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MUQODDIMAH

Aktivitas seorang muslim adalah sesuatu yang
mahal

harganya.

Karena

itu,

dalam

memilih

aktivitas kehidupan, hendaknya kita pilih yang
bermanfaat, bukan perkara yang sia-sia apalagi
perkara yang mencelakakan.
Berikut

ini

sepuluh

perkara

yang

tidak

bermanfaat dan hendaknya kita jauhi bersama.
Allahul Muwaffiq1
1. Ilmu yang tidak diamalkan.
2. Ibadah yang sia-sia karena dilakukan tidak
ikhlas dan tidak mengikuti apa yang diajarkan
Rasulullah ٌصيً اهلل عيئ وعي.
3. Harta yang tidak diinfakkan, padahal orang
yang

1

mengumpulkannya

tidak

dapat

Al-Fawaid hlm. 153, Ibnul Qayyim, tahqiq: Hisyam bin
Muhammad Sa'id

menikmati perbendaharaan ini untuk selamalamanya

di

dunia

dan

tidak

pula

dapat

dipersembahkan ke hadapan Allah ّ عضٓوجوdi
akhirat kelak.
4. Hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah
عثحأّ و ذعاىل,

kerinduan

terhadap-Nya,

dan

kenyamanan ketika berada di dekat-Nya.
5. Anggota badan yang tidak dipergunakan untuk
melakukan ketaatan kepada Allah ّعضٓوجو.
6. Cinta yang tidak terikat dengan keridhaan
Allah

 عثحأّ و ذعاىلdan tidak terkait dengan

pelaksa-naan perintah-Nya.
7. Waktu yang digunakan untuk meraih kebaikan
dan kedekatan kepada Allah عضٓوج ّو.
8. Pikiran yang memikirkan hal-hal yang tidak
bermanfaat.

9. Melayani siapa saja yang tidak membuat Anda
bertambah dekat dengan Allah عثحأّ و ذعاىل, juga
tidak menghasilkan kebaikan bagi dunia Anda.
10. Merasa takut dan menaruh harap kepada
sesama manusia.
Sepuluh hal ini bukanlah pembatasan, masih
banyak

aktivitas

kaum

muslimin

yang

tidak

bermanfaat bahkan bisa menjadi bumerang.

1. ILMU YANG TIDAK DIAMALKAN

Amalan adalah buah dari ilmu. Seorang yang
berilmu

tidak

dikatakan

berilmu

yang

sesungguhnya sampai dia mengamalkan apa yang
dimilikinya.

Sangat

banyak

dalil

yang

menunjukkan perintah mengamalkan ilmu yang
kita miliki. Di antaranya:

Allah ّ عضٓوجوberfirman:

ٌِِصشَاطَ اىَّزٔيَِ أَِّعَ َِدَ عَيَيِه
ٔ . ٌَصٔشَاطَ اىْ َُغَِرقٔي
ِّ إِذَّٔا اى
َغَِيشِ اىْ ََغِضُىبِ عَيَيِهٌِِ وَال اىضٖاىِّٔني
Tunjukilah kami jalan yang lurus. (yaitu) jalan
orang-orang yang telah Engkau beri nikmat
kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang
dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang
sesat. (QS al-Fatihah [1]: 6-7)
Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang
punya ilmu tetapi tidak beramal, sungguh dia
telah menyerupai kaum Yahudi yang mendapat
murka dari Allah ّعضٓوجو. Sebaliknya, orang yang
beramal tetapi tanpa ilmu, sungguh dia telah
menyerupai kaum nasrani yang telah tersesat.
Allah ّ عضٓوجوtidak menghendaki semua ini, bahkan
kita diperintah untuk selalu memohon petunjuk
jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah
diberi nik-mat dengan mewujudkan ilmu dan

amal, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dari
kalangan Yahudi atau jalan orang-orang Nasrani
yang tersesat.
Rasulullah ٌ صيً اهلل عيئ وعيbersabda:

ِِاىئُ ِت ٔ خَِيشّا ُيفَقِّ ِهُٔ فٔي اىذِّي
َّ ٍَِِِ ُي ِشد
"Barangsiapa

yang

Allah

kehendaki

kebaikan, maka akan Allah pahamkan dia
dalam agama."2
Imam

Ibnul

mengomentari

Qayyim

hadits

di

"Maksud keutamaan dalam

سمحٔ اهلل,
atas,
hadits

ketika

menuturkan,
ini adalah

berilmu yang mengharuskan dia beramal. Jika
yang dimaksud hanya sekadar berilmu saja, maka
hadits ini tidak menunjukkan bahwa orang yang
paham dalam agama mendapat kebaikan." 3

