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Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Segala puji bagi Alloh, Tuhan semesta alam. Sholawat 
dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad saw. 

Ketika memasuki Januari 2013, kita melihat di berbagai media 
hujan mengguyur sebagia besar wilayah Indonesia. Lebatnya hujan 
menyebabkan banyak terjadi bencana banjir dan tanah longsor di berbagai 
tempat. Bahkan Jakarta, Ibukota Indonesia, mengalami kelumpuhan karena 
banjir yang melanda. 

Sahabatku, hujan sebenarnya adalah sebuah berkah, namun 
nyatanya ia malah menjadi musibah. Dalam kesempatan kali ini kami ingin 
menyampaikan 9 peringatan dan peristiwa yang berkaitan dengan hujan, 
yang tentu saja berdasarkan Qur’an dan Sunnah. Semoga 9 peringatan dan 
peristiwa tersebut bisa membuat keimanan kita senantiasa bertambah. 

Wassalaamualaikum warahmatullah wabarakatuh 

Alamat Redaksi : Jl. Ngagel Madya No. 83 Surabaya Telp. 031-5039285
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Orang Bisa Menjadi Orang Bisa Menjadi 
Kafir Karena Hujan

Dari Zaid bin Khalid r.a., katanya: 
"Rasulullah s.a.w. shalat Subuh bersama kita 
sekalian di Hudaibiyah yaitu di tanah bekas 
terkena siraman air hujan dari langit yang 
terjadi pada malam harinya itu. 

Setelah beliau s.a.w. selesai shalat, 
lalu menghadap kepada orang banyak, 
kemudian bersabda: "Adakah engkau 
semua mengetahui apa yang difirmankan 
oleh Tuhanmu semua?" 

Para sahabat menjawab: "Allah dan 
RasulNya itulah yang lebih mengetahui." 
Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Allah Ta'ala 
berfirman: "Berpagi-pagi diantara hamba-
hambaKu itu ada yang menjadi orang 
mu'min dan ada yang menjadi orang kafir. 

Adapun orang yang berkata: "Kita 
dikarunia hujan dengan keutamaan Allah 
serta dengan kerahmatanNya, maka yang 
sedemikian itulah orang mu'min kepadaKu 
dan kafir kepada bintang. Adapun orang 
yang berkata: "Kita diberi hujan dengan 
berkahnya bintang Anu atau Anu, maka 
yang sedemikian itulah orang yang kafir 
padaku dan mu'min kepada bintang." 
(Muttafaq 'alaih)

Sahabatku, hujan adalah sebuah 
berkah bagi orang yang beriman. Dengan 
hujan itu Allah menumbuhkan berbagai 
macam tanaman, menghidupkan bumi yang 
telah mati dan gersang. 

Untuk itu sudah seharusnyalah 
orang yang beriman dengan turunnya hujan 
itu menjadi semakin beriman. Karena 
dengan adanya hujan juga menjadi 
pertanda bahwa Allah masih mencintai 

mereka. 
Namun hujan – sebagaimana cerita 

di atas – ternyata juga menjadi ujian. Karena 
banyak orang yang beranggapan bahwa 
alam inilah yang menurunkan hujan. 
Mereka beranggapan bahwa bintang ini dan 
bintang itu yang menurunkan hujan. 

Sahabatku, betapa banyak kejadian 
alam di dunia ini adalah sebuah keajaiban 
yang satu demi satu kemudian terungkap 
proses terjadinya. Proses terjadinya hujan, 
angin, pergantian siang dan malam, 
semuanya memiliki penjelasan secara 
ilmiah. Manusia sering merasa bahwa dunia 
ini bisa ia atur dan sesuaikan. 

P a d a h a l ,   s e b a i k  a p a p u n  
pengetahuan manusia, ia tetap tidak bisa 
mengatur dunia ini. Yang bisa dilakukan 
h a n y a  m e n y e l a r a s k a n  t i n d a k a n -
tindakannya dengan sunnah yang telah 
ditetapkan oleh Allah. 

Mereka lupa bahwa dengan segala 
penjelasan ilmiah yang mereka miliki, itu 
semua tidak bisa mengalahkan izin Allah. 
Semua penjelasan sebab dan akibat itu 
s e m u a  t i d a k  b i s a  m e n g a l a h k a n  
keMahaBesaran Allah. 

Mereka yang beriman dengan sadar 
dan paham mengakui bahwa hujan yang 
diberikan oleh dengan berbagai proses yang 
menyertainya adalah dengan izin Allah. Ia 
tidak sekalipun meragukan bahwa hanya 
Allah sajalah yang bisa mengatur apapun 
yang terjadi di dunia ini. 

Wallahu a’lam  
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kaum tersebut. Hingga mereka sadar dan 
bertaubat kepada-Nya. 

