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Jika tulisan ini bermanfaat untuk pembaca dan Allah berkenan 

melimpahkan pahala kepada penulis, penulis ingin menghadiahkan 

pahala tersebut kepada kakek dan nenek penulis yang sudah 

mendahului penulis. 

 

(Abah Zarkoni, Mimi Hasanah, Abah Warsan, dan Emak 

Mani’ah) 

 

Semoga Allah melapangkan kubur, mengampuni dosa, dan menerima 

amal ibadahnya. 

 

 

 

 

 

 



 

Muqoddimah 

 

Ramadhan adalah bulan Mulia, dimana kita sangat dianjurkan untuk 

meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT dan menghindarkan diri dari 

kemaksiatan. Pada bulan ini juga, berbagai macam pahala akan dilipatgandakan, 

pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya, setan-setan dibelenggu, dan pintu 

neraka ditutup serapat-rapatnya. Semoga kita bisa memanfaatkan momentum 

Ramadhan ini dengan amalan terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah SWT. 

Tulisan-tulisan ini merupakan kumpulan hikmah berdasarkan pengalaman hidup 

penulis dan terisnpirasi dari Guru-Guru Mulia, seperti Buya Yahya, Habib 

Umar bin Hafidz, Habib Ali Zainal Abidin Al Hamid, Habib Ali Al Jufri, 

dan Habib Muhammad Luthfi bin Yahya. Selain dari para Guru Mulia, 

kumpulan hikmah ini juga penulis dapat dari buku Irsyadul Ibad, Lapis-Lapis 

Keberkahan, dan Bimbingan untuk mencapai tingkat mukmin. 

Kumpulan kisah hikmah ini ditulis selama bulan Ramadhan 1436 Hijriyah. 

Tidak hanya kumpulan kisah hikmah namun ada beberapa diantaranya 

merupakan catatan pribadi penulis. Tidak ada keteraturan topik dalam 

penyusunannya, semua tulisan merupakan rangkuman hikmah yang penulis 

tuangkan dalam blog nya (insinyurpenulis.wordpress.com) 

Semoga tulisan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk penulis, dan umumnya 

untuk pembaca sekalian. 

 

Taipei, Ramadhan 1436 H 

Nur Muhammad Malikul Adil 

 



#Hikmah 1 : Ketika Ali dan Fatimah 3 Hari Tidak Makan 

 

Suatu ketika, kedua putra Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah (Hassan dan Hussein) sakit. 

Sayyidina Ali pun bernadzar, jika Hasan dan Husein sakit, maka mereka akan berpuasa 

selama 3 hari. Setelah Hasan dan Husein sembuh, mereka melakukan ibadah puasa nazar 

selama 3 hari. 

Sebelum berpuasa, Sayyidina Ali yang memiliki pekerjaan sebagai kuli bekerja terlebih 

dahulu untuk mendapatkan makanan yang siap dimakan untuk 3 hari. Tiga potong roti pun 

didapatkan oleh Sayyidina Ali dan cukup untuk berbuka puasa selama 3 hari bersama 

keluarga Beliau. 

Di hari pertama, ketika waktu berbuka puasa tiba dan hendak memakan sepotong roti tersebut, 

datanglah seorang yang sangat miskin meminta makanan kepada mereka. Sayyidina Ali 

melihat Fatimah dan kedua anaknya, mereka mengangguk, lalu Sayyidina Ali pun 

memberikan sepotong roti itu kepada orang miskin tersebut. 

Di hari kedua, saat waktu berbuka puasa tiba, lagi-lagi ada seorang anak yatim yang 

mengetuk rumah Sayyidina Ali dan meminta makanan. Beliaupun melirik istri dan kedua 

anaknya, mereka pun mengangguk. Sehingga, potongan roti kedua yang mereka miliki, 

mereka berikan kepada anak yatim. 

Hari ketiga pun sama. Kali ini, tawanan perang yang kelaparan meminta makanan kepada 

Beliau. Sayyidah Fatimah dan kedua anak nya pun mengangguk. Akhirnya selama 3 hari 

itulah, keluarga ini hanya minum air putih untuk berbuka puasa. 

Subhanallah. inilah keluarga yang harus dijadikan teladan untuk seluruh keluarga di zaman 

sekarang. Sebuah keluarga yang penuh berkah. Sebuah keluarga yang tidak pernah mengeluh 

terhadap kondisi. Sebuah keluarga yang senantiasa mengharap Ridha Allah SWT. Semoga 

Allah menjadikan kita semua sebagai keluarga yang mampu mencontoh sikap keluarga 

Sayyidina Ali dan Fatimah. Aamiin. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

https://insinyurpenulis.wordpress.com/2015/06/05/ketika-ali-dan-fatimah-3-hari-tidak-makan/


#Hikmah 2 : Baju Kotor 

 

Apa yang akan anda lakukan jika baju Anda kotor? Tentu Anda akan mencucinya bukan? 

Bagaimana kalau ternyata hati kita yang kotor? 

Kotornya baju disebabkan oleh noda-noda yang menempel. Noda-noda tersebut adalah 

kotoran yang sampai di baju kita diakibatkan oleh aktivitas kita sebelumnya, baik yang 

disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terdapat dua jenis noda yaitu noda ringan yang dapat 

dibersihkan hanya dengan sekali cuci, dan noda berat yang harus dibersihkan dengan 

beberapa kali cuci. 

Begitupun dengan hati. bagaimana jika hati kita kotor? Jika hati diibaratkan sebuah baju, 

maka membersihkannya adalah dengan cara mencucinya. Secara harfiah, mencuci disini 

adalah dengan bertaubat. Noda-noda yang menempel pada baju kita pada hakikatnya adalah 

dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. 

Jika diibaratkan, noda-noda kecil adalah dosa-dosa kecil dimana membersihkannya adalah 

cukup dengan beristighfar atau bertaubat sekali saja. Namun bagaimana jika dosa besar? 

kalau dianalogikan dengan noda besar, maka akan hilang jika baju dicuci berkali-kali, atau 

dicuci sekali tapi dengan usaha yang sangat besar. Begitupun dengan dosa besar, bisa 

dibersihkan dengan berkali-kali taubat ataupun dengan sekali Taubat Nasuha yang dicucuri 

tangisan penyesalan atas dosa besar yang telah diperbuat. 

Bagaimana jika noda nya telah merasuk ke dalam benang-benang baju? Maka kita harus 

bersabar untuk terus membersihkannya setiap waktu. Begitupun dengan kebiasaan dosa yang 

telah merasuk ke dalam jiwa raga. Butuh waktu untuk menghilangkannya, dan kita harus 

bersabar serta tidak berputus asa dari Rahmat ALLAH SWT. 

*Marhaban ya Ramadhan* 
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#Hikmah 3 : Akhlak Seorang Pendakwah 

 

Alkisah terdapat seorang anak yang sudah belajar ilmu agama sangat lama. Setelah belajar, 

Sang anak pulang menemui ayahnya dan meminta izin kepada Beliau untuk menjadi 

pendakwah di sebuah negeri yang jauh. 

Sebelum memberi izin, Sang ayah pun meminta Sang anak pergi ke pasar untuk membawa 

seseorang yang lebih rendah derajatnya dari anaknya tersebut. 

Sang anak pun pergi ke pasar. Namun sesampainya di pasar, tak jua ditemuinya seorang pun 

yang dirasa lebih rendah darinya hingga waktu dzuhur tiba. Selepas dzuhur, ia pun shalat. 

Selepas shalat dzuhur, ia melihat seorang kakek tua yang sejak sebelum Sang anak masuk 

masjid hingga selesai shalat dan keluar masjid, Sang kakek tua ini tetap berada dalam 

posisinya di pasar dan tidak menunaikan shalat. 

Dia pun berpikir untuk membawa kakek ini kepada ayahnya. Dia merasa lebih baik dari Sang 

kakek karena dia shalat, sedangkan Beliau tidak shalat. Tetapi kemudian Sang anak berpikir 

bagaimana jika 5 menit lagi kakek ini shalat? Terlintas dalam kepalanya bahwa Sang kakek 

lebih tua dari dirinya dan Beliau mungkin sudah beramal lebih lama darinya. Tak jadilah 

dibawa Sang kakek tua ini. 

Sang anak pun kembali berputar di pasar, dan tak dijumpainya juga seseorang yang lebih 

rendah daripadanya. Hingga dia melihat seekor anjing. Anjing itu pun hendak dibawanya. 

Namun, ketika hendak membawa anjing itu, ia terpikir bahwa dirinya bisa jadi lebih rendah 

dari anjing. Mengapa? Karena di hari kiamat, anjing tidak akan dihisab dan mungkin akan 

menjadi butiran debu, sedangkan dirinya sebagai manusia akan dihisab dan bisa saja dirinya 

menjadi penghuni neraka. Akhirnya, dia kembali ke rumah menemui ayahnya dengan tangan 

hampa. 

Sang anak pun berkata kepada ayahnya bahwa dia tidak menemukan satu orang pun yang 

lebih rendah derajatnya. Sang ayah kemudian pun berkata. “Pergilah, kau sudah layak 

menjadi seorang pendakwah“. 

 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 



#Hikmah 4 : Firasat Seorang Mukmin 

 

Suatu hari, Sayyidina Umar bin Khattab r.a.  membagikan kurma kepada para sahabat-

sahabat nya. Tiap orang sahabat mendapatkan satu buah kurma. Kemudian datanglah 

Sayyidina Ali r.a. Diberikan Beliau sebuah kurma pula. Tiba-Tiba Ali meminta Umar untuk 

menambah kurma untuknya. 

Umar pun berkata, “Jika dalam mimpi mu Rasulullah memberikanmu lebih dari sebuah 

kurma, maka akan aku beri” 

Ali terkaget mendengar parkataan Umar, karena semalam Ali benar-benar bermimpi bertemu 

Rasulullah dan dalam mimpi itu Rasulullah memberi Ali sebuah kurma. Terjadilah dialog 

antara Umar dan Ali. 

Ali pun bertanya, “Wahai Amirul Mukminin, Bagaimana engkau bisa tahu mimpiku? Apakah 

masih datang wahyu lagi sepeninggal Rasulullah? Sungguh tadi malam aku bermimpi 

bertemu Rasulullah dan diberi sebuah kurma oleh Beliau.” 

Umar menjawab, “Ya Abul Hasan, sesungguhnya tidak ada wahyu lagi sepeninggal 

Rasulullah. Semua itu hanya firasat dan berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin”. 

Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Aamiin. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 5 : Tiga Tanda Kebodohan 

Ibnu Athoilah As Sakandary dalam kitab Al Hikam berkata bahwa tanda kebodohan manusia 

ada tiga, yaitu: 

Pertama, jika ia selalu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya tanpa merujuk 

kepada para ulama yang ahli di bidang itu. 

Mengapa ketika semua pertanyaan yang dijawab olehnya merupakan hal yang tidak baik? 