2

HR Bukhari: 71, Muslim: 1037

3

Miftah Dar as-Sa 'adah 1/65

Al-Qur'an

dan

Sunnah

telah

memberikan

ancaman keras bagi orang tidak beramal padahal
dia punya ilmu, atau dia mengajak kebaikan dan
beramal

tetapi

dirinya

sendiri

tidak

mengerjakannya. Sungguh ini adalah perkara
yang tidak bermanfaat sama sekali. Di antara
dalil-dalil

yang

menunjukkan

ancaman

keras

tersebut adalah:

َُغنٌُِ وَأَِّرٌُِ ذَرِيُى
َ أَذَ ْأ ٍُشُوَُ اىْٖاطَ تِاىِْث ِّشِ وَذَِْغَىَُِ أَِّ ُف
َُاْىنٔرَابَ أَفَال َذ ِعقٔيُى
Mengapa

kamu

(mengerjakan)
melupakan

diri

suruh

kebaktian,

orang
sedang

(kewajiban)mu

lain
kamu
sendiri,

padahal kamu membaca al-Kitab (Taurat)?
Maka tidaklah kamu berpikir? (QS al-Baqarah
[2]: 44)

Rasulullah ٌ صيً اهلل عيئ وعيbersabda:

ِىَا َذضُوهُ قَ ٔذٍَا عَثِذٕ يَ ِىًَ اْىقٔيَا ٍَحٔ حَرًٖ ُيغِأَهَ عَِِ َأسِتَع
الُٓ؟
َ ْخٔصَاهٍ؟ عَِِ عُ َُ ِشٓٔ فٔيََا أَفَْْآُ؟ وَعَِِ شَثَاِت ٔ فٔيََا أَف
وَعَِِ ٍَأى ٔ ٍِِٔ أَيَِِ امَْرغََثُٔ وَفٔيََا أَِّ َف َقُٔ؟ وَعَِِ عَئَ ٔ ٍَارَا
ِعََٔوَ فٔئ؟
"Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam
pada

hari

perkara:
dihabiskan,

Kiamat

hingga

ditanya

empat

tentang

umurnya

untuk

apa

masa

mudanya

untuk

apa

digunakan, hartanya dari mana didapat dan ke
mana disalurkan, serta ilmunya apa yang ia
perbuat." 4
Abu Darda' mengatakan, "Aku khawatir pada
hari Kiamat nanti Allah akan memanggilku di

4

Lihat ash-Shahihah no. 946

hadapan
"Wahai

para

makhluk

Uwaimir,

apa

seraya

yang

mengatakan,

engkau

kerjakan

terhadap ilmu yang engkau punya?"
Khathib

al-Baghdadi

سمحٔ اهلل

berkata,

"Aku

wasiatkan kepadamu, wahai penuntut ilmu, untuk
mengikhlaskan niat ketika belajar, mengorbankan
jiwa untuk mengamalkan tuntutan ilmu tersebut,
karena ilmu ibarat pohon dan amalan adalah
buahnya. Tidaklah orang itu dianggap alim bila
tidak mengamalkan ilmunya. Janganlah engkau
lupa beramal selama engkau bergelut dengan
ilmu, tetapi gabungkanlah keduanya, ilmu dan
amal. Sedikit dari ilmu dan disertai sedikit dari
amalan lebih selamat dampaknya. Maksud dari
ilmu

adalah

maksud

dari

untuk

diamalkan,

beramal

adalah

sebagaimana
menggapai

keselamatan, apabila dia meremehkan beramal
dari ilmunya, maka itu akan membawa petaka
bagi pemiliknya. Kita berlindung kepada Allah ّٔعثحا
 و ذعاىلdari ilmu yang membawa petaka, mewariskan

kehinaan

yang

menjadi

harta

curian

bagi

pemiliknya."5

2. AMALAN YANG DILAKUKAN TIDAK IKHLAS
DAN TIDAK MENGIKUTI APA YANG
DIAJARKAN RASULULLAH صلى اهلل عليه وسلم

Syarat agar sebuah amalan berbuah manis—
atau dengan kata lain: diterima oleh Allah—ada
dua: Pertama: ikhlas. Kedua: mencontoh Nabi ًصي
ٌاهلل عيئ وعي.
Sangat banyak dalil yang menerangkan dua
syarat ini, di antaranya Allah ّ عضٓوجوberfirman:

ًىٔيَثِيُ َىمٌُِ أَٗينٌُِ َأ ِحغَُِ عَََال

5

Iqtidha' al-'Ilmi al-'Amal hlm. 18

Supaya dia menguji kamu, siapa di antara
kamu yang lebih baik amalnya. (QS al-Mulk
[67]: 2)
Fudhail bin Iyadh  سمحٔ اهللmenafsirkan ayat di
atas dengan perkataannya, "Maksud ayat ialah
yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan
syari'at." Kemudian ditanyakan kepadanya, apa
yang dimaksud dari paling ikhlas dan paling
sesuai

dengan

syari'at.

Beliau

menjawab,

"Sesungguhnya amalan apabila ikhlas tetapi tidak
sesuai

dengan

syari'at

maka

tidak

diterima,

demikian pula apabila sesuai dengan syari'at
tetapi tidak ikhlas maka tidak diterima, sampai
amalan

tersebut

ikhlas

dan

sesuai

dengan

syari'at."6
Rasulullah ٌ صيً اهلل عيئ وعيbersabda:

ٌٍَِِّ عََٔوَ عَََيًا ىَيِظَ عَيَِي ٔ َأ ٍِشَُّا فَهُىَ سَد
6

Madarij 'Ubudiyyah hlm. 26

"Barangsiapa
yang

tidak

mengamalkan
termasuk

suatu

urusan

amalan

kami

maka

tertolak."7
Berkata al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hambali سمحٔ اهلل,
"Hadits

ini

secara

kontekstual

menunjukkan

bahwa setiap amalan yang tidak ada perintah
syar'i

di

dalamnya,

maka

amalan

tersebut

tertolak. Sebaliknya dapat dipahami pula bahwa
setiap

amalan

yang

ada

perintahnya

maka

amalan tersebut diterima, maksud perintah di sini
adalah agama dan syari'atnya."8
Maka sangat merugi dan tidak berguna sama
sekali

amalan

yang

tidak

ikhlas

dan

tidak

mencontoh Nabi ٌصيً اهلل عيئ وعي. Perhatikanlah, wahai
saudaraku seiman.

7

HR Muslim: 1718

8

Jami' al-'Ulum wal Hikam 1/177

3. HARTA YANG TIDAK DIINFAKKAN DI
JALAN ALLAH TA'ALA

Ketahuilah, harta hanyalah titipan dari Allah
ّ عضٓوجوyang akan diminta pertanggungan jawabnya.
Berdasarkan hadits yang telah berlalu: "Tidak
akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari
Kiamat hingga ditanya empat perkara: tentang
umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya
untuk apa digunakan, hartanya dari mana didapat
dan ke mana disalurkan, serta ilmunya apa yang
ia perbuat."9
Sudahkah kita merenungi dan bertanya pada
diri kita masing-masing tentang harta kita, dari
mana didapat dan ke mana disalurkan?? Apakah
kita

9

mendapatkannya

dari

cara

yang

halal

HR Tirmidzi: 2416, Abu Ya'la dalam Musnad-nya 2/254,
Thabarani dalam Mu'jam Kabir 1/48/1. Lihat ashShahihah no.946

ataukah yang haram?? Lantas ke manakah harta
kita disalurkan?
Renungkanlah

nash-nash

berikut

ini

yang

memberikan ancaman yang sangat keras bagi
orang

yang

mempunyai

harta

tetapi

tidak

menunaikan hak yang semestinya. Allah ّعضٓوجو
berfirman:

ِضحَ وَال يُِْ ٔفقُىَّهَا فٔي عَثِيو
ٖ ٔوَاىَّزٔيَِ َينِْْضُوَُ اىزَّ َٕةَ وَاْىف
ِ يَ ِىًَ يُحًََِ عَيَيِهَا فٔي َّاس. ٌٍشٔشٌُِِٕ ِتعَزَابٍ أَىٔي
ِّ اىي ٔ فََث
َّ
جَهٌََْٖ فَُرنْىَي تِهَا جِثَإُهٌُِ َوجُُْىتُهٌُِ وَظُهُىسٌُُِٕ َٕزَا ٍَا
َُغنٌُِ فَزُوقُىا ٍَا مُِْرٌُِ َذنِْْضُو
ِ مََْضِذٌُِ ألِّ ُف
Dan orang-orang yang menyimpan emas dan
perak dan tidak menafkahkannya pada jalan
Allah, maka beritahukanlah kepada mereka,
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang
pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu

dalam

neraka

dengannya
mereka

Jahannam,

dahi,

(lalu

lambung,

dikatakan)

lalu
dan

dibakar
punggung

kepada

mereka:

"Inilah harta bendamu yang kamu simpan
untuk

dirimu

sendiri,

maka

rasakanlah

sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan
itu." (QS at-Taubah [9]: 34-35)
Rasulullah
seseorang

ٌ صيً اهلل عيئ وعيbersabda, "Tidaklah

meninggal

dunia

kemudian

dia

meninggalkan kambing, unta, atau sapi yang dia
tidak

menunaikan

zakatnya

kecuali

hewan

tersebut akan datang pada hari Kiamat dalam
keadaan yang lebih besar, hingga hewan itu
menginjaknya dan menusuk dengan tanduknya
hingga Allah memutuskan perkaranya di antara
manusia."10

10

HR Bukhari: 1337, Muslim: 988

4. HATI YANG KOSONG DARI KECINTAAN
KEPADA ALLAH, KERINDUAN TERHADAPNYA, DAN KENYAMANAN KETIKA BERADA DI
DEKAT-NYA

Orang yang beriman adalah yang hatinya
selalu terikat dengan Allah ّعضٓوجو. Relung hatinya
dipenuhi rasa cinta kepada-Nya. Dengan rasa cinta ini, dia akan merasakan manisnya iman dan
akan selalu melaksanakan ibadah dengan baik
dan selalu menjauhi larangan-Nya. Rasulullah ًصي
ٌ اهلل عيئ وعيbersabda:

ُٔاىي
َّ َُثَيَازٌ ٍَِِ مُِٖ فٔي ٔ َوجَذَ حَيَا َوجَ اْىِإميَأُ أَُْ َينُى
حةٖ اىْ ََ ِشءَ ىَا
ٔ َُوسَعُىُىُٔ َأ َحةٖ إِىَِي ٔ ٍَٖٔا عٔىَإََُا وَأَُْ ي
َُْيُحٔٗثُٔ إِىَّا ىَّٔي ٔ وَأَُْ َي ْن َشَٓ أَُْ َيعُىدَ فٔي اْى ُن ْفشِ مَََا َي ْن َشُٓ أ
ُِيقْ َزفَ فٔي اىْٖاس

"Ada tiga perkara yang jika terdapat pada diri
seseorang maka dia akan mendapati manisnya
iman: jika dia lebih mencintai Allah dan RasulNya

daripada

selain

keduanya,

jika

dia

mencintai seseorang tidak lain karena Allah,
jika dia beci kembali pada kekafiran setelah
Allah menyelamatkan darinya sebagaimana
dia beci untuk dilemparkan ke dalam neraka."
11

5.

ANGGOTA BADAN YANG TIDAK

DIPERGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN
KETAATAN KEPADA ALLAH

Setiap amalan yang kita kerjakan di dunia ini
akan

ditanya

oleh

Allah

ٌصيً اهلل عيئ وعي

pertanggungjawabannya. Semua anggota badan

11

HR Bukhari: 16, Muslim: 43

kita akan bersaksi atas apa yang kita amalkan.
Allah  عثحأّ و ذعاىلberfirman:

يَ ِىًَ َذشِهَذُ عَيَيِهٌِِ أَْىغَِْرُهٌُِ وَأَيِذٔيهٌِِ وََأ ِسجُيُهٌُِ تََِا مَاُّىا
ََُيعََِيُى
Pada hari (ketika), lidah, tangan, dan kaki
mereka menjadi saksi atas mereka terhadap
apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS an-Nur
[24]: 24)
Sadarlah,

wahai

saudaraku,

atas

nikmat

anggota badan yang kita miliki. Bersyukurlah atas
pemberian Allah ّ عضٓوجوini tatkala sebagian manusia
tidak

menyadarinya,

bahkan

mereka

menggunakan nikmat ini dalam perkara yang
tidak bermanfaat dan ketakwaan. Mereka tidak
menggunakan lisan mereka untuk membaca alQur'an, atau berbicara kebaikan!! Justru malah
sebaliknya, mereka pakai untuk perkara-perkara
yang haram seperti menggunjing, namimah (adu

domba),

dusta!!

berjalan

ke

Kaki

tempat

mereka

pakai

untuk

maksiat,

mata

untuk

memandang yang haram, dan seterusnya. Allah
Musta'an ... tentu ini adalah perkara yang sia-sia
dan tidak bermanfaat.
6.