Namun seringkali manusia tidak 
sadar. Mereka seakan-akan bisa mengatur 
alam semesta ini. Mereka lupa bahwa Allah 
sajalah yang bisa mengatur alam semesta 
ini. Dan karena kesalahan dan maksiat yang 
mereka lakukan, hujan ditahan oleh Allah. 

Maka berpikirlah sahabatku! 
Siapakah yang mengatur tinggi dan rendah 
permukaan bumi sehingga muncul 
perbedaan suhu? Dan karena sebab 
perbedaan suhu memunculkan perbedaan 
tekanan udara yang memunculkan angin. 
Dan angin memungkinkan uap air terbawa 
sehingga terkondensasi dan jatuhlah hujan. 

Oleh karenanya hujan juga ingin 
mengingatkanmu sahabatku, apa yang bisa 
kau lakukan ketika berhadapan dengan 
kebesaran kekuasaan dan kekuatan sistem 
alam yang telah Ia ciptakan di bumi ini? 

Bukankah kau lebih layak untuk 
tunduk di bawah kekuasaan-Nya? Karena 
memang sejatinya hidupmu juga berada 
dalam sistem yang Ia ciptakan. Bagaimana 
sahabatku? Maukah kau mengabdi dan 
menyerahkan diri hanya kepada-Nya? 

Maka apakah mereka mencari 
agama yang lain dari agama Allah, padahal 
kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala 
apa yang di langit dan di bumi, baik dengan 
suka maupun terpaksa dan hanya kepada 
Allahlah mereka dikembalikan. (Ali Imran: 
83) 

Suatu ketika Ibnu Abbas dan Ibnu 
Mas’ud ra, mereka berdua berkata, “Jumlah 
hujan tiap tahun tidak berbeda, tapi Allah 
membagikan hujan itu sesuai dengan 
kehendak-Nya kemudian mereka membaca 
Surat Al Furqaan ayat ke-25

Dan sesungguhnya Kami telah 
mempergilirkan hujan itu diantara manusia 
supaya mereka mengambil pelajaran (dari 
padanya); maka kebanyakan manusia itu 
tidak mau kecuali mengingkari (nikmat). 

Artinya, jumlah hujan di bumi ini 
sebenarnya tiap tahun memiliki jumlah 
yang sama, namun urusan di mana hujan itu 
diturunkan semua itu adalah rahasia Allah, 
dan itu semua mengandung hikmah yang 
besar di dalamnya. 

Maka bisa jadi daerah kita yang 
dulunya mendapatkan hujan yang banyak, 
namun tahun ini ternyata hanya memiliki 
hujan yang sedikit.  Atau mungkin 
sebaliknya. Semua itu ada hikmah di 
dalamnya. 

Di antara hikmah itu adalah agar 
manusia ingat kepada Allah bahwa 
membangkitkan manusia bagi-Nya adalah 
sesuatu yang sangat mudah. Sebagaimana 
di dunia ini ketika sebuah lahan yang 
gersang setelah mendapatkan hujan, 
kemudian muncul berbagai macam 
tetumbuhan. Demikian itu pula manusia 
akan dibangkitkan kelak. 

Selain itu hikmah yang lain ialah 
agar manusia sadar. Ketika manusia banyak 
melakukan maksiat, tanda-tandanya adalah 
dengan ditahannya hujan oleh Allah kepada 

Di Balik Hak Prerogatif Allah 

Mendistribusikan Hujan
Di Balik Hak Prerogatif Allah 

Mendistribusikan Hujan
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Dari Abu Musa r.a., katanya: "Nabi 
s.a.w. bersabda: "Perumpamaan dari 
petunjuk dan ilmu yang dengannya saya 
diutus oleh Allah itu adalah seperti hujan 
yang mengenai bumi. 

Di antara bumi itu ada bagian yang 
baik, yaitu dapat menerima air, kemudian 
dapat pula menumbuhkan rumput dan 
lalang -rumput- yang banyak sekali, 
menahan masuknya air dan selanjutnya 
dengan air yang bertahan itu Allah lalu 
memberikan kemanfaatan kepada para 
manusia, karena mereka dapat minum 
daripadanya, dapat menyiram dan 
bercocok tanam. 

Ada pula hujan itu mengenai 
bagian bumi yang lain, yang ini hanyalah 
merupakan tanah rata lagi licin. Bagian 
bumi ini tentulah tidak dapat menahan air 
dan tidak pula dapat menumbuhkan 
rumput. 

