kesalehan, 
yang kerap kali menjadi pemicu lahirnya rasa cinta dan benci/dendam. Bagi 
orang yang dibimbing oleh taqwanya, hati yang dihinggapi rasa dendam dapat 
ditata menjadi “cinta dan benci sesuatu karena Allah”.   

Berbeda dengan penghuni surga yang hanya terdiri dari orang-orang 
baik/saleh (homogen), maka tidak ada lagi alasan “benci karena Allah”, tetapi 
semuanya tersisa saling cinta dan kasih sayang, karena --selain penghuninya 
hanya orang baik-baik-- memang penyakit hatinya sudah dicabut oleh Allah 
SWT. Menurut Buya Hamka dalam tafsir al-Ahzar, nikmat yang paling tinggi 
di surga adalah nikmat ketika dicabutnya penyakit hati para penghuninya 
sehingga mereka selalu diliputi dengan kedamaian dan ketentraman. 

Ketiga, ketika mereka disambut oleh Allah dengan keselamatan, 
dicabut segala rasa dendam dalam hati mereka, maka inilah yang menjadikan: 
“Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan di-
keluarkan dari padanya” (QS Al-Hijr/15:48). Sungguh nikmat yang tiada tara. 

Wahai orang bertaqwa! Ketahuilah bahwa salah satu faktor penentu 
kenyamanan hidup di dalam surga adalah dicabutnya penyakit hati oleh Allah 
SWT bagi para penghuninya. Menjaga hati agar terhindar dari penyakit dalam 
menjalani kehidupan di dunia ini sama halnya dengan melatih diri menikmati 
kehidupan di surga. Maka mari berusaha menghindari penyakit hati, 
semoga nikmatnya berlanjut di surga nanti! 
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3. Diberi Kehormatan, Disediakan Surga „Adn Sebagai Tempat Kembali 
 

 
 

Ini adalah kehormatan (bagi mereka), dan sesungguhnya bagi orang-orang yang 

bertaqwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik, (yaitu) surga 

'Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka, (Shad/38 : 49-50). 
 

 Ayat 49 dan 50 surah Shad ini dinyatakan oleh Allah SWT dengan 

penekanan secara “sungguh-sungguh” dan “benar-benar” bahwa orang yang 

bertaqwa disediakan tempat kembali yang sangat baik yang lebih dari “baik” 

yang pernah kita ketahui atau rasakan, ini yang dapat difahami dari kata husna 

ma‟ab (sebaik-baik tempat kembali) pada ayat 49 ini. Tempat itu namanya 

jannatu „and (surga-surga „adn) yang gerbang areanya senantiasa terbuka 

(mufattahah). Kata mufattahah ini dapat difahami terbuka dalam makna yang 

luas, artinya benar-benar suasananya sudah terbuka atau siap sejak calon 

penghuninya menjelanag tiba hingga mereka berada/berdiam di sana. 

 Selanjutnya setelah penghuninya (orang bertaqwa) sudah berdiam di 

„And itu, digambarkan bagaiman keadaan mereka yaitu: “Di dalamnya mereka 

bertelekan (diatas dipan-dipan) sambil meminta buah-buahan yang banyak dan 

minuman di surga itu” (QS Shad/38:51). Ini menggambarkan suasana hati yang 

benar-benar bahagia dan kebebasan meminta apa yang mereka inginkan. 

 Selain diliputi suasana hati yang bahagia serta kebebasan menikmati 

fasilitas, para penghuni surga „adn (orang bertaqwa) itu juga diberikan 

pasangannya masing-masing: “Dan pada sisi mereka (ada bidadari-bidadari) 

yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya” (QS Shad/38 : 52). Kata 

“sisi mereka” menunjukkan makna pasangan resmi (istri). Ahli bahasa biasa 

memaknai kata “sisi badan” adalah “istri”. Ini adalah ungkapan yang halus dan 

menunjukkan kedekatan yang sangat. Dalam Al-Qur‟an, istri bahkan biasa 

disebut pakaian (libasun) bagi suaminya, begitu halus dan dekatnya serta 

makna yang mengikutinya. Di sisi mereka ada bidadarinya (istrinya) yang 

feninin, ayu dan kalem (qasiratu tharfi) yang tidak liar pandangannya (terjaga 

marwahnya) dan umurnya yang sebaya (atrab). Dalam beberapa hadits Nabi 

s.a.w dikatakan bahwa wanita-wanita penghuni surga itu usianya muda belia. 

Salah satu hadits dari Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh imam Ahmad 

dan Turmudzi bahwa; “Penduduk surga akan masuk surga dalam keadaan 

jurdan, murdan dan bercelak dan usianya 30 atau 33 tahun”. Jurdan dan 

murdan artinya masih belum berbulu dewasa.  

Lalu dikatakan kepada penghuni surga itu: “Inilah apa yang 

dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-

benar rezki dari Kami yang tiada habis-habisnya (QS Shad/38:53-54). Nikmat 

di surga tidak ada habisnya sebagaimana surganya yang kekal abadi. Semoga 

kita semua tergolong penghuni surga! 
 

