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(  Bab 4 Racun Hati  )

Seri  4

d. Banyak Memandang

Berlebihan memandang dengan mta menimbulkan anggapan indah 

apa yang dipandang dan bertanya dan bertautnya hati yang memandang, 

kepada obyek yang dipandangnya. Selanjutnya muncullah berbagai 

kerusakan dalam hatinya. Diantaranya :

-  Pertama :  Diriwayatkan bahwa Rasulullah 

" Pandangan itu adalah panah 

be racun  I b l i s .  Ba rangs iapa  

menundukkan pandangannya 

karena Allah k Dia akan berikan 

kepadanya kenikmatan dalam 

hatinya yang akan ia rasakan sampai 

bertemu dengan-Nya.”

n bersabda

seperti sebuah ceruk yang didalamnya ada pelita. " ( An Nuur : 35 )

Bila hati telah bersinar, berbagai amal kebaikan akan berdatangan 

dari berbagai penjuru, untuk dilaksanakan. Sebagaimana bila ia gelap, 

berbagai bencana dan keburukan pun akan berdatangan dari berbagai 

tempat. 

Membiarkan pandan lepas juga menjadikan hati buta, tidak dapat 

membedakan antara yang hak dan yang dari yang batil dan yang sunnah 

dari yang bid'ah. Tunduknya pandangan karena Allah k akan 

membuahkan firasat yang benar yang dapat menjadi pembeda.

Salah satu orang yang shalih berkata : 

Barangsiapa mengisi lahirnya dengan mengikuti sunnah, mengisi 

batinnya dengan yang bermuraqabah, menjaga pandangannya dari hal-

hal yang diharamkan, menjaga dirinya dari yang syubhat dan hanya 

memakan yang halal. Firasatnya tidak akan keliru.

Balasan itu setimpal dengan amal. Barangsiapa menundukkan 

pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah , niscaya 

Allah  akan mencemerlangkan cahaya bashirah.

bersambung ke edisi 44 ( Nutrisi Hati )

(dari kitab :  Tazkiyatun Nufuz wa Tarbiyatuha kama yuqarrirruhu Ulama As 

Salaf : Ibnu Qayyim  Al Jauziyah, Ibnu Rajab Al Hambali, Imam Al Ghazali ) 

k
k

PBB bersama dengan negara-negara Barat, termasuk AS telah membuka jalan 
bagi keterlibatan Taliban dalam pemerintahan Afghanistan. Untuk mendukung semua 
itu, PBB telah mengusulkan penghapusan nama beberapa pemimpin Taliban dari daftar 
teroris.

Pada hari Minggu kemarin, perwakilan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa 
untuk Afghanistan Kai Haydee telah membuat proposal kepada pihak berwenang AS dan 
Afghanistan untuk memulai pembicaraan bilateral dengan para pemimpin Taliban. 
Sementara itu, Kepala kontingen Amerika di Afghanistan yang dijabat oleh Stanley 
McChrystal mengatakan kepada Financial Times, bahwa "Sudah cukup pertempuran. 

Saya percaya bahwa solusi politik adalah solusi yang akan menghindarkan konflik. Dan solusi tersebut adalah cara yang 
paling benar "

Sebelumnya, PBB telah memasukkan sekitar 144 nama pemimpin Taliban ke dalam daftar hitam mereka, 
termasuk pimpinan tertinggi Taliban, Amir Mullah Mohammad Omar.

Perubahan sikap dari PBB dan barat ini memang jelas menunjukkan bahwa mereka telah mengakui kekalahan 
dalam perang melawan Taliban, dan sekarang berharap dapat merayu dan membangun kontrol di atas mereka dengan 
melibatkan mereka dalam pemerintahan boneka Afganistan.  [muslimdaily.net/cno]  

Amerika dan PBB Merayu Taliban
Diposting pada Selasa, 26-01-2010

Mujahidin 
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( H.R. At Thabrani VIII/ 63, Al Hakim dalam Al Mustadrak IV/ 314, Imam 

Ahmad V/ 264 dari Abu Umamah dengan lafadz , “ Tidaklah seorang 

mukmin itu memandang kecantikan wanita lalu menundukkan 

pandangannya kecuali Allah menjadikan hal itu sebagai ibadah baginya, 

yang ia merasakan kemanisannya.”

