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RINGKASAN MATERI TABLIG AKBAR 

 

Mahalnya Hidayah 
Ustaz Abu Haidar As Sundawy حفظه هللا 

 

Allah هلالج لج berfirman, 

َط ٱْلُمْستَِقٌمَ  َرَٰ  ٱْهِدنَا ٱلّصِ

“Tunjukilah kami jalan yang lurus.”1 

 Ayat ini mengupas secara mendalam tentang hidayah, ayat ini bisa menyebabkan 

kualitas salat kita meningkat karena penghayatan kita terhadap salat akan semakin baik, 

ayat ini berisi doa yang menjadi hak kita sepenuhnya terhadap Allah هلالج لج , ayat ini selalu kita 

baca minimal 17 kali sehari semalam di dalam salat kita. 

 Ihdi; beri hidayah, naa; kepada kami, Shiraatal Mustaqim; ke jalan yang lurus. Ada 

dua jenis hidayah. 

1. Hidayatul Irsyad wad Dilalah 

 Irsyad; bimbingan. Dhilalah; petunjuk. Hidayah yang merupakan bimbingan 

dan petunjuk bagi kita (bentuknya ilmu) maka Ihdinaa maknanya berikan kepada 

kami ilmu. Karena ilmu itu berisi bimbingan dan petunjuk, tentang Shirotol 

Mustaqim. 

 Sehingga ketika berdoa di dalam salat Ihdinas Shiraatal Mustaqiim; berikan 

kepada kami ilmu tentang Shiraatal Mustaqiim. Ilmu ini petunjuk, membimbing kita 

ke arah yang lurus dan diridai oleh Allah. 

Al-Qur’an penuh berisi ilmu yang merupakan bimbingan dan petunjuk. Oleh karena 

itulah Al-Qur’an juga oleh Allah disebut dengan sebutan Hidayah, Hudan2. 

Sebagaimana firman Allah, 

 

ْلُمتَِّقٌنَ  ٌَْب   فٌِِه   ُهدًى لِّ بُ  لَ  َر ِلكَ  ٱْلِكتََٰ  ذََٰ

“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk/hidayah bagi mereka 

yang bertakwa.”3 Maknanya berupa ilmu, penjelasan, bimbingan, penerangan, serta 

pencerahan bagi orang-orang yang bertakwa.  

 Dalam ayat lain Allah menyatakan, 

 

ذَا نَّ إ نَ  هَٰ ًْ  ٌَْهِديْ  اْلقُْراَٰ ًَ  ِللَّتِ ْقَومُ أ ِه  

                                                           
1
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2
 Petunjuk (Pent-) 

3
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“Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus”.4 

Dalam bentuk ilmu, berupa penjelasan ke jalan yang paling lurus. 

 Hidayah jenis yang pertama ini wajib dicari, dipelajari serta diperjuangkan 

karena hidayah dalam bentuk ilmu inilah yang bisa menuntun kita ke jalan yang 

lurus. Oleh karena itu Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

 

ٌَْضة   اْلِعْلمِ  َطلَبُ  ُمْسِلم   ُكلِّ  َعلَى فَِر  

“Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim”.5 Karena ilmu yang wajib dicari ini 

hidayah, kalau sudah dapat wajib untuk diajarkan, didakwahkan, diterangkan kepada 

orang lain.  

2. Hidayah Taufik 

 Hidayah dan Taufik bisa sinonim6, bisa berbeda maknanya. Sinonim kalau 

masing-masing disebut secara terpisah, contohnya “Semoga Allah memberi hidayah 

kepada kita” hidayah yang dimaksud namanya taufik, kemudian “Semoga Allah 

memberi taufik kepada kita” makna taufik disana sama dengan hidayah. 

 Tapi kalau dua-duanya disebut “Semoga Allah memberi hidayah dan taufik 

kepada kita” maka maknanya berbeda. Dua kata yang bilamana berjumpa maknanya 

berbeda, bila berpisah maknanya sama. Itu banyak dalam bahasa Arab, sehingga ada 

kaidah, 

 

 إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا

“Kalau berpisah maknanya sama, kalau bertemu maknanya berbeda.” Seperti 

contohnya Al birr dan Taqwa, sinonim. Akan tetapi ketika bertemu maknanya 

berbeda, 

ى   اْلبِرِّ  َعلَى َوتَعَاَونُْوا َوالتَّْقوَٰ  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”7 Al birr; 

melaksanakan perintah Allah, A- Taqwa; menjauhi larangan Allah. Tapi kalau kedua-

duanya berpisah maknanya mencakup kedua-duanya, At-Taqwa;melaksanakan dan 

menjauhi larangannya Al Birr; melaksanakan dan menjauhi larangannya. Contoh 

yang lainnya misalnya, Al Haul;kemampuan. Al-Quwah;kemampuan dan kekuatan. 