Edisi: 28 Ramadhan 1440 H/02 Juni  2019 M 



29 
 

4. Disediakan Taman-taman Surga Sebagai Tempat Yang Aman 
 

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, 

(yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air; (Ad-Dukhan/44 :51-52) 
 

 Setelah Allah SWT menggambarkan surga melalui firman-firmanNya 

yang begitu indah dan lembut sebagai pertanda kerahmatanNya, yakni; (1) 

mulai dari membenahi kekurangan orang-orang taqwa dengan jalan menutupi 

kesalahan dan melipat gandakan pahalanya sehingga dia memenuhi syarat 

masuk syurga, (2) lalu Allah SWT menyiapakan surga „Adn beserta fasilitasnya 

dalam rangka menanti kedatangan hambaNya yang bertaqwa, (3) kemudian 

Allah SWT menyambut kedatangan hambaNya dengan “salam-keselamatan” 

dan dipersilahkanNya hamba itu masuk ke dalamnya, (4) selanjutnya dicabut-

Nya penyakit hati hambaNya itu agar tidak ada lagi faktor “pengganggu” untuk 

merasakan kebahagiaan di dalam surga itu.  

Selanjutnya Allah SWT sekali lagi menyiapkan fasilitas untuk 

memanjakan hambaNya dalam surga itu yakni: “Mereka memakai sutera yang 

halus dan tebal, (duduk) berhadap-hadapan. Demikianlah, dan Kami berikan 

kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-

buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran akan habis ataupun aman dari 

hal yang menyebabakan sakit), mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya 

kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka, sebagai 

karunia dari Tuhanmu. yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar” 

(QS Ad-Dukhan/44:53 – 57). 

Itulah keagungan dan kerahmatan Allah SWT, jika di dunia ini Allah 

SWT mengurusi hambaNya tidak pernah berhenti, tidak pernah mengantuk dan 

tidak pernah tidur (QS Al-Baqarah/2: 255) dan menyiapkan/mengurusi segala 

rezki bagi mahlukNya (QS Hud/11 : 6), maka demikian juga di akhirat nanti 

Allah SWT akan terus-menerus secara kekal mengurusi makhlukNya karena 

penduduk surga tidak akan pernah lagi merasakan mati melainkan mereka 

hidup kekal di dalamnya dan Allah memelihara mereka dari siksa neraka (QS 

Ad-Dukhan/44: 56). Maka apakah hamba-hamba Allah tidak merindukan surga 

nan indah itu? Pautkanlah kerinduan hati untuk surga, demi kebahagiaan yang 

kekal abadi! Bagi suami-istri yang sama-sama bertaqwa maka mereka akan 

masuk bersama-sama ke dalam surga, dikatakan kepada mereka: “Masuklah 

kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan" (QS Az-

Zukhruf/43: 70). Namun, oleh karena di surga semua penghuninya punya 

pasangan, maka suami-istri yang terpisah --karena salah satunya ke neraka-- 

akan diganti pasangannya, demikian pula yang belum punya pasangan maka 

akan diberikan kepadanya pasanga itu.  

 “Rinduilah surga” dengan ketaqwaan! Bina diri dan keluarga, 

semoga keluarga besar kita menjadi penghuninya. 
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5. Diberi Kemenangan dan Hadiah Atas Kemenagan Itu 
 

  
Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan, (yaitu) 

kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-

gelas yang penuh (berisi minuman). Di dalamnya mereka tidak mendengar 

perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta. Sebagai pembalasan 

dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak (An-Naba‟/78: 31-36). 
 

 Allah SWT menunjuk “hadiah” kemenangan bagi orang bertaqwa 
dalam ayat-ayat ini antara lain: kebun-kebun dan buah anggur, gadis-gadis 
remaja yang masih sangat mudah (kawa‟ib, artinya tanda-tanda “keperem-
puanan” baru tumbuh) dan sebaya, serta gelas-gelas yang berisi minuman. 
Selain fasilitas tersebut, penghuninya juga dirahmati oleh Allah SWT lalu 
manjadi manusia-manusia yang berperangai halus, hati mereka tidak sedikitpun 
mengandung penyakit seperti iri, dengki ataupun dendam. Ucapan dan 
perkataan mereka terpelihara: “Di dalamnya mereka tidak mendengar 
perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta” (QS An-Naba‟/78: 
35). Betapa damai rasanya dalam kondisi jiwa yang tidak pernah disuguhi 
dengan perkataan tak berguan (lagwan) dan perkataan dusta. 
 Di tempat lain dalam Al-Qur‟an, firman Allah SWT juga memberikan 
gambaran yang setara tentang kenikmatan surga bagi orang yang bertaqwa, 
seperti: “ Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam naungan 
(yang teduh) dan (di sekitar) mata air-mata air. Dan (mendapat) buah-buahan 
dari (macam-macam) yang mereka ingini (QS Al-Mursalat/77: 41-42) atau 
dalam suasana lain, seperti: “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu di 
dalam taman-taman dan sungai-sungai, (QS Al-Qamar/54: 54) yang pada 
intinya adalah tidak ada balasan bagi orang-orang bertaqwa di sisi Allah selain 
“surga yang penuh kenikmatan”: “Sesungguhnya bagi orang-orang yang 
bertaqwa (disediakan) syurga-syurga yang penuh kenikmatan di sisi 
Tuhannya” (QS Al-Qalam/68: 34)  

