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BISA JADI ENGKAU TIDAK MENYUKAI SESUATU, PADAHAL ALLAH MENJADIKAN
KEBAIKAN YANG BANYAK PADANYA
Terkadang seorang hamba bersedih karena terjadinya sesuatu yang telah ditakdirkan oleh
Allah, tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan sebuah kisah yang berkesan,
agar kita mengetahui bahwa bisa jadi pada perkara-perkara yang ditakdirkan oleh Allah
terdapat kebaikan yang besar untuk kita tanpa kita ketahui, dan Allah Ta’ala berﬁrman:
َ
ن
َ ﻤﻮ
ُ َ ﻢ َﻻ ﺗَﻌْﻠ
ْ ُ ﻢ وَأﻧﺘ
ُ َ وَاﻟﻠ ُﻪ ﻳَﻌْﻠ.
“Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 216)
Disebutkan dalam sebagian kitab bahwa ada seseorang yang kaya raya senang berburu,
maka suatu hari dia pergi berburu ditemani salah seorang pelayannya, dan pelayannya
tersebut orang yang banyak berdzikir. Setiap kali tuannya ditimpa oleh sesuatu yang tidak
dia sukai maka dia mengatakan kepada tuannya, “Mudah-mudahan itu termasuk kebaikan,
wahai tuanku.” Sedangkan sang tuan hanya membiarkan saja dan tidak menanggapi.
Sampai suatu hari ketika dia keluar untuk berburu seperti biasanya, dia berhasil
mendapatkan seekor rusa yang besar, maka sang tuan tersebut sangat gembira dengan hasil
buruan itu, hanya saja ketika dia sedang memotong daging rusa tadi jarinya terluka cukup
parah. Maka sang pelayan berkata kepada tuannya tersebut seperti biasanya, “Mudahmudahan itu termasuk kebaikan, wahai tuanku.”
Maka sang tuan sangat marah karena masih merasakan pedihnya luka dan darah yang masih
mengalir. Lalu dia pulang kemudian menyuruh untuk memukul pelayannya tersebut dan
memenjarakannya. Sang tuan sekian hari lamanya masih merasakan sakit dari luka di jarinya
tersebut. Namun dia rindu untuk berburu lagi sehingga dia merencanakan untuk keluar
berburu kembali.
Ketika jarinya telah sembuh maka dia pergi sendiri tanpa ditemani oleh pelayannya yang
masih dia biarkan di penjara seraya berkata, “Aku tinggalkan dia biar dia tidak kurang ajar
lagi.”
Namun pada hari itu dia dikejutkan oleh orang-orang yang tinggal di goa yang termasuk
orang-orang musyrik yang mereka memiliki patung yang mereka sembah. Sedangkan hari itu
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bertepatan dengan hari raya mereka. Maka mereka menangkapnya dan ingin
mempersembahkannya sebagai kurban untuk patung mereka. Namun dia berteriak, “Jangan
lakukan, aku akan memberi kalian harta dan budak yang banyak!” Tetapi mereka
menolaknya, ketika dia sudah yakin akan binasa dan disembelih dan mereka telah
membaringkannya hingga hampir menyembelihnya, tiba-tiba salah seorang dari mereka
berteriak, “Hentikan, sesungguhnya sesembahan kalian tidak akan menerima kurban ini
karena dia memiliki cacat berupa luka di jarinya, lepaskan dia dan carilah pengganti yang
lain!”
Ketika mereka telah membangunkannya dan membiarkannya pergi, dia pun mulai
memperhatikan jarinya yang terluka kemarin seraya mengatakan, “Mudah-mudahan ini
termasuk kebaikan, mudah-mudahan ini termasuk kebaikan.”
