KISAH MENAKJUBKAN DALAM TAWAKAL KEPADA ALLAH

KISAH MENAKJUBKAN DALAM TAWAKAL KEPADA ALLAH
Hasrat hatinya untuk berhaji di suatu tahun, dalam keadaan tidak memiliki biaya haji.
Hatim Al-Asham (yang tuli) rahimahullah termasuk pembesarnya orang shalih, hatinya
berkeinginan untuk haji pada suatu tahun dalam keadaan dia tidak memiliki biaya. Dia tidak
boleh safar, bahkan tidak wajib berhaji tanpa meninggalkan nafkah kepada anak-anak yang
mereka tidak ridha.
Dan ketika tiba saatnya (berhaji), putrinya melihatnya dalam keadaan sedih dan menangis,
putrinya memang anak yang shalih.
Maka ia berkata kepada ayahnya: Apa yang membuatmu bersedih wahai ayahku?
Ayahnya menjawab: Musim haji telah datang.
Putrinya berkata: Kenapa engkau tidak berhaji?
Ayahnya menjawab: Tidak memiliki biaya.
Putrinya berkata: Allah akan memberi dirimu rezeki.
Sang Ayah berkata: Bagaimana nafkah kalian?
Putrinya menjawab: Allah akan memberikan rezeki kepada kami.
Sang ayah berkata: Akan tetapi urusan ini tergantung ibumu.
Maka sang putri pergi menghadap ibunya untuk mengingatkan ibunya. Dan akhirnya sang
ibu dan anak-anaknya yang lain mengatakan kepada sang ayah: Pergilah engkau berhaji,
Allah akan memberikan rezeki kepada kami.
Maka iapun meninggalkan nafkah untuk tiga hari, diapun pergi berangkat haji dalam keadaan
dia tidak memiliki biaya yang mencukupi.
Adalah dia berjalan di belakang suatu kaﬁlah rombongan. Di awal perjalanan pimpinan
kaﬁlah disengat kalajengking, maka mereka mencari orang yang bisa meruqyahnya dan
mengobatinya. Maka mereka menemukan Hatim Al-Asham. Maka diapun meruqyahnya dan
Allah menyembuhkannya di saat itu.
Maka pimpinan kaﬁlah mengatakan: Biaya berangkat dan pulang (berhaji) saya yang
tanggung.
Maka Hatim berkata: Ya Allah ini adalah kemudahan untukku, maka perlihatkanlah
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kemudahan untuk keluargaku.
Telah berlalu tiga hari, maka habislah nafkah pada anak-anaknya,rasa lapar mulai meliputi
mereka. Maka mereka mulai menyalahkan sang putri dan sang putri malah tertawa.
Mereka berkata: Apa yang membuatmu tertawa sementara kelaparan hampir-hampir
membunuh kita?
Sang putri berkata: Ayah kita ini yang memberi rezeki atau yang memakan rezeki?
Mereka menjawab: Yang memakan rezeki, sesungguhnya yang memberi rezeki hanya Allah.
Sang putri berkata: Telah pergi yang memakan rezeki dan tetap ada (bersama kita) yang
memberi rezeki.
Sang putri terus mengajak mereka bicara.
Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Mereka berkata: Siapa di pintu? Orang yang
mengetuk menjawab: Amirul mukminin meminta minum kepada kalian.
Maka sang putri mengisi penuh gentong airnya, dan khalifahpun minum, kemudian ia
mendapatkan kelezatan dalam air tersebut yang belum pernah dia rasakan.
Maka khalifah berkata: Darimana kalian mendapatkan air ini? Mereka menjawab: Dari
rumahnya Hatim.
Khalifah berkata: Panggillah dia, aku akan memberinya hadiah.
Mereka menjawab: Hatim sedang berhaji.
Maka amirul mukminin melepaskan sabuk mewahnya yang penuh dengan hiasan permata,
lalu ia mengatakan: Sabuk ini untuk mereka.
Kemudian ia berkata kembali: Barang siapa yang menyukai diriku, maka lakukanlah seperti
aku!
Maka seluruh menteri dan para saudagar ikut melepaskan sabuk mewah mereka. Maka
terkumpullah sabuk-sabuk mewah lalu dibeli oleh salah seorang pedagang dengan uang
emas yang memenuhi rumah yang bisa mencukupi mereka hingga wafat. Lalu sabuksabuknya dikembalikan kepada mereka.
Merekapun membeli makanan dalam keadaan tertawa, lalu menangislah sang putri!
Maka sang ibu berkata kepadanya: Kamu ini aneh wahai putriku, dulu ketika kita menangis
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karena kelaparan engkau malah tertawa, ketahuilah sekarang Allah memberikan kemudahan
kepada kita, mengapa engkau menangis?
Sang putri berkata: Makhluk ini yang tidak mampu memberikan manfaat kepada dirinya tidak
pula mencegah mudharat (yakni khalifah) telah memandang kita dengan pandangan
kebaikan, yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Terus bagaimana dengan
pandangan Rajanya segala raja (yakni Allah Ta’ala)?
Sesungguhnya ini adalah keyakinan kepada Allah. Yakin dengan Dzat yang memberi rezeki,
yang maha kuat dan perkasa.