Karena semua orang tidak mungkin menguasai seluruh bidang, hanya ahli di bidang tertentu 

saja. Oleh karena itu, jika memang ditanya suatu permasalahan tertentu yang dia tidak 

menguasainya, maka dia harus rendah hati dan merujuk kepada orang-orang yang ahli di 

bidang itu. Termasuk masalah duniawi. Contohnya adalah ketika seorang tentara ditanya 

bagaimana cara mengoperasi usus buntu dan dia menjawabnya, maka dia adalah orang yang 

bodoh. 

Kedua, jika ia menyampaikan semua apa yang disaksikannya 

Zaman sekarang, sosial media begitu populer sehingga tidak heran jika semua orang memiliki 

akun sosial media. Mulai dari facebook, twitter, line, whatss up, dan lain sebagainya. 

Penyebaran informasi pun tak kalah meledaknya, hingga informasi tidak penting pun jadi 

konsumsi publik. Seorang gubernur buang air kecil di toilet umum pun jadi konsumsi publik 

(Sebuah informasi yang tidak penting bukan?). Itulah ciri-ciri kebodohan yang kedua, 

menyampaikan semua yang disaksikannya, tanpa memikirkan manfaatnya. 

Ketiga, jika ia menyampaikan semua yang diketahuinya 

Seseorang sedang berdiskusi/menyampaikan sesuatu tentang masalah A kepada orang lainnya. 

Tetapi dalam penyampaiannya dia menjelaskan masalah B, C, dan D yang tidak berhubungan 

sama sekali dengan masalah A, dengan niat ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa dia 

adalah orang yang berilmu karena mengetahui banyak masalah. Maka itulah ciri kebodohan 

yang ketiga. 

Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh tersebut. Aamiin. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 



#Hikmah 6 : Ke Tukang Becak Percaya, ke Allah Mengapa Tak 

Percaya? 

 

Bayangkan ketika kita ingin bepergian dari suatu tempat ke tempat lain yang tidak terlalu 

jauh. Maka, kita pun tidak terlalu terburu-buru untuk sampai di tujuan karena sekalian ingin 

menghirup udara segar dan santai selama perjalanan. Becak pun menjadi sarana transportasi 

pilihan.  

Mengapa berani memilih becak? Karena kita percaya bahwa tukang becak bisa mengendarai 

becak. Benar tidak? Kalau kita tidak percaya tukang becak bisa mengendarai becak, mana 

berani kita menaiki becak. Logikanya seperti itu. 

Kalau kita akan bepergian jauh, kita kadang memilih kereta api atau bis. Kenapa kita berani 

naik kereta api atau naik bus? karena kita percaya dengan masinis kereta dan supir bis. Kalau 

tidak percaya dengan mereka, mana berani kita naik kereta atau naik bis. 

Lalu, bagaimana tingkat kepercayaan kita kepada Allah SWT? Apakah kita sudah percaya 

kepada Allah? Masihkah kita ragu akan jaminan rizki kita? Jodoh kita? dan masih ragukah 

kita akan janji Allah? Sampai-sampai kita merasa ‘galau’ akan massa depan? 

Jika dengan tukang becak, supir bus, dan masinis kereta saja kita percaya, mengapa dengan 

Allah tidak percaya? 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

https://insinyurpenulis.wordpress.com/2015/06/16/ke-tukang-becak-percaya-ke-allah-kok-gak-percaya/


#Hikmah 7 : Ketika Umar bertemu seorang Yahudi 

 

Suatu hari di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Sang Khalifah berjalan di jalanan 

Madinah dikawal oleh para sahabatnya. Sosok Amirul Mukminin yang tinggi gagah dan 

didampingi para pengawalnya membuat masyarakat Madinah segan dan terkagum-kagum, 

sehingga berkatalah seorang kakek tua Yahudi. 

Yahudi : “Wahai Umar, sesungguhnya Nabi mu telah berdusta. Dia berkata bahwa dunia ini 

adalah kesengsaraan bagi kaum muslimin dan surga bagi orang kafir. Tapi kenyataannya 

berbanding terbalik dari sabda Nabimu. Engkau begitu nikmatnya bepergian didampingi para 

pengawalmu, sedangkan saya sejak dahulu sampai sekarang masih tetap miskin dan 

menderita”. 

 

Umar : ”Ketahuilah, sesungguhnya deritamu di neraka jauh lebih sengsara daripada yang kau 

rasakan sekarang. Engkau masih enak bisa duduk tanpa ada yang mengganggumu, sedangkan 

di neraka malaikat akan menyiksamu. Dan ketahuilah sesungguhnya nikmat ku di akhirat 

akan jauh lebih baik dibandingkan kenikmatan yang aku rasakan saat ini.” 

 

Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Aamiin. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://insinyurpenulis.wordpress.com/2015/06/16/ke-tukang-becak-percaya-ke-allah-kok-gak-percaya/


#Hikmah 8 : Bergantung kepada Singkong 

 

Alkisah di suatu desa nan jauh disana, ada seorang yang tiap hari bekerja, dimana hasil 

kerjanya hanya bisa digunakan untuk membeli singkong dan dimakan hari itu saja. Dia 

adalah seorang yang ahli ibadah dan memiliki beberapa murid. 

Suatu hari, Sang ahli ibadah menyuruh salah satu muridnya untuk pergi ke kota besar untuk 

menemui adik beliau untuk meminta sesuatu darinya. Kemudian, Sang murid pun berangkat 

ke alamat yang sudah dituliskan untuk menemui Sang adik. 

Sesampainya di alamat Sang adik tersebut, dilihatnya rumah yang sangat mewah, 

kendaraannya bagus, anaknya banyak, istrinya cantik, dan berbagai kemegahan dunia lainnya. 

Kemudian Sang murid menyampaikan maksud Sang ahli ibadah untuk meminta sesuatu 

darinya. Sang murid pun diberikan berbagai kebutuhan. Dan sebelum pulang, Sang murid 

dititipkan pesan oleh Sang adik untuk kakaknya. 

“Sampaikan ke kakakku. Jangalah mencintai dunia dan menggantungkan diri kepada 

dunia” 

 

Sang murid bingung dan jengkel karena dalam pikirannya, pesan itu lebih pantas diberikan 

kepada Sang adik yang sangat kaya dan berlimpah dunianya. Lalu Sang murid kembali 

menemui gurunya dan menyampaikan pesan tersebut. 

Tak disangka, Sang Guru menangis tersedu-sedu. Dia kemudian bertaubat sejadi-jadinya dan 

berkata.“Ketahuilah wahai muridku, apa yang dikatakan oleh adikku benar. Aku adalah 

orang yang bergantung kepada singkong untuk hidup. Sedangkan adikku 

menggantungkan hidupnya kepada Allah. Jadilah engkau zuhud wahai muridku. 

Letakkan dunia di tanganmu, jangan di hatimu”. 

 

Semoga Ramadhan tahun ini bisa menjadikan bulan penggemblengan bagi kita agar tidak 

mencintai Dunia secara berlebihan, Aamiin. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 



#Hikmah 9 : Apel Setengah Busuk 

 

Apa yang kita lakukan ketika kita melihat apel yang setengah busuk? Sebagian dari kita akan 

membuang apel tersebut. Dan sebagian dari kita yang lain akan membuang bagian yang 

busuk tersebut dan memakan bagian lain yang segar. Tapi jika kita membuangnya, maka apel 

setengah busuk itu tidak memberi manfaat untuk kita. Tapi jika kita hanya membuang bagian 

yang busuknya dan fokus memakan yang segarnya, maka kita akan mendapat manfaat dari 

apel tersebut. 

Apel setengah busuk itu ibarat manusia. Manusia memiliki sisi negatif dalam dirinya, tapi di 

samping sisi negatif itu, manusia memiliki sisi positifnya. Bagaimana yang kita lakukan 

ketika kita melihat manusia memiliki sifat negatif? Apakah kita akan membuang manusia itu 

dan mengkategorikannya sebagai manusia tidak berguna? Jika kita melakukan itu, maka 

manusia tersebut tidak bisa memberi manfaat. Sedangkan jika kita fokus pada kelebihan atau 

hal positif lain di dalam diri manusia tersebut, maka dia bisa memberi manfaat untuk 

sekitarnya. 

Fokuslah pada kelebihan yang dimiliki. Optimalkan potensinya, dan hindari melihat manusia 

hanya dari sisi negatifnya saja. Itulah mengapa Islam pun mengajarkan kita untuk 

Khusnudzon, bukan Su’udzon. Semoga Ramadhan tahun ini bisa menjadi berkah untuk kita 

semua. Aamiin. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 10 : Tasawwuf di Ramadhan 

 

Jika berbicara tentang amal ibadah yang sudah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, 

seperti Shalat, Puasa, Zakat, dll., saya teringat sosok ulama kharismatik dari Persia yang 

bermadzhab Syafii. Beliau bernama Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin 

Muhammad al Ghozali As Syafii At Tusi. (a.k.a Imam Ghozali) 

Imam Ghozali merupakan imam besar tasawwuf yang mengolaborasikan ilmu hakikat dan 

ilmu syariat. Pada zamannya, ada dua kelompok ekstrim. Kelompok pertama hanya fokus 

kepada syari’at puasa saja. Hanya fokus kepada syarat sah puasa, hal-hal yang membatalkan 

puasa, dan sejenisnya. Sedangkan yang kedua yaitu kelompok hakikat hanya fokus kepada 

inti dari puasa itu sendiri, yaitu menahan hawa nafsu. Tanpa mempedulikan kualitas puasa 

nya memenuhi syariat Nabi Muhammad SAW atau tidak. 

Tapi tidak demikian halnya dengan Imam Ghozali. Beliau tetap menjalankan syariat Nabi 

untuk berpuasa dari terbit fajar sidiq sampai terbenam matahari, sesuai dengan aturan fiqih 

madzhab Syafi’i yang beliau yakini. Tapi beliau juga bertasawwuf selama berpuasa atau 

membersihkan hati dari berbagai penyakit hati. Beliau pun memiliki formula tersendiri untuk 

menjadikan ibadah puasa ini sebagai upaya untuk membersihkan hati dari berbagai penyakit 

hati. 

Itulah ilmu tasawwuf yang diajarkan oleh Imam Ghozali. Bagaimana syariat puasa itu 

menjadikan hati kita bersih dari kecintaan kepada dunia, menghilangkan berbagai penyakit 

hati dalam hati kita, menghilangkan riya, sombong, dengki, hasad, dan hasud dalam diri kita. 

Semoga kita bisa bertasawwuf di bulan Ramadhan ini. Mari kita jadikan ibadah puasa ini 

sebagai penggemblengan diri untuk membersihkan hati dari berbagai penyakit hati agar bisa 

mencapai derajat taqwa. Aamiin. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 



#Hikmah 11 : Sandal 

Alkisah terdapat seorang raja yang selalu tinggal di dalam istana dan tidak pernah bepergian 

jauh, kecuali di lingkungan istana saja. Suatu hari, Sang raja ingin berjalan-jalan ke hutan 

mengendarai kuda dan disertai oleh para pengawalnya. Sesampainya di hutan, Sang raja turun 

dari kuda dan mulai berjalan menyusuri hutan. Ternyata jalanan hutan sangat tidak nyaman, 

penuh dengan kerikil dan duri, hingga kaki Sang raja pun terluka dan ia kembali ke istana 

dalam keadaan kaki yang berdarah. 