Tapi bila keduanya bertemu seperti, 

  

باهلل إل قوة ول حول ل   

 Al-Haul;kemampuan untuk meraih apapun yang bermanfaat. Al-

Quwwah;kemampuan untuk menolak setiap yang mudarat. Akan tetapi kedua-
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5
 HR. Ibnu Majah No.224, dari sahabat Annas bin Malik radiyallahu ‘anhu. 

6
 Persamaan (pent-) 

7
 QS. Al-Maidah: 2 
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duanya bermakna kemampuan atau kekuatan, dalam bahasa kita daya dan upaya. 

Hidayah dan taufik ini berupa dua,  

a. Keinginan/Masyiah/Irodah untuk melakukan ibadah amal saleh dan kebaikan. 

 Keinginan yang muncul dalam hati kita itu bukan hasil ikhtiar kita, bukan hasil 

usaha kita karena kita tidak bisa menghadirkan keinginan untuk melakukan 

sesuatu, keinginan ini pemberian Allah. Caranya Allah memberi hidayah kepada 

seseorang yaitu diberi keinginan untuk beramal saleh, untuk melakukan 

kebaikan. Allah هلالج لج berfirman, 

 

ُ  ٌََشآءَ  أَن إِلَّٓ  تََشآُءونَ  َوَما لَِمٌنَ  َرب   ٱّللَّ ٱْلعََٰ  

“Kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila 

dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.”8 

 Kita tidak bisa mengatur hati kita, kita tidak bisa manage hati kita, antara kita 

dengan hati dihalangi oleh Allah هلالج لج sebagaimana firma-Nya, 

 

ا  نَ  ٌَُحۡولُ  اّلٰلَ  نَّ أ َواۡعلَُمۡوۤۡ ٌۡ هِ إ نَّه ۤۡ َوأ َوقَۡلبِه   اۡلَمۡرءِ  بَ ٌۡ تُۡحَشُرۡونَ  لَ  

“dan Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan 

hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”9 

 Makanya Nabi ملسو هيلع هللا ىلص sering berdoa dan mengajarkan doa ini kepada kita,  

 

ِدٌنِكَ  َعلَى قَْلبِى ثَّبِتْ  اْلقُلُوبِ  ُمقَلِّبَ  ٌَا  

“Wahai Zat yang membolak-balikkan hati teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu” 

 Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

 

فُه حٌث ٌشاء ، ٌَُصّرِ من، كقلب  واحد   إنَّ قلوَب بنً آدم كلَّها بٌن إصبعٌن من أصابعِ الرحَّ

“Sesungguhnya hati-hati Bani Adam hampir seluruh manusia itu berada diantara 

dua jari di antara jari-jari Allah seperti satu hati lalu Allah balikan itu hati 

sekehendaknya”10 

b. Al Istitha’ah (kemampuan)  

 Setelah ada keinginan untuk berbuat baik, harus ada kemampuan dari segala 

segi. Dari segi kesehatan, waktu, tidak sedang sibuk, kondisi tidak hujan, juga dari 

segi finansial kalau itu membutuhkan biaya. Oleh karena itulah maka setelah 

Allah memberikan keinginan kepada seorang hamba untuk beramal saleh Allah 

berikan juga kemampuan untuk melakukan amal saleh ini, berpadulah dua hal ini 

antara keinginan dan kemampuan. Makanya nama taufik itu menyatu, taufik itu 

artinya melebur, maksudnya meleburnya/menyatunya dua unsur ini; keinginan 

untuk beramal dan kemampuan untuk meramal, lahirlah amalan itu.  
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 HR. Muslim dari Abdullah bin Amr bin ‘ash radiyallahu ‘anhu 
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 Kalau keinginan diberi oleh Allah, kemampuan juga diberi oleh Allah, Laa 