Jadi yang sedemikian itu adalah 
contohnya orang pandai dalam agama 
Allah dan petunjuk serta ilmu yang 
dengannya itu saya diutus, dapat pula 
memberikan kemanfaatan kepada orang 
tadi, maka orang itupun mengetahuinya -
m e m p e l a j a r i n y a - ,  k e m u d i a n  
mengajarkannya -yang ini diumpamakan 
bumi yang dapat menerima air atau dapat 
menahan air-, 

dan itu pulalah contohnya orang 
yang tidak suka mengangkat kepala untuk 
menerima petunjuk dan ilmu tersebut. Jadi 
ia enggan menerima petunjuk Allah yang 
dengannya itu saya diutuskan -ini 
contohnya untuk bumi yang rata serta licin-
." (Muttafaq 'alaih)

S a h a b a t k u ,  R a s u l u l l a h  
mengibaratkan ilmu dan petunjuk dari Allah 
itu ibarat hujan. Dan ketika hujan itu datang, 
maka ia tidak pandang bulu, semua bagian 
bumi itu akan mendapatkan hujan. Semua 
menjadi basah karena hujan. 

Bagi tanah yang tidak dapat 
menampung hujan betapa banyaknya 
hujan, hujan itu tidak akan memberikan 
manfaat apapun kepadanya. Karena air 
hanya akan lewat tanpa bisa ia resapi, dan 
manfaatkan. 

Ilmu dan petunjuk bisa saja datang 
berulang kali. Tapi bila manusianya tetap 
enggan menerima ilmu itu dengan hati, 
maka ia tidak akan bisa merasakan ilmu atau 
petunjuk itu. Ilmu atau petunjuk itu sekedar 
lewat. 

Tanah yang gembur ketika tersiram 
hujan, bisa menampung air dengan jumlah 
yang banyak. Dan dengan jumlah air yang 
banyak itu akhirnya ia bisa memberikan 
banyak manfaat bagi manusia. Ketika tanah 
itu dijadikan sebagai lahan pertanian atau 
bahkan sumur, ilmu itu bisa memberikan 
manfaat yang berlimpah. 

Begitulah sahabatku orang yang 
mau mendalami Islam. Ia bisa menampung 
banyak ilmu dan menggunakan ilmu 
tersebut untuk kemanfaatan manusia lain. 

Semoga Allah memberikan kita 
anugerah hati yang ‘gembur ’ yang 
senantiasa siap menerima ilmu dan 
petunjuk dari-Nya. Sehingga kita bisa 
menjadi manusia yang paling baik dengan 
memberikan manfaat kepada manusia yang 
lain.  Wallahu a’lam 

Yang Manakah Dirimu, 
Pasir atau Tanah yang Gembur
Yang Manakah Dirimu, 
Pasir atau Tanah yang Gembur
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Ketahuilah, bahwa sesungguhnya 
kehidupan dunia ini hanyalah permainan 
dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan 
bermegah- megah antara kamu serta 
berbangga-banggaan tentang banyaknya 
harta dan anak, seperti hujan yang tanam-
tanamannya mengagumkan para petani; 
kemudian tanaman itu menjadi kering dan 
kamu lihat warnanya kuning kemudian 
menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada 
azab yang keras dan ampunan dari Allah 
serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia 
ini tidak lain hanyalah kesenangan yang 
menipu. (Al Hadid: 20) 

Sahabatku, dunia ini hanyalah 
sementara. Tak ada yang kekal dan abadi di 
dunia. Bahkan juga diri kita, keluarga dan 
semua harta kekayaan kita. Semua itu hanya 
permainan dan senda gurau semata. Tidak 
ada yang nyata. 

Dan memang demikianlah adanya 
dunia ini, ibarat sebuah proses kehidupan 
yang juga sementara. Ketika hujan datang di 
sebuah ladang. Maka sontak semua 
tanaman menghi jau,  tumbuh dan 
menyenangkan mata. 

Namun setelah itu ia tidak bisa 
menghentikan laju usia. Setelah berbagai 
macam tumbuhan menghijau, menggoda 
yang memandangnya, ia akan berganti 
dengan cepat. 

Yang dulunya hijau menggoda 
sejenak berganti menjadi kuning dan 
m e n u a .  Y a n g  d u l u  m u d a  d a n  
menggelorakan jiwa berganti menjadi 
keriput dan termakan usia. 

Dan tidak lama berselang ia akan 
hancur binasa. Ia akan meninggalkan dunia 

dan apa yang ada di dalamnya. Semua yang 
dulu muda dan menyenangkan mata akan 
berakhir sirna menuju alam baka. 

Maka sahabatku, janganlah kau 
sebagaimana petani yang terkagum-kagum 
dengan hijau dan indahnya dunia. Sehingga 
kau tidak memperhatikan tanda-tanda 
kekuasaannya. Kau seakan tak melihat 
bahwa semua ini hanya permainan belaka. 

Maka tak perlu kau bangga dengan 
kekayaan yang kau punya. Rumah 
bertingkat, mobil mewah tak terkira, anak 
keturunanmu yang punya jabatan dan 
kekayaan yang juga serba ada jangan 
melenakanmu. 