Balasan Allah SWT yang diulas di sini --dalam Suluh Ramadhan 
tahun 1440 H ini, khususnya edisi 26 hingga edisi 30-- adalah balasan Allah 
melalui jalur taqwa secara umum, jika seorang hamba berupaya untuk 
menyelami al-Qur‟an lebih dalam lagi maka akan bertemu jalan-jalan lain 
menuju kenikmatan surgaNya Allah ini, di antara jalan-jalan itu ada jalan 
singkat (short-cut way) yang dikenal dengan taubat yang murni (taubatan 
nasuhah), --semoga suatu saat dapat kita selami lebih dalam--. Beruntunglah 
orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah SWT menjalani ramadhan 
dengan iman dan penuh perhitungan. Semoga kita menjadi orang-orang 
bertaqwa dan mendapatkan janji Allah SWT dengan balasan surga yang penuh 

kenikmatan. 
Selamat menyambut Hari Raya Iedul Fitri 1440 H/2019 M.  

Taqabbalallahu minna wa minkum. 
 

Edisi: 30 Ramadhan 1440 H/04 Juni  2019 M 
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Suplemen 1 

Khotbah Iedul Fitri 1440 H 

 

MENATA HIDUP MENYONGSONG AKHIR ZAMAN
1
) 

 

ABD. RAKHIM NANDA
2
) 

 

 

 

Kaum Muslimin dan muslimat, jamaáh ied rahimakumullah 
 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita memujinya dan mencari 

perlindungan kepadaNya, kita memohon ampun kepadaNya, kita bertobat 

kepadaNya dan berlindung kepada Allah dari kejahatan kita dan kejahatan 

amalan kita. Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang 

dapat menyesatkannya dan siapa saja yang disesatkanNya maka tidak ada yang 

dapat memberikan petunjuk kepadanya. 

                                                 
1 Dibacakan pada hari Raya Iedul Fitri, Rabu 1 Syawal 1440 H/05 Juni 2019 M di 

Lapangan Muhammadiyah Awwalul Islam-Parang Loe, Kota Makassar. 

 
2 Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Slawesi Selatan (2015-2020) dan 

Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Makassar (2016-2020) 
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Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, 

tiada sekutu bangiNya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan 

utusanNya. 
 

Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaha illa llahu wallahu akbar, allahu akbar 

walillahi lhamdu. 
 

Puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, pada hari ini, Rabu 1 Syawal 

1440 H bertepatan dengan 05 Juni 2019 M telah berlalu lagi bulan yang mulia, 

bulan Ramadhan, bulan penuh berkah, bulan pengampunan, bulan pembebasan 

dari api neraka, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur‟an pertama kalinya 

untuk menjadi petunjuk bagi manusia, dan penjelasan dari petunjuk itu dan 

menjadi pemisah antara yang haq dan yang bathil. 

Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran 

sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk 

itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil)….. (QS al-Baqarah/2 :185) 
 

Alhamdulillah! Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada 

kita untuk menyaksikan bulan Ramadhan itu, sehingga kitapun terpanggil 

untuk menjalankannya; 

Kerena itu, barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan (Ramadhan) itu, 

maka hendaklah ia berpuasa .... (QS al-Baqarah/2 : 185). 
 

Dan bagi kaum muslimin yang sakit atau safar --lalu meninggalkan 

puasa di bulan Ramadhan-- maka wajib baginya menggantinya di luar bulan 

Ramadhan. 

…barang siapa yang sakit atau sedang bepergian (lalu ia berbuka), maka 

(wajib baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-

hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu… (QS al Baqarah/2 : 185) 
 

Dan sejak itu pula kita berniat untuk menjalankannya sebulan penuh, 

untuk memenuhi perintah Allah: 
 

…Dan hendaklah kamu sempurnakan hitungan, dan hendakla kamu 

membesarkan nama Allah atas petunjukNya yang diberikan kepada kamu, dan 

supaya kamu bersyukur. (QS al-Baqarah/2 : 185). 

1 
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Allahu akbar, allahu akbar walillahil „hamdu. 

Kaum muslimin dan muslimat jama‟ah „ied rahimakumullah. 

Tahun ini kita berada di tahun 1440 H, ini berarti jarak antara zaman 

Rasulullah dengan zaman kita sudah lebih dari 14 abad dihitung dari masa 

hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah. Suatu jarak waktu yang cukup 

panjang. Boleh jadi, kita sekarang sudah berada di akhir zaman, sehingga kita 

harus lebih meningkatkan kewaspadaan diri kita dalam menjaga keistiqamahan 

(konsistensi) kita dalam beragama seraya bermohon kepada Allah SWT semoga 

kita terhindar dari fitnah akhir zaman. 

