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 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ؛،اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ وﺣﺪه واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪه
Pada kebanyakan orang yang ada di zaman kita sekarang terdapat bencana yang menimpa,
yaitu cinta dan benci bukan karena Allah Azza wa Jalla, tetapi cinta sebagian mereka kepada
sebagian yang lain hanyalah karena untuk memperoleh manfaat dan menolak keburukan.
Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata:
 وﻗﺪ ﺻﺎرت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆاﺧﺎة، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺗﻨﺎل وﻻﻳﺔ اﻟﻠﻪ ﺑﺬﻟﻚ،ﻣﻦ أﺣﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻪ وأﺑﻐﺾ ﻓﻲ اﻟﻠﻪ وواﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻠﻪ وﻋﺎدى ﻓﻲ اﻟﻠﻪ
 وذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺪي ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻪ ﺷﻴﺌًﺎ،اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أﻣﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ.
“Barangsiapa mencintai seseorang karena Allah, membenci karena Allah, bersikap loyal
karena Allah, dan memusuhi juga karena Allah, maka dengan hal itu saja akan bisa diraih
kewalian dari Allah, dan kebanyakan persaudaraan diantara manusia dibangun di atas
perkara dunia, dan hal itu tidak berguna sedikitpun bagi orang-orangnya.”
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata sebagaimana disebutkan dalam
Majmu’ul Fatawa jilid 10 hlm. 610:
 وﻣﻦ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻳﺤﺐ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻟﻠﻪ ﻓﻬﺬا ﻛﺬب وﻣﺤﺎل وزور ﻣﻦ،ﻓﺈن ﻣﻦ أﺣﺐ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻓﻤﺎ أﺣﺐ إﻻ اﻟﻌﻄﺎء
. وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺣﺐ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻨﺼﺮه إﻧﻤﺎ أﺣﺐ اﻟﻨﺼﺮ ﻻ اﻟﻨﺎﺻﺮ،اﻟﻘﻮل
 ﻓﻬﻮ إﻧﻤﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو دﻓﻊ ﻣﻀﺮة،وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﻦ اﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﺗﻬﻮى اﻷﻧﻔﺲ
. وإﻧﻤﺎ أﺣﺐ ذﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺣﺒﺎ ﻟﻠﻪ وﻻ ﻟﺬات اﻟﻤﺤﺒﻮب،أﺣﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ودﻓﻊ اﻟﻤﻀﺮة
 ﺑﻞ رﺑﻤﺎ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﺜﺎﺑﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة وﻻ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺗﺠﺮي ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ
 وإﻧﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة اﻟﺤﺐ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ اﻷﺧﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﺪو إﻻ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ،اﻟﻨﻔﺎق واﻟﻤﺪاﻫﻨﺔ
.ﻓﻲ اﻟﻠﻪ وﻟﻠﻪ وﺣﺪه
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وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻮ اﻟﻨﻔﻊ واﻟﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺛﻢ ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻳﺤﺒﻪ ﻟﻠﻪ ﻓﻬﺬا ﻣﻦ دﺳﺎﺋﺲ اﻟﻨﻔﻮس وﻧﻔﺎق اﻷﻗﻮال.
“Sesungguhnya siapa saja yang mencintai seseorang karena orang tersebut memberinya
sesuatu, maka dia tidaklah mencintai selain pemberian itu. Dan siapa yang mengatakan
bahwa dia mencintai orang yang memberinya itu karena Allah, maka ini merupakan sebuah
kedustaan, kemustahilan, dan ucapan dosa. Demikian pula seseorang yang mencintai orang
lain karena orang itu menolongnya, maka dia hanyalah mencintai pertolongan tersebut,
bukan mencintai orang yang menolongnya itu.
Dan ini semua termasuk mengikuti keinginan jiwa, karena hakekatnya dia tidak mencintai
kecuali hal-hal yang sampai kepadanya berupa manfaat yang diraih atau tertolaknya
keburukan, jadi dia hanyalah mencintai manfaat dan tertolaknya keburukan tersebut, dan dia
mencintai hal itu hanyalah karena sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang dia
cintai, dan yang semacam ini bukanlah kecintaan karena Allah dan bukan pula kecintaan
kepada orang yang katanya dia cintai itu.
Atas dasar inilah berjalannya kebanyakan cinta sebagian orang kepada sebagian yang lain,
dan mereka tidak diberi pahala atas cinta yang semacam ini di akhirat kelak dan tidak
bermanfaat bagi mereka, bahkan seringnya hal itu menyeret kepada kemunaﬁkan dan sikap
basa-basi, sehingga di akhirat nanti mereka akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang
yang bertakwa. Dan yang akan bermanfaat bagi mereka di akhirat nanti hanyalah cinta
dalam ketaatan kepada Allah dan karena Allah saja.
Adapun orang yang mengharapkan manfaat dan pertolongan dari seseorang, lalu dia
mengaku bahwa dia mencintainya karena Allah, maka ini termasuk penyakit yang menyusup
ke dalam jiwa dan ucapan kemunaﬁkan.”
Yaa Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mencintai karena Allah dan membenci
juga karena Allah.
***
✒ Ditulis oleh: Abul Harits Usamah bin Su’ud al-‘Amry
Semoga Allah mengampuninya, kedua orang tuanya, para gurunya, dan seluruh kaum
Muslimin.
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? Sumber: Channel telegram asy-Syaikh Usamah bin Su’ud al-‘Amry haﬁzhahullah
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