Mengobati Hati Yang Keras

MENGOBATI HATI YANG KERAS

Asy Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin -RahimahullohuPertanyaan: Saya mengadu kepada Alloh dan kemudian kepada Anda tentang kerasnya
hati saya. Amalan apa yang harus saya amalkan untuk mengobatinya?
Jawaban:
Amalkanlah 2 perkara ini:
1. Memperbanyak dari membaca Al Qur’an. Sesungguhnya Alloh Ta’ala berﬁrman
mengenai Al Qur’an ini :
َ
َ َ ﻟَﻮْ أَﻧ ْ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻫَٰﺬ َا اﻟْﻘ ُْﺮآ.
(٢١ : ﻪِ ۚ ) اﻟﺤﺸﺮﺧﺸْ ﻴَﺔِ اﻟﻠ
َ ﻦ
ِ ﻞ ﻟ َ َﺮأﻳْﺘ َ ُﻪ ﺧَﺎ
َ ﻰ
َ َ ﺷﻌًﺎ ُﻣﺘ
ْ ﻋًﺎ ِﻣﺼﺪ
ٍ َ ﺟﺒ
ٰ ن ﻋَﻠ
“Seandainya kami turunkan Al Qur’an ini kepada gunung, nisacaya engkau akan melihatnya
tunduk dan terpecah belah dikarenakan takut kepada Alloh.” Al Hasyr : 21.
Dan tidaklah saya menyangka ada yang lebih keras dari bebatuan (gunung), bersamaan
dengan itu seandainya Al Qur’an ini diturunkan kepadanya niscaya engkau akan melihatnya
tunduk, terpecah belah karena takut kepada Alloh.
Berkata Ibnu ‘Abdil Qowiy -Rahimahullohu- :
وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ درس اﻟﻘﺮآن ﻓﺈﻧﻪ *** ﻳﻠﻴﻦ ﻗﻠﺒﺎ ﻗﺎﺳﻴﺎ ﺟﻠﻤﺪ.
“Jagalah dari mempelajari Al Qur’an, sesungguhnya mempelajarinya akan melembutkan hati
yang keras sekeras batu karang.”
Akan tetapi bukanlah yang dimaksud sekedar membaca namun hatinya lalai, bahkan
membacanya dengan menghadirkan hati dan tadabbur.
Maka tidak diragukan itu akan bisa melunakan hati.
2. Memperbanyak dzikir kepada Alloh -‘Azza wa Jalla- :
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Tahlil (Laa ilaha illalloh), takbir, tasbih, tahmid dan yang semisalnya.
Dengan syarat : sesuai antara hati dan lisannya, karena sumber kehidupan pada hati, apabila
hatinya hidup maka akan hidup pula jiwanya.
Oleh karena ini Alloh Ta’ala berﬁrman :
َ و َﻻ ﺗﻄﻊ ﻣ.
(٢٨ : )اﻟﻜﻬﻒ. َﻦ ذِﻛْﺮِﻧَﺎ
ْ ﻦ أﻏْﻔَﻠْﻨَﺎ ﻗَﻠْﺒ َ ُﻪ ﻋ
ْ َ ْ ِ ُ َ
“Janganlah engkau mengikuti seorang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat
kami.” Al Kahﬁ :28.
“”وﻻ ﺗﻄﻊ ﻣﻦ أﺳﻜﺘﻨﺎ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻋﻦ ذﻛﺮﻧﺎ
Alloh tidak mengatakan :
“Janganlah mentaati orang yang kami kunci lisannya dari berdzikir kepada kami.”
Akan tetapi Alloh berﬁrman :
(ُ)أَﻏْﻔَﻠْﻨَﺎ ﻗَﻠْﺒَﻪ
“Orang yang kami lalaikan hatinya.”
Betapa banyak orang yang berdzikir dengan lisannya namun hatinya lalai, maka yang seperti
ini dzikir yang lemah dan rendah pula pengaruhnya.
Namun apabila antara hati dan lisannya sejalan, maka inilah yang akan menjadi sebab hidup
dan lembutnya hati.
Alloh Ta’ala berﬁrman :
َ َ ﻪ ﻧﺰاﻟﻠ
َ ْ ُﻢ وَﻗُﻠُﻮﺑُﻬ
(ِﻰ ذِﻛْﺮ
ْ َ ﻳﻦ ﻳ
ِ ِﺤﺪ
ُ ﻴﻦ
َ ْﺨﺸَ ﻮ
ُ ﺮ ِﻣﻨ ْ ُﻪ ِﻲ ﺗَﻘْﺸَ ﻌ
َ ْ ﻦ اﻟ
ْ لأ
َ ُ
َ ﺣ
ْ ُﺟﻠُﻮدُﻫ
 ُﻢ ﺛ
ْ ُﻬن َرﺑ
ُ ِ ﻢ ﺗَﻠ
َ ِﺬﺟﻠُﻮد ُ اﻟ
َ ِ ﻳﺚ ﻛِﺘَﺎﺑًﺎ ُﻣﺘَﺸَ ﺎﺑِﻬًﺎ َﻣﺜَﺎﻧ
َ ﺴ
ٰ ﻢ إِﻟ
َ ِ ﻪِ ۚ ذَٰﻟاﻟﻠ.
٢٣ : ) اﻟﺰﻣﺮ. ُﻦ ﻳَﺸَ ﺎء
ْ ﻪِ ﻳَﻬْﺪِي ﺑِﻪِ َﻣﻚ ﻫُﺪَى اﻟﻠ
“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu
ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada
Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah
petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya.” Az Zumar : 23.
Kita memohon kepada Alloh semoga Alloh memberikan hidayah kepada saya dan juga kalian,
dan melembutan hati-hati kita dengan senantiasa mengingat dan mentaati-Nya. Dan
menjadikan kita penunjuk jalan (yang lurus) bagi orang-orang yang memperoleh bimbinganNya dan orang-orang sholih yang melakukan perbaikan.
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Dan sesungguhnya Alloh Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Sumber: Silsilah al Liqousy Syahri (Liqo 24 – at Taubah wa Roqoiq)
Alih bahasa : Ibrohim Abu Kaysa
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