Sebuah kondisi yang digambarkan melalui sabda Nabi Muhammad SAW: 

Dari hadits Abu Hurairah –radhiyallahu anhu- berkata, Rasulullah SAW 

bersabda, “Celakalah bangsa Arab karena keburukan telah mendekat. Akan 

datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, di pagi harinya 

seseorang dalam kondisi beriman dan di sore harinya dalam kondisi kafir, 

mereka menukar agamanya dengan dunia yang sedikit. Pada saat itu orang 

yang berpegang teguh kepada agamanya bagaikan orang yang memegang bara 

api atau duri.” (HR. Ahmad) 
 

Hadits Rasulullah ini menggambarkan kondisi fitnah yang menimpa 

umat Islam di akhir zaman. Umat Islam akan ditimpa berbagai macam ujian 

yang menggerus agama mereka sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan, 

sehingga seseorang tidak lagi memperdulikan agama, kemudian mereka rela 

menggadaikan agamanya demi kepentingan dunia. 

Rasulullah SAW menggambarkan pada zaman itu orang-orang yang 

berpegang teguh kepada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api 

 Islam laksana bara api, jika digenggam 

maka kita akan terbakar dan terasa sangat perih, namun jika dilepaskan, 

dikhawatirkan perjumpaan kita dengan Allah SWT di akhirat kelak dalam 

keadaan merugi. 
 

Kaum muslimin dan muslimat jama‟ah ied rahimakumullah. 
 

Rasa sakit dan perih yang dirasakan ketika harus menggenggam bara 

api menggambarkan ujian yang menimpa umat Islam di akhir zaman cukup 

besar, maka kuatkanlah iman kita karena untuk mencapai derajat iman yang 

paripurna memang harus melalui ujian. Firman Allah SWT dalam Al-Qurán 

surah Al-Ankabuut (29) ayat 1-3 sebagai berikut: 
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(1) Alif laam miim, (2). Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan 

(saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? (3). 

Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, 

maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan 

sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.(Al-Ankabut/29 : 1-3) 
 

Demikianlah firman Allah atas ujian keimanan kita untuk mendapatkan iman 

yang paripurna. 
 

Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi lhamdu. 

Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. 
 

Dengan harapan kepada Allah SWT agar kita terhindar dari fitnah 

akhir zaman, maka kita harus menata hidup kita menghadapi kondisi akhir 

zaman ini. Usaha-usaha yang harus diupayakan dan diikhtiarkan sungguh-

sungguh antara lain yakni: 
 

Pertama; Kita harus berupaya sekuat-kuatnya agar cara beragama kita sama 

dengan cara Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam sebuah hadits Rasulullah 

SAW dari Abdullah bin „Amr r.a yang diriwayatkan oleh iman Turmudzi: 
  

„‟… wa tafarraqat ummaty ála tsalatsin wa sab‟íena millatan, kulluhum fie 

nnari illa millatan wahidatan. Qaluw: wa man hiya ya rasulallah? Qala: ma 

ana „alayhi wa ashhaby‟‟. 
 

“…Dan ummatku akan berceri-berai menjadi 73 aliran; semuanya masuk 

neraka, kecuali satu aliran”. Kata para sahabat: Siapakah aliran yang satu itu 

ya Rasulullah? Jawab beliau: Ialah mereka yang mengikuti jejakku dan 

sahabat-sahabatku” (HR. Turmudzi) 
 

Agar kita senantiasa beragama sesuai dengan jejak rasulullah dan para 

sahabatnya, maka kita harus senantiasa mengkaji riwayat-riwayat kehidupan 

beliau dan para sahabatnya. 
 

Kedua; Kita harus senantiasa menjaga keyakinan Islam dengan jalan: 

(1). Meneguhkan keyakinan kepada Allah dan sujud kepadaNya, QS Al-An‟ám 

(6) : 101-102. 
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(101). Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak 

padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; 

dan Dia mengetahui segala sesuatu. (102). (Yang memiliki sifat-sifat 

yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain Dia; 

Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah 

Pemelihara segala sesuatu.(QS Al-An‟am/6 : 101-102) 
 

(2). Meneguhkan keyakinan bahwa Agama Nabi-nabi sejak Adam a.s hingga 

Rasulullah Muhammad s.a.w, adalah agama Tauhied yaitu Islam. 
 

(3). Meneguhkan keyakinan bahwa pegangan hidup keselamatan dunia dan 

akhirat hanyalah Al Qur‟an dan Sunnah Rasulullah. Sabda Rasulullah 

s.a.w: 

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Aku telah 

meninggalkan kepadamu sekalian dua hal yang kamu tidak akan sesat 

selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu: Kitab Allah dan 

sunnah rasulNya (HR. Malik) 

(4). Meneguhkan keyakinan kita bahwa Agama di sisi Allah SWT hanya 

Islam, Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an, surah  Ali Imran (3) : 19 
 

19. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. 

Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah 

datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di 

antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka 

sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. 
 

(5). Meneguhkan keyakinan bahwa beragama selain Islam ditolak oleh Allah 

SWT. sebagaimana FirmanNya dalam QS Ali Imran (3) : 85.  

