332915 - Bagaimana Cara Agar Menjadi Seorang Hamba Yang Menggapai
Keridhoan Allah Bukan (Keridhoan) Manusia?
Pertanyaan

Bagaimana saya menjadikan keinginan kuatku adalah mendapatkan keridhoan Allah, tidak
berpaling terhadap apa yang dikatakan orang? Dan kitab-kitab apa yang dapat membantuku akan
hal ini?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Sesungguhnya tujuan teragung seorang hamba mukmin adalah mendapatkan keridhoan Tuhan
seluruh Alam. Allah Ta’ala berﬁrman:
ﻪ اﻟﻦانٌ ﻣﻮرِﺿﺪْنٍ وﻨﱠﺎتِ ﻋ ﺟﺔً ﻓِﺒ ﻃَﻴﻦﺎﻛﺴﻣﺎ وﻴﻬ ﻓﺪِﻳﻦ ﺧَﺎﻟﺎرﻧْﻬﺎ اﻬﺘ ﺗَﺤﻦﺮِي ﻣﻨﱠﺎتٍ ﺗَﺠﻨَﺎتِ ﺟﻣﻮاﻟْﻤ وﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻪﺪَ اﻟﻋو
72/ ﻴﻢ اﻟﺘﻮﺑﺔﻈزُ اﻟْﻌ اﻟْﻔَﻮﻮﻚَ ﻫ ذَﻟﺮﺒﻛا
“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga
yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempattempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah
keberuntungan yang besar.QS. At-Taubah: 72.
Diriwayatkan Bukhori dalam shohihnya, (6549) dan Muslim di shohihnya, (2829) dari hadits Abi
Said Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
ﺎ ﻟَﻨَﺎ ﻻﻣ و:َﻘُﻮﻟُﻮن؟ ﻓَﻴﻴﺘُﻢﺿ رﻞ ﻫ:ﻘُﻮل ﻓَﻴ، َﻚﺪَﻳﻌﺳﻨَﺎ وﺑﻚَ رﻴ ﻟَﺒ:َﻘُﻮﻟُﻮن؟ ﻓَﻴﻨﱠﺔ اﻟﺠﻞﻫﺎ ا ﻳ:ﻨﱠﺔ اﻟﺠﻞﻫ ﻘُﻮل ﻳَﺎﻟﺗَﻌكَ وﺎر ﺗَﺒﻪنﱠ اﻟا
ﻚَ؟ ذَﻟﻦ ﻣﻞﻓْﻀ اءَ ﺷيا و، ِبﺎ ر ﻳ: ﻗَﺎﻟُﻮا، َﻚ ذَﻟﻦ ﻣﻞﻓْﻀ اﻢﻴﻄﻋﻧَﺎ ا ا:ﻘُﻮل ﻓَﻴ، َﻚ ﺧَﻠْﻘﻦﺪًا ﻣﺣ اﻂ ﺗُﻌﺎ ﻟَﻢﺘَﻨَﺎ ﻣﻄَﻴﻋﻗَﺪْ ا وﺿﻧَﺮ
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ﺪًاﺑ اﺪَهﻌ ﺑﻢﻠَﻴﺨَﻂُ ﻋﺳ ا ﻓَﻼ، اﻧﻮ رِﺿﻢﻠَﻴ ﻋﻞﺣ ا:ﻘُﻮلﻓَﻴ
“Sesungguhnya Allah Tabaroka wa ta’ala berkata kepada penduduk surga, “Wahai penduduk
surga. Maka mereka menjawab, “Kami penuhi panggilan-Mu dan kegembiraan kepada-Mu wahai
Tuhan Kami. Allah bertanya, “Apakah kamu semua telah ridho? Mereka semua
menjawab,”Bagaimana kami tidak ridho. Sementara Engkau telah berikan kepada kami apa yang
tidak diberikan kepada seorangpun dari makhluk-Mu. Maka Allah berﬁrman, “Saya akan berikan
kepada kamu semua yang lebih baik dari itu semua. Mereka mengatakan, “Wahai Tuhanku, apa
lagi yang lebih baik dari itu semua? Maka Allah berﬁrman,”Saya halalkan kepada kamu semua
keridhoan-Ku, maka saya tidak akan pernah marah kepada kamu semua selamanya.
