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Oleh: Al-Ustadz Muhammad bin Umar as-Seweed haﬁzhahullah
Tanya: Apa kiat-kiat agar kita bisa istiqomah diatas tauhid sampai kita mati?
Jawab: Kiat-kiat untuk istiqomah barakallahu ﬁkum ada dua:
Pertama usaha. Kedua do’a.
Do’a jangan lupa, terus menerus. kalau usaha kita tidak akan berhasil tanpa bantuan Allah
subhanahu wa ta’ala. Thayyib. Usaha sudah jelas, tambah doa sudah jelas. Apa usahanya?
Usahanya adalah belajar, dan berupaya untuk memahami, berupaya untuk menambah ilmu.
Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah keyakinan. Semakin jauh dari ilmu, semakin
tumbuh keraguan. Kalau tumbuh keraguan naudzubillah, suatu saat akan keluar dari jalan
tauhid, kepada jalan-jalan kekufuran, kesyirikan dan penyimpangan. Barakallahu ﬁkum
Seperti kita menanam sebuah pohon, harus disiram dan dipupuk, demikian pula ketika kita
menanam benih-benih tauhid dalam hati kita harus dipupuk dengan ilmu, disiram dengan
kajian-kajian dan belajar dari al-Qur’an dan sunnah dari para ulama ahlussunnah.
Sebagaimana ketika kita menanam sebuah pohon setelah disiram dan dipupuk, harus dijaga
dari hewan hewan perusak, dipagari. Demikian pula disamping kita memupuk ilmu tadi,
menambah ilmu, belajar terus dan harus dijaga dari perusak-perusak tauhid.
Dengan apa? dengan prinsip tahdzir, menjauhi musyrikin, ahlul bid’ah dan dhalalah,
kelompok-kelompok sesat. Jangan duduk bersama mereka, jangan dengarkan ucapan
mereka, jangan kita membaca buku-buku mereka, agar selamat hati kita dari kesesatan
mereka. Wallahu ta’ala alam
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