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Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhoriy dalam "Shohihnya" dari 

Ibnu 'Abbas Rodhiyallohu 'Anhuma, bahwa Rosululloh 

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam berkata: 

 

﴾���م و���� إ� ر�� ����� ���� و� ���م ذي � إ� ا
�أة ����� �﴿ . 

 

"Tidak boleh bagi wanita melakukan safar kecuali bersama 

mahrom dan tidak boleh bagi seseorang masuk (menemui) wanita 

kecuali wanita tersebut bersama mahromnya".  

Demikian indahnya syari'at Islam yang telah menempatkan kaum 

Hawa (para wanita) pada tempatnya yang paling mulia. Tidaklah 

syari'at membuat aturan semisal itu melainkan untuk 

kemaslahatan dan terjaganya kehormatan kaum Hawa, bila aturan 

tersebut ditaati maka buah yang akan dipetik adalah ketenangan, 

ketentraman, kedamaian dan kebahagian hidup baik di dunia ini 

maupun di akhirat kelak, dan bila dilanggar maka kenistaan, 

penderitaan dan kesengsaraan yang akan dirasa,  

Alloh Ta'ala berkata:"Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, 

maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan 

kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang sholih 

baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan 

beriman, maka mereka akan masuk Jannah (surga), mereka diberi 

rezqi di dalamnya tanpa hisab". (Ghofir: 40). 

 

Dan bila syariat dan aturan-aturannya tersebut dilanggar dan 

diselisihi maka petaka, penderitaan dan bencana akan Alloh Ta'ala 

timpakan, Alloh Ta'ala berkata: 

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut 

akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih". (An-Nur: 63). 

 

8. Menghadiri Majelis Ilmu. 

 

Alloh Ta'ala berkata: "Wahai orang-orang beriman apabila 

dikatakan kepada kalian: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", 

maka lapangkanlah niscaya Alloh akan memberi kelapangan untuk 

kalian. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kalian", maka berdirilah, 

niscaya Alloh akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. 

Dan Alloh adalah Al-Khobir atas apa yang kalian kerjakan". (Al-

Mujadilah: 11). 

Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam "Shohihnya" dari Abu 

Huroiroh Rodhiyallohu 'Anhu, bahwa Rosululloh Shollallohu 

'Alaihi wa Sallam berkata: 

 

 و�� ا1234 إ0/ &�%$� .* -* هللا #�� ��)� �+* ��()' &�%$� #�" و�!()� �! .:9 78 56م ا

 وA�EIH ا-�H)1 وA�E+FG ا-�C@ A���� 12+D-9 إ� .+A�B و%(�ار#5@* هللا ?(�ب �(�5ن  هللا .+5ت

1DJK
 ا

"Dan barangsiapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka 

untuk menuntut ilmu maka Alloh akan memudahkan baginya jalan  
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menuju Jannah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari 

rumah-rumah Alloh (masjid) yang mereka membaca kitab Alloh 

(Al-Qur'an) dan mereka saling mengajarkannya diantara mereka 

melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, dan diliputi 

rohmat dan dinaungi oleh malaikat". 

 

9. Mentaati Ulil Amri (Penguasa dan Ulama) dan Mengembalikan 

Probkematika Umat Kepada Mereka. 

 

Alloh Ta'ala berkata:"Dan apabila datang kepada mereka suatu 

berita tentang keamanan ataupun ketakutan, lalu mereka 

menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rosul 

dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin 

mengetahui kebenarannya akan mengetahuinya dari mereka 

(Rosul dan ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rohmat 

Alloh kepada kalian, tentulah kalian mengikuti syaithon, kecuali 

sebagian kecil saja (di antara kalian)". (An-Nisa': 83). 

 

Alloh Ta'ala berkata:"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah 

Alloh dan taatilah Rosul(Nya), dan ulil amri di antara kalian. 

Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah dia kepada Alloh (Al-Quran) dan Rosul (Sunnahnya), 

jika kalian benar-benar beriman kepada Alloh dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik 

akibatnya". (An-Nisa': 59). 

 

10. Membenci dan Berlepas Diri dari Fitnah-fitnah. 

 

Betapa benar apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari 

Miqdad bin Aswad, bahwa Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam 

berkata: 

! ا-��+� إن
َ َ

  Mَ ِ2ّ�ن، ُ

َ
RIِ-+� إن ا�ا-� !

َ َ

  Mَ ِ2ّ�ن، ُ

َ
RIِ-+� إن ا�ا-� !

َ َ

  Mَ ِ2ّ�ن، ُ

َ
RIِ-ا !