85. 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/3 : 85). 
 

(6).  Meneguhkan keyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang 

sempurna, agama yang dengannya Allah menyempurnakan nikmatNya 

kepada kita, dan agama yang diridhai Allah SWT sebagai agama bagi kita. 

Firman Allah SWT. QS Al-Maidah (5) : 3 
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 (3). ….Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi 

agama bagimu…. (QS Al Ma‟idah/5 : 3) 
 

Ketiga; Kita harus menghindari fitnah dan menguatkan ukhuwah Islamiyah 
 

Hindari fitnah, karena fitnah amat buruk akibatnya, bahkan lebih 

kejam dari pembunuhan. Firman Allah SWT. QS Al-Baqarah (2) : 217 
 

217.…Dan berbuat fitnah lebih besar (akibatnya) daripada membunuh…. (Al 

Baqarah/2 : 217) 

Selain itu, kita harus memperkuat persaudaraan kita, agar ummat ini 

menjadi kuat. Firman Allah SWT. QS Al-Hujurat (49) : 10 
 

10. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikan-

lah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 

Allah, supaya kamu mendapat rahmat.(QS Al-Hujurat/49 : 10) 
 

Keempat; Dalam menjalani hidup kita harus berbekal ketakwaan. 

Firman Allah SWT. QS Al-Baqarah (2) : 197 

(197). …Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan 

bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal. (Al-Baqarah (2): 

197) 
  

Ketakwaan adalah ukuran kemuliaan seorang hamba Allah. Firman 

Allah SWT dalam QS Al-Hujurat (49): 13 
 

(13). Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal 

(Al Hujurat/49 :13) 
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Secara keumatan, maka kita harus membangun masyarakat yang 

taqwa, karena taqwa itulah yang mengundang keberkahan dari Allah SWT, 

sebagaimana FirmanNya dalam QS Al-A‟raf (7): 96. 

(96). Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 

pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, 

tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka 

disebabkan perbuatannya (Al A'raf/7 : 96) 
 

Kelima; Kita harus mencintai negeri kita, negeri tempat bersujud kepada Allah. 

Umat Islam sebagai ummat mayoritas memiliki tanggungjawab besar dan 

utama untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang baik dan berada 

dalam ampunan Allah (QS Saba: 15) dimana penduduknya beriman dan 

bertaqwa sehingga diberkahi Allah SWT (QS Al-A‟raf: 96), mereka 

membangun negeri dengan sebaik-baiknya dan tidak membuat kerusakan (QS 

Al-Baqarah: 11, 60; Ar Rum: 41; Al Qashash: 77), sehingga NKRI terwujud 

menjadi negara Pancasila sebagai „‟Darul Ahdi wa syahadah‟‟ yang dapat 

dipersaksikan sebagai tanggungjwab kita di hadapan Allah SWT di akhirat, 

negeri kekal abadi. 
 

Allahu akbar, allahu akbar  walillahil „hamdu 

Akhirnya marilah kita berdo‟a, bermunajat kepada Allah semoga Allah SWT 

meridhai seluruh amalan kita dalam hidup ini dan semoga kita diberi usia yang 

bermanfaat dalam perjalanan hidup kita dan kita kembali kepadanya dalam 

keadaan diridhai olehNya. 
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Suplemen 2 

Khotbah Iedul Adha 1440 H 

 

Meneguhkan Kepribadian, Menyongsong Akhir Zaman 
 

Abd. Rakhim Nanda 

 

 
 

Allahu akbar, allahu akbar, wa Lillahilhamd 

Hadirin dan hadirat jama‟ah I‟edul Adha Rahimakumullah 

 

 Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang diberkahi ini hari Ahad, 

tanggal 10 Dzulhijjah 1440 H bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2019 M. 

Pada saat kita melakukan shalat ied di tempat ini, di kota Mina antara Arafah 

dan Mekkah, jutaan ummat Islam dari seluruh penjuru dunia yang sedang 

berbahagia dapat menunaikan ibadah haji, yang menjadi cita-cita hidupnya, 

cita-cita hidup kita semua. Mereka sedang melakukan salah satu rangkaian 

wajib dalam ibadah haji yaitu melontar jumrah aqabah. 

 Di antara mereka ada yang shalat ied dan menyembeli hewan; 

sebelum itu mereka tawaf di baitullah, sa‟i antara bukit Shafa dan Marwa, 
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wukuf di padang Arafah, bermalam di Musdalifah dan berdzikir di al-Masy‟aril 

Haram.  

Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh dengan berjalan kaki 

maupun yang berkendaraan. Ini adalah wujud dari perintah Allah SWT kepada 

nabi Ibrahim a.s yang dinukil dalam Al-Qur‟an dengan firman-Nya dalam Al- 

Qur‟an Surah Al-Hajj (22) : 26-27. 

 
26. Dan (ingatlah), ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat 

Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan 

sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang 

yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang 

ruku' dan sujud. 