Keesokan harinya, Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk memasang beton dan 

memperhalus jalanan di seluruh wilayah kekuasaannya. Perintah raja ini menghabiskan dana 

yang tidak sedikit dan diperkirakan bisa menghabiskan persediaan kas negara. Kemudian 

datanglah seorang penasihat negara yang sangat bijak. Beliau memberikan sebuah hadiah 

kepada raja berupa sandal yang bisa beliau gunakan kemana saja. Lalu Sang raja pun pergi 

kembali ke hutan, dan kali ini kakinya tidak terluka ketika menyusuri hutan karena dia sudah 

memakai sandal. Akhirnya, proyek penghalusan jalan di seluruh negara dibatalkan. 

Itulah sifat manusia, terkadang hanya fokus kepada hal lain, tidak fokus kepada diri sendiri. 

Kita seringkali menyalahkan keadaan, padahal kita sendiri bisa mengantisipasi keadaan 

tersebut dengan tameng yang kuat. 

Sama hal nya ketika kita ingin melihat dunia ini dengan warna hijau. Apa yang kita lakukan? 

Apakah kita akan membeli seluruh cat berwarna hijau dan mengecat dunia dengan warna 

hijau? Tentu tidak. Kita cukup membeli kacamata berwarna hijau agar kita bisa memandang 

dunia ini dengan warna hijau. 

Begitu pula dengan hati. Ketika kita melihat seluruh manusia lain dengan pandangan hina dan 

merendahkan, maka hati kita lah yang sebaiknya kita perbaiki. Kita berikan kacamata 

khusnudzon kepada hati kita, sehingga yang terlihat oleh mata kita adalah pancaran kebaikan 

manusia lain. 

Semoga Ramadhan ini bisa memberikan kacamata khusnudzon ke dalam hati kita, sehingga 

kita tidak terjebak dalam perasaan ujub dan sombong. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 



#Hikmah 12 : Jangan Menghakimi Orang Sebelum Mati 

Hari ini, saya melihat sebuah berita tentang murtadnya seorang artis terkenal (sebut saja 

inisialnya LS). Artis ini bahkan pernah membintangi film berjudul Sang Pencerah dan 

berperan sebagai K.H. Ahmad Dahlan yang dibuat oleh salah satu ormas Islam terbesar di 

Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Pasti tidak sembarangan sebuah ormas Islam terbesar 

memilih seorang artis yang merepresentasikan tokoh pendirinya (K.H. Ahmad Dahlan). Pasti 

salah satu pertimbangan utamanya adalah jejak rekam yang cukup baik. 

 

Namun jika Allah berkehendak, tak ada satu makhluk pun yang mampu merubahnya. Bahkan 

jika seluruh makhluk bersatu menentang kehendak Allah, niscaya hal itu tidak akan mampu 

merubahnya pula. Pada video yang tersebar di YouTube, LS menyatakan dengan terang-

terangan bahwa dia telah murtad dari Islam dan menjadi seorang yang memeluk agama 

Kristen. 

Karena momentum itu, saya kembali teringat suatu kisah yang diceritakan oleh Kyai saya 

dulu ketika saya masih duduk di bangku SD. Kisah tersebut berbicara tentang seorang ulama 

yang dikenal dengan panggilan Kyai Basiso. Kyai Basiso adalah orang yang sangat alim dan 

sangat soleh, Ibadahnya tak terkira banyaknya. Malamnya ia habiskan untuk bermunajat 

kepada Allah SWT. 

Suatu ketika, datanglah iblis ke tempat Kyai Basiso. Iblis pun beri’tikaf di dalam masjid 

selama berhari-hari tanpa makan dan tanpa tidur. Hal ini yang membuat Kyai Basiso kagum 

kepada iblis (saat itu Kyai Basiso tidak tahu bahwa dia adalah iblis). Terjadilah percakapan 

antara keduanya. 

KB (Kyai Basiso) : “Wahai Ki Sanak, bagaimana caranya engkau bisa beribadah kepada 

Allah tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur? Aku beribadah dengan sangat keras, tapi 

aku tetap makan, minum, dan tidur.” 

Iblis (I) : ” Sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa menyamaiku. Karena aku adalah 

orang yang bertaubat dari perbuatan keji. Sedangkan engkau, sejak muda engkau adalah 

orang yang terjaga dari perbuatan dosa. Jika engkau mau sepertiku, lakukanlah dosa besar 

terlebih dahulu, sehingga engkau akan memiliki penyesalan yang luar biasa, maka engkau 

akan serius dalam beribadah karena engkau akan mengharap ampunan Allah, sebagaimana 

yang aku lakukan saat ini”. 



KB : ” Dosa apa yang harus kuperbuat?” 

I : ” Membunuh” 

KB : “Adakah yang lebih ringan?” 

I : ” Berzina” 

KB : “Adakah yang lebih ringan?” 

I : “Minum Khamr” 

KB : “Baiklah, aku akan meminum khamr terlebih dahulu” 

Akhirnya KB pergi ke warung yang menjual Khamr, diminumnya khamr hingga mabuk. 

Karena dalam keadaan mabuk, dia tidak bisa mengontrol dirinya, hingga dia berzina dengan 

wanita penjaga warung. Kemudian dia melihat anak kecil yang menyaksikan perbuatan 

bejatnya. Tak tanggung-tanggung, Sang anak kecil pun dibunuhnya. 

Kemudian, iblis pun mengajak masyarakat setempat untuk menghakimi Kyai Basiso karena 

telah melakukan 3 perbuatan Nista. Atas bujuk rayu iblis kepada masyarakat, maka Kyai 

Basiso pun diarak dan dihukum oleh masyarakat setempat, hingga dia berada dalam keadaan 

kritis. 

Dalam keadaan kritis tersebut, iblis terus menggodanya. Iblis menggoda Kyai Basiso agar ia 

mau bersujud kepadanya. Kyai Basiso tidak mau karena ia hanya mau bersujud kepada Allah. 

Iblis pun tidak menyerah. Iblis merayu Kyai Basiso dan menjanjikan kesembuhan kepadanya 

jika ia mau bersujud kepada iblis. Toh jika dia sudah sembuh, dia bisa bertaubat kepada Allah. 

Di tengah kesakitan yang luar biasa akhirnya Kyai Basiso pun bersujud kepada Iblis. Dan 

ketika itulah Malaikat Izrail mencabut nyawanya. Kyai Basiso mati dalam keadaan kufur 

kepada Allah SWT.  

Itulah kisah seorang yang dicabut hidayah nya dari hatinya. Seorang yang sangat alim dan 

soleh saja bisa terpeleset dan mati dalam keadaan kufur. Apalagi kita yang tidak soleh dan 

tidak alim. 



Semoga Allah menjaga keyakinan dan keimanan kita agar tetap berada di jalan-Nya. Dan 

mari kita doakan seluruh orang yang telah murtad agar mereka kembali lagi ke Islam. Dan 

janganlah kita merasa sombong karena sebelum nyawa dicabut, semua orang bisa berubah 

dan kembali ke Islam. Begitupun yang tadinya Islam bisa saja terpeleset menjadi kafir karena 

kesombongannya. Bukankah iblis juga diusir oleh Allah dari surga karena kesombongannya? 

Yang bisa kita lakukan hanya berdoa agar diri kita dan keluarga kita terhindar dari kekufuran. 

Dan meminta perlindungan kepada Allah agar menjaga keimanan dan ketaqwaan kita. 

Aamiin 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 13 : Kejujuran Sang Bocah 

Hari ini, saya dan dua orang sahabat, Ucup dan Eka, pergi mengunjungi festival Dragon Boat. 

Sebuah festival balapan perahu yang diadakan setiap tahun di Taiwan. Karena suasana 

sedang musim panas, banyak orang yang berjualan es dan minuman segar di lokasi. Namun, 

karena kami sedang menjalankan ibadah puasa Ramadhan, terpaksa kami hanya bisa menelan 

ludah saja. 

Saat itu saya berpikir, mengapa umat Muslim yang baik hampir semuanya tetap berpuasa 

sekalipun dia bisa dengan sembunyi-sembunyi makan atau minum dan terhindar dari 

pandangan manusia? Karena di dalam hati mereka masih ada keimanan dan keinginan untuk 

berlaku jujur kepada Allah SWT. 

Kejujuran adalah mata uang yang berharga dimanapun kita berada. Jika kita berlaku jujur, 

maka insha Allah kita akan selamat. Namun sebaliknya, jika kita berlaku tidak jujur maka 

kita akan mendapat laknat. 

Ketika berbicara soal kejujuran, Saya teringat kisah seorang ulama besar yang sangat terkenal, 

yang bernama Syekh Abdul Qodir Al Jailani. Suatu ketika, Syekh Abdul Qodir pergi untuk 

mencari Ilmu. Sebelum pergi, ibunya memberikan bekal uang kepadanya beberapa dirham 

dan dimasukkan ke dalam saku bajunya. Ibunya berpesan untuk berlaku jujur apapun 

kondisinya. 

Saat dalam perjalanan, berjumpalah Syekh Abdul Qodir dengan kawanan perampok. Mereka 

mengambil harta benda para kabilah yang pergi bersama Syaikh Abdul Qodir. Beliau tidak 

menjadi sasaran utama karena umurnya masih kecil. Hingga Sang kepala perampok pun 

mendatanginya. 

Perampok  : “Hai anak kecil, apakah kau punya harta?” 

Syekh  : “Iya, aku punya uang yang aku taruh di sakuku.” 

Perampok  : ” Mana buktinya?” 

Syekh   : “Ini buktinya.” (sambil menunjukkan uang di sakunya) 

Perampok  : “Mengapa kau berlaku jujur? padahal jika kau berbohong, aku pun tak tau.” 



Syekh   : “Ibuku berpesan kepadaku untuk tidak berbohong.” 

Perampok  : “Ibumu kan tidak tahu kau berbohong atau tidak.” 

Syekh   : “Ibuku tidak tahu, tapi Allah maha tahu.” 

Akhirnya, kawanan perampok itu pun bertaubat dan ikut dengan Syekh Abdul Qodir Al 

Jailani. Kejujuran Sang bocah cilik ini bisa membuat kawanan perampok yang ganas pun 

bertaubat. 

Semoga kita bisa meneladani sikap Syekh Abdul Qodir Al Jailani dalam mempertahankan 

nilai-nilai kejujurannya. Dan semoga di bulan Ramadhan ini kita bisa semakin jujur. Baik itu 

jujur dalam bekerja, berbicara, berdakwah, dan dalam mengakui kekurangan diri. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 14 : Ketika Imam Abu Hanifah Ditegur 

Siapa yang tak kenal Imam Abu Hanifah? salah satu ulama yang sangat alim di bidang fiqih 

yang menjadi rujukan dan imam besar madzhab Hanafi. Beliau adalah Gurunya Imam Malik, 

Imam besar Madzhan Maliki. 

Suatu ketika, Imam Abu Hanifah yang sangat alim bertemu dengan seorang anak kecil. 