Karena rumah bertingkat itu bisa 
saja hilang karena musibah yang Ia berikan 
kepadamu. Mobil mewah juga bisa jadi Ia 
ambil beserta putra dan keturunanmu yang 
kau bangga-banggakan. 

Atau bahkan dirimu yang memiliki 
fisik prima dan kecerdasan yang melebihi 
orang biasa. Dirimu pun hanya sementara, ia 
tak bisa selama-lamanya menjadi muda dan 
prima. Bahkan tidak jarang yang masih 
muda dan prima harus dijemput ajalnya 
oleh Yang Maha Kuasa. 

Semua harta kekayaan, anak dan 
keturunan semua hanyalah kesenangan 
yang menipu. Bila kau sadari ini semua dan 
segera berpaling kepada-Nya ampunan itu 
bukan sesuatu yang tak mungkin kau raih. 

Asalkan kau tidak menyekutukan-
Nya dengan apapun juga Ia masih tetap 
bersedia memaafkanmu, mengampunimu 
dan memberikan anugerah-Nya kepadamu. 
Semoga kau segera sadar dan berpaling 
kepada-Nya. Wallahu a’lam 

 Yang Menggoda Pasti Binasa Yang Menggoda Pasti Binasa
Hijau DuniaHijau Dunia
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Sahabatku, engkau mungkin sudah 
tahu bahwa Mesir adalah sebuah negara 
yang sebagian besar daratannya adalah 
pasir. Sedikit saja tanahnya yang bisa 
ditanami. Namun Allah Maha Adil, Ia 
mengatur sebuah skenario sehingga 
memungkinkan Mesir bisa menopang 
kehidupan warganya. 

Allah mengirimkan air, tapi tidak 
dalam bentuk hujan yang langsung turun di 
Mesir. Karena bila hujan yang turun di Mesir, 
maka bisa dipastikan, ia hanya akan sekedar 
lewat saja. Karena tanahnya terbuat dari 
pasir. Tanahnya tidak bisa menahan laju air. 

Air yang dikirimkan ke Mesir 
ternyata bersama dengan tanah yang subur 
dengan sungai Nil. Sedimen pasir yang 
dibawa oleh sungai Nil dari Etiopia adalah 
tanah yang subur. Sehingga di sepanjang 
tepian sungai, tanah-tanah subur yang 
berasal dari sedimen bermunculan. 

Dan akhirnya Mesir memiliki tanah 
yang subur yang bisa dimanfaatkan untuk 
pertanian dan mencukupi kebutuhan hidup 
rakyatnya. 

Sahabatku, siapakah yang sanggup 
menjadikan skenario kemakmuran negara 
yang sedemikian besar. Hanya Allah sajalah 
yang sanggup mengatur semua itu. 

Allah lah yang mengatur berapa 
curah hujan yang dibutuhkan. Ia Maha 
Mengatur hujan sehingga yang jatuh tidak 
terlalu sedikit hingga tidak cukup bagi 

tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. 
Atau bahkan terlalu kecil ukurannya hingga 
menguap di udara. Hujannya juga tidak 
b e r u k u r a n  b e s a r  h i n g g a  b i s a  
menghancurkan rumah dan bangunan. 
Semuanya telah diatur oleh Allah. 

Allah mengirimkan hujan dengan 
ukuran dan jumlah yang cukup. Namun 
terkadang manusia sendiri yang membuat 
kerusakan di bumi. Manusia menutup 
tanah-tanah yang seharusnya bisa 
menghimpun air. Akibatnya air hujan yang 
turun tidak bisa tertampung dan meluber ke 
jalanan menyebabkan banjir. 

Hujan adalah salah satu kekuasaan 
Allah, dan hanya Allah saja yang bisa 
menentukan. Bila Allah bisa menentukan 
jumlah dan ukuran hujan yang diturunkan di 
suatu daerah, maka Ia juga bisa membuat 
hujan itu tidak bisa berguna bagi manusia. 

Semua kejadian dan peristiwa yang 
ada ini adalah karena kehendak-Nya 
semata. Tidak ada yang lain yang bisa 
memberikan karunia berupa hujan ini selain 
Dia. 

Dan Kami turunkan air dari langit 
menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air 
itu menetap di bumi, dan sesungguhnya 
K a m i  b e n a r - b e n a r  b e r k u a s a  
menghilangkannya.(Al Mu’minuun: 18) 

Wallahu a’lam bish showaab

 untuk Menghidupi Rakyatnya untuk Menghidupi Rakyatnya
Skenario Allah bagi MesirSkenario Allah bagi Mesir
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Ini adalah sebuah kisah besar yang 
ditulis berulang-ulang dan diceritakan 
berulang-ulang. Sebuah kisah tentang 
bagaimana pembangkangan terhadap 
kebenaran. Pilihan terhadap yang biasa 
dilakukan dibandingkan dengan yang benar. 

