Bersabar di Atas Kebenaran Kewajiban Insan yang Beriman

BERSABAR DI ATAS KEBENARAN KEWAJIBAN
INSAN YANG BERIMAN

Ditulis oleh: Al-Ustadz Ruwaiﬁ bin Sulaimi haﬁzhahullah
Kebenaran adalah mutiara kehidupan yang sangat berharga bagi setiap insan. Titian jalannya
mengantarkan kepada kebahagiaan. Keberadaannya di tengah kehidupan, laksana pelita
dalam kegelapan. Cahayanya terang-benderang menerangi loronglorong kehidupan
sepanjang zaman. Berpegang teguh dengannya adalah kemuliaan, sedangkan
mengabaikannya adalah kebinasaan. Kebenaran adalah anugerah agung dari Allah
Subhanahu wata’ala untuk para hamba-Nya yang beriman. Allah Subhanahu wata’ala
berﬁrman,
َ  رﺑ  ِﻣﻦﺤﻖ
ﻳﻦ
َ ْ اﻟ
ْ ﻤ
ُ ْ ﻦ اﻟ
َ ِﻤﺘَﺮ
َ ﻦ ِﻣ
 َ ﻚ ۖ ﻓَ َﻼ ﺗَﻜُﻮﻧ
“Kebenaran itu (datang) dari Rabbmu, karena itu jangan sekali-kali kamu termasuk orangorang yang ragu.” (al-Baqarah: 147)
Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wata’ala itu tercermin pada agama Islam yang
dibawa oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan diterapkan oleh para sahabat yang
mulia. AllahSubhanahu wata’ala berﬁrman,
َ
َ
ْ
ْ
َ ُ ﻞ َر
َ ﺳ
ن
َ ﻤﺸْ ﺮِﻛُﻮ
َ ْ ﻳﻦ اﻟ
َ ﺬِي أ ْرﻫُﻮَ اﻟ
ُ ْ ﻪِ وَﻟَﻮْ ﻛَﺮِهَ اﻟﻳﻦ ﻛُﻠ
ِ   ﻟِﻴُﻈﻬِ َﺮهُ ﻋَﻠﻰ اﻟﺪﺤﻖ
ِ ِﺳﻮﻟ ُﻪ ﺑِﺎﻟﻬُﺪَىٰ وَد
“Dialah (Allah Subhanahu wata’ala) yang telah mengutus Rasul-Nya dengan (membawa)
petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agama tersebut atas semua
agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.” (ash-Shaﬀ: 9)

 َ ِ ﻤﺆْ ِﻣﻨ
َ ﺳﻮ
ﻴﺮا
ِ َت َﻣ
َ ِﺼﻠِﻪ
َ َﻢ ۖ و
َ ﺒِﻊْ ﻏَﻴ ْ َﺮﻦ ﻟ َ ُﻪ اﻟْﻬُﺪَىٰ وَﻳَﺘ
ُ اﻟﺮ
ْ ﺳﺎء
َ  ﺟﻬَﻨ
ُ ْ ﻴﻞ اﻟ
ْ ُ ﻰ وَﻧ
ً ﺼ
ِ ِ ﺳﺒ
َ  ل ِﻣﻦ ﺑَﻌْﺪِ َﻣﺎ ﺗَﺒَﻴ
 ﻖ
ِ ِوَ َﻣﻦ ﻳُﺸَ ﺎﻗ
ٰ ﻴﻦ ﻧُﻮَﻟﻪِ َﻣﺎ ﺗَﻮَﻟ
“Barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti selain jalan
orang-orang yang beriman1, Kami biarkan ia leluasa bergelimang dalam kesesatan dan Kami
masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”(an-
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Nisa’: 115)
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
َ
ُ
َ ﻬﻞ؟ ﻗَﺎ
َ ﺳﻮ
َ  ﻗِﻴ.ًﺣﺪَة
ِ  وَا ﺎرِ إِﻻﻢ ﻓِﻲ اﻟﻨ
ِ َﻣﺎ أﻧَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻪ:ل
ُ ﻲ ﻳَﺎ َر
َ َﻣﺘِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﺛَﻼَﺛَﺔٍ و ﺳﺘ َ ْﻔﺘَﺮِقُ أ
