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Seri  7

( NUTRISI YANG MENGHIDUPKAN HATI )

HATI
Berdzikir secara kontinyu berarti memperbanyak usaha untuk selalu menyaksikan  

hari Akhir. Juga akan membuat seorang  hamba sibuk, sehingga tidak sempat mengucapkan 

kata-kata yang batil seperti : ghibah, namimah ( mengadu domba ) dan lain sebagainya.

Sesungguhnya lisan itu ada dua saja : Pedzikir dan Pembicara yang tidak ada faedahnya. 

Barangsiapa dibukakan baginya pintu dzikir maka telah dibukakan baginya pintu menuju 

Allah. Maka hendaklah segera bersuci dan segera menuju Allah , untuk mendapatkan apa 

yang dikehendaki disisi-Nya.

Sesungguhnya jika seseorang telah " mendapatkan " Rabbnya, berarti ia telah 

mendapatkan segala sesuatu dan sebaliknya, jika ia " kehilangan " Rabbnya berarti ia telah 

kehilangan segala-galanya. 

Dzikir itu banyak macamnya, 

diantaranya :

·Berdzikir dengan menyebut nama-nama 

Allah ( Asma'ul Husna ), sifat-sifat-

Nya, dan puji-pujian bagi-Nya, seperti 

Subhanallah ( Maha Suci Allah ), 

Alhamdulillah ( Segala puji bagi Allah ) 

dan Laa Ilaaha Illal-Lah ( tidak ada Ilah 

k

mengampuni dosa dan memberi siksa, karenanya Kuampuni ia. "

Kemudian masa berlalu, dan orang tadi berbuat dosa lagi, ia berkata, " Duhai Rabbi, aku 

berbuat dosa lagi, ampunilah aku !" Rabbnya menjawab, " Hamba-Ku tahu bahwa ia 

mempunyai Rabb yang mengampuni dosa dan memberi siksa, karenanya Kuampuni 

dia".

Lalu masa berlalu dan orang tadi berbuat dosa lagi. Ia berkata " Duhai Rabbi, aku 

berbuat dosa lagi. Ampunilah aku !." Rabbnya menjawab, " Hamba-Ku tahu bahwa ia 

mempunyai Rabb yang mengampuni dosa dan memberi siksa, karenanya Kuampuni 

untuk ketiga kalinya. Selanjutnya, terserah padanya untuk melakukan apa saja". ( H.R. 

Bukhari ( At Tawhid XIII/ 466) dan Muslim ( Adz Dzikr wad Da'awat XVII/75 ).

Maksud dari hadist di atas adalah jika si hamba selalu dalam keadaan demikian, 

beristighfar setiap kali berbuat dosa. Yaitu istighfar yang tidak disertai dengan ishrar ( 

terus menerus dalam melakukan suatu dosa ). Aisyah  berkata, " Berbahagialah 

orang yang mendapati catatan amalnya dipenuhi dengan istighfar" ( Hadist Shahih, 

tidak mauquf kepada Aisyah. Ibnu Majah mentakhrijnya sebagai hadist marfu' dalam Al 

Adab II/ 1254 dari Abdullah bi Busr.)

Qatadah bertutur, "Al Qur'an menunjukkan kepada kalian tentang penyakit yang 

bisa menimpa kalian dan penawarnya. Penyakit itu adalah semua dosa. Adapun 

penawarnya adalah istighfar".

Ali berkata, "Allah tidak akan mengilhamkan istighfar kepada seorang hamba yang 

akan diadzab-Nya.". Jadi penawar segala dosa adalah Istighfar. 

Bersambung ke edisi 46 ...

d

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

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

Mogadishu - Pejabat kelompok Al Shabaab pada hari Senin kemarin memperlihatkan 
seorang petugas dari Pemerintah Federal Transisi (TFG) dan banyak persenjataan di 
ibukota Somalia, Mogadishu.
Sheihk Ali Muhammad Rage (Ali Dare), jurubicara Harakah Al Shabaab Mujahidin hadir 
di gedung Gulwadayasha, beliau menyatakan dalam pertemuan itu bahwa lebih dari 50 
prajurit pemerintah transisi telah menyatakan bergabung dengan Al Shabaab dan beliau 
menyambut dengan baik bergabungnya para tentara pemerintah itu ke Al Shabaab.
Jurubicara Al Shabaab mengatakan perwira yang bergabung dengan Al Shabaab ini 
bernama Bashi Ahmed. Ia adalah bekas anggota tentara pemerintah Somalia yang pernah 
digulingkan sebelumnya yaitu Muhammad Siad Barre, sebelum bergabung dengan Al 

Shabaab perwira ini menjabat sebagai petugas pemerintah federal trasnsisi di ibukota.
Sheihk Ali Muhammad Rage mengatakan bahwa Bashi Ahmed juga menyerukan kepada para prajurit lainnya untuk 
meninggalkan pemerintahan dan bergabung dengan Al Shabaab setelah ia sadar bahwa pemerintah dan AMISOM adalah 
pihak yang sering berencana untuk menipu orang-orang Somalia.
Dalam jumpa pers itu juga ditampilkan 50 senjata jenis AK-47 yang merupakan milik para tentara pemerintah yang 
akhirnya ikut bergabung dengan Harakah Al Shabaab.[muslimdaily.net/shabelle]

Al Shabaab

50 Tentara Pemerintah Somalia Bergabung dengan Mujahidin Al Shabaab

Diposting pada Rabu, 10-02-2010 
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kecuali Allah  ).

·Menyebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat 

Allah . Misalnya Allah itu mendengar seluruh hamba-Nya dan melihat gerak-

gerik mereka. 

·Mengingat perintah dan larangan-Nya. Seperti mengatakan " Sesungguhnya Allah 

memerintahkan hal ini dan melarang hal itu.”

·Mengingat anugerah dan kebaikan-Nya.

·Yang paling afdhal yaitu , membaca Al Qur'an. Karena Al Qur'an mengandung 

berbagai obat dan kesembuhan bagi hati dari segala penyakit. Allah  

berfirman :

" Wahai manusia, telah datang kepada kalian suatu pelajaran dari Rabb kalian 

dan obat bagi apa-apa yang ada di dalam dada.” ( Yunus : 57 )

“ Dan kami turunkan Al Qur'an yang merupakan obat penawar dan rahmah bagi 

orang-orang yang beriman” ( Al Isra' : 82 )

Penyakit hati itu pada dasarnya bersumber dari dua hal : Syubhat ( Ketidak jelasan 

akan kebenaran ) dan syahawat ( hawa nafsu ). Al Qur'an adalah obat dari kedua 

penyakit tersebut. 

Al Qur'an mengandung keterangan dan penjelasan yang tegas tentang 

kebenaran dan kebatilan. Maka hilanglah penyakit ketidakjelasan, digantikan dengan 

ilmu, tashawwur dan pengetahuan, sehingga terlihatlah sesuatu dengan semestinya.

Barangsiapa mempelajari Al-Qur'an dan hatinya menyertainya, pasti mampu 

memandang kebenaran dan kebatilah, mampu membedakannya seperti ia mampu 

membedakan antara siang dan malam.

Al Qur'an juga mengandung hikmah dan pelajaran yang baik sebagai penawar 

bagi penyakit syahwat. Yaitu nasehat agar hidup zuhud di dunia dan mengutamakan 

akhirat.

Utsman bin Affan bertutur, " Andaikan hati kalian itu bersih, membaca Al Qur'an 

pun menjadi terasa ringan."

Akhirnya sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba adalah dzikrullah. 

Allah berfiman : 

“ Ketahuilah dengan dzikrullah segala hati akan tenang “ ( Ar Ra'du : 28 )

Dan dzikir yang paling utama adalah membaca Al Qur'an. 

b. Istighfar

Istigfar artinya memohon maghfirah. Maghfirah adalah penjagaan dari akibat 
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buruk dosa-dosa dan penutupan atasnya. Ada banyak tempat dalam Al Qur'an yang 

menyebutkan tentang istighfar. Diantaranya :

" Dan mintalah maghfirah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang " ( Al Baqarah : 199 )

" Dan orang-orang yang selalu beristighfar pada waktu sahur ( penghujung malam ) " 

(Ali Imran : 17 )

Allah  memberikan maghfirah kepada orang yang memintanya kepada-Nya. 

Firman-Nya :

" Dan Barangsiapa yang melakukan kejahatan atau mendzalimi diri sendiri, 

kemudian memohon istighfar kepada Allah niscaya ia dapati Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang “ ( An Nisa' : 110 )

Sering pula Al Qur'an menyebut Istighfar bersamaan dengan taubat. Jika kedua 

lafal itu terkumpul, istighfar berarti permohonan dengan lisan, sementara taubat 

adalah berhenti dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dengan hati dan anggota 

badan. 

Hukum istighfar sama dengan hukum doa. Bila Allah menghendaki, Dia 

akan menerima dan mengampuninya. Terlebih jika istighfar itu muncul dari hati yang 

benar-benar menyesal atas segala dosa besar, atau diminta pada saat-saat yang tepat, 

seperti pada waktu sahur ( penghujung malam ) dan seusai sholat. 

Diriwayatkan, Luqman Al Hakim berpesan kepada anaknya " Wahai anakku, 

biasakanlah lisanmu untuk mengucapkan Allahummaghfir ( Ya Allah ampunilah aku). 

Sesungguhnya Allah memiliki saat-saat yang ketika itu tidak ada seorangpun yang 

meminta kecuali dikabulkan. "

Hasan Bashri  bertutut, " Perbanyak istighfar di rumah-rumah, di meja-meja 

makan, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di majlis-majlis dan dimanapun kalian berada. 

Sesungguhnya kalian tidak mengetahui kapan maghfirah itu datang !”

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah  bersabda : 

" Demi Allah aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertaubah kepada-Nya 

lebih dari tujuhpuluh kali dalam sehari”. ( H.R. Bukhari ( Ad Da'awat XI/ 101 )

Abu Hurairah meriwayatkan, " Aku mendengar Rasulullah bersabda : "Adalah 

seorang hamba berbuat dosa, lalu berkata " Duhai Rabbi, aku telah berbuat dosa, 

ampunilah aku !" Rabb menjawab, " Hamba-Ku tahu bahwa ia mempunyai Rabb yang 
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