Sesungguhnya ini adalah kekuatan iman, kekuatan tawakal kepada Allah. Maha suci Allah
dimana kita dibandingkan mereka?!
Ketika Allah memilihmu untuk menempuh jalan petunjuk-Nya bukan karena engkau istimewa
atau karena ketaatanmu. Bahkan itu adalah rahmat dari-Nya yang meliputimu. Terkadang
Dia bisa melepaskannya darimu kapan saja.
Oleh karena itu janganlah engkau tertipu dengan amalanmu, janganlah engkau tertipu
dengan ibadahmu, janganlah engkau memandang remeh orang-orang yang tersesat dari
jalan-Nya.
Maka kalau bukan karena rahmat Allah kepadamu niscaya engkau menduduki posisi dia.
Ulangilah lagi membacanya dengan seksama.
Laa ilaaha illallahu
? Sumber :
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id
=137426

*)ﺣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻠﺤﺞ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات وﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺤﺞ
*)ﻗﺼﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ّ
وﻻﻳﺠﻮز ﺳﻔﺮه ﺑﻞ ﻻﻳﺠﺐ،ﺣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻠﺤﺞ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات وﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺤﺞ،،اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
ﺣﺎﺗﻢ اﻷﺻﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر
ّ
اﻟﺤﺞ دون أن ﻳﻀﻊ ﻧﻔﻘﺔ اﻷﺑﻨﺎء دون أن ﻳﺮﺿﻮا
..ﻓﻠﻤﺎ أﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ رأﺗﻪ اﺑﻨﺘﻪ ﺣﺰﻳﻨﺎ ﺑﺎﻛﻴﺎ وﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺖ ﺻﻼح
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ﻓﺨﻠﻊ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ-وﻫﻲ ﺣﺰام ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﻔﺎﺧﺮ اﻟﻤﺮﺻﻊ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻫﺮ ، -وﻗﺎل:ﻫﺬه ﻟﻬﻢ.
ﻋﻠﻲ ﻳﺪ-ﺑﻤﻌﻨﻰ»ﻣﻦ ﻳﺤﺒﻨﻲ«-
ﺛﻢ ﻗﺎل:ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ
ّ
ﻓﺨﻠﻊ ﻛﻞ اﻟﻮزراء واﻟﺘﺠﺎر ﻣﻨﻄﻘﻬﻢ ﻟﻬﻢ  ،ﻓﺘﻜﻮﻣﺖ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﺷﺘﺮاﻫﺎ أﺣﺪ اﻟﺘﺠﺎر ﺑﻤﺎل ﻣﻸ اﻟﺒﻴﺖ ذﻫﺒﺎ ً ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﺣﺘﻰ
اﻟﻤﻮت ،وأﻋﺎد اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ إﻟﻴﻬﻢ .
ﻓﺎﺷﺘﺮوا اﻟﻄﻌﺎم وﻫﻢ ﻳﻀﺤﻜﻮن ﻓﺒﻜﺖ اﻟﺒﻨﺖ!
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ اﻷم:أﻣﺮك ﻋﺠﻴﺐ ﻳﺎ اﺑﻨﺘﻲ؛ﻛﻨﺎ ﻧﺒﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻮع وأﻧﺖ ﺗﻀﺤﻜﻴﻦ ،أﻣﺎ وﻗﺪ ﻓﺮج اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻤﺎﻟﻚ ﺗﺒﻜﻴﻦ؟!
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺒﻨﺖ:ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻠﻮق اﻟﺬي ﻻﻳﻤﻠﻚ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺿﺮا وﻻ ﻧﻔﻌﺎ »اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ« ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻨﺎ ﻧﻈﺮة ﻋﻄﻒ أﻏﻨﺘﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻮت،ﻓﻜﻴﻒ
!ﺑﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ
إﻧﻬﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ  .اﻧﻬﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮزاق ذو اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺘﻴﻦ .اﻧﻬﺎ ﻗﻮة اﻹﻳﻤﺎن وﻗﻮة اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ .ﻓﺴﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ أﻳﻦ ﻧﺤﻦ ﻣﻦ
ذﻟﻚ .
ﺣﻴﻦ اﺧﺘﺎرك اﻟﻠﻪ ﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﺪاﻳﺘﻪ ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻚ ﻣﻤﻴﺰ أو ﻟﻄﺎﻋﺔٍ ﻣﻨﻚ ،ﺑﻞ ﻫﻲ رﺣﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﺷﻤﻠﺘﻚ  ،ﻗﺪ ﻳﻨﺰﻋﻬﺎ ﻣﻨﻚ ﻓﻲ أي
ﻟﺤﻈﺔ،
.ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻐﺘﺮ ﺑﻌﻤﻠﻚ وﻻ ﺑﻌﺒﺎدﺗﻚ وﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺎﺳﺘﺼﻐﺎر ﻟﻤﻦ ﺿﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻓﻠﻮﻻ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺑﻚ ﻟﻜﻨﺖ ﻣﻜﺎﻧﻪ
ن
..أﻋﻴﺪوا ﻗﺮاءﺗﻬﺎ ﺑﺘﺄ 
ﻻإﻟﻪ إﻻاﻟﻠﻪ
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id
=137426
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