َ
ْ ُﻬ ﻛُﻠ، ًﺔ ﻴﻦ ِﻣﻠ
ِ  ل اﻟ
َ ِﻦ ﻫ
ْ  َﻣ:ﻞ
َ ِﺳﺒْﻌ
َ
ﻲ
َ ﺻ
ْ وَأ
ْ ِ ﺤﺎﺑ
“Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, kecuali satu
golongan. Beliau ditanya, ‘Siapakah dia wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘(Golongan)
yang berada di atas jalan hidup (manhaj) yang aku dan para sahabatku berada’.” (HR. atTirmidzi dalam Sunan-nya;“Kitabul Iman”, bab “Iftiraqul Hadzihil Ummah”, dari ‘Abdullah bin
Amr bin al-’Ash radhiyallahu ‘anhu)
Beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda,
ﻀﻮا ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ
ْ ﺴﻴ َ َﺮى ا
ِ ﺮا ْ ﺔِ اﻟْﺨُﻠَﻔَﺎءِ اﻟﺳﻨ
 َ ﻋ،ﻦ
ُ َﺘِﻲ وﺴﻨ
ُ ِﻢ ﺑ
َ َﻢ ﺑَﻌْﺪِي ﻓ
َ ْ ﻦ اﻟ
ْ ُ  ﻓَﻌَﻠَﻴْﻜ،ﺧﺘِﻼَﻓًﺎ ﻛَﺜِﻴ ْ ًﺮا
ْ ُ ﺶ ِﻣﻨْﻜ
ْ ِﻦ ﻳَﻌ
َ ْ ﻤﻬْﺪِﻳِﻴ
َ ْ ﺷﺪِﻳ
ْ  ُﻪ َﻣ ﻓَﺈِﻧ
ِﺟﺬ
ِ ﻮَاﺑِﺎﻟﻨ
“Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, niscaya akan
melihat perselisihan yang banyak (dalam memahami agama ini). Maka dari itu, kalian wajib
berpegang teguh dengan sunnah (bimbingan)ku dan sunnah al-Khulafa ar-Rasyidin yang
terbimbing. Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian (maksudnya, berpeganglah erat-erat
dengannya, –pen.)… (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, ad-Darimi, Ibnu Majah, dan yang lainnya
dari al- ‘Irbadh bin Sariyah radhiyallahu ‘anhu. Lihat Irwaul Ghalil, hadits no. 2455)
Maka dari itu, Allah Subhanahu wata’ala menyeru seluruh umat manusia untuk mengikuti
kebenaran tersebut dengan sebaikbaiknya. Allah Subhanahu wata’ala berﬁrman,
َ
َ ْ ِ ﻪِ ﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴﻤﺎون ﻟِﻠ
ُ ﺳﻮ
ۚض
َ ﻢ ﻓَﺂ ِﻣﻨُﻮا
 ِ ﻢ ۚ وَإِن ﺗَﻜْﻔ ُُﺮوا ﻓَﺈ
َ ْ ل ﺑِﺎﻟ
َ ْ س ﻗَﺪ
ُ اﻟﺮ
َ
ْ ُ ﻜﺧﻴ ْ ًﺮا ﻟ
ْ ُ ﻜرﺑ  ِﻣﻦﺤﻖ
ُ ُ ﺟﺎءَﻛ
ُ ﺎﻬَﺎ اﻟﻨﻳَﺎ أﻳ
َ َ 
 ﻢ
ِ ات وَاﻷ ْر
ﻤﺎ
َ ﻤﺎ
َ وَﻛَﺎ
ً ﺣﻜِﻴ
ً  ُﻪ ﻋَﻠِﻴ ن اﻟﻠ
“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepada kalian dengan
(membawa) kebenaran dari Rabb kalian maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi
kalian. Jika kalian kaﬁr, (kekaﬁran itu tidak merugikan Allah sedikit pun) karena
sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (an-Nisa’: 170)
Tak terlewatkan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), Allah Subhanahu wata’ala menyeru mereka