Tujuan hidup seorang mukmin adalah mencari keridhoan Allah semata tanpa menyekutukan Allah
meskipun orang-orang pada marah. Dan tanda orang-orang munaﬁk adalah mereka sangat
menjaga keridhoan makhluk meskipun Tuhan seluruh alam murka. Allah berﬁrman terkait dengan
urusan orang munaﬁk:
62 / اﻟﺘﻮﺑﺔﻴﻦﻨﻣﻮﺎﻧُﻮا ﻣنْ ﻛ اﻮهﺿﺮنْ ﻳ اﻖﺣ اﻮﻟُﻪﺳر وﻪاﻟ وﻢﻮﻛﺿﺮﻴ ﻟﻢَ ﻟﻪﻔُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻠﺤﻳ
“Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah untuk mencari keridhaanmu, padahal
Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orangorang yang mukmin. QS. At-Taubah: 62
Diantara yang dapat membantu seorang hamba dalam menggapai keridhoan Allah semata adalah
berikut ini:
Pertama: seorang hamba mengenal Tuhannya. Dia meyakini bahwa semua perkara ada di tanganNya. Bahwa Dia sendiri yang mengatur suatu urusan. Dan Dia Sendiri yang Merendahkan dan
Mengangkat. Dia Sendiri yang Memuliakan dan Menghinakan. Tidak ada yang dapat menahan
terhadap apa yang diberikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang ditahan. Bahwa
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semua manusia tidak memilikinya dan tidak memiliki dirinya manfaat maupun kemudhorotan.
Tidak memiliki kematian dan kehidupan dan tidak memilik apapun juga. Kalau seorang hamba
meyakini hal itu, maka hatinya akan tergantung kepada Tuhannya. Karena keimanannya bahwa
manusia tidak dapat memberikan manfaat kecuali dengan izin Tuhannya. Dan tidak dapat
mencelakainya kecuali dengan izin-Nya semata. Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
 ﻟَﻢءَوكَ ﺑِﺸﺮﻀنْ ﻳ اَﻠﻮا ﻋﻌﺘَﻤ اﺟﻟَﻮ و، َ ﻟَﻚﻪ اﻟﻪﺘَﺒ ﻗَﺪْ ﻛءَ ﺑِﺸﻻﻮكَ اﻨْﻔَﻌ ﻳ ﻟَﻢءَﻮكَ ﺑِﺸﻨْﻔَﻌنْ ﻳ اَﻠ ﻋﺖﻌﺘَﻤ اﺟﺔَ ﻟَﻮﻣنﱠ اﻻ اﻠَﻢاﻋو
" "اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓ وﺻﺤﺤﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﻧ، (2516) " "ﺳﻨﻨﻪﻚَ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻪﺘَﺒ ﻗَﺪْ ﻛءَ ﺑِﺸﻻوكَ اﺮﻀﻳ
5/497()
“Ketahuilah bahwa seluruh umat kalau berkumpul untuk memberikan manfaat sesuatu kepada
anda, tidak akan dapat memberikan manfaat kepada anda kecuali sesuatu itu telah di catatkan
Allah kepada anda. dan kalau mereka berkumpul untuk mencelakai sesuatu kepada anda, maka
mereka semua tidak dapat mencelakai sesuatu kecuali telah Allah catatkan hal itu kepada anda.
HR. Tirmizi di sunannya, (2516) dinyatakan shoheh oleh Albani di ‘Silsilah As-Shohehah, (5/497).
Kedua: seorang hamba harus yakin bahwa kecintaan dan keridhoan manusia kepadanya itu atas
izin Tuhan dan Tuannya. Kalau dia telah menjadikan Tuhan ridho kepadanya, maka Dia akan
memberikan kecintaan-Nya ke dalam hati hamba-hamba-Nya yang beriman.