27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka 

akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang 

kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh,(QS Al Hajj/22 : 26-

27) 
 

Perintah memanggil (adzdzin) dari Allah itu tetap terwujud hingga 

kini. Itulah salah satu dari bukti-bukti kebenaran Al-Qur‟an. Karena itu maka 

hamba-hamba Allah yang menunaikan ibadah haji menyambut panggilan Allah 

dengan ungkapan yang ikhlash: 
 

 
Inilah kami, wahai Tuhan kami. inilah kami memenuhi panggilanMu. Tidak 

ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan ni‟mat bagi-Mu, dan 

Engkaulah yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada serikat bagimu. 
  

Begitulah sambutan mereka sealun seirama semenjak mereka 

melewati miqat, mendekati baitullah. Mereka bercucuran air mata bahagia 

dapat menunaikan ibadah haji menyaksikan ka‟bah. Inilah yang mendorong 

mereka rela menghadapi segala macam resiko dan tantangan, bekerja keras 

bertahun-tahun, berhemat, menyimpan sedikit demi sedikit, semuanya untuk 

tujuan cita-cita yang mulia ini. 
  

Itulah wujud keislaman --penyerahan diri- seorang hamba yaitu 

bersedia mengorbankan segala apa yang ada padanya dalam menunaikan 

perintah Allah. Begitu pulalah yang ditunjukkan oleh para Rasul dan para Nabi. 

Wujud keislaman itulah yang dicontohkan oleh Bapak Tauhid kita dalam Islam, 
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Nabiullah Ibrahim a.s. dan putra kesayangannya Ismail a.s. yang diabadikan 

dalam Al-Qur‟an surah As-Shaffat (37): 102-107 

 
102.   Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-

sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya Aku 

melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa 

pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang 

diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk 

orang-orang yang sabar". 

103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan 

anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya ). 

104. Dan kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, 

105. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya 

demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat 

baik. 

106.   Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. 

107.  Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. 

 

Allahu akbar, Allahu akbar… 

Kaum muslimin dan muslimat jama‟ah ied rahimakumullah 

Perjalanan kehidupan manusia, dari generasi ke generasi telah mengantar kita 

semua kini berada di penghujung tahun 1440 H. Suatu jarak waktu yang cukup 

panjang diukur dari masa kehidupan Rasulullah Muhammad s.a.w, yakni suatu 

masa dimana “peneguhan” agama islam sebagai agama yang sempurna, agama 

pembawa nikmat dan agama yang diridhai Allah SWT yang menjadi jalan 

kehidupan keselamatan dunia dan akhirat, masa dimana Allah SWT 

mendeklarasikan islam itu kepada nabiNya dengan firmanNya: 
 

 
 

... pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu. (QS Al-Maidah/5 : 3) 
 

Menurut seorang ahli sejarah Syaikh Shafiurrahman Al Mubarakfuri, 

ayat ini diturunkan sesudah Rasulullah menyampaikan pidatonya pada momen 

haji wada‟ tepatnya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H di hadapan 
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124.000 atau 140.000 orang muslim. Ini berarti, ayat yang terakhir diturunkan 

kepada Rasulullah ini terjadi 1430 tahun yang lalu. Boleh jadi, sekarang ini kita 

telah berada di penghujung zaman, maka kita tidak boleh lengah terhadap 

tibanya hari berbangkit itu. Allah SWT menginatkan kita dalam firmanNya: 
 

 
63. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah: 

"Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah". 

dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat 

waktunya. (QS Al-Ahzab/33 : 63) 

 

Ma‟asyiral muslimin wal-muslimat rahimakumullah,  

 Sebagai upaya meneguhkan kepribadian kita menyonsong akhir zaman 

ini, maka ada beberapa hal yang penting untuk senantiasa kita jaga sepanjang 

perjalanan kehidupan kita. 

Pertama, Menjaga kemurnian tauhied kepada Allah 

Jagalah kemurnian Tauhied kita agar tidak ternodai oleh kemusyrikan, 

karena di sisi Allah SWT: 

1. Kemusyrikan adalah dosa besar 
 

 
 

48.  Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia 

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa 

yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, 

Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (An Nisa/4 : 48) 

 

2. Kemusyrikan adalah kesesatan yang jauh 
 

 
 

116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan 

(sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik 

bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutu-

kan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat 

sejauh-jauhnya. (QS An Nisa/4 : 116) 
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3. Kemusyrikan amalan yang tak punya nilai, sesuatu yang terbuang amat 

jauh. 

