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Perbuatan Zuhud 

  Beberapa kiat untuk mengukir zuhud di dalam diri kita supaya ibadah 

kita diterima Allah sebagai proses pendekatan diri kita kepada Allah akan Allah 

berikan nilai yang maksimal kepada diri kita. Kekuatan iman seseorang hamba, 

berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah taqwa. Iman ini bertambah 

ketika kita beribadah kepada Allah dan berkurang ketika kita berbuat maksiat 

kepada Allah. Maka kezuhudan seorang hamba ditentukan kepada tingkat 

keimanannya. Nabi senantiasa mengingatkan kepada kita untuk perbaharui 

imanmu. Contohnya kita yang melawan rasa kantuk dan meninggalkan tempat 

tidur yang empuk dan bergegas pergi untuk bermunajah kepada Allah SWT. Ini 

merupakan bentuk kezuhudan yang luar biasa sekali, bentuk dari realisasi 

iman kita kepada Allah.  

Mengingat segala hal yang mengiringi kematian ini kita akan ingat 

ketika kita nantinya berada di alam barzah dan Allah menanyakan segala 

sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan kelak. Dengan hal ini kita akan 

sedikit tertawa dan lebih banyak menangis, akan lebih sedikit senda gurau dan 

lebih banyak serius untuk taat kepada Allah Swakarya. Muncullah sifat zuhud 

ketika beribadah kepada Allah dan zuhud dalam menggunakan harta yang 

diberikan oleh Allah SWT. Segala sesuatu di bumi ini membawa kita untuk lalai 

kepada Allah. Maka dari itu kita tanamkan sifat zuhud ini agar kita tidak lalai 

karena kehidupan dan dunia yang hanya bersifat sementara ini, dan kita tidak 

melihat kebahagiaan di dunia ini sebagai kebahagiaan yang luar biasa karena 

segala sesuatu yang ada di bumi ini merupakan hal-hal yang fatamorgana. 

Sesungguhnya dihari nanti kita akan dipertanyakan segala sesuatunya 

yang telah kita jalani. Pendengaran, penglihatan, dan hati kita sesungguhnya 

akan ditanya oleh Allah. Ketika kita bersaksi mulut kita akan dikunci, dan 

organ lain yang akan berbicara. Kemana kita akan lari? Kemana kita akan 

sembunyi? Semuanya dalam pantauan Allah SWT. 

Maka dari itu apabila zuhud kita tanamkan dalam hati Insya Allah 

zuhud akan terbawa di kehidupan dan perbuatkan kita sehari-hari. Tujuan 

yang kita capai apabila mempunyai sifat zuhud adalah mengharap cinta dan 



 

ridha Allah. Orang-orang yang dicintai Allah adalah orang yang berbuat 

kebaikan, ketika terjadi dialog rasul dengan Jibril ditanyakan ditanyakan apa 

itu iman ? , apa itu islam ? apa itu ihsan  ? jawabannya bahwa kamu 

melakukan sesuatu ibadah seakan-akan engkau melihat Allah memang kamu 

tidak bisa melihat Allah tapi Allah bisa melihat kamu. Analogi dalam 

kehidupan kita mungkin mudah saja ketika kita melakukan pekerjaan sendiri 

dirumah mungkin kurang baik hasilnya tapi bandingkan dengan pekerjaan 

apabila ada penilai, ada evaluasi, ada orang yang melihat memberikan 

penghargaan kepada kita tentu kita akan bekerja dengan baik  artinya kita 

ingin nampakkan kepada orang lain, sehingga hasilnya bagus, maka ibadah 

yang kita lakukan ini ihsan karena Allah SWT dan kita tampilkan yang terbaik 

ketika shalat. Kita laksanakan seakan-akan shalat itu yang  terakhir kamu 

lakukan evaluasi setelah shalat maka akan kita tampilkan yang terbaik. Allah 

cinta kepada orang yang tawakal, tawakal bukanlah menyerahkan diri begitu 

saja tapi dibarengi dengan usaha Allah cinta kepada orang yang seperti itu. 

Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan keadilan,  berbuatlah keadilan 

karena itu mendekatkan diri kamu kepada taqwa, paling tidak kita adil pada 

diri sendiri, keluarga, sesama teman. Bukanlah makna adil itu bagi sama rata 

tapi kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya,  Allah cinta kepada 

seperti ini. Allah cinta kepada orang yang sabar, shalat, haji yang kita 

laksanakan dengan dana berjuta-juta tanpa sabar menjaga ke mabrurannya 

kita tidak sabar untuk supaya tidak ria dari amal yang kita kerjakan sungguh 

ibadah haji tidak ada maknanya.   Maka mohonlah perlindungan kepada Allah 

dengan sabar dan shalat Allah cinta kepada orang yang sabar. Allah cinta 

kepada orang yang bertaqwa orang yang bertaqwa, didasari oleh nilai iman 

tadi maka Allah panggil  hai orang-orang yang beriman sudah kita ucapkan 

dengan lisan kita benarkan dengan hati lantas kita realisasikan dengan 

kehidupan sehari-hari baru Allah panggil taqwalah kamu pada Allah Allah cinta 

kepada orang bertaqwa. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan Allah 

cinta kepada orang yang senantiasa membersihkan diri yang membersihkan 

dirinya dia bersihkan hartanya Allah cinta orang yang bertaubat dan yang 



 

membersihkan diri. Allah cinta kepada orang yang berjuang di jalannya yang 

mereka menyusun shaf barisan-barisan yang rapi seperti bangunan yang 

dibangun dengan baik. Maka Zuhud  kita termasuk  orang-orang yang Allah 

sebutkan tadi Insya Allah kita menjadi kekasih Allah SWT  sebagaimana 

Rasullullah. Baru sinergi nanti dengan panggilan Allah hai jiwa yang tenang 

yang berhasil dalam kehidupan ini kembalilah kamu kepada tuhanmu dengan 

ridha dan di ridhai kita ridha kepada Allah dan Allah meridhai kita. Jadi cinta 

tidak bertepuk sebelah tangan maka Allah masukkan kita kedalam golongan 

hamba-hamba  yang saleh Allah akan menggandengkan kita dengan para nabi 

dan rasul , para syuhada dan orang-orang yang menjalani kebenaran . Mudah-

mudahan bermanfaat. 

 