Telah dikeluarkan Tirmizi di Sunannya, (3267) dari hadits Baro’ bin ‘Azib radhiallahu anhu berkata:
 واﻟﺤﺪﻳﺚﻞﺟ وﺰ ﻋﻪ ذَاكَ اﻟ.ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒ ﻓَﻘَﺎل، ﻦ ﺷَﻴنﱠ ذَﻣا وﻦﺪِي زَﻳﻤنﱠ ﺣ اﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر" ﻳ: ﻓَﻘَﺎلﻞﺟ رﻗَﺎم
2605() " "ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﺻﺤﺤﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﻧ
“Ada seseorang berdiri dan bertanya, Wahai Rasulullah sesungguhnya pujianku adalah hiasan dan
celaanku adalah suatu kejelekan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda,”(Yang berhak
demikian) Itu adalah Allah azza wajalla. Hadits dinyatakan shohih oleh Albani di Shoheh Tirmizi,
(2605).

3/8

Hanya Allah semata, kalau ada seseorang yang menyanjung seorang hamba dan memuji itu
adalah hiasan baginya. Dan ketika murka kepada seorang hamba dan mencelanya maka itu
merupakan suatu kejelekan. Sementara orang lain dari selain-Nya, maka dia tidak berhak memiliki
hal itu sedikitpun kecuali dengan izin-Nya.
Telah ada hadits, bahwa Allah saja yang menaruh kecintaan seorang hamba atau membencinya
dalam hati para makhluk.
Telah dikeluarkan oleh Bukhori dalam shohihnya, (3209) dan Muslim di shohihnya, (2637) dari
Hadits Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
ﺐﺤ ﻳﻪنﱠ اﻟ ا:ﻘُﻮل ﻓَﻴﺎءﻤ اﻟﺴﻨَﺎدِي ﻓ ﻳ ﺛُﻢ، ﺮِﻳﻞ ﺟِﺒﻪﺒﺤ ﻗَﺎل ﻓَﻴ، ﻪﺒﺣﻧًﺎ ﻓَﺎَُ ﻓﺐﺣ اّﻧ ا: ﻓَﻘَﺎلﺮِﻳﻞﺎ ﺟِﺒﻋﺪًا دﺒ ﻋﺐﺣذَا ا اﻪنﱠ اﻟا
ﻧًﺎَُ ﻓﺾﻐﺑ اّﻧ ا:ﻘُﻮل ﻓَﻴﺮِﻳﻞﺎ ﺟِﺒﻋﺪًا دﺒ ﻋﻐَﺾﺑذَا اا و، ِضر ا ﻓﻮل اﻟْﻘَﺒ ﻟَﻪﻊﻮﺿ ﻳ ﺛُﻢ ﻗَﺎل، ﺎءﻤ اﻟﺴﻞﻫ اﻪﺒﺤ ﻓَﻴ، ﻮهﺒﺣﻧًﺎ ﻓَﺎَُﻓ
 ﻟَﻪﻊ ﺗُﻮﺿ ﺛُﻢ، ﻮﻧَﻪﻀﻐﺒ ﻓَﻴ: ﻗَﺎل، ﻮهﻀﻐﺑﻧًﺎ ﻓَﺎَُ ﻓﺾﻐﺒ ﻳﻪنﱠ اﻟ اﺎءﻤ اﻟﺴﻞﻫ اﻨَﺎدِي ﻓ ﻳ ﺛُﻢ، ﺮِﻳﻞ ﺟِﺒﻪﻀﻐﺒ ﻓَﻴ ﻗَﺎل، ﻪﻀﻐﺑﻓَﺎ
ِضر ا ﻓﺎءﻐْﻀاﻟْﺒ
“Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Dia akan memanggil Jibril. seraya
berﬁrman,”Sesungguhnya saya mencintai fulan, maka cintailah dia. Berkata, “Maka Jibril
mencintainya. Kemudian (Jibril) memanggil di langit seraya mengatakan, “Sesungguhnya Allah
mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pada mencintainya. Berkata,”Kemudian
mendapat penerimaan di bumi. Dan ketika (Allah) membenci seorang hamba, maka akan
memanggil Jibril seraya berﬁrman, “Sesungguhnya saya membenci fulan, maka bencilah dia.
