
 

 

“Cinta”.  Perkataan yang biasa kita 

dengar dan ungkapkan.  Setiap manusia 
yang berpeluang hidup di muka bumi ini 
pasti mengalami perasaan cinta.  
Manusia memang dilahirkan secara 

fitrahnya mempunyai perasaan cinta. 

Seorang ibu sanggup berkorban nya-
wa untuk anaknya kerana cintanya 
kepada anak.  Seorang bapa 

sanggup berkorban harta dan tenaga 
kerana perasaan cintanya kepada keluarga.  
Seorang penuntut sanggup mengharungi susah 
dan payah kerana cintanya kepada ilmu.  
Seorang perwira sanggup berkorban jiwa 
kerana cintanya kepada tanahair.  Seorang 
hartawan sanggup berkorban masa dan maruah 
kerana cintanya kepada harta.  Dan seorang 
pencinta kononnya sanggup merentasi lautan 
berapi lantaran cintanya kepada kekasihnya.  
Secara dasarnya, kita sanggup berbuat apa 
sahaja kerana ingin menjaga dan mengejar 

cinta. 

Itulah cinta.  Ia fitrah.  Dan ia juga boleh men-
jadi fitnah.  Ia boleh menjadikan seseorang 
mulia atau hina.  Ia bisa merubah manusia 
menjadi lebih baik di sisi Tuhan dan manusia.  
Dan ia bisa juga menjatuhkan nilai seseorang 

dari sudut pandangan Tuhan dan manusia. 

Sudah lama kita menjalani kehidupan ini.  Dan 
sudah banyak kali perkataan „cinta‟ kita 
ungkapkan dan luahkan.  Di kesempatan yang 
terbatas ini, marilah kita bermuhasabah.  Mu-
hasabah tentang cinta.  Mudah-mudahan mu-
hasabah ini bisa menyedarkan kita semua akan 
di mana letak duduknya rasa cinta kita?  Di 
tempat yang sepatutnyakah?  Atau sudah 

tersasarkah cinta kita selama ini? 

1.  Orang yang beriman sangat cinta kepada 

ALLAH 

Firman ALLAH Ta`ala yang maksudnya: 

   Dan di antara manusia ada Dan di antara manusia ada Dan di antara manusia ada 
orangorangorang---orang yang menyembah orang yang menyembah orang yang menyembah 

tandingantandingantandingan---tandingan selain ALLAH; tandingan selain ALLAH; tandingan selain ALLAH; 
mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintainya sebagaimana 
mereka mencintai ALLAH.  Adapun mereka mencintai ALLAH.  Adapun mereka mencintai ALLAH.  Adapun 
orangorangorang---orang yang beriman sangat orang yang beriman sangat orang yang beriman sangat 
cinta kepada ALLAH...”cinta kepada ALLAH...”cinta kepada ALLAH...”      (Surah al-

Baqarah: ayat ke-165) 

2.  Amaran Kepada Yang Meletakkan Cinta 
Kepada Makhluq Melebihi Cinta Kepada    

ALLAH. 

Firman ALLAH Ta`ala yang maksudnya: 

   Katakanlah:  ”Jika bapaKatakanlah:  ”Jika bapaKatakanlah:  ”Jika bapa---
bapa, anakbapa, anakbapa, anak---anak, saudaraanak, saudaraanak, saudara---