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kepada kebenaran tersebut yang sekaligus sebagai peringatan bahwa jalan hidup yang
mereka tempuh selama ini adalah batil. Allah Subhanahu wata’ala berﬁrman,
َ ْﻳَﺎ أَﻫ
ﻮر
ْ ُﻢ ﺗ
َ ْ ﺎب وَﻳَﻌْﻔُﻮ ﻋَﻦ ﻛَﺜِﻴﺮٍ ۚ ﻗَﺪ
َ ﺨﻔُﻮ
َ ْ ﺎب ﻗَﺪ
ُ ﻢ َر
ْ ُ ﻤﺎ ﻛُﻨﺘ
 ﻣ ﻴﺮا
ْ ُ ﻦ ﻟَﻜ
ْ ُ ﺟﺎءَﻛ
ِ َ ﻦ اﻟْﻜِﺘ
ِ َ ﻞ اﻟْﻜِﺘ
ٌ ُ ﻪِ ﻧﻦ اﻟﻠ
َ ﻣ ﺟﺎءَﻛُﻢ
َ ن ِﻣ
ً ِ ﻢ ﻛَﺜ
ُ  ﺳﻮﻟُﻨَﺎ ﻳُﺒَﻴ
َ ْ ﻮرِ ﺑِﺈذْﻧِﻪِ وَﻳَﻬْﺪِﻳﻬﺎت إِﻟَﻰ اﻟﻨ

َ ُ ﺳﺒ
ط
ٍ ﺻ َﺮا
ِ ﻰ
ِ ﻤ
ُ ِﺴ َﻼم ِ وَﻳُﺨْﺮ
ْ ِﺒَﻊَ رﻦ اﺗ
ٌ َ وَﻛِﺘ
 ﻞ اﻟ
ُ ﺿﻮَاﻧ َ ُﻪ
َ ُ ﻠﻦ اﻟﻈ
َ ﻣ ﺟﻬُﻢ
ٌ ِ ﻣﺒ ﺎب
ِ
ِ
ِ ﻴﻦ )( ﻳَﻬْﺪِي ﺑِﻪِ اﻟﻠ ُﻪ َﻣ
ٰ ﻢ إِﻟ
ْ ﻣ
ٍ ﺴﺘ َ ِﻘﻴﻢ
“Hai Ahli Kitab, telah datang kepada kalian Rasul kami, menjelaskan kepada kalian banyak
dari al-Kitab yang kalian sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya
telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan (al-Qur’an).
Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orangyang mengikuti keridhaan-Nya kepada
Meraih Kebahagian dengan Kesabaran jalan keselamatan. Dan (dengan kitab itu pula) Allah
mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang
dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” (al-Maidah: 15—16)
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran itu bukan akal, bukan rajutan
hawa nafsu, dan bukan pula budaya warisan leluhur. Kebenaran adalah agama Islam yang
dibawa oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan diterapkan oleh para sahabat yang
mulia. Itulah jalan hidup (manhaj) yang penuh berkah dan diridhai oleh Allah Subhanahu
wata’ala. Jalan hidup yang dicatat oleh para ulama dengan sebutan manhaj salaf. Barang
siapa mengikuti manhaj tersebut dengan baik kemudian istiqamah di atasnya, niscaya akan
beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wata’ala berﬁrman,
ْ
ُ ْ ﺒﻲل اﻟﻨ
ْ َﻮْ َراةِ وﻢ ﻓِﻲ اﻟﺘ
َ ﺳﻮ
َﻦ
ِ ﻤﻌْ ُﺮ
َ ﺒِﻌُﻮﻳﻦ ﻳَﺘ
ُ اﻟﺮ
ْ ُوف وَﻳَﻨْﻬَﺎﻫ
َ ْ ﻴﻞ ﻳَﺄ ُﻣ ُﺮﻫُﻢ ﺑِﺎﻟ
ِ اﻹِﻧ
ْ ُﺠﺪُوﻧ َ ُﻪ َﻣﻜْﺘُﻮﺑًﺎ ِﻋﻨﺪَﻫ
ِ َ ﺬِي ﻳﻲ اﻟ
ِ ﺠ
 ﻣ اﻷ
 ِ
 ن
َ ِﺬاﻟ
ِ ﻢﻋ
ْ َﻢ و
َ اﻷَﻏْ َﻼ
 ﺤ
َ ْ ﻢ اﻟ
َ ِ ﺨﺒَﺎﺋ
ِ ُ ﻤﻨﻜَﺮِ وَﻳ
ِﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮا ﺑِﻪ
ِ َ ﺒﻴﻢ اﻟﻄ
َ َ ﺚ وَﻳ
َ ُ ﺎت وَﻳ
ْ ِﺖ ﻋَﻠَﻴْﻬ
ْ َ ﺘِﻲ ﻛَﺎﻧل اﻟ
ْ ُﺻ َﺮﻫ
ْ ُﻀﻊُ ﻋَﻨْﻬ
ُ ِﺮ ُم ﻋَﻠَﻴْﻬ ﺤ
ُ ُﻞ ﻟَﻬ
ُ ْ اﻟ
ْ ِﻢ إ
َ ِﺬﻢ ۚ ﻓَﺎﻟ