Berkata,”Maka Jibril membencinya, kemudian (Jibril) memanggil kepada penduduk langit,
sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah dia. Berkata,”Maka semuanya membencinya
kemudian diberikan kebencian di bumi.
Ketiga: Seorang hamba berkeyakinan bahwa berpalingnya hati untuk menggapai keridhoan
manusia bukan kepada Tuhan seluruh alam merupakan suatu penipuan. Akan kembali kepada
pemiliknya ketercelaan tanpa ada pujian baginya. Terhina tanpa ada pertolongan untuknya.
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Bahwa kalau dia mencari keridhoan Allah semata, maka Allah akan mencukupinya dari manusia.
Allah berﬁrman:
22/ )اﻹﺳﺮاءﺨْﺬُوﺎ ﻣﻮﻣﺬْﻣﺪَ ﻣ ﻓَﺘَﻘْﻌﺎ آﺧَﺮﻟَﻬ اﻪ اﻟﻊ ﻣﻞﻌ ﺗَﺠ)
“Janganlah kamu adakan tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan
tidak ditinggalkan (Allah). (QS. Al-Isro’: 21)
Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shohihnya, (277) dari hadits Aisyah sesungguhnya
Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
 اﻟﻨﺎس إﻟﻪ اﻟﻠَﻪﻛﺎ اﻟﻨﱠﺎسِ و ﺑِﺮِﺿﻪﺨَﻂَ اﻟﺳ اﻦﻣ و، ﻪ اﻟﻔَﺎه اﻟﻨﱠﺎسِ ﻛﺨَﻂ ﺑِﺴﻪ اﻟﺿر اﻦﻣ
2311) " "اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓواﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﺤﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﻧ
“Siapa yang mendapatkan keridhoan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan
mencukupinya. Dan siapa yang mendapatkan kemurkaan Allah dengan keridhoan manusia, maka
Allah wakilkan kepada manusia itu. Hadits dinyatakan shoheh oleh Syekh Albani di ‘Silsilah AsShohehah, (2311).
Silahkan melihat Ka’b bin Malik radhiallahu ‘anhu bagaimana semangat kuatnya adalah kejujuran
dan mendapatkan keridhoan Allah semata. Karena keimanannya bahwa Allah akan
mencukupkannya kalau dia jujur. Dibandingkan kalau semangat kuatnya adalah keluar dari
kemurkaan manusia meskipun dengan berbohong, maka Allah hampir menjadikan manusia murka
kepadanya.
Ka’b radhiallahu ‘anhu menceritakan kisah taubatnya, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu
‘alaihi wa sallam:
ْ ﻟَﻘَﺪ، ﻪاﻟ وّﻨَﻟ و، َﺪ ﺟﻴﺖﻄﻋﻟَﻘَﺪْ ا و، ٍﺬْر ﺑِﻌﻪﺨَﻄ ﺳﻦ ﻣجﺧْﺮﺎنْ ﺳ اﺖﻳا ﻟَﺮ، ﺎ اﻟﺪﱡﻧْﻴﻞﻫ اﻦﺮِكَ ﻣﻨْﺪَ ﻏَﻴ ﻋﺖﻠَﺴ ﺟ ﻟَﻮﻪاﻟ وّﻧا
َﻠ ﺗَﺠِﺪُ ﻋ، ٍﺪْق ﺻﺪِﻳﺚﺪﱠﺛْﺘُﻚَ ﺣ ﺣﻦﻟَﺌ و، َﻠﻄَﻚَ ﻋﺨﺴنْ ﻳ اﻪ اﻟﻦﻮﺷ ﻟَﻴ، ّﻨ ﻋ ﺑِﻪﺿﺬِبٍ ﺗَﺮ ﻛﺪِﻳﺚ ﺣمﻮﺪﱠﺛْﺘُﻚَ اﻟﻴ ﺣﻦ ﻟَﺌﺖﻤﻠﻋ
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 ﻓَﻘَﺎل، َﻨْﻚ ﻋ ﺗَﺨَﻠﱠﻔْﺖﻴﻦ ﺣّﻨ ﻣﺮﺴﻳ اﻻ و، ىﻗْﻮ ﻗَﻂﱡ اﻨْﺖﺎ ﻛ ﻣﻪاﻟ و، ٍﺬْر ﻋﻦ ﻣﺎنَ ﻟﺎ ﻛ ﻣ،ﻪاﻟ و ﻻ، ﻪ اﻟﻔْﻮ ﻋﻴﻪﻮ ﻓﺟر ّﻧ ا، ﻴﻪﻓ