saudara, isterisaudara, isterisaudara, isteri---isteri, kaum keluar-isteri, kaum keluar-isteri, kaum keluar-
gamu, harta kekayaan yang kamu gamu, harta kekayaan yang kamu gamu, harta kekayaan yang kamu 
usahakan, perniagaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu 
khuatiri kerugiannya, dan tempat khuatiri kerugiannya, dan tempat khuatiri kerugiannya, dan tempat 
tinggal yang kamu sukai, adalah tinggal yang kamu sukai, adalah tinggal yang kamu sukai, adalah 
lebih kamu cintai dari ALLAH dan lebih kamu cintai dari ALLAH dan lebih kamu cintai dari ALLAH dan 
RasulRasulRasul---NYA dan dari berjihad di jalanNYA dan dari berjihad di jalanNYA dan dari berjihad di jalan
---NYA, maka tunggulah sampai ALLAH NYA, maka tunggulah sampai ALLAH NYA, maka tunggulah sampai ALLAH 
mendatangkan keputusanmendatangkan keputusanmendatangkan keputusan---NYA.”  NYA.”  NYA.”  
Dan ALLAH tidak memberi petunjuk Dan ALLAH tidak memberi petunjuk Dan ALLAH tidak memberi petunjuk 
k e p a d a  o r a n gk e p a d a  o r a n gk e p a d a  o r a n g --- o r a n g  y a n g o r a n g  y a n g o r a n g  y a n g 

fasiq.”fasiq.”fasiq.”      (Surah at-Taubah: ayat ke-24) 

Muhasabah Cinta 

An-Nasihah 
K E L U A R A N  K E - 7  U N T U K  S E B A R A N  U M U M  -  P E R C U M A   

Berpesan-pesan dengan kebenaran & kesabaran 

(Bersambung di muka surat 2) 

Ucapan yang paling 
disukai oleh ALLAH 

ialah empat: 

 

 ُسْبَحاَن اهلِل

(Maha Suci ALLAH) 

 

 اْلَحْمُدِلَّلِه

(Segala Pujian Untuk 
ALLAH) 

 

 اَل ِاَلَه ِااَل اهلُل

(Tiada Tuhan Selain 
ALLAH) 

 

 اهلُل َاْكَبُر

(ALLAH Maha Besar) 

 

-HR Muslim (3/1685) 

 ALLAH yang jadikan kita.  ALLAH yang beri rezeki kepada kita.  ALLAH yang jadikan kita.  ALLAH yang beri rezeki kepada kita.  ALLAH yang jadikan kita.  ALLAH yang beri rezeki kepada kita.     

ALLAH yang menjaga kita.  ALLAH yang menjaga kita.  ALLAH yang menjaga kita.     

Tapi mana perginya cinta kita kepadaNYA?Tapi mana perginya cinta kita kepadaNYA?Tapi mana perginya cinta kita kepadaNYA?   



M U K A  S U R A T  2  

Muhasabah Cinta 

Cukuplah dengan 2 ayat al-Quran di atas 
bagi kita mula bermuhasabah.  Jika sela-
ma ini kita telah meletakkan cinta dan 
perhatian kepada makhluq, nah mulai 
hari ini marilah kita letakkan semula 
rasa cinta dan kasih itu di tempat yang 
sepatutnya.  Menyedari bahawa me-
letakkan cinta kepada ALLAH mengatasi 
segala-galanya, kita mesti membuktikan 
rasa cinta itu.  Tidak cukup dengan han-
ya kalimah “aku cintakan ALLAH” atau 
“ALLAH adalah segala-galanya buatku” 
atau seumpama dengannya.  Ia mesti 

dibuktikan! 

ALLAH subhanahu wata‟ala telah berfir-
man di dalam al-Quran tentang pembuk-
tian cinta kepada ALLAH adalah dengan 
mengikuti segala suruhan dan perintah 
yang disampaikan oleh Rasulullah sallAl-

lahu „alaihi wasallam yang maksudnya: 

   Katakanlah: “Jika kamu Katakanlah: “Jika kamu Katakanlah: “Jika kamu 
(benar(benar(benar---benar) mencintai benar) mencintai benar) mencintai 

ALLAH, ikutilah aku, niscaya ALLAH, ikutilah aku, niscaya ALLAH, ikutilah aku, niscaya 
ALLAH mengasihi dan mengam-ALLAH mengasihi dan mengam-ALLAH mengasihi dan mengam-
puni dosapuni dosapuni dosa---dosamu.” ALLAH  dosamu.” ALLAH  dosamu.” ALLAH  
Maha Pengampun lagi Maha Maha Pengampun lagi Maha Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.”Penyayang.”Penyayang.”  (Surah ali-Imran: ayat 

ke-31) 

Justeru, bagi merealisasikan rasa cinta 
kepada ALLAH, kita juga mesti meletak-
kan rasa patuh dan cinta kepada 
Rasulullah sallAllahu „alaihi wasallam.  
Al-hubb (cinta) dan al-ittiba‟ (ikut) 
Rasulullah sallAllahu „alaihi wasallam 

adalah suatu yang dituntut agama. 