 
31.  Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan 

Dia. barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, Maka 

adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, 

atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. (QS Al-Hajj/22 : 31) 
 

4. Kemusyrikan mengakibatkan haramnya syurga bagi kita  

 
72. ... Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) 

Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan 

tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu 

seorang penolongpun. (QS Al-Maidah/5 : 72) 

Kedua, Memurnikan ibadah kepada Allah 
 

Memurnikan ibadah adalah membersihkan ibadah dari noda 

kemusyrikan (hunafa-a lillahi ghairi musyrikiena bihi), tidak melenceng dari 

sunnah Rasulullah (bid‟ah), tidak mengharapkan pujian dari manusia (riya‟ an 

nas) dan memadukan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya dalam arkanul 

islam. Allah SWT berfirman: 
 

 

5.  Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, 

dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang 

demikian itulah agama yang lurus. (Al-Bayyinah/98 : 5) 

Ketiga, Menghindari perbuatan makasiat dan sia-sia 
 

Maksiat kepada Allah artinya tidak taat dan tidak istiqamah dalam 

ketaqwaan kepadaNya. Sebaliknya malah gemar melakukan hal-hal yang 

dilarang oleh Allah lalu berakibat sia-sia. Perbuatan-perbuatan yang tergolong 

maksiat antara lain durhaka kepada orang tua, berjudi, makan harta anak yatim, 

riba, sihir, membunuh tanpa alasan haq, minum khamar, berzina, mencuri, 
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mengadu domba, dusta, ghibah dan lain-lain adalah bentuk maksiat kepada 

Allah SWT. 

Orang-orang yang melakukan hal yang sia-sia, menyia-nyiakan waktu, 

berbuat jelek, pendosa, mencampur aduk antara kebaikan dan keburukan (fasik) 

mengambil hak orang lain (dzhalim) juga disebut maksiat. 

Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa disebut 

maksiat kepada Allah bisa bermakna kufur dan berbuat fasik. 

Ancaman Allah SWT terhadap pelaku maksiat, disampaikan dalam 

firmanNya: 

 
23. … dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya maka 

sesungguhnya baginyalah neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya 

selama-lamanya. (QS Al-Jin/72 : 23) 

Keempat, Senantiasa beristigfar memohon ampunan Allah. 

Istighfar menurut bahasa adalah memohon ampun (thalabul 

magfirah), sedangkan maghfirah adalah perisai keburukan dosa disertai dengan 

ditutupinya dosa tersebut sehingga tidak terkuak ke khalayak (wiqayatu syarri 

dzdzunubi ma‟a satriha). 
 

Sebagai makhluq yang lemah, maka adalah hal yang sangat pantas jika 

sebagai pribadi tidak merasa suci dari dosa dan pelanggaran. Perasaan ini akan 

mendorong kepada kesadaran untuk senantiasa mengadukan nasib kita kepada 

Allah SWT, senantiasa beristighfar memohon ampun kepadaNya. Berbagai ayat 

dalam Al-Qur‟an menganjurkan seorang hamba agar senantiasa memohon 

ampun kepada Allah dan tidak berptus asa dari rahmatNya. Diantara firman 

Allah SWT disampaikanNya kepada hambaNya: 

 
 

20. … dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Muzammil/73 : 20) 

 
53. Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri 

mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah 

yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Az Zumar/39 : 53) 

Kelima, Jangan takut menghadapi maut 

Buya Hamka memberikan nasehatnya kepada kita bahwa pelajaran 

tentang ke-Esa-an Tuhan (Tauhied) itu dipatrikan dengan nilai hidup dan nilai 

mati. Diberi peringatan bahwa hidup ini hanya sebentar. Di belakang hidup ini 
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ada lagi suatu hidup, yaitu hari akhirat. Di sana nanti akan diperhitungkan 

segala amal perbuatan selama hidup di dunia ini. Kita datang ke dunia atas 

kehendap Allah, kita hidup di dunia atas perlindungan Allah, dan kita akan 

kembali menemui Allah SWT. 

Jika kita berusaha keras mengerjakan kebajikan di dunia ini, 

mengabdikan diri kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, bebas dari segala 

kemusyrikan, pasti akan bertemu dengan Allah di dalam syurga. Oleh karena 

itu sekali-kali jangan takut menghadapi hidup sebab hidup adalah pengabdian. 

Jangan takut menghadapi maut sebab maut adalah jalan untuk menemui Allah 

azza wa jalla. 

Lebih mulia dari hal tersebut, maka kita harus selalu bersedia mati 

untuk mempertahankan keyakinan kepada Allah. Mati dalam mempertahankan 

tauhied Allah (tauhiedulLah) adalah “mati mulia”itulah mati dalam kesaksian, 

syahadah (mati syahied). Jangan takut menghadapi maut, karena maut tidak 

dapat dihindari, tapi matilah dalam mempertahankan kemuliaan! Allah SWT 

mengingatkan hambaNya dengan firmanNya: 

 
8.  Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka 

sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, 

lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS Al-

Jumuah/62 : 8) 

 
34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang 

waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak 

dapat (pula) memajukannya. (QS Al-A‟raf/7 : 34) 

 
49.  Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak 

(pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah". 

Tiap-tiap umat mempunyai ajal, apabila telah datang ajal mereka maka 

mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) 

mendahulukan(nya) (QS Yunus/10 : 49). 
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61. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak 

akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata, 

tetapi Allah menagguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. 

Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah 

mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) 

mendahulukannya (QS An Nahl/16 : 61).  

