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Muhaasabah
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dengan datangnya tahun
baru ini membuat umur kita menjadi bertambah, tetapi pada hakikatnya
kesempatan hidup kita di dunia ini semakin berkurang, yang berarti pula
kita semakin dekat dengan qubur.
Allah SWT senantiasa mencurahkan ni'mat-Nya kepada kita dengan
bermacam-macam ni'mat yang banyak sekali, yang sungguh kita tidak
mungkin bisa menghitungnya. Allah SWT berfirman :

٣٤ : اﺑﺮﻫﻴﻢ.ﺎﻫﻮﺼﺤ ﺍﷲِ ﻟﹶﺎ ﺗﺖﻤﺍ ﻧﹺﻌﻭﺪﻌﻥﹾ ﺗﺍﻭ
Dan jika kamu menghitung-hitung ni'mat Allah, niscaya kamu tidak dapat
menghitungnya. [QS. Ibrahim : 34]
Diantara sekian banyak ni'mat Allah yang dicurahkan kepada kita ialah kita
hidup di dunia ini. Dunia memang indah, sangat menarik, akan tetapi
jangan sampai keindahan dunia ini membuat kita lupa kepada Allah,
Tuhan yang telah menciptakan segalanya. Allah SWT berfirman :

ﺮ ﻔﹶﺎﺧﺗﺔﹲ ﻭﻳﻨﺯﹺ ﻭﻮﻟﹶـﻬ ﻭﺐﺎ ﻟﹶﻌﻴﻧﻴٰﻮﺓﹸ ﺍﻟﺪﺎ ﺍﻟﹾﺤـﻤﺁ ﺍﹶﻧﻮﻠﹶﻤﻋﺍ
ﺐﺠ ﺍﹶﻋﺚﺜﹶﻞﹺ ﻏﹶﻴ ﻛﹶﻤ،ﻟﹶﺎﺩﺍﹾﻻﹶﻭﺍﻝﹺ ﻭﻮﻲ ﹾﺍﻻﹶﻣ ﻓﻜﹶﺎﺛﹸﺮﺗ ﻭﻜﹸﻢﻨﻴﺑ
،ﺎﻄﹶﺎﻣﻥﹸ ﺣﻳﻜﹸﻮ ﺍ ﺛﹸـﻢﻔﹶﺮﺼ ﻣﺮٰىﻪ ﻓﹶﺘﺞﻳﻬﹺﻴ ﻪ ﺛﹸـﻢﺎﺗﺒ ﻧﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠﺎﺭ
ﺎﻣ ﻭ،ﺍﻥﹲﻮﺭﹺﺿ ﺍﷲِ ﻭﻦﺓﹲ ﻣﺮﻔﻐﻣ ﻭﻳﺪﺪ ﺷﺬﹶﺍﺏ ﻋﺓﺮﻰ ﺍﹾﻻٰﺧﻓﻭ

٢٠ : اﳊﺪﻳﺪ.ﺭﹺﻭﺮ ﺍﻟﹾﻐﺎﻉﺘﻟﱠﺎ ﻣﺂ ﺍﻴﺪﻧ ﻴٰﻮﺓﹸ ﺍﻟﺍﻟﹾﺤ
Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah
permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah
antara kamu serta berbangga-bangga 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 adzab yang keras
dan ampunan dari Allah serta keridlaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak
lain hanyalah kesenangan yang menipu. [QS. Al-Hadiid : 20]

 ﹺﺮﻴﺎﻃﺍﻟﹾﻘﹶﻨ ﻭﻦﻨﹺﻴﺍﻟﹾﺒﺂﺀِ ﻭﻨﺴ ﺍﻟﻦ ﻣﻮٰﺕﺸﻬ
 ﺐ ﺍﻟ
 ﺎﺱﹺ ﺣﻠﻨ ﻟﻳﻦﺯ
ﺎﻡﹺﻌﺍﹾﻻﹶﻧ ﻭﺔﻮﻣ ﺴﻞﹺ ﺍﻟﹾﻤﻴﺍﻟﹾﺨ ﻭﻀﺔ
 ﺍﻟﹾﻔﺐﹺ ﻭ ﺍﻟﺬﱠﻫﻦ ﻣﺓﻄﹶﺮﻘﹶﻨﺍﻟﹾﻤ
ﻦﺴﻩ ﺣﺪﻨﺍﷲُ ﻋ ﻭ،ﺎﻴﺪﻧ  ﺍﻟﻴٰﻮﺓ ﺍﻟﹾﺤﺎﻉﺘ ﻣﻚ ﺫٰﻟ،ﺙﺮﺍﻟﹾﺤﻭ
ﺪﻨﺍ ﻋﺗﻘﹶﻮ ﺍﻳﻦﻠﱠﺬ ﻟ،ﻜﹸﻢ ﺫٰﻟﻣﻦ ﺮﹴﻴ ﺑﹺﺨﺒﺌﹸﻜﹸﻢﻧ( ﻗﹸﻞﹾ ﺍﹶﺅ١٤)ﺎٰﺏﹺﺍﻟﹾﻤ
ﺎﻬﻴ ﻓﻳﻦﺪ ﺧٰﻠـﻬٰﺮﺎ ﺍﹾﻻﹶﻧﻬﺘﺤ ﺗﻦ ﻣﺮﹺﻱﺠ ﺗٰﻨﺖ ﺟﺑـﻬﹺﻢﺭ
( ال١٥)ﺎﺩﺒ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﺮﻴﺼﺍﷲُ ﺑ ﻭ،ِ ﺍﷲﻣﻦ ﺍﻥﹲﻮﻭﺭﹺﺿ ﺓﹲﻬﺮ ﻣﻄﹶ ﺍﺝﻭﺍﹶﺯﻭ
١٥-١٤ :ﻋﻤﺮان
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa
yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis
emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.
Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali
yang baik (surga). (14)
Katakanlah, "Inginkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari
yang demikian itu ?". Untuk orang-orang yang bertaqwa (kepada Allah),
pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungaisungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) istri-istri yang
2