Maka dia pulang kemudian menyuruh untuk membebaskan pelayannya dari penjara, lalu
memanggilnya, memuliakannya dan memberinya baju yang paling bagus. Sang pelayan pun
kemudian bertanya, “Apa yang terjadi?” Lalu sang tuan pun menceritakan kepadanya apa
yang terjadi, maka sang pelayan tertawa sehingga tuannya marah dan berkata, “Apakah
engkau mengolok-olok diriku?” Sang pelayan menjawab, “Tidak, demi Allah. Tetapi maksud
saya; penjara dan belenggu bagi saya termasuk kebaikan.” Tuannya bertanya, “Bagaimana
kok bisa demikian?” Sang pelayan menjawab, “Saya selalu menyertai Anda pagi dan petang,
jadi jika Anda menurut mereka dianggap cacat, maka saya tidak memiliki cacat, sehingga
saya bisa saja menggantikan Anda sebagai kurban untuk patung mereka.” Maka sang tuan
menjawab, “Ya, demi Allah. Mudah-mudahan itu termasuk kebaikan, dan alangkah
menakjubkan urusan seorang mu’min, sungguh semua urusannya baik baginya.”
Jadi, jika kita mungkin bersedih karena sebuah musibah yang menimpa kita, namun bisa jadi
Allah menjadikan padanya kebaikan yang tidak bisa kita jangkau dan tidak bisa kita pahami
dengan pikiran kita. Maka segala puji bagi Allah semata.
✒ Ditulis oleh: Asy-Syaikh Abu Muhammad Shalah Kantusy haﬁzhahullah
Sumber : https://t.me/dourous_machaikhaden2/5686
——————
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:اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ وﺣﺪه ،وﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪه ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﺰن اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع أﻣﺮ ﻗﺪره اﻟﻠﻪ ،ﻟﻜﻨﻲ أﺣﺐ أن أذﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻫﺬا ﻗﺼﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻟﻨﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻤﺎ
.ﻗﺪره اﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﺧﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮل :واﻟﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ وأﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن
ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ أن رﺟﻼ ﻣﻦ اﻷﺛﺮﻳﺎء ﻛﺎن ﻳﺤﺐ اﻟﺼﻴﺪ ﻓﻴﺨﺮج ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﻮﻟﻰ ﻟﻪ ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺬﻛﺮ،
وﻛﺎن ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺮه ﻳﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﻤﻮﻟﻰ :ﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي .وﻛﺎن اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻤﺮﻫﺎ ﻟﻪ وﻳﺴﻜﺖ ،ﺣﺘﻰ
ﺟﺎء ﻳﻮم وﺧﺮج ﻟﻠﺼﻴﺪ ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﻓﺎﺻﻄﺎد ﻏﺰاﻻ ﻛﺒﻴﺮا ،ﻓﻔﺮح اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﻴﺪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻘﻄﻴﻊ ﻟﺤﻢ اﻟﻐﺰال أﺻﺎب