Dengan lantang Sang anak kecil tersebut berkata “Sesungguhnya banyak orang yang jatuh, 

dari kaya menjadi miskin, dari beriman menjadi kufur, dan banyak juga yang memiliki 

nikmat tapi kufur sehingga bisa jatuh ke lembah neraka. Maka, takutlah engkau kepada 

Allah. Sesungguhnya nama besarmu bisa menjatuhkanmu ke neraka.”  

Imam Abu Hanifah pun menangis mendengar teguran Sang anak kecil tersebut. Beliau takut 

amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah dan bisa memasukannya ke dalam neraka. 

Begitulah ketika ulama besar merasa takut. Takut karena nama besarnya bisa membuatnya 

jauh dari Allah. Sangat kontras sekali dengan kita yang justru senang dengan pujian dan 

sanjungan. Kadang kala kita tidak sadar bahwa pujian itu bisa meninggikan hati kita dan 

menjadikan kita sombong, atau bahkan ujub. Semoga kita terhindari dari sifat-sifat tersebut. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 15 : Ketika Sang Murid Mencintai Guru 

Banyak yang sudah mengenal siapa Imam Muhammad bin Idris As Syafi’i dan Imam Ahmad 

bin Hambal. Mereka adalah imam besar Madzhab Syafi’i dan imam besar Madzhab Hambali. 

Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi’i. Beliau sangat hormat kepada gurunya karena 

keluasan ilmu yang dimiliki oleh gurunya tersebut. Begitupun Imam Syafi’i, sangat hormat 

kepada muridnya yang juga orang yang sangat alim. 

Imam Ahmad adalah orang yang sangat mencintai Imam Syafi’i. Bahkan perkataan beliau 

yang sangat terkenal tentang Imam Syafi’i adalah “Setelah saya mengenal guru saya 

(Imam Syafi’i), saya tidak pernah shalat dua rokaat kecuali saya mendoakan beliau”. 

 

Begitulah ketika seorang murid yang alim mencintai gurunya yang juga alim. Walaupun 

terjadi perbedaan pendapat diantara keduanya, tapi tak memutuskan keinginan mereka untuk 

tetap berjumpa dan mendoakan atas dasar Cinta kepada Allah. 

Rahimahullah Imam Syafi’i, Rahimahullah Imam Ahmad. Semoga ilmu yang telah Engkau 

sebarkan menjadikan Allah Ridha dan membuat Engkau mulia di sisi Allah. Semoga kita 

(Umat Akhir Zaman) bisa mencontoh akhlak dan keteladanan mereka. Mencintai karena 

Allah, dan mendoakan karena Allah. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 16 : Ketika Dunia jadi Patokan 

Bagaimana ketika seseorang minder karena tidak memiliki dunia? Bagaimana jika ia malu 

kepada sesama manusia ketika Allah tidak mengkaruniakan dunia kepadanya? Bagaimana 

jika ia rendah diri dan merasa hina kepada manusia ketika tidak memiliki dunia? Kita bisa 

melihatnya dari dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. 

1. Sisi Positif  

Hal-hal tersebut bisa menjadi pelecut bagi kita agar senantiasa bersemangat dalam bekerja 

dan senantiasa berdoa mengharap Ridha Allah. Kita harus bekerja semaksimal yang kita bisa 

untuk meraih dunia, jangan bermalas-malasan. Kita bekerja bukan dengan tujuan mencintai 

dunia, tapi dengan tujuan memilikinya agar dunia yang kita miliki bisa bermanfaat bagi orang 

lain dan bisa menjadi lahan dakwah demi kemajuan Islam. 

Pada dasarnya manusia membutuhkan dunia, tapi jangan sampai dunia menjadi fitnah bagi 

kita dan menjerumuskan kita ke neraka. Dunia yang kita miliki harus bisa menuntun kita 

menuju surga. 

2. Sisi Negatif 

Ketika manusia merasa rendah diri (minder) saat tidak memiliki dunia, pada hakikatnya dia 

sangat berpotensi untuk menjadi tinggi hati (sombong) saat memiliki dunia. Maka, janganlah 

kita merasa rendah diri ketika Allah belum mengaruniakan dunia yang kita inginkan. Asalkan 

kita tetap berusaha semaksimal mungkin, tidak bermalas-malasan dalam bekerja, insha Allah 

aktivitas kita akan barokah walaupun hasilnya kita tidak tahu akan seperti apa. 

Ingat kah kisah Hajar berlari bolak balik tujuh kali dari bukit shofa sampai bukit marwah? 

Untuk apa? Untuk mencari air. Beliau tidak bermalas-malasan berpangku tangan hingga 

Allah mengaruniakan air zam-zam kepadanya. 

Dan hendaknya kita jangan bersikap tinggi hati ketika Allah mengaruniakan kita dunia. Kita 

harus selalu tawaddu’, karena pada hakikatnya semuanya adalah pemberian Allah, yang bisa 

saja diambil sewaktu-waktu. Semoga kita bisa menghilangkan rasa dengki di hati kita ketika 

Allah mengaruniakan dunia kepada sebagian yang lain. 



semoga di bulan Ramadhan ini, kita bisa membersihkan hati kita dari kecintaan kepada dunia, 

dan bisa berlepas diri dari menjadi budak dunia. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 17 : Istighfar di Dalam Istighfar 

Coba Anda bayangkan seorang musafir yang sedang berada di tengah padang pasir yang 

panas dan terik. Ia tak memiliki apa-apa kecuali seekor kuda yang di pundaknya ada 

minuman yang segar dan menyegarkan serta makanan yang lezat lagi mengenyangkan. Tiba-

tiba si musafir tersebut kehilangan kuda tersebut di tengah padang pasir yang luas. Sang kuda 

lari entah kemana. Kemudian ia terlalu letih dan tergeletak tertidur di tengah hamparan pasir 

itu. Ketika terbangun ia melihat kuda beserta bawaannya telah kembali dan berada di 

sampingnya. Terbayang kan bagaimana bahagianya Sang musafir tersebut? 

Sesungguhnya senang nya Allah kepada hamba-Nya yang bertaubat jauh melebihi senangnya 

Sang musafir itu. Padahal setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, bahkan mungkin 

setiap hari. Namun, Allah adalah Dzat yang Maha Pengampun yang senang kepada hamba-

Nya yang bertaubat. Sehingga kita dianjurkan untuk beristighfar setiap hari sebanyak-

banyaknya. 

Bahkan, Rasulullah Muhammad SAW yang sudah maksum saja masih beristighfar lebih dari 

70 kali dalam sehari. Apalagi kita? umat akhir zaman yang berlumuran dosa. Sudah 

selayaknya kita beristighfar melebihi istighfarnya Rasulullah SAW. 

Namun, pernahkah kita menyadari bahwa istighfar kita tersebut terkadang adalah istighfar 

palsu. Terkadang istighfar kita hanyalah sebuah istighfar yang bersifat formalitas di lisan saja, 

tanpa menghayatinya di dalam hati, tanpa ketakutan akan dosa tersebut yang bisa membawa 

kita ke neraka, serta tanpa adanya tekad kuat untuk tidak berbuat dosa kembali. 

Semoga di Ramadhan ini kita tidak lupa untuk mengistighfari istighfar-istighfar formalitas 

kita agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, Aamiin. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 



#Hikmah 18 : Ketika Ranting menjadi Pedang 

Perang Badr adalah perang pertama antara kaum Muslimin dengan kafir Quraisy yang terjadi 

pada tahun ke-2 Hijriyah. Para pimpinan kafir Quraisy banyak yang meninggal saat itu, 

diantaranya adalah Abu Jahal, Utbah bin Rabeeah, dan Umayyah bin Khallaf. 

Dalam peperangan, ada seorang sahabat yang pedangnya terpotong. Sahabat itu mendatangi 

Rasulullah dan bercerita bahwa pedangnya telah patah. Kemudian, Rasulullah mengambil 

ranting dan memberikannya kepada sahabat tersebut. Tak disangka ranting tersebut bisa 

digunakan sebagai pedang yang bisa menebas dan membunuh kaum musyrikin. Ranting 

tersebut diberi nama Al ‘Awun, karena merupakan perantara pertolongan Allah kepada kaum 

Muslimin sehingga bisa menang di perang Badr. 

Saudaraku, kemenangan besar yang sesungguhnya bukanlah kemenangan dalam Perang Badr. 

Tetapi kemenangan ketika kita bisa melawan hawa nafsu, karena perang ini bersifat terus 

menerus. Kemenangan atas hawa nafsu pada hakikatnya tidak akan terlepas dari pertolongan 

Allah yang berawal dari keimanan kita kepada-Nya. Semoga Allah senantiasa menjaga 

keimanan dan ketaqwaan kita kepada-Nya, agar kita bisa senantiasa menang dalam 

memerangi hawa nafsu kita. Aamiin. 

Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Perang Badr ini. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 19 :  Al Ghozali dan Perampok 

Suatu ketika, Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghozali 

As Syafi’i At Tussi (a.k.a Imam Ghozali) sedang dalam perjalanan pulang ke kampung 

halamannya usai menimba ilmu dari tempat yang jauh. 

Dalam perjalanan itu, beliau bertemu dengan seorang perampok. Imam Ghozali berkata 

kepada Sang perampok bahwa dia rela seluruh hartanya diambil asalkan jangan kotak yang 

Beliau bawa. Karena penasaran, Sang perampok memeriksa kotak tersebut dan menemukan 

banyak catatan ilmu yang telah dikumpulkan oleh Imam Ghozali. 

Perampok itu  menertawakannya seraya berkata, “Mengapa kau capek-capek belajar kalau 

ilmu kau tidak bermanfaat dan hanya jadi tumpukan kertas untukmu sendiri tanpa dibagikan 

kepada orang lain?” 

Sejak saat itu, Imam Ghozali mulai menuliskan ilmu-ilmu yang telah didapatkannya. Beliau 

banyak menulis kitab-kitab yang sampai sekarang masih menjadi rujukan para ulama. Kitab-

kitab Beliau yang paling terkenal adalah kitab tentang Tasawwuf, diantaranya adalah Ihya 

Ulumuddin, Bidayat Al Hidayah, dan Minhaj Al ‘Abidin. 

 

Begitulah jika seorang ulama dalam mengambil hikmah. Tidak memandang siapa yang 

berbicara, namun memandang hikmah apa yang bisa diambil dari ucapannya. Rahimahullah 

Imam Ghozali. Semoga ilmu yang telah engkau sebarkan bisa bermanfaat untuk generasi-

generasi setelahmu. Dan semoga kita bisa meneladani sikap Beliau dalam mengambil hikmah 

dari mana saja. Aamiin 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 



#Hikmah 20 :  Ketika si Miskin Iri 

Suatu ketika, ada seorang sahabat yang sangat miskin mengadu kepada Rasulullah. 

Si Miskin  : “Ya Rasulullah, sesungguhnya kami kalah dalam beramal shaleh dengan 

orang kaya. Kami bisa shalat, orang kaya bisa shalat, kami puasa, orang kaya bisa puasa. Tapi 

kami tidak bisa bersedekah dengan harta kami. Bagaimana kami bisa menandingi amal 

ibadah orang2 kaya?” 