Ibnu Katsir, dalam tafsir surat An Nuur ayat 30 setelah menyebutkan 

riwayat Imam Ahmad berkata : “ Hadist ini diriwayatkan secara marfu’ 

dari Ibnu Umar, Hudzaifah dan Aisyah, tetapi ada kelemahan dari sisi 

sanad.” Al Baihaqiy menjelaskan, “ Jika hadist ini shahih, maksudnya 

adalah - Wallahu A’lam - pandangan yang jatuh kepada wanita itu tidak 

disengaja kemudian ia berpaling dalam rangka wara’”

Tentang keharaman memandang wanita Rasulullah n bersabda : “ 

Wahai Ali janganlah pandangan pertama kau ikuti dengan pandangan 

berikutnya. Untukmu pandangan pertama, tetapi bukan untuk 

berikutnya.” H.R. Abu Dawud dalam An Nikah VI/ 186, At Tirmidzi dalam 

Al Adab VIII/ 61, dinyatakan shahih Al Hakim sesuai dengan syarat 

Muslim, dan disepakati oleh Adz Dzhahaby II/ 194.

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Sahabat Jarir bin Abdullah ( Al 

Adab XIV/ 138), “ Aku bertanya kepada Rasulullah n tentang 

pandangan yang tidak disengaja, Beliau memerintahkan aku untuk 

memalingkan pandanganku”.)

-  Kedua :

Masuknya setan ketika seseorang memandang. Sesungguhnya 

masukknya setan lewat jalan ini melebihi kecepatan aliran udara ke 

ruang hampa. Setan akan menjadikan wujud yang dipandang seakan-

akan indah,menjadikannya sebagai berhala tautan hati, kemudian 

mengobral janji dan angan-angan. Lalu ia nyatakan api syahwat dan ia 

lemparkan kayu bakar maksiat. Seseorang tidak mungkin 

melakukannya tanpa adanya gambaran wujud yang dipandangnya.

-  Ketiga :

Pandangan itu menyibukkan hati, menjadikannya lupa akan hal-

hal yang bermanfaat baginya, dan menjadi penghalang antara 

keduanya. Akhirnya, urusannya pun jadi kacau, ia selalu lalai dan 

mengikuti hawa nafsunya. 

Allah k berfirman :

“ Dan janganlah kamu taat kepada orang yang telah Kami lalaikan 

hatinya dari Dzikir kepada Kami dan mengikuti hawa nafsunya serta 

urusannya kacau-balau “. ( Al Kahfi : 28 )

Demikianlah, melepaskan pandangan secara bebas 

mengakibatkan tiga bencana ini.

Para pakar Akhlak berturut : Antara mata dan hati ada kaitan 

eratnya. Bila mata telah rusak dan hancur, maka hati pun rusak dan 

hancur. Hati ini ibarat tempat sampah yang berisikan segala najis, 

kotoran dan sisa-sisa yang menjijikkan. Ia tidak layak dihuni oleh 

ma'rifatullah, mahabbatullah, Inabah kepada-Nya, ketundukan kepada-

Nya dan kegembiraan berada didekatnya. Penghuninya adalah hal-hal 

yang menjadinya kebalikannya. 

Membiarkan pandangan lepas adalah kemaksiatan kepada Allah k, 

karena firman-Nya 

“ Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka 

menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Yang 

demikian itu lebih suci bagi meraka. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetauhui apa yang mereka perbuat.” ( An Nuur : 30 )

Sesungguhnya orang yang mendapat kemenangan di dunia, 

hanyalah dengan menjalankan perintah Allah Ta'ala. Pun tidak ada 

keselamatan bagi seorang hamba kecuali dengan menjalankan 

perintah-perintah Allah Ta'ala

Membiarkan pandangan bebas lepas, berarti memasukkan 

kegelapan ke dalam hati. Sebagaimana menundukkan pandangan 

karena Allah Ta'ala berarti memasukkan cahaya ke dalamnya.

Selanjutnya  Allahk  berfirman :

Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah 


	Page 1
	Page 2