Muslimin-muslimat sekalian, 

Sudah banyak rasa kecewa menyinggahi 
jiwa kita.  Sudah tidak terkira kita rasa 
sedih apabila orang yang kita cintai 
membuat sesuatu yang tidak kita sukai.  
Sudah acap kali kita didatangi keresahan 
apabila harta yang kita cintai hilang 
atau berubah hakmilik.  Ya, cinta kepa-
da makhluq past i  mengundang 

kekecewaan. 

Sekiranya cinta dan kasih diletakkan 
kepada ALLAH melebihi rasa cinta kita 
kepada makhluqNYA, nescaya kita tidak 
akan didatangi kecewa.  Sedih yang 
melanda akan segera terubat apabila 
cinta kepada ALLAH menguasai jiwa.  
Malah, j iwa akan hidup dalam 
ketenangan dan kemanisan iman akan 

mula menyerap ke dalam jiwa. 

Dari Anas radhiAllahu „anhu, dia berkata 
bahawa Nabi sallAllahu „alaihi wasallam 

bersabda yang maksudnya: 

“   Ada tiga hal yang barang Ada tiga hal yang barang Ada tiga hal yang barang 
siapa mengamalkannya, siapa mengamalkannya, siapa mengamalkannya, 

maka ia dapat menemukan maka ia dapat menemukan maka ia dapat menemukan 
manisnya iman, iaitu orang manisnya iman, iaitu orang manisnya iman, iaitu orang 
yang lebih mencintai ALLAH yang lebih mencintai ALLAH yang lebih mencintai ALLAH 
dan Rasuldan Rasuldan Rasul---NYA daripada yang NYA daripada yang NYA daripada yang 
lain, mencintai orang lain han-lain, mencintai orang lain han-lain, mencintai orang lain han-
ya kerana ALLAH, tidak suka ya kerana ALLAH, tidak suka ya kerana ALLAH, tidak suka 
kembali ke dalam kekufuran kembali ke dalam kekufuran kembali ke dalam kekufuran 
( s e t e l a h  A L L A H  m e -( s e t e l a h  A L L A H  m e -( s e t e l a h  A L L A H  m e -
nyelamatkannya) sebagaimana nyelamatkannya) sebagaimana nyelamatkannya) sebagaimana 
ia tidak suka dilemparkan ke ia tidak suka dilemparkan ke ia tidak suka dilemparkan ke 
dalam neraka.”dalam neraka.”dalam neraka.”  (Sahih Muslim 

No.60) 

Semoga tulisan yang ringkas ini bisa 
mencetus rasa ingin memperbaiki rasa 
cinta kepadaNYA.  Mudah-mudahn kita 
semua tergolong di dalam kumpulan 
manusia yang meletakkan dambaan cin-
ta dan redha ALLAH sebagai yang utama, 

amin… 

WAllahu A‟lam. 

* D i p e t i k  d a r i :   http://
muzir.wordpress.com/2009/11/24/
muhasabah-cinta/   

Jika ada manfaat pada risalah ini, silalah buat salinan dan sebarkan atau ditampal di papan-papan kenyataan 

masjid/surau/pejabat/rumah.  Semoga usaha tuan/puan diganjari ALLAH dengan kebaikan yang banyak, amin. 

Muat turun An-Nasihah di: 

www.muzir.wordpress.com 

(dari muka surat depan) 
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