Nabi Nuh adalah manusia super 
sabar. Bagaimana tidak? Ia mengajak 
umatnya dalam hitungan abad, tidak lagi 
tahun. Namun seakan-akan ajakan ini tidak 
berguna. Tidak ada yang mengikuti 
kebenaran yang dibawanya. 

Mereka memilih mengikuti nenek 
moyangnya yang seolah-olah sudah 
mengajarkan kebenaran bagi mereka. 
s e b u a h  c a r a  b e r i b a d a h  d e n g a n  
menghadapkan diri kepada patung-patung 
yang awalnya dibuat untuk mengingatkan 
diri mereka akan orang-orang yang mulia 
dan beriman kepada Allah swt. 

Dengan cara terang-terangan atau 
sembunyi-sembunyi pun telah dilakukan 
Nuh untuk berdakwah. Namun tidak juga 
metode dakwah ini yang berguna bagi 
ummatnya. Bahkan para orang tua sudah 
berpesan dan mewanti-wanti agar anaknya 
tidak mendekat kepada Nuh dan orang yang 
m e n e r i m a n y a .  K a r e n a  N u h  a k a n  
menjauhkan mereka dari orang tua yang 
membesarkannya. 

Maka berdoalah Nuh kepada 
Rabbnya. Tak tanggung-tanggung ia 
meminta agar semua yang tak beriman 
lenyap dari dunia. Karena bila dibiarkan 
mereka akan membuat semua yang semula 
beriman akan kembali mengingkari 
Tuhannya. 

Setelah bahtera selesai dan 
penumpang beriman ikut serta, mulailah 

azab Allah yang dahsyat bermula. Hujan 
yang biasanya bisa diserap oleh bumi seakan 
hanya muncul di muka saja. Bahkan bumi 
pun mengeluarkan air yang entah muncul 
dari mana. 

Maka seluruh bumi tenggelam 
dalam banjir besar tak terkira. Semua yang 
ingkar tak beriman kepada Sang Maha Kuasa 
berakhir meregang nyawa. 

Sahabatku, hujan di zaman Nuh 
menjadi azab bagi mereka yang tak beriman 
kepada-Nya? Apakah kau akan mengulangi 
yang sama? Semoga Allah menjaga hati-hati 
kita agar tetap iman kepada Allah ini tetap 
bersemayam dalam dada. 

Disebabkan kesalahan-kesalahan 
mereka, mereka ditenggelamkan lalu 
dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak 
mendapat penolong-penolong bagi mereka 
selain dari Allah

Nuh berkata:  "Ya Tuhanku, 
janganlah Engkau biarkan seorangpun di 
antara orang-orang kafir itu tinggal di atas 
bumi.

Sesungguhnya jika Engkau biarkan 
mereka tinggal, niscaya mereka akan 
menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan 
mereka tidak akan melahirkan selain anak 
yang berbuat ma'siat lagi sangat kafir.

Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu 
bapakku, orang yang masuk ke rumahku 
dengan beriman dan semua orang yang 
beriman laki-laki dan perempuan. Dan 
janganlah Engkau tambahkan bagi orang-
orang yang zalim itu selain kebinasaan." 
(Nuh: 25-28)

Wallahu a’lam 

Mendatangkan SiksaMendatangkan Siksa
Kemungkaran Yang Membudaya Kemungkaran Yang Membudaya 
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(Surabaya, 4 Januari 2013) Mengawali tahun baru 2013, PKPU Surabaya 
mengadakan wisata bareng yatim. 27 anak ikut serta dalam kegiatan ini. Tapi tidak sekedar 
wisata biasa karena di dalamnya selain mancing mania, ada banyak kegiatan lain yang 
menyenangkan untuk menghabiskan masa liburan sekolah. 

Usai mancing dan aktivitas permainan, mereka kami ajak untuk berbelanja bareng 
di sebuah supermarket di Sidoarjo. Maka kesempatan ini adalah waktunya berwisata dan 
belanja habis-habisan bagi mereka, karena dilaksanakan di penghujung masa liburan 
sekolah. Para peserta puas meski harus letih dan lelah beraktivitas seharian. 

Dimulai dari jam 8 pagi, mereka sudah berkumpul di Delta Fishing Sidoarjo desa 
Prasung, Buduran, Sidoarjo. 27 anak yang selama ini dibantu oleh Yayasan An-Nafilah, 
Pagesangan, Surabaya bersama 8 orang pendamping telah siap di lokasi  acara. 

Acara wisata dibuka dengan acara mancing. Meski bersemangat, ternyata hasilnya 
tidak berbanding lurus dengan semangat yang mereka tunjukkan. Hanya dua dari 27 peserta 
yang berhasil menaikkan ikan. 