CINTA YANG TIDAK TERIKAT DENGAN

KERIDHAAN ALLAH DAN TIDAK TERKAIT
DENGAN PELAKSANAAN PERINTAH-NYA

Cinta yang menghalangi ibadah kepada Allah
ّعضٓوجو, atau cinta buta hingga membutakan hati dan
akal sehat sehingga membawanya terjatuh pada
keharaman Allah berupa zina!! Atau cinta kepada
sesama jenis. Semua ini adalah tercela dan tidak
berguna!
Gelora cinta yang membara semacam ini bisa
membawa pada murka dan laknat dari Allah ّعضٓوجو.
Kecintaan semacam inilah yang mendatangkan

murka Allah kepada kaum Luth. Allah

عثحأّ و ذعاىل

berfirman:

ََُىعَ َِ ُشكَ إِّٖهٌُِ َىفٔي َع ْنشَذٔهٌِِ َيعََِهُى
(Allah

berfirman):

(Muhammad),
terombang-ambing

"Demi

umurmu

sesungguhnya

mereka

di

dalam

kemabukan

(kesesatan)." (QS al-Hijr [15]: 72)

7. WAKTU YANG TIDAK DIMANFAATKAN
MERAIH KEBAIKAN DAN KEDEKATAN
KEPADA ALLAH

Orang yang semacam ini adalah orang yang
merugi, tidak berguna dan tidak meraih manfaat.
Sungguh al-Qur'an dan Sunnah telah banyak
berbicara tentang urgensi waktu. Allah

عثحأّ و ذعاىل

telah menyebutkan bahwa waktu adalah nikmat

yang besar, ladang untuk menuai kebaikan. Allah
ّ عضٓوجوberfirman:

 إِال اىَّزٔيَِ آٍَُْىا. ٍغش
ِ  إَُِّ اإلِّغَاَُ َىفٔي ُخ. ِصش
ِ َوَاْىع
ِوَعََٔيُىا اىصٖاىٔحَاخٔ وَذَىَاصَىِا تِاىْحَقِِّ وَذَىَاصَىِا تِاىصِٖثش
Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benarbenar dalam kerugian. Kecuali orang-orang
yang beriman dan mengerjakan amal shalih
dan

nasihat-menasihati

kebenaran

dan

supaya

nasihat-menasihati

menaati
supaya

menetapi kesabaran. (QS al-'Ashr [103]: 1-3)
Imam Hasan al-Bashri  سمحٔ اهللberkata, "Tidaklah
berlalu sebuah hari bagi seorang anak Adam
kecuali hari itu akan berkata padanya, 'Hai anak
Adam, aku adalah harimu yang baru, dan apa
yang engkau kerjakan untukku akan menjadi
saksi. Apabila aku telah pergi, aku tak akan
kembali
segera

lagi,
dan

kerjakanlah
engkau

akan

sesukamu

dengan

menjumpainya

di

hadapanmu, dan akhirkanlah sesukamu maka dia
tidak akan kembali kepadamu. " 12

8. PIKIRAN YANG MEMIKIRKAN HAL-HAL
YANG TIDAK BERMANFAAT

Tanda bagusnya agama seseorang adalah
dengan

meninggalkan

perkara

yang

tidak

bermanfaat. Rasulullah ٌ صيً اهلل عيئ وعيbersabda:

ٔ ٍِِٔ ُحغِِِ إِعِيَاًِ اىْ ََ ِشءِ َذ ِش ُمُٔ ٍَا ىَا َيعِِْي
"Di antara kebaikan Islam seseorang adalah
meninggalkan

apa

yang

tidak

bermanfaat

baginya."13

12

Aina Nahnu min Haula' 2/16, Abdul Malik al-Qashim

13

Hadits hasan. Lihat Jami' al-'Ulum wal Hikam 1/287

Memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat
contohnya seperti "Siapakah yang menciptakan
Allah?", "Apakah alam akhirat akan hancur dan
digantikan kehidupan yang baru?" semua ini
harus ditinggalkan agar hati menjadi tenang dan
tenteram.
Imam Ibnul Qayyim  سمحٔ اهللmengatakan, "Pokok
bagusnya

ketenangan

menyibukkan

diri

jiwa
dalam

adalah
perkara

dengan
yang

bermanfaat. Dan hancurnya jiwa adalah dengan
tenggelam

dalam

bermanfaat." 14

14

Al-Fawaid hlm. 177

perkara

yang

tidak

9. MELAYANI SIAPA SAJA YANG TIDAK
MEMBUAT ANDA BERTAMBAH DEKAT
DENGAN ALLAH, JUGA TIDAK
MENGHASILKAN KEBAIKAN BAGI DUNIA
ANDA