أﺻﺒﻌﻪ ﻓﺠﺮﺣﻬﺎ ﺟﺮﺣﺎ ﺑﻠﻴﻐﺎ ،ﻓﻘﺎل اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻟﻪ ﻛﺎﻟﻌﺎدة :ﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي .ﻓﻐﻀﺐ اﻟﺴﻴﺪ ﻏﻀﺒﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﻟﻤﺎ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ
ﺣﺮﻗﺔ اﻷﻟﻢ وﻧﺰﻳﻒ اﻟﺪم ﻓﺮﺟﻊ ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻀﺮﺑﻪ وﺳﺠﻨﻪ .وﺑﻘﻲ اﻟﺴﻴﺪ أﻳﺎﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻞ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺠﺮح ﻓﻲ أﺻﺒﻌﻪ ،ﺛﻢ إﻧﻪ اﺷﺘﺎق
.ﻟﻠﺼﻴﺪ ﻓﻘﺮر أن ﻳﺨﺮج
وﻟﻤﺎ ﺗﺸﻔﻰ أﺻﺒﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺨﺮج ﺑﻤﻔﺮده ﺗﺎرﻛﺎ ﻣﻮﻻه ﻓﻲ ﻗﻴﺪه وﺳﺠﻨﻪ ﻗﺎﺋﻼ :أﺗﺮﻛﻪ ﻳﺘﺄدب ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻮﺟﺊ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم
ﺑﺄﻗﻮام ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺗﺴﻜﻦ اﻟﻜﻬﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻨﻢ ﻳﻌﺒﺪوﻧﻪ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻋﻴﺪﻫﻢ ،ﻓﺄﻣﺴﻜﻮا ﺑﻪ وزﻋﻤﻮا
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎ ﻟﻠﺼﻨﻢ ،ﻓﺼﺎح ﻗﺎﺋﻼ :ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﺳﺂﺗﻴﻜﻢ ﺑﻜﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﺎل واﻟﻌﺒﻴﺪ! ﻓﺄﺑﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻤﺎ أﻳﻘﻦ ﺑﺎﻟﻬﻼك واﻟﺬﺑﺢ
وأﺿﺠﻌﻮه ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻛﺎدوا أن ﻳﻔﻌﻠﻮا ﺻﺎح ﺑﻬﻢ أﺣﺪﻫﻢ وﻗﺎل :ﺗﻮﻗﻔﻮا ،إن إﻟﻬﻜﻢ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮﺑﺎن ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻴﺐ ﺑﻪ ﺟﺮوح
.ﻓﻲ أﺻﺒﻌﻪ اﺗﺮﻛﻮه واﺳﺘﺒﺪﻟﻮا ﻏﻴﺮه
ﻓﻠﻤﺎ أﻗﺎﻣﻮه وﺗﺮﻛﻮه ﻳﺬﻫﺐ ﺟﻌﻞ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﺻﺒﻌﻪ اﻟﻤﺠﺮوﺣﺔ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل :ﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ .ورﺟﻊ ﻓﺄﻣﺮ
ﻓﺄﻃﻠﻘﻮا ﺳﺮاح اﻟﻤﻮﻟﻰ وأﺗﻲ ﺑﻪ ﻓﺄﻛﺮم وأﻟﺒﺲ أﺣﺴﻦ اﻟﺜﻴﺎب ﻓﻘﺎل اﻟﻤﻮﻟﻰ :ﻣﺎ اﻟﺨﻄﺐ؟ ﻓﺤﻜﻰ ﻟﻪ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮﻟﻰ
ﻳﻀﺤﻚ ،ﻓﻐﻀﺐ اﻟﺴﻴﺪ وﻗﺎل :أﺗﻬﺰأ ﺑﻲ؟ ﻓﻘﺎل :ﻻ واﻟﻠﻪ ﻟﻜﻦ ﺳﺠﻨﻲ وﻗﻴﺪي ﻛﺎن ﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ .ﻓﻘﺎل :وﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟ ﻗﺎل:
أﻧﺎ رﻓﻴﻘﻚ واﻟﻐﺪوة واﻟﺮوﺣﺔ ،ﻓﻠﺌﻦ ﻛﻨﺖ أﻧﺖ ﻣﻌﻴﺐ ﻋﻨﺪﻫﻢ ،ﻓﺄﻧﺎ ﺳﻠﻴﻢ ﻻ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ وﻛﻨﺖ أﻛﻮن ﻣﻜﺎﻧﻚ .ﻓﻘﺎل :ﻧﻌﻢ واﻟﻠﻪ
.ﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ ،وﻋﺠﺒﺎ ﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ إن أﻣﺮه ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﻴﺮ
.ﻓﺈن ﻗﺪ ﻧﺤﺰن ﻷﻣﺮ ﻳﺼﻴﺒﻨﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻧﺪرك وﻻ ﻧﻌﻘﻞ ﻓﺎﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ وﺣﺪه
.ﻛﺘﺒﻪ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﻛﻨﺘﻮش اﻟﻌﺪﻧﻲ
Sumber || https://t.me/dourous_machaikhaden2/5686
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