Rasulullah : “Engkau pun bisa bersedekah. Karena sesungguhnya Tasbih, Tahmid, Tahlil, 

dan Takbir adalah sedekah” 

Para sahabat nabi yang miskin pun mulai berdzikir, mulai bertasbih, tahmid, tahlil, dan takbir 

sebagai bentuk sedekah mereka. Hal ini pun diketahui oleh orang kaya. Orang kaya pun 

mengikuti amal ibadah sahabat-sahabat yang miskin ini. 

Si miskin pun mengadu lagi ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa itulah 

kehidupan. Allah memberikan kelebihan kepada sebagian kamu daripada sebagian yang lain. 

Dan janganlah kamu merasa dengki terhadap nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada 

sebagian yang lain. Karena sesungguhnya Allah tetaplah Dzat yang maha Adil, kelak akhirat, 

orang kaya pun akan dihisab, sedangkan si miskin tidak dihisab. 

Semoga kita bisa senantiasa bersyukur ketika diberi nikmat, dan bersabar ketika diberi 

cobaan. Dan semoga kita tidak memiliki rasa dengki ketika Allah mengaruniakan nikmat 

kepada sebagian yang lain. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 



#Hikmah 21 :  Utamakan Sedekah ke Keluarga 

Ada seorang sahabat Nabi dari kaum Anshor yang sangat kaya. Beliau memiliki lahan di 

sebelah masjid Nabawi. Pada lahan tersebut, terdapat kolam air yang sangat segar. Rasulullah 

sering beristirahat di sana dan meminum air dari empang tersebut. 

Suatu ketika, Sang sahabat mendatangi Rasulullah dan berkata. 

Sahabat  : “Ya Rasulullah, sesungguhnya lahan ini adalah harta yang paling aku cintai. 

Aku ingin menyedekahkannya untuk kebutuhan kaum muslimin. Maka aku serahkan padamu 

lahan ini beserta isinya” 

Nabi   : “Baiklah, aku terima sedekahmu. Maka aku yang akan menentukan siapa 

yang berhak memiliki lahan ini.” 

Rasulullah pun memberikan perintah bahwa lahan ini diberikan kepada keluarga Sang 

sahabat tersebut. Mengapa? Karena sedekah yang paling utama dan pertama adalah sedekah 

kepada kerabat keluarga. 

Mengapa Rasulullah melakukan hal demikian? Karena pada hakikatnya, setiap manusia 

memiliki kecemburuan. Jika seorang anggota keluarga miskin dan melihat anggota 

keluarganya yang lain kaya, atau bahkan memiliki kelebihan harta yang tidak sedikit. Lalu 

keluarga kaya tersebut tidak membantu si anggota keluarga yang miskin dengan tidak 

bersedekah kepadanya. Namun bersedekah ke orang lain yang jauh. Maka itu tidaklah lebih 

utama daripada bersedekah kepada kerabat keluarga. 

Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Sang sahabat Anshor ini. Aamiin 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 



#Hikmah 22 :  Belajar dari Perut 

Hari ini, makanan sahur saya pedas sekali. Efeknya adalah saya mengalami sakit perut yang 

hebat seusai shalat subuh. Saya pun menanyakan kepada seorang teman yang lebih senior 

tentang apakah ada kemungkinan daya tahan terhadap makanan pedas menurun setelah 

bertahun-tahun di Taiwan. Dia menjawab iya. Seketika saya teringat kejadiaan saat pulang ke 

Indonesia satu bulan yang lalu dimana saya mengalami sakit perut hebat setelah makan 

makanan dengan level pedas yang sangat tinggi.  

Jika perut yang terbiasa dengan makanan tidak pedas (makanan Taiwan), kemudian diisi 

dengan makanan yang sangat pedas (makanan Indonesia), perut bisa berkontraksi dan 

bergejolak dengan sangat hebat. Itu baru perut, bagaimana dengan hati manusia? Jika hati 

terbiasa diisi oleh hal-hal negatif, maka standar keimanan manusia akan turun. Sesuatu yang 

berdosa sudah dianggap tidak berdosa lagi, karena dirinya sudah terbiasa melakukan dosa itu. 

Astaghfirullah. Semoga kita bisa membiasakan diri dalam kebaikan, sehingga hati kita masih 

jernih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 23 :  Belajar dari Perban 

Suatu ketika saya berbuka puasa di Masjid Besar Taipei. Kebetulan, saya duduk di 

sebelah orang Pakistan yang sedang mengalami patah tulang. Tangan kirinya diperban dan 

dia hanya makan dengan satu tangan. Perban adalah pembalut yang memiliki fungsi untuk 

menutup luka. Dan pada kasus orang Pakistan ini, perban digunakan untuk membalut 

tangannya yang patah. 

Saya berpikir jika tangan yang sakit kita tutupi dengan perban, bagaimana jika lidah yang 

sakit? Jika lidah kita yang sakit, tentu kita harus memperbannya juga. Namun tidak dengan 

perban seperti yang digunakan orang Pakistan ini. Tapi dengan dzikrullah dan dengan tilawah 

agar tidak menggunjingkan saudaranya. 

Lalu bagaimana jika hati yang sakit? Kita bisa memperbannya dengan syukur dan sabar. Rasa 

syukur dan sabar kita tanamkan dalam hati agar senantiasa menerima takdir Allah dengan 

hati yang ridha dengan kenikmatan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. 

Semoga momentum ramadhan ini bisa memperban lidah dan hati kita dari sesuatu yang tidak 

disukai Allah SWT. Aamiin. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 24 :  Akhlak Imam Malik 

Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat alim di bidang fiqih yang cukup terkenal 

dengan kitab Al Muwattha’ nya. Beliau adalah seorang ulama besar di zaman itu sehingga 

sering menjadi rujukan dalam ilmu fiqih, hadits, dan ilmu lainnya. Tamu banyak yang 

mengunjungi Beliau, baik untuk urusan belajar ilmu fiqih ataupun urusan ilmu lainnya. 

Dalam suatu riwayat, Imam Malik kedatangan seorang tamu. Beliau kemudian bertanya 

kepada tamu tersebut perihal keperluannya. Sang tamu menjawab bahwa dia ingin belajar 

ilmu hadits dari Imam Malik. 

Kemudian, Imam Malik bersuci dan berhias diri serta menggunakan pakaian terbaik dan 

wewangian. Kemudian beliau berdoa. Setelah itu, beliau baru mulai mengajar ilmu 

hadits. Begitulah akhlak para ulama dalam menghormati dan memuliakan Kalamullah dan 

hadits Nabi. Semoga kita bisa memuliakan Kalamullah dan hadits Nabi dengan usaha terbaik 

yang bisa kita berikan. Aamiin. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 25 :  Rumput Tetangga Selalu Terlihat Lebih Hijau 

 

Sifat dasar manusia adalah tidak akan pernah puas sampai dia meninggal. 

Ada seseorang yang memiliki sebuah sepeda motor. Ia iri melihat orang-orang yang bisa 

memiliki mobil. Sedangkan yang memiliki mobil, mereka iri dengan yang memiliki mobil 

lebih bagus daripadanya. Ada pula orang yang memiliki pekerjaan biasa saja, mereka iri 

dengan mereka yang memiliki pekerjaan lebih bagus. Sedangkan yang memiliki pekerjaan 

bagus, mereka iri dengan orang yang memiliki pekerjaan yang “dipandang” lebih bagus dan 

punya gaji lebih tinggi. 

Itulah tabiat manusia, selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Padahal ia sangat tahu 

bahwa setiap orang memiliki banyak masalah, tidak melulu hanya sebatas dirinya saja yang 

memiliki masalah. Orang lain yang “terlihat” bahagia pun sebenarnya memiliki masalah, 

hanya tidak ditunjukkan ke orang lain masalahnya. 

Kita harus bijak dalam memandang hidup. Harus siap bersabar ketika menerima musibah, 

dan bersyukur ketika menerima Nikmat.  

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 26 :  Apa itu Tasawwuf? 

Tasawwuf adalah ilmu untuk membersihkan hati dari penyakit hati dan dari kecintaan kepada 

Dunia. Orang yang memahami dan menghayati tasawwuf disebut Suffi. 

Suffi bukanlah orang yang berdansa berputar tanpa merasa pusing dengan diiringi musik serta 

tak mengingat apapun seolah terhipnotis (Bukan seperti tarian khas Turki itu). Suffi bukan 

pula orang yang berpakaian gembel dan tidak memiliki dunia. 

Suffi adalah orang yang di hatinya tidak ada kecintaan lagi kepada dunia. Dia mungkin 

memiliki dunia, tapi ada di tangannya, tidak di hatinya. Itulah makna seorang Suffi yang 

sebenarnya. 

Mengapa Tasawwuf itu penting? Karena kebersihan hati dan niat dalam beramal adalah salah 

satu faktor penting diterima atau tidaknya amal seorang manusia. Jika di dalam hatinya ada 

riya, maka amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Kita harus berhati-hati terhadap riya 

karena Riya itu sangat halus dan tidak terasa. Karena saking halusnya, bahkan lebih halus 

dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam Kegelapan Malam. 

 

Semoga Allah membersihkan hati kita selalu dan menjadikan kita seorang Suffi yang tidak 

meletakkan dunia di hati, melainkan di tangan. Aamiin. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 27 :  Mengajilah, maka kau akan produktif 

Al Qur’an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui 

malaikat Jibril. Al Qur’an juga adalah petunjuk bagi umat Islam dalam mengarungi 

kehidupan di dunia yang fana ini. 

Idealnya, Al Qur’an itu ditadaburi, tidak hanya dibaca saja. Kalau bisa, dipahami juga artinya, 

hingga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana kalau kita tidak 

bisa mentadaburi Al Qur’an? Bagaimana kalau kita tidak bisa memahami maknanya dan 

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? 

Itulah ajaibnya Al Qur’an, walaupun hanya dibaca tanpa mengetahui artinya, hati akan tenang 

dan hidup kita akan semakin produktif. Produktivitas hidup saya pribadi tergantung dari 

berapa banyak ayat Al Qur’an yang saya baca di pagi hari. Semakin banyak ayat yang saya 

baca, akan semakin tenang dan produktif hidup saya hari itu (Ini merupakan pengalaman 

pribadi saya). Berbeda dengan buku bacaan biasa. Kalau kita membaca buku biasa yang tidak 

kita tahu artinya, hal itu tampaknya sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna. 

Mengajilah sebanyak-banyaknya, insha Allah hidup kita akan lebih produktif, karena saya 

yakin yang mengganggu produktivitas kerja kita adalah setan. Dengan membaca Al Qur’an, 

setan-setan itu akan lebih lemah dalam menggoda, akibatnya mereka akan pergi dan 

produktivitas kita lebih baik. Aamiin. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 



#Hikmah 28 :  Kemenangan Perang Terbesar sepanjang Massa 

Kemenangan yang saya maksud dalam tulisan ini adalah kemenangan dalam Perang Lahir, 

bukan peperangan batin. Tentunya kemenangan batin lebih penting. Dan kemenangan batin 

(Rohaniyah) yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu melawan hawa nafsu. 

