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Seri  6

Kebutuhan hati terhadap berbagai bentuk ibadah atau ketaatan, seperti 

kebutuhan tubuh kepada makanan, dan minuman. Kedudukan segala jenis kemaksiatan 

seperti makanan beracun, yang akan merusak hati. Seorang hamba benar-benar 

membutuhkan ibadah kepada Rabbnya, seperti halnya ia perlu untuk selalu 

mengkonsumsi nutrisi pada waktu-waktu tertentu demi menjaga kesehatan dirinya. 

Apabila ia sadar ia telah mengkonsumsi makanan beracun, harus berusaha secepatnya 

untuk membebaskan tubuhnya dari pengaruh racun itu. 

Hidupnya hati seorang hamba tentu lebih utama untuk diperhatikan. Jika 

hidupnya badan membuatnya lancar untuk beraktifitas, maka hidupnya hati 

membuatnya bahagia di dunia dan akhirat, 

begitupun sebaliknya, matinya badan 

berarti terputus dari dunia, sedangkan 

matinya hati, beban deritanya kekal 

selamanya.

Seorang shalih bertutur, " Mengherankan 

sekali manusia itu, mereka menangisi orang 

yang mati jasadnya tetapi tidak menangisi 

( NUTRISI YANG MENGHIDUPKAN HATI )

HATI

“Dan Dzikirullah itu ( amal ) terbesar ".

Abu Musa Al- Asy'ary meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda :

“Perumpamaan orang yang  berdzikir kepada Allah dengan yang tidak berdzikir itu 

seperti orang yang hidup dengan orang yang mati.” ( H.R. Bukhari ( Ad-Da'awat XI/ 

208 )

Abdullah bin Busr meriwayatkan, seseorang bertanya " Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya pintu kebajikan itu banyak, sedangkan aku tidak mampu memasuki 

semuanya. Maka tunjukkanlah kepadaku - terserah kepadamu - mana-mana yang aku 

mampu memasukinya dan jangan banyak-banyak, sebab aku bisa lupa !". Rasulullah 

SAW, menjawab : 

“ Pastikan lisanmu selalu basah dengan dzikrullah". ( H.R. At-Tirmidzi ( Ad-Da'awat 

IX/ 314 ) dan Al Hakim ( Kitabud Du'a I/ 495 ), dinyatakan sebagai hadist shahih dan 

disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Bersambung ke edisi 45

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

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

Ralat : untuk edisi 43 tertulis Seri 4 yang benar seri 5 

Tentara agresor Amerika membunuh 5 orang rakyat sipil termasuk seorang bayi dalam serangan malam yang 
ditujukan bagi pejuang Taliban di Afghanistan bagian tengah. 

Pejabat Afghanistan mengatakan bahwa pasukan Amerika tersebut membunuh penduduk saat melakukan 
serangan di provinsi Uruzgan pada Sabtu malam. 

Pihak pasukan gabungan di bawah kendali Amerika mengakui adanya korban sipil saat tentaranya melakukan 
serangan secara membabi buta dari beberapa lokasi saat mereka mencoba mendekati sebuah daerah di wilayah provinsi 
Uruzgan tersebut. 

Pihak NATO juga mengkonfirmasi adanya korban seorang bayi dan menyatakan penyesalannya karena korban 
yang jatuh justru rakyat sipil. 

Jendral Stanley McChrystal komandan pasukan aliansi AS-NATO diharapkan akan mengomandoi secara 
langsung serangan yang dilakukan di waktu malam. 

Fakta korban sipil dari penduduk Afghanistan yang semakin meningkat telah menimbulkan friksi sendiri antara 
pemerintah boneka Afghanistan dengan pihak agresor yakni Amerika.

Pekan lalu, gelombang unjuk rasa besar-besaran dilakukan penduduk Afghastan untuk memprotes jumah korban 
sipil yang tinggi akibat serangan AS dan NATO. ( Muslimdaily.net )

Tentara AS Bunuh 5 Orang Sipil Termasuk Seorang Bayi
Senin, 01-02-2010 
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orang yang mati hatinya. Padahal keadaan ini lebih berbahaya.