َ ِ ل َﻣﻌَ ُﻪ ۙ أُوﻟَٰﺌ
َ ِﺬِي أُﻧﺰﻮر اﻟ
ن
َ ﺤﻮ
ُ ِ ﻤ ْﻔﻠ
ُ ْ ﻢ اﻟ
ُ ُﻚ ﻫ
َ َ ﺰ ُروهُ وَﻧ َوَﻋ
َ  ﺒَﻌُﻮا اﻟﻨﺼ ُﺮوهُ وَاﺗ
“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati
tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, menyuruh mereka mengerjakan
yang ma’ruf (baik), melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar (buruk),
menghalalkan bagi mereka segala yang baik, mengharamkan bagi mereka segala yang
buruk, serta membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada
mereka. Orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan
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mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an), mereka itulah orangorang yang beruntung.” (al-A’raf: 157)
َ
َ ْ ن ِﻣﻦ اﻟْﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و
َْ ن
ﺠﺮِي
ٍ  ﺟﻨ
ِ ر ﺎن
ْ َ ﺎت ﺗ
َ ﻢ
ُ ﻢ وَ َر
ْ ِ ﺒَﻌُﻮﻫُﻢ ﺑِﺈﻳﻦ اﺗ
َ ﺴﺎﺑِﻘُﻮ
َ ﺣ
 وَاﻟ
ْ ُ ﻟَﻬ ﺿﻮا ﻋَﻨ ْ ُﻪ وَأﻋَﺪ
ْ ُ ُﻪ ﻋَﻨْﻬ ﻲ اﻟﻠ
َ اﻷﻧ
َ ﺿ
ٍ ﺴ
َ ِﺬﺼﺎرِ وَاﻟ
َ َ ِ ِ َ ُ َ َ ﻟُﻮاﻷو
َ ْ ﺤﺘَﻬﺎ
َ ِ ﻳﻦ ﻓِﻴﻬَﺎ أَﺑَﺪًا ۚ ذَٰﻟ
ﻢ
ُ ﻚ اﻟْﻔَﻮْ ُز اﻟْﻌَﻈِﻴ
َ ْ َﺗ
َ ِﺎر ﺧَﺎﻟِﺪ
ُ َاﻷﻧْﻬ
“Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama (masuk Islam) dari kalangan sahabat
Muhajirin dan Anshar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha
kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka
surga-surga (al-Jannah) yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di
dalamnya. Itulah kesuksesan yang agung.” (at-Taubah: 100)
Konsekuensi Kebenaran
Mengetahui kebenaran, mengikutinya, dan istiqamah di atasnya menghadirkan konsekuensi
besar dalam kehidupan. Secara sunnatullah, siapa saja yang mengetahui kebenaran,
mengikutinya, dan istiqamah di atasnya pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Allah
Shallallahu ‘alaihi wasallamberﬁrman,
َ
َ
َ
ﻢ َﻻ ﻳ ُ ْﻔﺘَﻨُﻮ
ِ ﺣ
َ ﺴ
َ اﻟﻢ )( أ
ْ ُﺎ وَﻫس أن ﻳُﺘ ْ َﺮﻛُﻮا أن ﻳَﻘُﻮﻟُﻮا آ َﻣﻨ
ُ ﺎﺐ اﻟﻨ
Alif Laam Miim. Apakah manusia mengira dibiarkan berkata, “Kami telah beriman’ sedangkan
mereka tidak diberi ujian?” (al-‘Ankabut: 1—2)
Ujian dan cobaan itu pun beragam bentuknya. Terkadang dalam bentuk keburukan dan
terkadang pula dalam bentuk kebaikan. Allah Subhanahu wata’ala berﬁrman,
 ُﻛ
ن
َ ْ ﺮ وَاﻟ ت ۗ وَﻧَﺒْﻠُﻮﻛُﻢ ﺑِﺎﻟﺸ
ِ ْﻤﻮ
َ ﺟﻌُﻮ