Dalam sejarah umat manusia, terdapat banyak sekali peperangan. Mulai dari peperangan 

antara Kerajaan Persia dan Romawi, ataupun Perang Badr, Perang Uhud, Perang Salib, 

Perang Dunia, Perang Teluk, Perang Israel-Palestina, ataupun perang-perang lainnya. 

Memang tidak disangkal bahwa perang-perang besar itu membawa kemenangan yang besar 

kepada para pemenangnya. Namun kemenangan itu bersifat kemenangan militer dan 

penaklukan kekuasaan daerah yang ditaklukkan. Tidak pada penaklukkan hati orang-orang 

yang ditaklukkan. 

Contohnya saja perang yang saat ini sedang melanda satu bagian dunia, yaitu perang antara 

Israel dan Palestina. Israel melakukan agresi pada Palestina hingga daerah tersebut takluk. 

Lalu, apakah orang-orang Palestina yang ditaklukkan daerahnya memiliki hati yang juga 

tunduk kepada Israel? Apakah lantas mereka memeluk agama Yahudi? Ataukah lantas 

mereka berganti kewargaanegaraan menjadi warga negara Israel? Tentu Tidak. 

Kemenangan terbesar sepanjang masa terjadi tanggal 10 Ramadhan tahun ke 8 Hijriyah. 

Ketika Rasulullah Muhammad SAW menaklukkan Kota Mekkah, atau yang disebut dengan 

peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa penaklukkan Kota Mekkah ini merupakan kemenangan 

yang besar karena beberapa hal, diantaranya: 

1. Seluruh penduduk kota Mekkah memeluk Islam dan berbai’at kepada Nabi Muhammad 

SAW, kecuali Shofwan bin Umayyah, kepala suku Bani Jumah. [Penaklukkan hati 

musuh yang kalah] 

 

2. Diawali dengan kekecewaan para Sahabat kepada Nabi Muhammad SAW (termasuk Umar 

bin Khattab RA) karena penandatanganan perjanjian Hudaibiyah. Asbabun Nuzul 

terjadinya peristiwa penaklukkan kota Mekkah adalah dengan dilanggarnya perjanjian 

Hudaibiyah oleh Bani Quraisy. Saat Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaibiyah, 

banyak kaum Muslimin yang kecewa karena secara logika isi dari perjanjian tersebut 

merugikan kaum muslimin. Namun ternyata tidak merugikan, malah merupakan jalan 

menuju kemenangan besar. (Detail dari perjanjian Hudaibiyah akan dijelaskan 



selanjutnya). Tidak terbayang bagaimana kecewanya para sahabat yang sudah rindu 

bertahun-tahun tidak bertemu Mekkah (rumah para sahabat) dan saat Mekkah sudah di 

depan mata, secara mendadak Rasulullah menyuruh mereka kembali lagi dan 

menandatangani perjanjian Hudaibiyah yang berlaku selama 10 tahun. Namun, 

kekecewaan para sahabat itu bisa diredam oleh Rasulullah dan terbayar dengan peristiwa 

penaklukkan kota Mekkah. [Penaklukkan hati prajurit yang dipimpinnya] 

 

Itulah mengapa peristiwa Fathu Makkah merupakan peristiwa kemenangan perang terbesar 

sepanjang massa. 

Bagaimana dengan kemenangan seorang suami?  

Kemenangan seorang suami adalah ketika dia menaklukkan hati istrinya. Ketika istri rela 

melakukan sesuatu yang diperintahkan suami karena ridha dan ikhlas. Bukan karena 

keterpaksaan akan kewajiban yang dimilikinya. Ada suami yang tabiat suka memukul dan 

membentak istrinya. Pada hakikatnya, dia tidaklah menang terhadap istrinya, karena istrinya 

patuh kepadanya dilandasi oleh rasa takut. 

Begitu juga kemenangan seorang ayah kepada anak-anaknya, ketika dia bisa mengajak secara 

persuasif anak-anak nya menjadi pribadi yang baik. Contohnya adalah ketika Sang anak rajin 

belajar. Apakah Sang anak ini rajin belajar karena paksaan orang tuanya? Ataukah Sang anak 

rajin belajar atas dasar keinginan sendiri? Itulah perbedaannya. Ketika Sang anak telah rela 

belajar atas dasar keinginan sendiri, maka itulah kemenangan Sang ayah yang sesungguhnya. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 



#Hikmah 29 :  Batasan 

Kata “Batasan” kerapkali diidentikkan pada hal-hal yang negatif dan dianggap mengganggu 

kreativitas seseorang. Khususnya di negara-negara yang memiliki paham liberal. Seperti 

contohnya adalah kasus pernikahan sejenis di Amerika. Kasus ini masih menjadi kontroversi. 

Sebagian orang sepakat untuk mengesahkannya di dalam hukum karena menghargai Hak 

Asasi Manusia, dan sebagian lagi menganggap ini merupakan batasan yang perlu dipikirkan 

oleh pemerintah. 

 

Contoh lain batasan yang dianggap negatif oleh kaum Feminis adalah batasan pakaian. Kaum 

Feminis yang bergerak dalam bidang kesetaraan gender, seolah menilai bahwa batasan untuk 

wanita berarti tidak menghargai para wanita. Namun, apakah benar demikian adanya? 

Sedangkan batasan yang dianggap positif adalah misalnya batasan kecepatan maksimum 

kendaraan di jalan raya, pembayaran pajak, dan lain sebagainya. 

Lalu, bagaimana menentukan suatu permasalahan perlu batasan atau tidak? 

Sesungguhnya, SEMUA permasalahan perlu batasan agar tidak melebihi etika dan norma 

atau kata lainnya adalah kebablasan. Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang 

memiliki akal dan nafsu, serta manusia merupakan insan yang egois. Lalu, siapakah yang 

menentukan batasan? 

Dzat yang menentukan batasan adalah Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta. Allah telah 

menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW yang diperantarai 

oleh Malaikan Jibril. 

Allah memberikan lima hukum dalam Islam, Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, dan Haram. 

Allah menentukan hukum-hukum tersebut untuk memberi batasan kepada manusia atas apa 

yang harus dikerjakan, yang harus ditinggalkan, yang sebaiknya dikerjakan, yang sebaiknya 

ditinggalkan, dan yang boleh dikerjakan. Agar apa? Agar manusia tidak berantakan. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 



#Hikmah 30 :  Ketika Kimpul Berbicara 

Kimpul adalah bahasa Cirebon yang berarti botol minum. Di Taiwan, umumnya orang-orang 

selalu membawa botol minum karena bisa diisi ulang dan cukup banyak water fountain gratis 

yang bisa ditemukan dimanapun. 

Laboratorium saya di kampus memiliki dua lantai. Lantai 1 untuk bekerja sedangkan lantai 2 

untuk tidur, bersantai, shalat, atau apapun. Saat itu usai berwudhu dan mengisi botol 

minumku, aku kembali ke laboratorium dan langsung menuju lantai 2 untuk melakukan 

shalat Asar. Aku pun membawa botol minum yang sudah terisi ke lantai atas dan menaruhnya 

di atas meja. Seusai shalat Asar, aku kembali ke lantai 1 dan mulai bekerja kembali. 

Setelah beberapa saat dan merasa haus, saya naik ke lantai 2 untuk mengambil botol air 

minum. Saya sangat ingat kala itu bahwa botol minum milik saya berada di atas meja di 

lantai 2. Dalam hati, saya pun yakin akan menemukan botol minum itu. Setelah dicari 

hasilnya botol minum itu tak bisa ditemukan dimanapun. Dua jam saya mencari dan tidak 

berhasil diketemukan. Saya pun berpikir, ya sudahlah mungkin saatnya untuk mengganti 

kimpul. 

Keesokan harinya, saya kembali ke lantai 2 laboratorium dan mengucapkan “Bismillah” 

untuk mencari kimpul itu. Dan AJAIB, pandangan pertama saya tertuju ke atas meja dan 

langsung melihat kimpul di sana. Saya bersyukur sekaligus heran. Kemarin aku ingat sekali 

sudah mencari di meja itu. Karena itu meja terbesar di lantai 2 dan tidak mungkin saya luput 

dari sana. Ternyata jika Allah berkehendak lain, mata kita dibutakan untuk tidak melihatnya. 

Sebelum saya menemukan kimpul, saya mengucapkan Basmalah dan berharap Allah 

memberikan petunjuk-Nya kepada saya. Sedangkan sehari sebelumnya, saya yakin akan 

kemampuan saya menemukan botol minum di ruangan yang tidak terlalu besar. 

Pelajaran yang bisa didapat, sekecil apapun masalahnya, atau seyakin apapun kita bisa 

menyelesaikannya. Tetaplah berdoa kepada Allah, karena hanya Dia lah yang berkehendak. 

Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 



#Hikmah 31 :  Ketika Manusia Digunakan dan Harta Dicintai 

Dulu ketika Kyai saya mengajar Kitab Jurmiyah, beliau menyampaikannya dengan bahasa 

Cirebon dan dibuat syair-syair yang bisa disenandungkan bersama. Syair yang merupakan 

muqoddimah Kitab Jurmiyah kalau disenandungkan dalam bahasa Cirebon bunyinya akan 

seperti ini. (Tentu ada Nada dan intonasinya). 

Zaman kawalik barang Haq dadi Batil, Salah dadi bener haram dadi halal. 

Wenang dadi Fardhu menang dadi kalah. Bid’ah dadi sunnah kaya mu’tazilah. 

 

Artinya bahwa zaman sudah terbalik. Yang haq menjadi batil, yang benar menjadi salah, 

yang haram menjadi halal. Yang mubah menjadi fardhu, yang menang menjadi kalah, yang 

bid’ah menjadi sunnah, mirip seperti kaum Mu’tazilah. 

Menurut saya, apa yang disampaikan dalam syair itu benar adanya. Zaman sekarang banyak 

sekali hal yang terbalik-balik. Laki-laki ingin menjadi perempuan, sebaliknya perempuan 

ingin menjadi laki-laki. Orang kaya hidupnya sederhana, sedangkan orang miskin hidupnya 

neko-neko. 

Yang paling miris adalah tentang kecintaan terhadap dunia. Kecintaan terhadap dunia inilah 

yang membuat manusia tidak bahagia. Pada hakikatnya, manusia adalah sesuatu yang harus 

dicintai, sedangkan harta benda adalah sesuatu yang harus digunakan. Kebahagiaan akan 

didapat ketika manusia dicintai dan harta benda digunakan. Bukanlah sebaliknya, manusia 

digunakan dan harta benda dicintai. 

Wahai para manusia, cintailah sesama manusia. Manfaatkan lah harta benda yang dimiliki 

untuk kepentingan. Bukan memanfaatkan manusia untuk kepentingan harta benda. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 



#Hikmah 32 :  Abdullah dan Abu Jandal 

Ketika Rasulullah mulai berdakwah dalam ranah public, para kepala suku Quraisy 

menghadangnya. Berbagai cara dilakukan, diantaranya adalah menyiksa anggota sukunya 

jika beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam budaya masyarakat Arab, ada yang 

dinamakan Dhimmah, yaitu anggota suku akan melindungi anggota suku lainnya, terutama 

kepala sukunya. Sehingga hal ini merupakan salah satu pelanggaran adat. 

