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QS Ali Imran 186 : “Kamu sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) 

kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum 
kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak 
yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan” 
 
 

Uraian Ayat Al Imran 186 

Ayat al imran 186 menjelaskan bahwa manusia pasti diuji oleh Allah SWT dengan 
beberapa hal. Ujian diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW dan umatnya 
untuk memurnikan hambanya. Contohnya ujian sekolah akan meningkatkan kualitas 
karena para murid pasti belajar dan mengulangi pelajaran. 

Hadist Rasulullah SAW : “Allah SWT jika mencintai hamba Nya maka Allah akan menguji  
hamba Nya. Dan Allah akan memberikan cinta yang khusus berupa pandangan rahmat.” 

Pandangan rahmat akan menyucikan diri manusia dari penyakit jiwa. Allah akan menguji 
manusia dengan harta, bagi yang hartanya pas pasan, ujiannya berupa takut tidak punya 
harta untuk makan minum, sedangkan yang banyak harta, ujiannya berupa rasa takut 
akan kehilangan atau kekurangan harta. 

Manusia lahir tidak membawa harta, namun Allah swt mengutus manusia lain untuk 
mencukupi kebutuhan dirinya, contoh bayi dicukupkan rezekinya oleh orangtuanya. 
Manusia yang lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah SWT, maka Allah 
akan mengujinya dengan memberikan manusia-manusia yg menipu disekelilingnya. 

Sesungguhnya Allah sudah mencukupi rezeki, contohnya rezeki hewan, walaupun besar 
badannya dan banyak jumlah anaknya, namun Allah tetap mencukupi rezekinya. 
Begitupula terhadap manusia, jadi tiada gunanya bergundah gulana. Karena yg sudah 
ditetapkan bagimu, tidak akan berpindah atau tertukar. Jadi jangan sampai urusan rezeki 
mengganggu ibadah kita kepada Allah SWT. 
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Tujuan Allah menguji dengan harta agar kita tidak terobsesi dengan harta. Rezeki 
manusia (pendapatan, red.) dibuat naik turun, agar manusia bertawakal kepada Allah dan 
tidak menjadi pelit karena semua itu adalah ketetapan Allah. 

Contoh: kisah siti hajar yg membendung air zamzam karena takut akan kehabisan, 
padahal sewaktu sebelum mendapatkan air zam zam, beliau memasrahkan kondisinya 
(bertawakkal) kepada Allah swt. Sifat ini ada didalam diri semua manusia. Lalu Ujian dari 
Allah ada yg berbentuk harta dalam bentuk zakat (2,5% dari harta), sedekah (hak orang 
miskin ada didalam harta org kaya, Red.)  

Ada juga ujian dari Allah swt ada yg berbentuk sakit, perang dan kematian. 

Jika bersabar dan bertaqwa terhadap ujian, maka sesungguhnya yang demikian itu 
termasuk yang harus diutamakan, maksudnya sabar dan bertaqwa menjadi syarat utama 
agar berhasil dalam melalui ujian. 

Nabi Muhammad SAW mengalami berbagai ujian seperti dilempar kotoran unta dan 
batu; ditarik rida (syal) nya hingga membekas garis merah di lehernya; terkena panah 
yang menyebabkan giginya patah; semua itu tetap membuat Nabi Muhammad SAW 
bersabar.  

Akhir zaman akan ada ujian berupa orang muslim yg berjiwa kafir, dia akan merendahkan 
ayat-ayat Allah, dan kita tidak boleh diam saja, namun kita harus menegurnya dengan 
cara yg benar (berakhlak, Red.) dan lemah lembut.  

Mengajak kebaikan harus lemah lembut tidak membebani. Seperti Nabi Musa as 
diperintahkan menasihati fir'aun dengan lemah lembut. Begitu juga kita harus 
menyampaikan kebenaran pada saudara kita yg kurang berilmu dengan lemah lembut, 
tanpa adanya paksaan. 

Semoga Allah swt melembutkan hati kita dalam menyampaikan kebenaran dan saling 
nasihat menasihati dalam kebaikan. Amiin. 