َﻴﻚ ﻓﻪ اﻟﻘْﻀ ﻳﺘﱠ ﺣ ﻓَﻘُﻢ،ﺪَقﺬَا ﻓَﻘَﺪْ ﺻﺎ ﻫﻣ ا:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳر
(769) " "ﺻﺤﻴﺤﻪ وﻣﺴﻠﻢ ﻓ، (4418) " "ﺻﺤﻴﺤﻪأﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻓ
“Sesungguhnya demi Allah, kalau sekiranya saya duduk di selain dirimu dari penduduk dunia.
Pasti saya bisa keluar dari kemarahannya dengan alasan. Sungguh saya telah diberikan pandai
berdebat. Akan tetapi demi Allah, sungguh saya telah mengetahui kalau saya ceritakan kepada
anda hari ini dengan cerita bohong agar anda ridho kepada diriku, maka Allah hampir akan
memberikan murkamu kepadaku. Kalau saya ceritakan dengan jujur, maka akan anda dapatkan
ketidak sukaan anda kepadaku. Sungguh saya berharap mendapatkan ampunan Allah. demi Allah,
saya tidak ada alasan. Demi Allah, tidak ada yang lebih kuat dan lebih mudah dibanding diriku
ketika saya meninggalkan anda. maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda,”Kalau ini
benar, dia telah jujur. Maka berdirilah sampai Allah memutuskan untuk anda. HR. Bukhori di
shohihnya, (4418) dan Muslim di shohihnya, (2769).
Keempat: hendaknya anda mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk mendapatkan keridhoan
manusia. Karena asal manusia itu adalah zholim dan bodoh. Sementara keridhoan manusia adalah
tujuan yang tidak mungkin di dapatkan. Karena mereka tidak ridho kepada Tuhannya, apakah
mereka akan ridho kepada anda?
Telah dikeluarkan oleh Baihaqi dalam ‘Az-Zuhdul Al-Kabir, (180) dengan sanad shohih dari Hasan
Al-Basri bahwa dikatakan kepada beliau:
، ﻪ ﺟﻮار اﻟ ﻓ أﻃﻤﻌﺖ ﻧﻔﺴ ﻫﻮن ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺈﻧ:  ﻓﻘﺎل، إن اﻟﻨﺎس ﻳﺄﺗﻮن ﻣﺠﻠﺴﻚ ﻟﻴﺄﺧﺬوا ﺳﻘﻂ ﻛﻼﻣﻚ ﻓﻴﺠﺪون اﻟﻮﻗﻴﻌﺔ ﻓﻴﻚ
 اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻓ وأﻃﻤﻌﺖ ﻧﻔﺴ،  ﻓﻄﻤﻌﺖ،  اﻟﺤﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﻓ وأﻃﻤﻌﺖ ﻧﻔﺴ،  اﻟﺠﻨﺎن ﻓﻄﻤﻌﺖ ﻓ وأﻃﻤﻌﺖ ﻧﻔﺴ، ﻓﻄﻤﻌﺖ
 ﻟﻤﺎ رأﻳﺖ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺮﺿﻮن ﻋﻦ ﺧﺎﻟﻘﻬﻢ ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﺿﻮن ﻋﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺜﻠﻬﻢ إﻧ،  ذﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ ﻓﻠﻢ أﺟﺪ إﻟ، اﻟﻨﺎس
“Sesungguhnya ada orang-orang yang mendatangi majelis anda untuk mencari kesalahan
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perkataan anda sehingga dia dapat menjerumuskan anda. maka beliau mengatakan, “Tenang saja
anda. karena sesungguhnya saya labuhkan harapanku disisi Allah, maka saya mendapatkannya.