haula walaa quwwata illa billah;tidak ada kemampuan, kekuatan atau daya 

upaya baik untuk meraih hal yang manfaat ataupun untuk menolak hal yang 

mudarat kecuali semuanya itu dari Allah هلالج لج. Kalau sebuah ayat, hadis atau kalimat 

yang mengandung kata-kata Hidayah/hudan/Yahdi/ihdi seperti ayat ini,  

َط ٱْلُمْستَِقٌمَ  َرَٰ  ٱْهِدنَا ٱلّصِ

“Ya Allah Berikan Hidayah kepada kami ke jalan yang lurus.”11 

 Hidayah yang dimaksud keduanya, berikan ilmu tentang Shiratal Mustaqim 

dan berikan taufik kepada kami untuk mengamalkannya.  

 Jadi, di dalam doa Ihdina, di dalamnya ada permintaan ilmu, berikan kepada 

kami ilmu maknanya mudahkan kepada kami jalan-jalan untuk bisa memahami 

ilmu dan berikan taufik kepada kami untuk mengamalkan ilmu tersebut. 

 Hidayah berupa ilmu wajib dicari dan setelah dapat wajib dibagi. Hidayah 

Taufik wajib diikhtiarkan, di usahakan tapi kalau sudah dapat tidak bisa diberikan 

kepada orang lain. Para Nabi pun tidak memberikan hidayah taufik, hanya bisa 

memberikan Taufik Irsyad wa Dhilalah berupa ilmu, Nabi pemberi hidayah, 

dikatakan dalam Ayat,  

 

ِكنَّ  أَْحبَْبتَ  َمنْ  تَْهِدي لَ  إِنَّكَ  َ  َولََٰ   ٌََشاءُ  َمن ٌَْهِدي اّللَّ

“Sesungguhnya kamu (hai Muhammad) tidak akan dapat memberi hidayah 

(petunjuk) kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi 

hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki.”12 

 Maka tidak heran bila ada Nabi orang terdekatnya kafir contohnya istri Nabi 

Nuh dan istri Nabi Luth tidak diberi hidayah oleh Allah, jadilah mereka orang kafir 

bahkan menjadi simbol kekafiran, oleh Allah dikatakan dalam Alquran, 

 

ٌْنَ  َمثًَل  اّلٰلُ  َضَربَ  اْمَراَتَ  نُْوح   اْمَراَتَ  َكفَُروا ِلّلَِّذ ٌْنِ  تَ تَحْ  َكانَتَا لُْوط    وَّ ٌْنِ  ِعبَاِدنَا ِمنْ  َعْبدَ ُهَما َصاِلَح  فَلَمْ  فََخانَتَٰ

ٌْـًٔا اّلٰلِ  ِمنَ  َعْنُهَما ٌُْغِنٌَا ٌْلَ  َش قِ ٌْنَ  َمعَ  النَّارَ  ادُْخَل  وَّ الدَّاِخِل  

“Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Luth. 

Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara 

hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, 

tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari 

(siksaan) Allah; dan dikatakan (kepada kedua istri itu). Masuklah kamu berdua ke 

neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka).”13(QS At Tahrim 10). 

 Nabi Ibrahim ahli tauhid, bapaknya sendiri tukang bikin patung yang 

disembah oleh manusia, bapaknya Nabi Ibrahim hanya bisa diberi hidayah ilmu 

tapi tidak bisa diberi hidayah karena hidayah itu urusan Allah, sekali pun seorang 
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 QS. Al-Qasas: 56 
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Nabi termasuk Nabi kita Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, orang-orang terdekatnya ada yang kafir, 

Abu Tholib walaupun jasanya besar dia mati dalam keadaan musyrik, musuh 

besarnya  Abu Jahal dan Abu Lahab itu pamannya, tapi menjadi penentang 

dakwahnya Nabi. Cara agar mendapatkan hidayah dan taufik, 

1) Cari dulu Hidayah Irsyad wa dhilalah, pelajari ilmu (Al-Qur’an dan Sunnah), 

hadiri majelis-majelis ilmu. Walaupun hidayah ada di tangan Allah, tapi Allah 

menerangkan kepada manusia dalam banyak ayat dan hadis salah satunya 

menghadiri majelis ilmu. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

 

لَ  ِعْلًما فٌِهِ  ٌَْلتَِمسُ  َطِرٌقًا َسلَكَ  َوَمنْ  ُ  َسهَّ اْلَجنَّةِ  إِلَى َطِرٌقًا بِهِ  لَهُ  اّللَّ  