 

Ma‟asyiral muslimin wal muslimat a‟azzakumullah 
 

Marilah kita memperteguh kepribadian kita, melalui lima hal yakni: 

1. Menjaga kemurnian Tauhied kita kepada Allah 

2. Menjaga kemurnian Ibadah kita kepada Allah 

3. Menghindari perbuatan maksiat dan sia-sia 

4. Senantiasa beristighfar memohon ampunan Allah 

5. Mendidik iman kita untuk tidak takut menghadapi maut 

Semoga lima kepribadian ini dapat menuntun kita menjalani hidup di 

akhir zaman seraya memohon kepada Allah semoga kita terhindar dari fitnah 

akhir zaman ini. 

Pada tempatnyalah saat ini, kita menyampaikan rasa syukur kita yang 

tak terhingga kepada Allah SWT dimana Dia telah memberikan nikmatNya 

yang begitu banyak. Ada dua perwujudan rasa syukur yang harus kita tunaikan 

kepadaNya, yakni beribadah hanya kepada Allah dan menyembelih 

(mengalirkan darah) hewan qurban sebagai tanda ketaqwaan kita kepadaNya, 

Firman Allah SWT dalam surah Al-Kautsar (108) : 1 – 3: 

 
1.  Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. 

2.  Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. 

3.  Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus 

 

Jamaah shalat idul adha yang berbahagia rahimakumullah 

Marilah pada pertemuan yang mulia di pagi hari ini kita akhiri dengan 

berdoa bersama kehadirat Allah SWT, disertai dengan sikap yang khusyuk 

penuh ketawadu‟an, merendeahkan diri di hadapan Allah SWT, dengan harapan 

semoga Allah SWT berkenan mengabulkan doa kita, khususnya memberi kita 

kepribadian yang teguh dalam menyongsong kehidupan di akhir zaman ini. 
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 Oleh karena masa SD dan SMP dijalani di desa kelahirannya yang serba 
terbatas, maka masa tersebut hampir-hampir hanya dijalaninya dengan kegiatan rutinitas 

yakni pergi dan pulang sekolah menelusuri hutan, gunug dan lembah-ngarai dengan 

menempuh jarak + 5 km sewaktu SD dan + 8 km semasa SMP, mengikuti kegitan 

formal di sekolah dan berguru mengaji kepada sang Ayah di rumah atau sesekali di 

rumah paman pada malam harinya serta membantu Ayah bertani di hari libur akhir 

pekan. Sesekali pada liburan sekolah mengikuti kegiatan pramuka yang diselenggarakan 

Dinas Pendidikan tingkat kecamatan atau ditunjuk mewakili sekolah mengikuti cerdas 

cermat di ibu kota kecamatan sekaligus kabupaten Enrekang. 
Masa SMA dijalani di ibu kota kabupaten Enrekang. Sambil sekolah penulis 

mengisi aktifitasnya menjadi peserta kader kesehatan, kerja sama antara Dinas 

Kesehatan kabupaten Enrekang dengan SMA Neg. 374. Selain itu, aktif mejadi remaja 

masjid Nurul Huda Batili dibimbing oleh Allahu yarhamhum ust. H. Abdul Latif, ust. H. 
Mahmud dan ust. H. Tamsir. Juga aktif pada organisasi Remaja Masjid Taqwa Enrekang 

(1984-1987). Di masjid ini berkumpul para tokoh agama yang ia jumpai seperti ust. H. 

Sulaiman, ust. H. Ahmad Made Ali, ust. Zakaria Sima, ust. Pawakkari, ust. Ahmad 

Ahsan Ledeng, ust. Daming Manyampa, ust. H. Ibrahim Lamada, ust. Drs. Samsu Buata 
dan generasi sesudah beliau-beliau yang baru datang dari Makassar ketika itu seperti ust. 

Drs. Kamaruddin Sita, dan ust. Drs. Ambo Massa, yang belakangan baru penulis ketahui 

bahwa para tokoh agama di masjid Taqwa tersebut adalah para pengurus 

Muhammadiyah, setelah penulis berkecimpung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) 
Enrekang. 

 Semasa menempuh pendidikan di Unismuh Makassar penulis mengikuti 

berbagai aktifitas pembinaan diri sperti; (1) mengikuti perkaderan formal pada ortom 

Muhammadiyah yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DAD, DAM dan LI tahun 
1988-1990) dan aktif menajdi pengurus pada ortom tersebut mulai dari Pimpinan 

Komisariat hingga Dewan Pimpinan Daerah tingkat Sulawesi Selatan. (2) Pengkaderan 

formal juga diikuti pada ortom Pemuda Muhammadiyah. Selama masa waktu kuliah 

penulis juga mengkaji secara otodidak buku-buku tafsir seperti tafsir al-Azhar karya 
Buya Hamka, tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir, Tafsir Fie Zilalail Qur‟an karya Sayid 

Qutb dan juga setelah terbitnya tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab sembari 

mengikuti pengajian yang berjalan secara rutin yang dibina oleh seorang ulama 
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K.H. Dajamaluddin Amien (2000 – 2014) hingga sang ulama kharismatik tersebut uzur 

selama beberapa waktu menjelang wafatnya. 

  Saat ini penulis sambil membina diri, juga mengurusi kehidupan umat melalui 
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