Menyenangkan sekali jika punya teman yang
bisa membantu kita dalam taqarrub (pendekatan
diri) dan ketaatan kepada Allah عثحأّ و ذعاىل. Sehingga
ketika kita melayani dan membantunya juga akan
dengan senang hati. Akan tetapi, sangat merugi
jika teman atau sahabat yang kita layani dan kita
bantu

adalah

orang

yang

jelek,

tidak

bisa

membantu semakin dekat kepada Allah dan juga
tidak

berguna

hendaknya

untuk

teman

kebaikan

seperti

dunia.

ini

Maka

ditinggalkan.

Buktinya, dalam memilih istri saja kita diperintah
mencari istri yang baik yang dapat membantu
dalam perkara dunia dan ketaatan kepada Allah
ّعضٓوجو. Rasulullah ٌ صيً اهلل عيئ وعيbersabda:

ْححٌ ُذعٔيُِْلَ عَيًَ َأ ٍِ ِش دُِّيَاكَ َودٔيِِْلَ خَِيش
َ َٔوصَ ِو َج ٌح صَاى
ٍَُاامْرََْضَ اىْٖاط
"Istri yang shalihah yang membantumu dalam
perkara

duniamu

sebaik-baiknya

dan

agamamu

simpanan

yang

adalah
dimiliki

manusia. "15
Oleh karena itu, wahai saudaraku, jauhilah
teman atau siapa pun yang jelek yang tidak
bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat
kita.

15

HR Baihaqi. Hadits shahih. Lihat Shahih al-Jami': 4285

10.MERASA TAKUT DAN MENARUH HARAP
KEPADA ORANG YANG UBUN-UBUNNYA DI
TANGAN ALLAH

Rasa takut dan harap kita hanyalah kepada
Allah. Karena, Dialah yang Mahasempurna, Dialah
yang

berhak

kita

harapkan

bantuan

pertolongannya. Adapun selain Allah

dan

عثحأّ و ذعاىل,

semuanya adalah makhluk yang lemah, tidak
bermanfaat
berharap

sedikit

pun.

kepada

Hanyalah

Allah

ّعضٓوجو

takut
yang

dan
bisa

mendatangkan manfaat. Allah ّ عضٓوجوberfirman:

ُٔوَىََِِٔ خَافَ ٍَقَاًَ سَِّتِ ٔ جَْٖرَا
Dan

bagi

orang

yang

takut

akan

saat

menghadap Rabbnya ada dua surga. (QS arRahman [55]: 46)

Imam Ibnu Katsir  سمحٔ اهللberkata, "Yaitu orang
yang takut ketika menghadap Rabbnya, takut
akan hukum Allah ّعضٓوجو, maka dia menahan
nafsunya, hingga dia kembali menuju ketaatan
kepada Rabbnya maka tempat kembalinya adalah
surga."16
Adapun takut kepada selain Allah ّ عضٓوجوhanya
mendatangkan penyesalan dan kerugian. Yaitu
perasaan takut kepada selain Allah  عثحأّ و ذعاىلdari
bangsa patung, thaghut, setan, dan lain-lain.
Perasaan takut semacam ini adalah takut yang
salah; firman-Nya:

ٍَِِاىئُ ِتنَافٕ عَثِ َذُٓ وَيُخَىِِّفُىَّلَ تِاىَّزٔيَِ ٍِِٔ دُوِّ ٔ َو
َّ َأَىَيِظ
ٕاىئُ فَََا َىُٔ ٍِِٔ َٕاد
َّ ِيُضِئو

16

Tafsir Ibnu Katsir 4/469

Bukankah

Allah

cukup

hamba-hamba-Nya.
mempertakuti

untuk

melindungi

dan

kamu

dengan

mereka
(sembahan-

sembahan) yang selain Allah? Dan siapa yang
disesatkan Allah maka tidak seorang pun
pemberi

petunjuk

[39]: 36)
Allahu A'lam.[]

baginya.

(QS

az-Zumar