“Barangsiapa yang menelusuri suatu jalan yang keluar dari rumah sekadar 

untuk mencari ilmu, Allah akan permudah menuju surga.”14 

 Berkata para ulama diantaranya Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, 

beliau mengatakan, “Yang dimaksud Allah akan memudahkan bagi dia jalan 

menuju surga adalah Allah memberi hidayah taufik kepada dia karena keluar 

untuk mencari ilmu, Allah beri hidayah untuk beriman dan beramal saleh, 

iman dan amal saleh inilah yang akan memudahkan dia melenggang masuk 

kedalam surga.” 

 Mencari ilmu termasuk cara untuk meraih hidayah dari Allah هلالج لج. Dalam 

hadis riwayat Imam Bukhari diterima dari Muawiyah radhiyallahu ‘anhu Nabi 

  ,bersabda ملسو هيلع هللا ىلص

 

الدٌن فً ٌفقهه خٌرا به هللا ٌرد من  

“Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah (maksudnya Siapa orang 

yang akan diberi hidayah oleh Allah untuk memperoleh kebaikan (pent-)), 

Allah akan pahamkan dia tentang agama.” 

 Jika seseorang sudah paham tentang agama, berilmu tentang agama, 

ilmunya itu memotivasi dia untuk beriman, beramal saleh, berbuat kebaikan, 

menjauhi dosa dan maksiat yang diharamkan. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

 

ٌْلَة   ٌَْوم   فًِ َرْكعَةً  َعْشَرةَ  اِثْنَتَا َصلَّى َمنْ  ًَ  َولَ ٌْت   بِِهنَّ  لَهُ  بُنِ اَْلَجنَّةِ  فًِ بَ  

“Barangsiapa yang menjaga 12 rakaat salat dalam sehari semalam Allah 

buatkan bagi dia istana di surga.” Dalam hadis riwayat Imam at-tirmidzi 

dirinci 12 rakaat itu; dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur, 

dua rakaat setelah zuhur dua rakaat setelah magrib, dua rakaat setelah isya. 

 Maka orang yang tahu akan tentang itu akhirnya beramal, akhirnya 

lahirlah kebaikan darinya bermula dari pemahaman dia tentang agamanya, 

makanya tak heran kalau Nabi mengatakan, “Barangsiapa yang dikehendaki 

kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat dia paham tentang agamanya, 
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setelah paham tentang agama dia akan mengamalkan agama tersebut dan 

dari sana lahir kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. 

2) Menjaga Mulut/ Lisan 

 Lisan hanya digunakan untuk mengatakan hal-hal yang baik, 

hindarkan dari ucapan-ucapan yang buruk yang membuat orang tersinggung. 

Jangan berdusta, jangan menggibah, jangan mencela, jangan menghina, 

jangan menyakiti siapa pun dengan lisan kita. Gunakan untuk kebaikan, 

contohnya baca Al-Qur’an, berzikir, berdoa, mengajarkan ilmu dan 

mempelajari ilmu, beramar makruf nahi mungkar dengan cara yang tidak 

mungkar, menyuruh orang lain berbuat baik dengan cara yang baik, melarang 

orang lain dari kemungkaran tidak dengan cara yang mungkar.  

 Lisan Anugerah sekaligus amanah dengan lisan kita bisa ungkapkan 

segala hal, sekaligus amanah.  Allah berfirman, 

 

ٌْنِ   ٌِْن  َوِلَسانًا َوَشفَتَ ٌْنَ  أَلَمْ  نَْجعَل لَّهُۥ َع

"Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata,  Lidah dan 

dua buah bibir.”15 

 Mata membuat kita bisa melihat apapun tapi ini amanah, ketika mata 

digunakan untuk melihat hal yang Allah haramkan kelak ada 

pertanggungjawabannya, ini amanah harus dijaga sekaligus anugerah. Lisan 

dan dua bibir juga ini anugerah sekaligus amanah jangan asal ngomong, kalau 

digunakan untuk kebaikan akibatnya Allah akan memberikan hidayah taufik 

kepada dia, barangsiapa yang menggunakan lisannya untuk kebaikan, baca 

Al-Qur’an, setelahnya Allah akan memberikan taufik hidayah untuk beramal 

saleh lainnya, berdzikir, memberi nasihat yang baik dengan cara yang baik 

kepada kawan, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, maka semua ucapan lisan 

mengakibatkan Allah akan memberikan hidayah dan taufik kepada orang itu, 

sebuah ayat yang sering dibaca oleh khatib, para ustaz di awal khutbah atau 

kajian-kajian. Allah هلالج لج berfirman, 

 