Maka seluruh ketaatan adalah mutlak bagi hidupnya hati. Disini kita akan membahas 

beberapa diantaranya menginggat urgensinya. Yaitu Dzikrullah, Tilawah Al Qur'an, 

istigfar, doa, bershalawat atas Nabi Muhammad SAW, dan qiyamullail.

 

a. Dzikir dan membaca Al Qur'an 

Sehubungan dengan urgensi dzikrullah bagi hati, Syaikhul Islam ibnu Taimiyah 

berkata : ” Dzikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Apa jadinya bila ikan dikeluarkan 

dari air ?”

Dalam Al Wabilus Shayyib, Ibnul Qayyim menyebutkan sekitar delapan puluh faidah 

dzikir. Diantaranya :

1. Dzikir adalah makanan pokok bagi hati dan ruh. Apabila seorang hamba 

kehilangannya ia seperti tubuh yang tidak mendapatkan makanan pokok.

2. Dzikir dapat mengusir setan dan menundukkannya, juga menjadikan kita 

diridhai oleh Allah Ta'ala. Selain itu dzikir juga menghilangkan kesedihan dan 

kegelisahan dari hati, mendatangkan kegembiraan, memberikan cahaya bagi 

hati dan wajah, memberikan kewibawaan dan keindahan, mendatangkan 

kecintaan kepada Allah Ta'ala, ketaqwaan kepada-Nya, inabah kepada-Nya, dan 

menjadikan seorang hamba diingat oleh Allah Ta'ala :

“ Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku  akan ingat kepadamu” ( Al Baqarah : 

152 ) 

Andaikan faedah dzikir itu hanya tersebut dalam ayat diatas, sungguh 

itupun sudah cukup sebagai suatu keutamaan dan kemuliaan, dan cukup pula hal 

itu untuk menghapus kealpaan dan kesalahan. 

Meskipun Dzikrullah itu sangat ringan untuk dilakukan tetapi pahalanya 

tidak dapat dibandingkan dengan amal ibadah yang lain. Abu Hurairah ra 

meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda : 

“ Barangsiapa mengucapkan la ilaaha Illa-Lah lahul Mulku wa lahul hamdu 

wahuwa ala kulli syai'in qadir ( Tidak ada ilah kecuali Allah, yang Maha 

Tunggal, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pula 

segala pujian. Dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu ) setiap hari seratus 

kali, niscaya ucapannya itu menyamai pahala membebaskan budak. Juga 

ditulis baginya seratus kebaikan dan dihapus darinya seratus kejelekan, juga 

dalam sehari itu dia dijaga dari setan sampai sore harinya. Tidak ada 

seorangpun yang mengamalkan sesuatu yang lebih baik darinya selain seorang 

yang mengucapkan lebih banyak darinya.”  ( H.R. Bukhari dalam Ad-Da'awat 

XI/ 201 dan Muslim, dalam Adz Dzikir wad Du'a XVII/ 16, Lafal hadist diatas 

milik Bukhari )

Jabir meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, :

Barangsiapa mengucapkan subhanallah ( Maha Suci Allah dengan segala 

pujian bagi-Nya ) niscaya ditanamkan baginya sebatang pohon kurma 

disurga.( Hadist shahid diriwayatkan oleh At Tirmidzi ( Ad-Da'awat IX/ 433 ) 

Al-Haitsamiy menyandarkannya kepadanya Bazar lalu berkomentar, Isnadnya 

bagus, dinyatakan shahih juga oleh Al Hakim dan disepakati oleh Adz Dzahabiy 

I/ 501 )

Ibnu Mas'ud berkata " Bertasbih kepada Allah Ta'ala beberapa kali lebih aku 

sukai daripada berinfaq dengan uang dinar sejumlah tasbih itu fii sabilillah. 

3. Dzikir adalah obat bagi kerasnya hati. 

Seseorang menemui Hasan Al Bashri ra, dan berkata " Aku mengadukan 

kerasnya hati ini kepadamua. " Hasan ra, menjawab : " Lunakkan ia dengan 

dzikir". Makhul bertutur : " Mengingat Allah itu obat, sedangkan mengingat 

manusia itu penyakit. " 

Sesorang bertanya kepada Salman " Amal apakah yang utama ?, Ia 

menjawab " Tidaklah Engkau baca ayat Al Qur'an , 
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