Tidak ingin terlena dengan kegagalan dalam memancing, mereka bersiap 
mengikuti aktivitas permainan mendidik yang disiapkan oleh panitia. Aktivitas para peserta 
yang rata-rata berusia 7-12 tahun dilanjutkan dengan berenang di kolam renang yang telah 
disediakan dan berhenti sebelum waktu sholat Jumat dimulai. 

Ba’da sholat Jumat, meski dengan sisa-sisa tenaga, mereka tetap bersemangat 
untuk menuju acara berikutnya yakni, BBY, atau Belanja Bareng yatim. 

Berlokasi di Supermarket Giant Waru, Sidoarjo, berbekal voucher Rp 100 ribu yang 
telah mereka miliki, mereka bergerilya menyisir berbagai macam barang. 

Sungguh sesuatu yang mengejutkan. Tanpa dikomando, sebagian besar peserta 
ternyata mengambil perlengkapan sekolah. Mulai dari buku, bolpen dan alat-alat sekolah 
lainnya. Mereka tahu bahwa mereka akan segera masuk sekolah. Memasuki tahun baru, 
semangat baru dan senyum baru tergambar di wajah karena memiliki buku dan alat sekolah 
baru. 

Terima kasih kami sampaikan kepada PT Alstom dan komunitas donatur yang telah 
membantu PKPU Surabaya memberi hiburan waktu liburan. Semoga kegembiraan mereka 
menghabiskan liburan dengan aktivitas yang bermanfaat juga memberikan barakah dalam 
kehidupan para donatur sekalian. 

Wallahu A’lam 

Mancing Mania Sampai Habis 
Tenaga saat Belanja

Giving
suplemen
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Surabaya-Sabtu, 9 Februari 2013, PKPU Surabaya bersama anak yatim binaan 
binaannya mendapat undangan dari Karya Sahabat Amanan (KSA)-Express sebuah 
perusahaan cargo anak perusahaan Sriwijaya Air. Undangan tersebut adalah untuk 
membuka sebuah program santunan bagi anak yatim sekaligus membuka kantor cabang 
KSA-express di Surabaya, tepatnya di kompleks pasar wisata Juanda. 

Acara launching tersebut dihadiri oleh pimpinan KSA-Express pusat, Arman 
Dwinanda dan pimpinan PKPU Surabaya, Haryono. Dalam sambutannya, Arman 
mengingatkan para karyawan bahwa di antara sebagian harta yang kita miliki ada hak anak 
yatim yang harus kita tunaikan untuk menyantuni mereka. 

Setelah sambutan, dilakukan penandatanganan MoU program Santunan Yatim 
oleh pimpinan KSA dan pimpinan PKPU Surabaya. Salah satu isi MoU tersebut adalah 
pemberian santuan untuk 10 anak yatim binaan PKPU Surabaya setiap bulan selama 1 (satu) 
tahun. 

Setelah penandatanganan MoU, pimpinan KSA memberikan santunan langsung 
kepada 10 anak yatim yang diundang dalam acara tersebut. Santunan tersebut adalah 
santunan awal dari santunan berikutnya yang secara rutin akan diberikan selama 1 tahun. 

Terima kasih dari kami, PKPU Surabaya, atas perhatian yang diberikan oleh KSA-
Express. Semoga program santunan bagi anak yatim binaan PKPU Surabaya ini akan 
memberikan harapan bagi mereka (para anak 
yatim) untuk melanjutkan pendidikan mereka 
untuk meraih masa depan yang cerah. 

Semoga apa yang diberikan akan 
dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Dan 
semoga barokah Allah juga senantiasa 
diberikan kepada para karyawan sekaligus 
perusahaan KSA-Express. 

SANTUNAN ANAK YATIM 
DI ACARA LAUNCHING KANTOR 
CABANG KSA-EXPRESS Surabaya

Giving
suplemen
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Sahabatku, hujan tidak hanya 
berupa air, ataupun es dan salju, ia juga bisa 
berupa batu sebagaimana yang menjadi 
azab bagi kaum nabi Luth, atau juga bisa 
berbentuk manna yang pernah menjadi 
makanan bagi Bani Israil. 

Ketika mereka (Bani Israel) masih 
mengembara, tidak memiliki tempat tinggal 
yang tetap dan saat itu Musa as masih 
tinggal bersama-sama mereka untuk 
membimbing. Allah di saat itu bahkan 
memberikan perlindungan kepada mereka 
dari panas. Awan selalu menaungi mereka 
sehingga mereka tidak kepanasan. 

Tidak hanya itu, Allah juga 
memberikan mereka makanan berupa 
manna, semacam cairan putih yang lebih 
putih dari susu dan lebih manis dari madu. 

