
Entah mengapa kita sering terjebak dalam pikiran 

yang membuat hari-hari kita menjadi hari-hari yang 

tidak nyaman, yang membuat pikiran kita menjadi 

keruh, penuh rencana-rencana buruk. Waktu demi 

waktu yang dilalui sering kali diwarnai kondisi hati 

yang mendidih, bergolak, penuh ketidaksukaan, 

terkadang kebencian, bahkan lagi dendam kesumat. 

Capek rasanya. Menjelang tidur, otak berpikir keras 

menyusun rencana bagaimana memuntahkan 

kebencian dan kedendaman yang ada di lubuk 

hatinya agar habis tandas terpuaskan kepada yang 

dibencinya. Hari-harinya adalah hari uring-uringan 

makan tak enak, tidur tak nyenyak dikarenakan 

seluruh konsentrasi dan energinya difokuskan untuk 

memuaskan rasa bencinya ini. 

Sungguh alangkah menderitanya orang-orang yang 

disiksa oleh kesempitan hati. Dia akan mudah sekali 

tersinggung, dan kalau sudah tersinggung seakan-

akan tidak termaafkan, kecuali sudah terpuaskan 

dengan melihat orang yang menyinggungnya 

menderita, sengsara, atau tidak berdaya. Seringkali 

kita dengar orang-orang yang dililit derita akibat rasa 

bencinya. Padahal ternyata yang dicontohkan para 

rosul, para nabi, para ulama yang ikhlas, orang-

orang yang berjiwa besar, bukanlah mencontohkan 

mendendam, membenci atau busuk hati. Yang 

dicontohkan mereka justru pribadi-pribadi yang 

berdiri kokoh bagai tembok, tegar, sama sekali tidak 

terpancing oleh caci maki, cemooh, benci, dendam, 

dan perilaku-perilaku rendah lainnya. Sungguh, 

pribadinya bagai pohon yang akarnya menghunjam 

ke dalam tanah, begitu kokoh dan kuat, hingga 

diterpa badai dan diterjang topan sekalipun, tetap 

mantap tak bergeming. 

Tapi orang-orang yang lemah, hanya dengan 

perkara-perkara remeh sekalipun, sudah panik, 

amarah membara, dan dendam kesumat. Walaupun 

non muslim, kita bisa mengambil pelajaran dari 

Abraham Lincoln (mantan Presiden Amerika). Dia 

bila memilih pejabat tidak pernah memusingkan 

kalau pejabat yang dipilihnya itu suka atau tidak pada 

dirinya, yang dia pikirkan adalah apakah pejabat itu 

bisa melaksanakan tugas dengan baik atau tidak. 

Beberapa orang kawan dan lawan politiknya tentu 

saja memanfaatkan moment ini untuk menghina, 

mencela, dan bahkan menjatuhkannya, tapi ia terus 

tidak bergeming bahkan berkata dengan arifnya, 

“Kita ini adalah anak-anak dari keadaan, walau kita 

berbuat kebaikan bagaimanapun juga, tetap saja 

akan ada orang yang mencela dan menghina. 

Karena pencelaan, penghinaan bukan selamanya 

karena kita ini tercela atau terhina. 

bersambung

Bila Diri Sempit Hati 
bag. 1

Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan 

kepada kita hati yang lapang, yang jernih, karena 

ternyata berat sekali menghadapi hidup dengan 

hati yang sempit. Hati yang lapang dapat 

di ibaratkan sebuah lapangan yang luas 

membentang, walaupun ada anjing, ada ular, ada 

kalajengking, dan ada aneka binatang buas 

lainnya, pastilah lapangan akan tetap luas. Aneka 

binatang buas yang ada malah makin nampak kecil 

dibandingkan dengan luasnya lapangan. 

Sebaliknya, hati yang sempit dapat diibaratkan 

ketika kita berada di sebuah kamar mandi yang 

sempit, baru berdua dengan tikus saja, pasti jadi 

masalah. Belum lagi jika dimasukkan anjing, singa, 

atau harimau yang sedang lapar, pastilah akan 

lebih bermasalah lagi. 

Al Huda buletin disebarluaskan secara gratis sebagai lahan 

dakwah menuju kehidupan yang lebih baik dengan ridho Alloh SWT

Buletin ini bisa Anda download di http://takusanka.wordpress.com
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