Banyak kepala suku Quraisy yang berhasil menghalangi anggota sukunya untuk tidak 

memeluk Islam. Namun sebagian besar dari mereka gagal menghalangi anak-anak mereka 

sendiri untuk memeluk Islam. 

Anak-anak kepala suku Quraisy ini justru banyak yang memeluk Islam karena kecerdasannya. 

Mereka adalah anak bangsawan yang cerdas, yang dididik dengan didikan yang baik dan 

berkualitas. 

Diantara suku yang cukup terkenal adalah Bani Amir. Bani Amir merupakan keturunan Amir 

bin Lu’ay. Bani Amir bertemu Nasabnya dengan Nabi Muhammad di Lu’ay. Sedikit saya 

akan menjelaskan Nasab bani Amir hingga bertemu Nabi. 

Lu’ay merupakan orang yang memiliki banyak anak, diantaranya Amir dan Ka’ab. Bani Amir 

adalah anak cucu nya Amir bin Lu’ay. Sedangkan Ka’ab memiliki anak bernama Murrah, 

Murrah memiliki anak bernama Kilab, Kilab memiliki anak bernama Qusay. Qusay memiliki 

anak bernama Abd Manaf, Abd Manaf memiliki anak bernama Hasyim, Hasyim memiliki 

anak bernama Syaibah (Abd Muthollib), Abd Muthollib memiliki anak bernama Abdullah, 

Abdullah memiliki anak bernama Muhammad SAW. Itulah sepintas relasi Bani Amir dan 

Rasulullah. 

Pemimpin Bani Amir saat itu adalah Suhail bin Amr, seorang orator ulung yang paling 

disegani. Kemampuan orasi nya yang luar biasa mengagumkan hingga dia dijuluki “Khotibi 

Quraisy“. Bahkan dialah yang menginisiasi sekaligus menandatangani perjanjian Hudaibiyah 

sebagai Perwakilan dari Quraisy. (Perjanjian Hudaibiyah akan dijelaskan selanjutnya). 

 

Seluruh Bani Amir taat kepadanya, kecuali kedua putranya, Abdullah dan Abu Jandal. 

Abdullah adalah seorang yang pemberani, tidak segan-segan mengungkapkan pendapatnya 

yang dianggap benar. Bahkan dia berani membangkang kepada ayahnya dan ikut berperang 

bersama kaum Muslimin dalam Perang Badr. Sedangkan Abu Jandal merupakan tipikal orang 



yang sopan dan taat. Tapi dia tetap berani mengungkapkan bahwa dia juga seorang Muslim. 

Bedanya, dia rela dipenjara oleh ayahnya karena dia tidak ingin membangkang ayahnya. 

Ketika ditanya oleh ayahnya mengapa mereka memeluk Islam dan belajar darimana, mereka 

menjawab. 

 

“Kami belajar dari Engkau wahai Ayahku. Dulu ketika kami kecil, engkau selalu berkata 

bahwa Muhammad Adalah orang yang Jujur, namun mengapa sekarang tiba-tiba engkau 

berkata bahwa dia seorang pendusta? Jika perkataanmu tentang Muhammad kemarin itu 

benar, maka hari ini engkau berdusta. Jika hari ini engkau yang benar, maka kemarin 

engkau berdusta. Aku percaya kepada Muhammad karena aku yakin engkau bukan 

Pendusta” - Abdullah bin Suhail bin Amr 

 

Itulah kecerdasan seorang pemuda Bangsawan Quraisy yang bisa membedakan mana yang 

benar dan yang salah. Sang Ayah pun sebenarnya mengetahui bahwa Muhammad adalah 

orang yang jujur, namun karena kesombongan yang ada dalam hatinya dan kekhawatiran 

akan hilangnya otoritas terhadap kaumnya, maka dia tidak mengakuinya. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 33 :  Jangan Bertindak Bodoh Seperti Abu lahab 

Anda tahu Abdul Muthollib? Beliau adalah seorang pria gagah yang dinobatkan menjadi Raja 

Mekkah karena dialah yang menemukan Sumur Zam-Zam. Dia seorang yang cerdas, kuat, 

dan mudah untuk bersedekah. 

Abdul Muthollib dikaruniai 10 orang anak laki-laki dan 6 orang anak Perempuan. Dari 

sepuluh orang anak laki-laki Abdul Muthollib, hanya empat orang yang masih hidup saat 

Muhammad SAW mendapat Risalah kenabian. Dua diantara mereka tetap kafir, dan dua 

lainnya memeluk agama Islam. Mereka adalah Abdul Manaf, Abdul Uzza, Hamzah, 

dan Abbas. (Saya tidak membahas 6 anak perempuan Abdul Muthollib). 

 

Abdul Manaf lebih terkenal dengan sebutan Abu Tholib, sedangkan Abdul Uzza lebih sering 

disebut dengan panggilan Abu Lahab. Sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, 

Abu Lahab sangat mencintai keponakannya. Bahkan dia menikahkan kedua Putranya (Utbah 

dan Utaybah) dengan kedua Putri Rasulullah (Ruqayyah dan Ummu Kultsum), yang pada 

akhirnya mereka bercerai. Nasab Abu Lahab dan Rasulullah Luar biasa Istimewa. Selain 

sebagai paman Nabi, dia juga merupakan ayah mertua Rasulullah. 

Hubungan baik ini berakhir ketika Nabi Muhammad mulai diangkat menjadi Rasul. Abu 

Lahab berubah menjadi orang yang sangat membenci Nabi dan mendustakannya. Bahkan dia 

menghardik Beliau dengan hardikan “Tabbala Muhammad”. Hardikan ini terus menerus 

didengungkannya hingga turunlah Surat Abu Lahab. 

Surat ini merupakan surat yang diturunkan di awal masa Kenabian. Sungguh telah tertutup 

pintu hidayah untuk Abu Lahab karena Allah telah mengabadikannya dalam Al Qur’an. 

Seorang yang merupakan paman dan besan Rasulullah menjadi orang pertama yang namanya 

diabadikan di dalam Al Qur’an. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam memandang 

seseorang dari Taqwanya, bukan dari Nasabnya. 

Abu Lahab juga orang yang Sangat Bodoh. Karena sejak turunnya ayat itu, dia tetap 

membenci keponakannya. Dia selalu mengumpat keponakannya dalam berdakwah. Jika dia 

adalah seorang yang Sedikit Lebih Cerdas, dia akan berpura-pura menjadi orang Islam 

selama dua atau tiga tahun, lalu dia dapat bekerja sama dengan para pembesar kafir Quraisy 

untuk menghardik dan mengumpat Muhammad karena cacatnya Al Qur’an (Ketidak 



konsistenan Jaminan Neraka Abu lahab). Karena ketika dia terus mencaci Muhammad dan Al 

Qur’an, sebenarnya dia menjadikan posisi Al Qur’an lebih kuat karena Al Qur’an konsisten. 

 

Pesan untuk kita semua: 

1. Janganlah berbangga dengan nasab yang mulia, karena kemuliaan yang sesungguhnya 

terletak pada ketaqwaan seseorang. 

2. Cerdaslah dalam Berstrategi 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Hikmah 34 :  Jangan hidup di Kehidupan Orang Lain 

Seringkali wajah manusia tertutup oleh topeng, tidak menunjukkan wajah aslinya. Hal ini 

bisa merupakan hal yang positif bisa juga merupakan suatu hal yang negatif. 

Dikatakan positif ketika kita menggunakan topeng untuk menutupi aib kita. Karena Allah 

saja yang Maha Sempurna masih menutupi aib kita, maka sudah sewajarnya kita tidak 

mengumbar aib diri sendiri. Menggunakan topeng untuk menutupi aib juga merupakan hal 

baik agar kita tidak menjadi kaum Mujahirin yang tidak mungkin mencium bau surga. Kaum 

Mujahirin adalah suatu kaum yang melakukan dosa di malam hari dan Allah menutupi aibnya, 

kemudian di esok harinya dia mengumbar aibnya sendiri dengan menceritakan kepada orang 

lain dengan bangga. 

Menggunakan topeng dapat dikatakan tindakan negatif ketika kita menggunakannya agar 

terlihat seolah-olah baik di mata manusia. Contohnya saat meminjam uang ratusan juta ke 

Bank hanya untuk biaya walimah dengan tujuan agar terlihat kaya. Walimah mewah yang 

menghabiskan dana ratusan juta boleh saja jika tujuannya agar bisa menampung tamu lebih 

banyak atau sesuatu positif lainnya. Tetapi jika tujuannya agar supaya terlihat kaya maka hal 

itu buruk. Toh manusia pasti melihat hal buruknya. Misalnya walimah sudah mewah, namun 

banyak orang bergunjing karena Sang pengantin masih menumpang tinggal di rumah orang 

tua. Jika masih menumpang, mereka akan mengatakan jika mereka belum dikaruniai anak. 

Lalu jika sudah dikaruniai anak, gunjingan akan semakin merambah ke jumlah anak yang 

hanya satu. Nada sinis lainnya akan selalu terucap oleh mulut manusia. 

Kita melakukan suatu perbuatan baik dengan tujuan agar terlihat baik, itupun salah. Kita 

melakukan suatu perbuatan atau mengatakan sesuatu dengan bahasa idiom dengan tujuan 

agar terlihat pintar, itupun salah.  

Maka, jadilah orang yang hidup dengan kebahagiaan diri sendiri tanpa membandingkannya 

dengan kebahagiaan orang lain. Karena orang yang kita lihat bahagia belum tentu mereka 

lebih bahagia dari kita, begitupun sebaliknya. Syukuri apa yang ada dan nikmatilah hidup 

hari ini. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 



#Hikmah 35 :  Surat Untuk Putraku 

Wahai Putraku. Boleh kan ayah ini berharap sesuatu dari mu nak? Sesungguhnya ayah sadar 

bahwa ayah hanyalah seorang pria biasa yang berlumuran dosa. Seorang manusia yang sangat 

rentan terhadap khilaf dan dosa. Namun, bukan berarti ayahmu tidak bisa memiliki putra 

yang hebat bukan? 

Kamu tahu sahabat nabi yang bernama Ikrimah yang syahid dalam Perang Yarmuk? Dia 

adalah putra dari Abu Jahal, musuh terbesar Nabi. 

Kamu tahu Khalid bin Walid yang dijuluki sebagai Pedang Allah? Dia adalah putra dari Al 

Walid bin Mughirah, seorang yang kejahatannya kepada Nabi diabadikan dalam Al Qur’an. 

Kamu tau Amr bin Ash yang menaklukkan Mesir dan menjadikannya salah satu daerah 

kekuasaan Islam? Dia adalah putra dari ‘Ash bin Wail, seorang yang sangat memusuhi Nabi. 

Kamu tau Abu Hudzaifah bin Utbah yang syahid dalam perang Yamamah? Dia adalah 

putra dari Utbah bin Rabiah, Pemimpin kaum musyrik yang mati pertama dalam Perang Badr. 