Manna ini biasanya turun seperti 
turunnya hujan mulai dari fajar hingga 
terbitnya matahari. Tiap orang bisa 
m e n g u m p u l k a n  m a n n a  s e b a n y a k  
kebutuhannya selama satu hari satu malam. 
Bila lebih dari itu, maka manna akan 
membusuk. 

Manna ini bisa dimakan langsung 
yang mencukupi kebutuhan mereka atau 
bisa juga dicampur dengan air sehingga rasa 
air tersebut menjadi manis, atau bisa juga 
digabungkan dengan makanan yang lain. 

Selain manna, Bani Israel juga 
diberikan Allah berupa salwa. Para ulama 
menafsirkan salwa ini adalah sebentuk 
burung seukuran puyuh yang bisa ditangkap 
dengan mudah. 

Sebuah anugerah yang besar 
mendapatkan makanan yang disediakan 
oleh Allah. Namun bagi Bani Israel, mereka 
tidak terbiasa dengan makanan ini 
meskipun makanan ini adalah makanan 

yang terbaik. 
Dan (ingatlah), ketika kamu 

berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar 
(tahan) dengan satu macam makanan saja. 
Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada 
Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami 
dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu 
sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang 
putihnya, kacang adasnya, dan bawang 
merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu 
mengambil yang rendah sebagai pengganti 
yang lebih baik ? Pergilah kamu ke suatu 
kota, pasti kamu memperoleh apa yang 
kamu minta". Lalu ditimpahkanlah kepada 
mereka nista dan kehinaan, serta mereka 
mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu 
(terjadi) karena mereka selalu mengingkari 
ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi 
yang memang tidak dibenarkan. Demikian 
itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat 
durhaka dan melampaui batas.(Al Baqarah: 
61)

Meski mendapatkan makanan dari 
langit yang mencukupi kebutuhan, namun 
mereka malah memilih makanan yang 
derajatnya lebih rendah. 

Janganlah kau mengikuti jejak 
mereka sahabatku. Terimalah apa yang telah 
diberikan oleh Allah kepadamu. Karena saat 
ini hal itu adalah yang terbaik bagimu meski 
terkadang menurut pandangan manusia itu 
adalah sesuatu yang buruk. 

.......Boleh jadi kamu membenci 
sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, 
padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
m e n g e t a h u i ,  s e d a n g  ka m u  t i d a k  
mengetahui. (Al Baqarah: 216) 
Wallahu a’lam 

 yang Tak Disyukuri Bani Israel yang Tak Disyukuri Bani Israel
Manna, Hujan KebaikanManna, Hujan Kebaikan
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Bagaimana kamu apabila dilanda 
lima perkara? Kalau aku (Rasulullah Saw), 
aku berlindung kepada Allah agar tidak 
menimpa kamu atau kamu mengalaminya. 

(1) Jika perbuatan mesum dalam 
suatu kaum sudah dilakukan terang-
terangan maka akan timbul wabah dan 
penyakit-penyakit yang belum pernah 
menimpa orang-orang terdahulu. 

(2) Jika suatu kaum menolak 
mengeluarkan zakat maka Allah akan 
menghentikan turunnya hujan. Kalau bukan 
karena binatang-binatang ternak tentu 
hujan tidak akan diturunkan sama sekali. 

(3) Jika suatu kaum mengurangi 
takaran dan timbangan maka Allah akan 
menimpakan paceklik beberapa waktu, 
kesulitan pangan dan kezaliman penguasa. 

(4) Jika penguasa-penguasa 
mereka melaksanakan hukum yang bukan 
dari Allah maka Allah akan menguasakan 
musuh-musuh mereka untuk memerintah 
dan merampas harta kekayaan mereka. 

(5) Jika mereka menyia-nyiakan 
Kitabullah dan sunah Nabi maka Allah 
menjadikan permusuhan di antara mereka. 
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Sahabatku, hujan adalah rahmat, 
dan berkah dari Allah. Maka ketiadaannya 
juga bisa menjadi pertanda serta praduga, 
adakah Allah tidak lagi menyayangi kita? 
Karena sebagaimana diungkapkan di atas, 
ketika suatu kaum menolak mengeluarkan 
zakat maka Allah menghentikan turunnya 
hujan. 

Dan karena zakat ini lebih banyak 
diwajibkan kepada orang yang kaya, maka 
dengan kata lain kondisi ini berarti 
menunjukkan bahwa saat hal ini terjadi 
orang kaya tidak lagi perduli dengan hak 
orang miskin. 

Ketika nafsu dunia telah merasuki 
pikiran dan hati para orang kaya sehingga 
mereka tidak bersedia berzakat, maka 
siapakah lagi yang akan membantu para 
fakir miskin? Dan ketika para fakir miskin 
tidak lagi terbantu, bisa dipastikan akan 
banyak kejadian pencurian, perampokan, 
dan pembunuhan. 