ٓاٌَ َها ٌْنَ  ٌَٰ َمنُوا الَِّذ ٌْدًا قَْولً  َوقُْولُْوا اّلٰلَ  اتَّقُوا اَٰ لَُكمْ  لَُكمْ  يُْصِلحْ   َسِد ۗ   ذُنُوبَُكمْ  لَُكمْ  َويَْغِفرْ  أَْعَمَٰ  

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu 

amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu.”16
 

 Berkata Imam Ibnu Katsir ini juga dinukil oleh Syekh Muqbil bin Hadi 

Al Wadi dalam sebuah kitab Wasiati Linnisaa, kata Imam Ibnu Katsir “Ucapan 

yang baik itu ucapan yang lurus, tidak ada penyimpangan, tidak ada dosa, 

tidak ada keburukan di dalamnya.” 
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 Kenapa dibaca yuslih lakum amalakum wa yaghfirlakum dzunubakum, 

tidak yuslihu padahal ini  fi'il mudhori, hukum asalnya Rafa tapi kenapa jazm? 

Yuslih lakum a’malakum sebab  jawab dari qulu qaulan sadida. Jawab dari 

syarat itu, ada hubungan sebab akibat, karena sebab mengatakan perkataan 

yang baik akibatnya Allah akan salehkan amal-amal kamu yang dimaksud 

Allah mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir Allah memberi 

hidayah taufiq kepadamu untuk beramal saleh, karena berkata yang baik 

Allah berikan taufik hidayah untuk beramal saleh setelahnya. Setiap amal 

saleh, Allah balas kontan di dunia dan ada balasan yang ditunda di akhirat.  

Balasan yang kontan di dunia salah satunya Allah beri hidayah untuk 

melakukan amal saleh.  

3) Bersikap Jujur  

 Bersikap, berucap, berniat, berperilaku yang jujur. Jujur bukan hanya 

ucapan namun termasuk di dalamnya sikap, niat dan lain-lain. Niat yang jujur 

itu ikhlas. Lawan dari jujur dusta.  Niat yang ria, tidak ikhlas adalah niat yang 

dusta. Jujur dipastikan termasuk amalan pengundang hidayah dari Allah, kata 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, 

 

ٌُْكمْ  دْقِ  َعلَ دْقَ  نَّ فَإ بِالّصِ اْلَجنَّةِ  لَىإ ٌَْهِديْ  اْلبِرِّ  نَّ إو اْلبِرِّ  لَىإ ٌَْهِديْ  الّصِ  

“Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada 

kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga.”17 

 Wajib kamu jujur, karena kejujuran memberi Hidayah sepeda albirr; 

takwa, salah satu diantara nama Allah adalah Al Birr dan Al Barr.  

 

ِحٌم  إِنَّهُۥ ُهَو ٱْلبَر  ٱلرَّ

“Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.”18 

 Bentuk Al Birr ada dua, 

a) Melakukan kebaikan yang sebelumnya tidak dilakukan. 

b) Berhenti dari keburukan yang selama ini selalu dilakukan.  

 Al Birr mencakup makna berhenti dari dosa berhenti dari maksiat 

karena takut azab. Termasuk tidak jadi melakukan perbuatan buruk yang 

tadinya sudah diniatkan karena takut dosa. 

 Keduanya termasuk ke dalam kata Al Birr. Al Birr dalam bahasa kita 

disebut kebaikan.  

 Kata Nabi ملسو هيلع هللا ىلص wajib kamu jujur, karena jujur menuntun kalian untuk 

berbuat Al Birr, artinya kamu diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan 

kebaikan-kebaikan yang selama ini tidak kamu lakukan atau diberi 

hidayah untuk berhenti dari keburukan yang selama ini sudah menjadi 

kebiasaan. 
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 Kejujuran termasuk salah satu diantara cara memperoleh hidayah 

Allah. Intinya bukah hanya kejujuran, bukan hanya ucapan baik, seluruh 

ibadah amal saleh, perbuatan baik itu mengundang turunnya hidayah dari 

Allah. 
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