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Resensi MPI,5 Juni 2011 

Ustadz Dr.Aam Amirudin M,Si  

          

Hakekat kebahagiaan 

Sumber kebahagiaan: 

1. Cinta  

Sebagai ilustrasi: anda tahu, mendiang putri dyana menikah dengan pangeran charles, 

pernikahan yang luarbiasa mewahnya, kehidupan yang luarbiasa dahsyatnya, tapi tahukah putri 

dyana dalam satu wawancara putri dyana mengakui bahwa semenjak pernikahnnya dengan 

pangeran charles itu tidak bahagia karena pangeran charles tidak mencintainya. Meskipun 

kehidupannya sangat mewah dan pernikahannya sangat megah, tapi karena tidak ada cinta 

didalamnya maka itu menjadi hampa, tidak bahagia.  

Unsur-unsur cinta: 

1. Cinta harus melahirkan perhatian pada objek yang dicintai. 

2. Cinta harus melahirkan sikap bertanggung jawab pada objek yang dicintai.  

3. Cinta harus melahirkan sikap yang selalu berikhtiar/respect (sikap menghormati/menjaga 

perasaan terhadap objek yang dicintai). 

4. Cinta harus melahirkan minat untuk memahami sifat/ karakter terhadap orang yang 

dicintai 

 

 

Pertanyaan: 

1. Saya seorang akhwat belum menikah, padahal usia saya sudah kepala tiga. Saya sudah ber 

ta’aruf dengan beberapa ikhwan dalam beberapa tahun ini namun belum berhasil, bahkan 

saya ditinggal nikah oleh calon saya karena mengundurkan diri, terakhir ini terjadi 4 bulan 

yang lalu, jujur saja saya menjadi trauma, dan beberapa orang menyarankan saya untuk 

dirukiyah karen a mungkin karena gangguan jin, ustadz sebenarnya apa saja ciri-ciri yang 

terkena gangguan jin?apakah contohnya ada pada zaman Rasulullah dirukiyah karena belum 

mendapatkan jodoh?  

Zaman Rasulullah ada yang dirukiyah karena sakit pada jam-jam tertentu saja. Jadi sakitnya 

hanya pada jam-jam tertentu saja, pada jam lainnya tidak sakit. Oleh karena itu dirukiyah, 

karena terkena gangguan jin, namun tidak ada di jaman Rasulullah yang dirukiyah karena belum 

mendapatkan jodoh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah swt, boleh jadi apa yang kita sukai itu 
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tidak baik untuk kita dan begitu pula sebaliknya. Jadi kalau anda berta’aruf tidak jadi lagi tidak 

jadi lagi, itu tidak ada hubungannya dengan gangguan jin. Meski ada jin yang menyukai 

manusia, bisa jadi menyukai karena akhlak kita, namun tidak ada kaitannya dengan perjodohan, 

hanya sekedar suka saja. Ketika jodoh tak kunjung tiba dan anda sudah berusaha semaksimal 

mungkin untuk mendapatkan pasangan yang terbaik untuk anda, namun belum juga 

mendapatkannya maka berpositif thinking’lah karena yakinlah Allah memliki rencana yang 

indah untuk anda. Banyak kasus yang ingin menikah cepat-cepat dan tidak peduli seperti apa 

pasangan yang didapat kemudian setelah menikah kesusahan demi kesusahan datang, jangan 

dikira pernikahan itu adalah sesuatu yang hanya indah-indah saja, akan tetapi kita juga harus 

siap dengan kesulitan-kesulitan yang akan datang. Dan taukah terkadang kita menikah dengan 

orang yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Jadi ketika jodoh belum didapat itu tidak 

ada hubungannya dengan gangguan jin, dan tidak perlu dirukiyah. 

 

 

 

 

 


