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Oleh : Al Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh haﬁzhahullah
Kemudian sifat yang kedua yang dengannya seseorang dengan izin Allah akan terselamatkan
dari ﬁtan, baik ﬁtan syahwat ataupun ﬁtnah syubuhat adalah At Ta’anni, tenang tidak
terburu-buru.
Tenang dia, tidak terburu-buru.
Terburu-buru berkata, terburu-buru menilai. Tenang dia.
Apa yang dia lakukan ? yang dia lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi
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(Bersegeralah kalian beramal saleh sebelum kedatangan ﬁtnah (ujian) yang seperti potongan
malam. Seseorang di pagi hari dalam keadaan beriman (mukmin) namun di sore harinya
menjadi kaﬁr; dan ada orang yang di sore hari dalam keadaan beriman namun di pagi hari
menjadi kaﬁr. Dia menjual agamanya dengan perhiasan dunia. (HR. Muslim no. 309))
Bersegeralah kalian dalam beramal, segera..! segera..!
Di antara amal adalah : Thalabul Ilmi,
Di antara amal adalah : Tilawatil Quran, dzikrullah, shodaqoh, ta’awun di atas kebajikan,
mendidik, mengajarkan ilmu dan seterusnya.
Tenang tidak terburu-buru…!!
Ketika seseorang tidak terburu-buru akan lahir sifat-sifat mulia antara lain dia akan memiliki
atau bisa menghindarkan dirinya dari berkata tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa
dasar bimbingan yang benar. Karena dia tidak terburu-buru.
Tapi ketika seseorang terburu-buru berbicara, menukil, mengirim berita dan seterusnya, ini
mengancam keselamatan dia dan keistiqomahannya.
Tapi ketika dia tenang, lebih besar kemungkinan untuk terselamatkan.
Seseorang yang tidak terburu-buru, yang ta’anni, dia akan bisa tahu gambaran
permasalahan itu apa.
Apa sih gambaran permasalahannya?! Ketika dia tenang, tidak terburu-buru, lebih mudah
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menyesatkan.. Istighfar.. Istighfar..
***
Sumber :
http://luqmanbaabduh.com/sikap-at-taanni-rahasia-selamat-dari-ﬁtnah/
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