Saya mengharapkan pada diriku surga, dan saya mendapatkannya. Saya mengharapkan pada
diriku bidadari, maka saya mendapatkannya. Saya mengharapkan selamat dari orang-orang, saya
tidak mendapatkan jalan kesana. Sesungguhnya ketika saya melihat orang-orang tidak pernah
rela kepada Penciptanya, saya tahu bahwa mereka tidak akan rela dari makhluk yang semisal
dengan mereka.
Syaﬁ’i rahimahullah telah mengatakan kepada Yunus bin Abdul A’la,”Wahai Aba Musa, kalau
sekiranya anda telah bersungguh-sungguh sekuat tenaga agar mendapatkan keridhoan manusia
semua, maka tidak ada jalan (untuk mendapatkan hal itu). Kalau seperti itu, maka ikhlaskan
amalan dan niatan anda hanya untuk Allah Azza Wajalla. (Dikeluarkan Baihaqi di ‘Syu’abil Iman,
(6518). Maka hendaknya keinginan kuat seorang hamba adalah mendapatkan keridhoan
Tuhannya semata, kalau Dia telah ridho, maka cukup bagi anda. hendaknya syiar kehidupan anda
dan kebiasaan anda bersama dengan Tuhan Seluruh alam.
ﺎبﻀ ﻏﻧَﺎما وﺿﺘَﻚَ ﺗَﺮﻟَﻴ و... ٌةﺮِﻳﺮﺎةُ ﻣﻴاﻟْﺤ و،ﻠُﻮﺘَﻚَ ﺗَﺤﻓَﻠَﻴ
اب ﺧَﺮﻴﻦﺎﻟَﻤ اﻟْﻌﻦﻴﺑ وﻨﻴﺑ و... ﺮﺎﻣﻨَﻚَ ﻋﻴﺑ وﻨﻴ اﻟﱠﺬِي ﺑﺖﻟَﻴو
ابابِ ﺗُﺮ اﻟﺘﱡﺮق اﻟﱠﺬِي ﻓَﻮﻞﻛ و.... ِﻦﻴ ﻫﻞْ ﻓَﺎﻟﻨْﻚَ اﻟْﯘد ﻣﺢذَا ﺻا
Alangkah baiknya jika Engkau bersikap manis (kepadaku), meskipun (sekiranya) hidup ini pahit.
Alangkah baiknya jika Engkau ridha (kepadaku), meskipun (sekiranya) semua manusia marah
(kepadaku).
Alangkah baiknya jika terbangun (hubungan baik) antara aku dengan-Mu.
Meskipun (sekiranya) seluruh alam semesta (bersikap) buruk (kepadaku).
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Jika (Engkau) benar benar Cinta (padaku), maka segalanya mudah.
Semua yang ada di atas tanah, adalah tanah.
Sementara untuk kitab-kitab, saya belum mengetahui kitab yang ditulis khusus terkait dengan
tema ini. Akan tetapi saya mewasiatkan semua umat Islam agar lebih banyak mengenal Allah.
setiap kali seorang hamba mengenal Tuhannya, maka keinginan kuatnya adalah hanya mencari
keridhoan Tuhannya semata. Dan tidak akan terganggu oleh kemurkaan manusia.
Diantara kitab-kitab yang baik akan hal itu adalah kitab ‘AN-Nahjul Asma Fi Syarhi Asmaillahil
Husnaa’ karangan Dr. Muhammad Al-Hamud An-Najdy. Begitu juga kami mewasiatkan akan
banyak mentelaah kitab-kitabnya Ibnu Rojab Al-Hanbali dan Ibnu Qoyyim, perkatan mereka dalam
tema ini sangat bermanfaat sekali.
wallahua’lam
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