َ ﺨﻴْﺮِ ﻓِﺘْﻨ َ ًﺔ ۖ وَإِﻟَﻴْﻨَﺎ ﺗ ُ ْﺮ
َ ْ ْﺲ ذ َاﺋ ِ َﻘ ُﺔ اﻟ
ٍ ﻞ ﻧَﻔ
“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan
dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya), dan hanya kepada Kamilah kalian
dikembalikan.”(al-Anbiya’: 35)
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumallah berkata, “Maksudnya, Kami (Allah Subhanahu wata’ala)
akan menguji kalian, kadang dengan musibah dan kadang dengan kenikmatan, untuk Kami
nilai siapa yang bersyukur dan siapa pula yang kufur, siapa yang bersabar dan siapa pula
yang berputus asa. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu,
beliau berkata, ‘Maksud dari ayat (yang artinya) [Kami akan menguji kalian] adalah Kami
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akan menguji kalian dengan kesulitan dan kelapangan, sehat dan sakit, kecukupan dan
kemiskinan, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan…’.” (Tafsir
Ibnu Katsir)
Ketika Ujian & Cobaan Menerpa
Sesungguhnya, ragam ujian dan cobaan dalam kehidupan beragama telah lama ada. Para
rasul terdahulu dan umatnya yang beriman benar-benar telah mengalami beragam ujian dan
cobaan tersebut. Karena itu, ketika ujian dan cobaan menerpa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam dan para sahabatnya, datanglah berita dari langit menghibur mereka semua. Di
antaranya ﬁrman AllahSubhanahu wata’ala,
َ َ ﺑُﻮﻧﻢ َﻻ ﻳُﻜَﺬ
َ ُ ﺤ ُﺰﻧ
ٌ ﺳ
ﻣﻦ ﻞ
ِ َ ﻴﻦ ﺑِﺂﻳ
ِ ِ ﺎﻟﻦ اﻟﻈ
َ ﺤﺪُو
َ ﺠ
ْ َ ﻪِ ﻳﺎت اﻟﻠ
َ ﺬِي ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻚ اﻟ
ْ َ  ُﻪ ﻟَﻴ ﻢ إِﻧ
ُ ﺖ ُر
ْ َ ﺑن )( وَﻟ َ َﻘﺪ ْ ﻛُﺬ
ْ ُﻬن ۖ ﻓَﺈِﻧ
ُ َ ﻗَﺪ ْ ﻧَﻌْﻠ
َ ﻤ
 ِ ﻚ وَﻟَٰﻜ
َ ﺑﻮا وأُوذ ُوا ﺣﺘﻚ ﻓَﺼﺒﺮوا ﻋَﻠَﻰ ﻣﺎ ﻛُﺬ
َ َﺟﺎء
َ ِ ﻗَﺒْﻠ
َ  ﺼ ُﺮﻧَﺎ ۚ وَ َﻻ ُﻣﺒَﺪ
ﻴﻦ
ِ ﻤ
َ ْ ﻪِ ۚ وَﻟ َ َﻘﺪﺎت اﻟﻠ
َ ﻤ ْﺮ
ُ ْ ﺒَﺈ ِ اﻟك ِﻣﻦ ﻧ
َ ِ ل ﻟِﻜَﻠ
ْ ُﻰ أﺗَﺎﻫ
َ ٰ
ْ َﻢ ﻧ
َ ِ ﺳﻠ
َ ُ
ََُ
ٰ  َ
“Sesungguhnya Kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu,
(janganlah kamu bersedih hati), karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan
tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Sesungguhnya telah
didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan
dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah
kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat (janjijanji) Allah.
Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari beritan rasul-rasul itu.” (al-An’am:
33—34)
ْ
َ أَم ﺣﺴﺒﺘ
َ ﻰ ﻳَﻘُﻮ
ُ َ ﻣﺜ ﻤﺎ ﻳَﺄْﺗِﻜُﻢ
ل
َ ﺮاءُ وَ ُزﻟْﺰِﻟُﻮا ﻀ
 ﺳﺎءُ وَاﻟ
َ ْ ﻢ أن ﺗَﺪْﺧُﻠُﻮا اﻟ
َ ﻢ اﻟْﺒَﺄ
 ﻣ ۖ ﻳﻦ ﺧَﻠَﻮْا ِﻣﻦ ﻗَﺒْﻠِﻜُﻢ
ُ ُﺴﺘْﻬ
 َ  َﺔ وَﻟ ﺠﻨ
ْ ُْ ِ َ ْ
َ ِﺬﻞ اﻟ
ٰ  ﺣﺘ
َ
ُ ﺳﻮ
ﻳﺐ
ٌ ِﻪِ ﻗَﺮﺼ َﺮ اﻟﻠ
 ِ ﻪِ ۗ أ َﻻ إﺼ ُﺮ اﻟﻠ
ُ اﻟﺮ
ْ َن ﻧ
ْ َﻰ ﻧ
َ ِﺬل وَاﻟ

ٰ َ ﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮا َﻣﻌَ ُﻪ َﻣﺘ
“Apakah kalian mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian (cobaan)
sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh
malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan)
sehingga berkatalah rasul dan orangorang yang beriman bersamanya, ‘Bilakah datangnya
pertolongan Allah?’ Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.” (al-Baqarah:
214)
Tak jarang pula, Allah Subhanahu wata’ala memberitakan tentang ujian dan cobaan yang
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menerpa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabatnya, sebagai teladan dalam
kesabaran sekaligus sebagai hiburan bagi orang-orang yang berteguh diri di atas kebenaran.
Allah Subhanahu wata’ala berﬁrman (yang artinya),
“Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepada
kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin
topan dan tentara yang tidak dapat kalian melihatnya, dan adalah Allah Maha Melihat apa
yang kalian kerjakan. (Yaitu) ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah
kalian, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan (kalian) dan hati kalian naik menyesak sampai
ke tenggorokan dan kalian menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka.
Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hati mereka) dengan goncangan
yang dahsyat.” (al- Ahzab: 9—11)
َ
َ
َ
َ ﻳﻦ ﻗَﺎ
ﻢ
ْ ﻘَﻮْا أﻢ وَاﺗ
ْ ﻳﻦ أ
ُ ﻢ اﻟْﻘ َْﺮ
َ َ ﺳﺘ
َ ﺣ
ُ اﻟﺮ
ْ ﻳﻦ ا
ُ ُل ﻟَﻬ
ٌ ﺟ ٌﺮ ﻋَﻈِﻴ
ْ ُﺴﻨُﻮا ِﻣﻨْﻬ
ُ ُﺻﺎﺑَﻬ
َ ﻮل ِﻣﻦ ﺑَﻌْﺪِ َﻣﺎ أ
َ ِﺬﻢ )( اﻟ
َ ِﺬح ۚ ﻟِﻠ
ِ ﺳ
 َﻪِ وﺠﺎﺑُﻮا ﻟِﻠ
َ ِﺬاﻟ
ُ ﻢ اﻟْﻮَﻛِﻴ
ْ ﻢ ﻓَﺎ
ِﻪﻦ اﻟﻠ
َ ﻤﺎﻧًﺎ وَﻗَﺎﻟُﻮا
َ ْ س ﻗَﺪ
 ِس إ
ْ ﺣ
َ ْﻞ )( ﻓَﺎﻧﻘَﻠَﺒُﻮا ﺑِﻨِﻌ
َ ْ ُﻪ وَﻧِﻌ ﺴﺒُﻨَﺎ اﻟﻠ
َ ﻢ إِﻳ
ْ ُﻢ ﻓَ َﺰادَﻫ
ْ ُﺧﺸَ ﻮْﻫ
ْ ُ ﻤﻌُﻮا ﻟَﻜ
َ ﺟ
َ ﺎن اﻟﻨ
ُ ﺎاﻟﻨ
َ ﻣ ٍﻤﺔ
ْ َ ُﻪ ذ ُو ﻓ ﻪِ ۗ وَاﻟﻠن اﻟﻠ
َ ﺿﻮَا
ْ ِﺒَﻌُﻮا رﺳﻮءٌ وَاﺗ
ْ َوَﻓ
ُ ﻢ
ْ ﺴ
َ ﻤ
ْ ُﺴﻬ
ْ َﻢ ﻳ
ْ ﻞ ﻟ
ٍ ﻀ
ٍ ﻀ
ٍ ﻞ ﻋَﻈِﻴﻢ
“(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat
luka (dalam Perang Uhud). bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan
yang bertakwa ada pahala yang besar. (Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul)
yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, ‘Sesungguhnya manusia (kaﬁr
Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada
mereka.’ Maka perkataan itu justru membuat keimanan mereka bertambah lalu mereka pun
menjawab, ‘Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.’
Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak
mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai
karunia yang besar.” (Ali Imran: 172—174)
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ragam ujian dan cobaan pasti menerpa
kehidupan orang yang beriman. Tiada bimbingan ilahi dalam menghadapi ragam ujian dan
cobaan itu kecuali dengan bersabar di atasnya meski sadar sepenuhnya bahwa hal itu sangat
berat dilakukan. Goncangan hati dan dentuman urat saraf benar benar menegangkan.
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Namun, itulah hikmah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wata’ala Dzat Yang
Maha Penyayang. Karena itu, balasan yang mulia Allah Subhanahu wata’ala peruntukkan
bagi hamba-Nya yang bersabar di atas kebenaran itu. Allah Subhanahu wata’ala berﬁrman
(yang artinya),
“Dan Dia (Allah) memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (berupa) surga
dan (pakaian) sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan, mereka tidak
merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang menggigit. Naungan
(pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkanmemetiknya
semudah-mudahnya. Diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala
yang bening laksana kaca, (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur
mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman)
yang campurannya adalah jahe, (yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang
dinamakan salsabil. Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda, apabila
kamu melihat mereka, kamu akan mengiramereka adalah mutiara yang bertaburan. Apabila
kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai kenikmatan dan kerajaan
yang besar. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan
dipakaikann kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Rabb mereka memberikan
kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untuk kalian, dan
usaha kalian adalah disyukuri (diberi balasan).” (al-Insan: 12—22)
Demikianlah buah kesabaran. Buah yang tangkainya dihiasi bunga-bunga yang indah. Tiada
seindah kata yang patut diucapkan melainkan lantunan doa,
َ
َ
ﻳﻦ
ْ  ﺻﺒ ْ ًﺮا وَﺛَﺒ
ُ ﺖ أﻗْﺪَا َﻣﻨَﺎ وَاﻧ
َ ﻨَﺎ أﻓْﺮِغْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎَرﺑ
َ ِﺼ ْﺮﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻘَﻮْم ِ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮ
“Wahai Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah pendirian kami, dan
tolonglah kami dari orang-orang kaﬁr.” (al-Baqarah: 250)
Sumber: Majalah Asy Syariah
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