 

Ayah tidaklah sehebat para sahabat atau para Tabi’in. Namun ayah pun tak sejahat Abu Jahal, 

Al Walid bin Mughiroh, Ash bin Wail, ataupun Utbah bin Rabi’ah. Ayah hanyalah seorang 

muslim yang keimanannya kadang naik kadang turun. Seorang manusia yang kadang 

cintanya kepada duniawi lebih besar dibanding cintanya kepada Allah. Mungkin, sekiranya 

Ayah masih boleh berharap darimu kan nak? 

Dalam tulisan ini, ayah ingin berharap 5 hal darimu: 

Milikilah Iman yang kuat seperti Abu Bakar As Shidiq 

Milikilah tubuh yang kuat seperti Umar bin Khattab 

Milikilah sifat malu untuk berbuat dosa seperti Uthman bin Affan 

Milikilah kecerdasan seperti Ali bin Abi Thalib 

Milikilah kekayaan seperti Abdurrahman Bin Auf 

 

Aku bersumpah Demi Dzat yang nyawaku berada di tangan-Nya. Tiada yang lebih 

membahagiakan ayah daripada melihat engkau memenuhi kelima kriteria tersebut, wahai 

Anakku. 

*Marhaban ya Ramadhan* 



#Hikmah 36 :  Kisah Sang Kyai dan Preman 

Alkisah di sebuah desa, terdapat seorang ulama yang tinggal di atas gunung agar lebih tenang 

beribadah kepada Allah. Dia sesekali turun ke lereng gunung melewati jalan setapak untuk 

membeli kebutuhan sehari-hari, kemudian kembali lagi ke atas gunung. 

Di desa itu juga, terdapat seorang preman yang pernah melakukan hampir semua kejahatan. 

Suatu ketika, Sang preman ingin bertaubat dan menghadap Sang ulama di atas gunung. Sang 

preman pun melewati jalan setapak yang merupakan jalan satu-satunya untuk melintasi 

gunung tersebut. Di tengah jalan, Sang preman bertemu Sang ulama yang kebetulan sedang 

turun ke bawah untuk membeli keperluannya. 

“Waduh, buruk sekali nasibku. Ingin mendekati beliau dan ingin bertaubat, malah beliau 

sedang ingin turun ke bawah”, ujar Sang preman dalam hati sambil menyapa Sang ulama 

dengan sopan dan penuh hormat. 

“Ini preman yang dosanya banyak, berani-beraninya menghalangi jalan ulama terhebat 

untuk turun ke bawah.” ujar Sang ulama di dalam hati sambil menatap Sang preman dengan 

sinis. 

 

Saat itu pula, Allah SWT memuliakan Sang preman dan menghinakan Sang ulama karena 

dalam hati Sang preman ada kecintaan dan penghormatan terhadap ulama sedangkan dalam 

hati Sang ulama ada sedikit kesombongan.  

Mari bersama-sama hindari sifat sombong dalam diri kita, karena sesungguhnya sombong 

menjauhkan diri kita dari surga. 

 “Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan 

sebesar biji sawi” 

Ada sahabat yang bertanya, “Bagaimana halnya seseorang yang suka memakai baju dan 

sandal yang bagus…?” Rasulullah menjawab, “Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan 

menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang 

lain…“ (HR. Muslim: 91) 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 



#Hikmah 37 :  Kisah Si Syukur dan Si Kufur 

Di suatu daerah, terdapat dua orang sahabat yang bernama Si Syukur dan Si Kufur. Si Syukur 

merupakan orang yang sangat kaya, selalu memiliki apa yang dia inginkan. Sedangkan Si 

kufur adalah orang yang sangat miskin yang tidak memiliki apa-apa kecuali kain yang sedang 

ia gunakan. Suatu ketika datanglah seorang tua yang sangat bijak ke kampung itu. Pak Tua 

itu pun mendatangi Si syukur dan bertanya. 

“Apa yang hendak kau tanyakan padaku anak muda?” tanya Pak Tua. 

“Aku selalu mendapat anugerah dari Allah, aku belum pernah mendapat kesulitan selama 

hidupku. Aku ingin mengalami kesulitan itu, walaupun sedikit”, jawab Si Syukur. 

“Mengeluhlah dan jangan pernah mensyukuri apa yang kamu miliki” tegas Pak Tua. 

Si Syukur yang saat itu membawa tongkat kayu, menggunakannya untuk menunjuk sesuatu 

dan membantah ucapan Pak Tua dengan berujar, “Anda lihat kebun itu? Rumah itu? Sawah 

itu? Masjid itu? Itu semua hal yang Allah anugerahkan kepada saya. Lalu bagaimana 

mungkin saya tidak bersyukur?” 

Tiba - tiba, tongkat kayu si syukur berubah menjadi emas. 

 

Pak Tua itu pun pergi mendatangi Si Kufur dan bertanya, “Apa yang hendak kau tanyakan 

padaku anak muda?” 

Si Kufur mulai bertanya, “Anda melihat kondisiku Pak Tua. Aku sangat miskin dan tidak 

punya apa-apa kecuali pakaian yang ku pakai. Bagaimana caranya agar aku bisa menjadi 

orang kaya?”  

“Bersyukurlah atas apa yang kau miliki”, nasihat Pak Tua. 

“Bagaimana mungkin aku bisa bersyukur? Aku tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian yang 

ku pakai!!” bentak Si Kufur. 

Tiba-tiba, angin yang sangat kencang datang dan menerbangkan pakaian yang dipakai Si 

Kufur sehingga ia tak memiliki apapun. 

 

Pembelajaran yang didapat adalah untuk mensyukuri apa yang dimiliki. Walaupun harta tidak 

kita miliki, bersyukur kita masih memiliki keluarga. Jika keluarga sudah tidak kita miliki, 

bersyukur kita masih punya badan yang sehat. Jikalau badan sehat, sanak saudara, teman, 

harta, tahta, wanita tidak kita miliki, bersyukur karena kita masih memiliki Iman. 

*Marhaban ya Ramadhan* 



#Hikmah 38 :  Didikan Terbaik 

Kadang kala setiap manusia merasa diri mereka paling benar, bahkan merasa didikan orang 

tua mereka adalah didikan yang paling benar. 

Seperti contoh seorang anak yang selalu mendapat rangking 1 di kelas sejak SD hingga SMA. 

Dia sejak kecil dididik oleh ibunya untuk selalu belajar setiap hari. Dan hasilnya memang 

bagus, dia bisa juara kelas bahkan juara sekolah, hingga dapat beasiswa ke luar negeri. 

Namun, Sang anak memiliki ketidaksempurnaan, yaitu dia termasuk kategori orang kurang 

dapat bersosialisasi. 

Kemudian Sang anak tumbuh dewasa dan menjadi orang tua. Dia merasa didikan orang 

tuanya baik, lalu diterapkanlah pola didikan tersebut ke anaknya. Ini salah? Tentu tidak. Ini 

adalah metode yang memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Ada lagi kisah kedua tentang seorang anak yang dididik penuh dengan kebebasan. Hal ini 

dikarenakan orang tua anak tersebut dididik oleh orang tuanya dengan penuh kekerasan. 

Mereka berpikir bahwa kekerasan adalah jalan yang tidak baik, maka Sang anak dibebaskan 

untuk berlaku apapun yang ia inginkan. Akibatnya, Sang anak salah pergaulan. 

Lalu bagaimanakah pola didikan yang baik? 

Jawabannya adalah pola didikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Usia mereka terpaut 

sekitar 32 tahun, sehingga secara usia Ali adalah anak Rasulullah yang dididik langsung oleh 

beliau. Seorang yang cerdas dan memiliki karakter dan keimanan yang kuat. 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 

 



#Hikmah 39 :  Nasihat Ibnul Qoyyim tentang Dunia 

Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu beliau berkata: Kami mendengar Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 

“Barangsiapa yang (menjadikan) dunia sebagai obsesinya maka Allah akan mencerai-

beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup (selalu ada) 

di hadapannya, padahal dia tidak akan mendapatkan (harta benda) duniawi melebihi dari 

apa yang Allah tetapkan baginya.  

Dan barangsiapa yang (menjadikan) akhirat niat (tujuan utama)-nya maka Allah akan 

menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan atau selalu merasa cukup (ada) dalam 

hatinya, dan (harta benda) duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah (tidak bernilai 

di hadapannya)“ 

 

-HR. Ibnu Majah dan Ahmad- 

 

Ibnul Qoyyim Al Jauzi berkata: 

“Orang yang mencintai dunia (secara berlebihan) tidak akan lepas dari tiga (macam 

penderitaan): Kekalutan (pikiran) yang selalu menyertainya, kepayahan yang tiada henti, dan 

penyesalan yang tiada berakhir.  

Hal ini dikarenakan orang yang mencintai dunia (secara berlebihan) jika telah mendapatkan 

sebagian dari (harta benda) duniawi maka nafsunya (tidak pernah puas dan) terus berambisi 

mengejar yang lebih daripada itu, sebagaimana dalam hadits yang shahih Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah 

(yang berisi) harta (emas) maka dia pasti (berambisi) mencari lembah harta yang ketiga’” 

 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 

 



#Hikmah 40 :  Kyai yang Menggendong Anjing 

Alkisah, saat zaman Penjajahan Belanda, terdapat sebuah pesantren yang sangat menolak 

kedatangan para penjajah. Sang Kyai di Pesantren tersebut memiliki pengaruh besar. Apa 

yang beliau perintahkan selalu diikuti oleh santri dan masyarakat sekitar. Belanda pun 

kebingungan dan mencari cara bagaimana agar Sang Kyai ini menuruti keinginan Belanda 

karena jika Kyai ini bisa ditaklukkan, maka perlawanan Rakyat Indonesia kepada penjajah 

dapat dihentikan. 

Akhirnya, Belanda memutuskan untuk berunding dengan Sang Kyai. Belanda membawa 

seekor anjing dengan tujuan agar konsentrasi Sang Kyai terpecah dan disitulah Belanda bisa 

mengontrol situasi. 

Di luar dugaan para penjajah, Sang Kyai menggendong anjing tersebut dan meletakkannya di 

atas tempat yang sangat istimewa. Anjing tersebut begitu dihormati oleh Sang Kyai. Para 

santri pun bingung terhadap tingkah Sang Kyai.  

Singkat cerita, perundingan pun selesai dan Belanda tidak berhasil mendapatkan apa yang 

diinginkan. 

Santri pun bertanya kepada Sang Kyai mengapa Beliau melakukan hal tersebut dan Beliau 

menjawab. 

“Ini kan hanya Najis Mugholadhoh yang bisa disucikan. Dan tujuan Belanda adalah ingin 

mengacaukan suasana dengan membawa anjing. Jadi kita harus memilih satu hal yang 

mudhorot-nya paling sedikit“ 

 

Hikmah yang bisa diambil dari pembelajaran itu adalah ketika kita berada dalam sebuah 

pilihan, maka kita harus memilih suatu pilihan yang memiliki Mudhorot paling sedikit. Tapi 

bukan berarti pilihat untuk berbuat maksiat.  

 

*Marhaban ya Ramadhan* 

 

 