Dan bukankah semua kejadian-
kejadian itu juga merupakan sebuah tanda 
mulai berkurangnya kasih sayang Allah 
kepada manusia. Oleh sebab itu sahabatku 
lihatlah kondisi di samping kanan kiri 
rumahmu, lihatlah orang yang ada di 
sekitarmu. 

Hanya bagi harta-harta yang kau 
belanjakan di jalan-Nya, mereka akan 
menjadi milikmu selamanya. Mereka akan 
memperberat amal kebaikanmu di akhirat 
sana. Mereka akan senantiasa menemani 
dan menjadi saksi atas kebaikanmu di dunia. 

Marilah sahabatku, bersegera 
berbagi. Karena bila kau telah berbagi kasih 
sayang dengan yang di dunia maka kau 
akan mendapatkan kasih sayang dari yang 
ada di langit sana. Dan bukankah itu sebaik-
baik kasih sayang yang ada dari dunia 
hingga akhirat datang nantinya? Wallahu 
a’lam 

 Membuat Hujan Telat Membuat Hujan Telat
Orang Enggan BerzakatOrang Enggan Berzakat
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Dari Abu Hurairah r.a. pula dari 
Nabi s.a.w., sabdanya: "Pada suatu ketika 
ada seorang lelaki berjalan di suatu tanah 
lapang -yang tidak berair-, lalu ia 
mendengar suatu suara dalam awan: 
"Siramlah kebun si Fulan itu!" 

Kemudian menyingkirlah awan itu 
menuju ke tempat yang ditunjukkan, lalu 
menghabiskan airnya di atas tanah lapang 
berbatu hitam itu. Tiba-tiba sesuatu aliran 
air dari sekian banyak aliran airnya itu 
mengambil air hujan itu seluruhnya, 
kemudian orang tadi mengikuti aliran air 
tersebut. 

Sekonyong-konyong tampaklah 
olehnya seorang lelaki yang berdiri di 
kebunnya mengalirkan air itu dengan alat 
keruknya. Orang itu bertanya kepada 
pemilik kebun: "Hai hamba Allah, siapakah 
nama Anda?" Ia menjawab: "Namaku 
Fulan," dan nama ini cocok dengan nama 
yang didengar olehnya di awan tadi. 

P e m i l i k  k e b u n  b e r t a n y a :  
"Mengapa Anda tanya nama saya?" Orang 
itu menjawab: "Sesungguhnya saya tadi 
mendengar suatu suara di awan yang inilah 
air yang turun daripadanya. Suara itu 
berkata: "Siramlah kebun si Fulan itu! Nama 
itu sesuai benar dengan nama Anda. 

Sebenarnya apakah yang Anda 
lakukan?" Pemilik kebun menjawab: 
"Adapun Anda menanyakan semacam ini, 
karena sesungguhnya saya selalu melihat -
memperhatikan benar-benar- jumlah hasil 
yang keluar dari kebun ini. Kemudian saya 
bersedekah dengan sepertiganya, saya 

makan bersama keluarga saya yang 
sepertiganya dan saya kembalikan pada 
kebun ini yang sepertiganya pula -untuk 
bibit-bibitnya-." (Riwayat Muslim)

Sahabatku, inilah berita gembira 
yang dibawa oleh Rasulullah kepada muslim 
yang senantiasa bermurah hati untuk 
bersedekah. Ia sadar bahwa yang ia peroleh 
ini bukan semata-mata kerja kerasnya, 
melainkan karunia dari Allah. 

I a  m e n d a p a t k a n  s e b u a h  
pertolongan Allah yang tidak ia sangka-
sangka. Saat daerah yang lain mendapatkan 
kekeringan, ia malah mendapatkan hujan. 
Dan saat orang lain mendapatkan 
kekurangan ia menerima kelebihan. 

Namun saat menerima kelebihan 
itu ia tidak menggunakannya untuk dirinya 
sendiiri. Ia masih tetap ingat dan sadar 
bahwa ada bagian dari hartanya yang 
menjadi milik orang lain, orang-orang yang 
masih kekurangan untuk memenuhi 
kebutuhannya. 

Sahabatku, tidak inginkah kau 
mendapatkan berita gembira sebagaimana 
fulan yang disampaikan oleh Rasulullah? 
Bukankah ia mendapatkan pertolongan 
yang besar dari Allah. Sementara pahala 
sedekahnya tetap aman berada di sisi Allah. 

Allah menyiapkan balasanmu di 
akhirat dan menolongmu di saat kesusahan 
yang amat berat. Apalagi yang kau tunggu 
sahabat? Tidakkah kau ingin selamat dunia 
dan akhirat? 

Wallahu a’lam  

 Saat Darurat Saat Darurat
Mendapat PertolonganMendapat Pertolongan

14  Edisi Rabi'uts Tsaani 1434



Giving
suplemen

 Edisi Oktober 2012 15




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