َ

 اْ.ُ(7Tِِ◌  و

 ◌َ،VWX� �Y5ا
َ
-* \3]� �5ا أي( �  

"Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan 

dari fitnah, sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang 

dijauhkan dari fitnah, sesungguhnya orang yang bahagia adalah 

orang yang dijauhkan dari fitnah, dan bila diberi cobaan maka dia 

bersabar, maka betapa mengagumkan (kebahagian yang 

dimilikinya)".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buletin AL-AMIN 

Edisi: 15/Jum'at/16/4/1436 

 

 

 

 

 

 األمين
SEBAB-SEBAB MERAIH KEAMANAN DAN 

KETENANGAN DALAM KEHIDUPAN TANGGA, 

BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN 

BERNEGARA 

 Aِ�ْ]ِ  *ِ
َّ
Hَْ)ِ!  ا-� Aِ+Hِ ا-�َّ  ا-�َّ  

�ُ� , -�)($aن وا-��6]1, ا-��
aن رب ` اا4_)�َbْ
َ
*َ  � أْن  وأ

َ
ُ*، bَِ�%َ"  � َوHَْ�هُ  هللاُ  إ� إ-

َ
-  �ُ�bأنَّ  وأ 

ً�ا * �ْ]ُ�ه ُ�َ�)َّ
ُ
[�� أ��. وَر5#ُ- : 

Diantara sebab-sebab tergapainya keamanan dan ketentraman 

dalam berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

adalah: 

1. Berislam (Memeluk Agama Islam). 

Bila seseorang telah memeluk agama Islam dan menjalankan 

segala aturan-aturan dan syari'at-syari'atnya maka dia telah 

berada di puncak keni'matan, yang keni'matan tersebut meliputi 

ketenangan, keamanan dan ketentraman hidup, Alloh Ta'ala 

berkata tentang agama Islam yang telah sempurna ini: 

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, 

dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Ku-

ridhoi Islam itu sebagai agama bagi kalian". (Al-Maidah: 3). 

Syari'at Islam telah memberikan jaminan kepada siapa saja yang 

mau memeluk Islam dengan jaminan keamanan dan ketenangan 

hidup, di dalam "Ash-Shohihain" dari Abu Huroiroh 

Rodhiayallohu 'Anhu bahwa Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa 

Sallam berkata: 
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« ِ�ْ�ُت 
ُ
ْن  أ

َ
�eَِ�  أ

َ
6

ُ
�َس  أ g ا-2َّ َّhHَ ُ�وا�َFْiَ  ْن

َ
  أ

َ
�  َ*

َ
*ُ  ِإ�َّ  ِإ-

َّ
نَّ  ا-�

َ
ً�ا َوأ ِ*، َرُ#5ُل  ُ�َ�)َّ

َّ
، َوُ%ِ$+ُ)5ا ا-�

َ
ة

َ
K َّX-ا 

، َوُ%5eُkْا
َ
�ة

َ
l َّC-ا ا

َ
mِذ

َ
5ا �

ُ
��َ

َ
�  "َ-ِ

َ
Xَ�َ gُ)5ا ذ ِnّ�ِ  AْYُِدَ��َء  Aْ�ُ

َ
5َ�ْا-

َ
ِم، ِ.qّ�َِ  ِإ�َّ  َوأ

َ
K#ْrِ  Aْ�ُsُ��َHَِو /

َ
T�َ 

 *ِ
َّ
 .«ا-�

"Aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi: 

Tidak ada sesembahan yang haq disembah kecuali Alloh, dan 

Muhammad adalah Rosululloh, menegakan sholat, menunaikan 

zakat, jika mereka mengerjakan yang demikian itu maka 

terlindungi dariku darah-darah mereka, harta-harta mereka 

kecuali dengan haq Islam, dan perhitungan mereka kepada Alloh". 

2. Bertauhid dan Beriman. 

Alloh Ta'ala berkata:"Dan Alloh telah berjanji kepada orang-orang 

yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang 

sholih bahwa Dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa 

di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang 

sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan 

bagi mereka agama yang telah diridhoi-Nya untuk mereka, dan 

Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah 

mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap 

beribadah kepada-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan 

sesuatu apapun. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) 

itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq". (An-Nuur: 55). 

3. Bertaqwa dan Bertawakkal. 

Allah Ta'ala berkata:"Barangsiapa bertaqwa kepada Alloh niscaya 

maka Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan 

memberinya rezqi dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan 

barangsiapa yang bertawakkal kepada Alloh niscaya Alloh akan 

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Alloh melaksanakan 

urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Alloh telah 

menentukan terhadap segala sesuatu". (Ath-Tholaq: 2-3). 

4. Dzikir (Mengingat Alloh). 

Alloh Ta'ala berkata:"Orang-orang yang beriman dan hati mereka 

manjadi tenteram dengan mengingat Alloh. Ingatlah, hanya 

dengan mengingat Alloh hati menjadi tenteram". (Ar-Ra'd: 28). 

5. Berpegang Teguh Kepada Kebenaran. 

Berpegang teguhnya seseorang kepada suatu kebenaran maka 

dengan sebab itu akan lenyap darinya segala macam yang tidak 

mencocoki dirinya dan tidak mencocoki kebenaran itu, juga akan 

memunculkan kebaikan yang dia senangi, baik itu berupa 

ketenangan, ketentraman dan kebahagian hidup, hal ini 

disebabkan dengan berkibarnya kebenaran dan lenyapnya 

kebatilan yang selalu mempengaruhi hidupnya, Alloh Ta'ala 

berkata: 
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"Dan katakanlah: "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah 

lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti 

lenyap. Dan Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi 

penawar dan rohmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-

Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zholim 

kecuali kerugian". (Al-Isro': 81-82). 

Kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang 

barang siapa berpegang teguh kepadanya maka Alloh Ta'ala akan 

memberinya penerang (cahaya) ke jalan yang lurus, yang dipenuhi 

dengan ketenangan dan ketentraman ketika seseorang mengikuti 

jalan tersebut, Alloh Ta'ala berkata: 

"(Dan mengutus) seorang Rosul yang membacakan kepada kalian 

ayat-ayat Alloh yang menerangkan segala sesuatu, supaya dia 

mengeluarkan orang-orang yang yang beriman dan yang 

mengerjakan amal sholih dari kegelapan menuju cahaya yang 

terang benderang. Dan barang siapa beriman kepada Alloh dan 

mengerjakan amal sholih niscaya Alloh akan memasukannya ke 

dalam Jannah (surga) yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; 

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, sesungguhnya Alloh 

memberikan rizqi yang terbaik baginya". (Ath-Tholaq: 11).  

Alloh Ta'ala juga berkata: 

"Dia-lah yang menurunkan kepada hamba-Nya Ayat-ayat yang 

terang (Al-Quran), supaya Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan 

kepada cahaya. Dan sesungguhnya Alloh benar-benar Ar-Rouf lagi 

Ar-Rohim terhadap kalian". (Al-Hadiid: 9). 

Alloh Ta'ala juga berkata: 

"Dia-lah yang memberi rohmat kepada kalian dan malaikat-Nya 

(memohonkan ampunan untuk kalian), supaya Dia mengeluarkan 

kalian dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). dan adalah 

Dia Ar-Rohim kepada orang-orang yang beriman". (Al-Ahzab: 43). 

 Alloh Ta'ala juga berkata: 

"Dan sungguh Kami telah mengutus Musa dengan membawa 

Ayat-ayat Kami, (dan Kami perintahkan kepadanya): "Keluarkanlah 

kaummu dari kegelapan yang menggulita kepada cahaya yang 

terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Alloh. 

Sesunguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Alloh) bagi setiap orang penyabar dan banyak 

bersyukur". (Ibrohim: 5).  

Alloh Ta'ala berkata: 

"Alif Lam Ro, (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu 

supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada 

cahaya terang benderang dengan izin Robb mereka, (yaitu) 

menuju jalan Robb yang Al-'Aziz lagi Al-Hamid". (Ibrohim: 1).  

Alloh Ta'ala juga berkata: 

"Dengan kitab Itulah Alloh menunjuki orang-orang yang mengikuti 

keridhoan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) 

Alloh mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada 

cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki 

mereka ke jalan yang lurus". (Al-Maidah: 16).  
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Alloh Ta'ala juga berkata: "Alloh pelindung orang-orang yang 

beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) 

kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-

pelindungnya adalah syaithon, yang mengeluarkan mereka dari 

cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya". (Al-Baqoroh: 257). 

Dan barang siapa melepaskan dirinya dan berpaling dari 

kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta tidak 

melaksakan apa yang disyari'atkan maka hidupnya tidak akan 

tenang, sama saja di dunianya atau pun di akhiratnya, 

 Alloh Ta'ala berkata:"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-

Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan 

Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan 

buta". Orang tersebut berkata: "Ya Robbku, mengapa Engkau 

membangkitkanku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya 

adalah seorang yang melihat?" Alloh berkata: "Demikianlah, telah 

datang kepadamu ayat-ayat Kami, lalu kamu melupakannya, dan 

begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan". Dan demikianlah 

Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak beriman 

kepada ayat-ayat Robbnya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu 

lebih berat dan lebih kekal". (Thoha: 124-127). 

 

6. Beramal Sholih. 

Dengan amalan sholih seseorang akan dapat meraih ketenangan 

hidup di dunia dan akan terjaga serta terpelihara jiwa raga, harta 

benda dan kehormatannya, dan anak keturunannya pun akan 

merasakan kebaikan tersebut, Alloh Ta'ala berkata: 

"(Berkata Khidhir kepada Musa): Adapun dinding rumah adalah 

kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada 

harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang bapak 

keduanya adalah orang sholih, maka Robbmu menghendaki agar 

supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan 

simpanannya itu, sebagai rohmat dari Robbmu". (Al-Kahfi: 82). 

Demikianlah pengaruh amal sholih terhadap pelakunya di dunia 

ini. Tidak hanya itu, namun diakhirat pun dia dapatkan kebaikan 

dan pengaruhnya, Alloh Ta'ala berkata:"Barangsiapa yang 

beramal sholih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 

dia beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan". (An-Nahl: 94).  

Dan Alloh Ta'ala berkata:"Barangsiapa yang mengerjakan amal-

amal sholih, baik laki-laki maupun wanita sedang dia orang yang 

beriman, maka mereka itu masuk ke dalam Jannah dan mereka 

tidak dianiaya walau sedikitpun". (An-Nisa': 124). 

 

7. Keharusan bagi Muslimah yang Safar untuk Ditemani 

Mahramnya. 