disucikan serta keridlaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hambahamba-Nya. [QS. Ali 'Imraan : 14-15]
Di dalam hadits disebutkan :

 ﹲﺓﻠﹾﻮﺎ ﺣﻴﻧﻥﱠ ﺍﻟﺪ ﺍ: ﷺ ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﺪﻴﻌ ﺳ ﺍﹶﺑﹺﻲﻦﻋ
،ﻥﹶﻠﹸﻮﻤﻌ ﺗﻒ ﻛﹶﻴﻈﹸﺮﻨ ﻓﹶﻴ،ﺎﻬﻴ ﻓ ﹸﻔﻜﹸﻢﻠﺨﺘﺴﻥﱠ ﺍﷲَ ﻣﺍ ﻭ،ﺓﹲﺮﻀﺧ
ﺖﻞﹶ ﻛﹶﺎﻧﻴﺍﺋﺮﺳ ﺍﻨﹺﻲ ﺑﺔﻨﺘﻝﹶ ﻓﻥﱠ ﺍﹶﻭ ﹶﻓﺎ،َﺎﺀﺴﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨﺍﺗﺎ ﻭﻴﻧﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﺪﻓﹶﺎﺗ
٢٠٩٨ :٤  ﻣﺴﻠﻢ.ِﺎﺀﺴﻰ ﺍﻟﻨﻓ
Dari Abu Sa'id Al-Khudriy, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah
menjadikan kalian untuk mengelolanya, maka Allah akan melihat
bagaimana yang kalian perbuat (berbuat tha'at kepada Allah atau berbuat
ma'shiyat). Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia, dan hati-hatilah
terhadap wanita, karena pertama-tama fitnah yang terjadi di kalangan Bani
Israil adalah karena wanita". [HR. Muslim juz 4, hal. 2098, no. 99]

 ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻪﻨ ﺍﷲُ ﻋﻲﺿﺓﹶ ﺭﻳﺮﺮﺎ ﻫﺐﹺ ﺍﹶﻥﱠ ﺍﹶﺑﻴﺴﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﺑﺪﻴﻌ ﺳﻦﻋ
ﻲﺎ ﻓﺎﺑﺮﹺ ﺷ ﺍﻟﹾﻜﹶﺒﹺﻴﺍﻝﹸ ﻗﹶﻠﹾﺐﻳﺰ  ﻟﹶﺎ:ﻝﹸﻳﻘﹸﻮ ﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ﷺﺳ ﺭﺖﻌﻤﺳ
١٧١ :٧  اﻟﺒﺨﺎرى.ﻞﹺﻝﹺ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﻃﹸﻮﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﺐﻲ ﺣ ﻓ،ﻦﹺﻴﺘﺍﺛﹾﻨ
Dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwasanya Abu Hurairah RA berkata, "Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Senantiasalah hati orang tua
menjadi muda untuk mendapatkan dua keinginan, yaitu cinta dunia dan
tingginya keinginan". [HR. Bukhari juz 7, hal. 171]

ﻠﹶﻰﺮﹺ ﻋﻴﺑ ﺍﻟﺰﻦ ﺍﺑﺖﻌﻤ ﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﺳﻌ ﻦﹺﻞﹺ ﺑﻬﻦﹺ ﺳﺎﺱﹺ ﺑﺒ ﻋﻦﻋ
3

ﻲ ﷺ ﻨﺒﹺﻥﱠ ﺍﻟ ﺍ،ﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎ ﺍﹶ ﻳ:ﻝﹸﻳﻘﹸﻮ ﻪﺘﻄﹾﺒﻲ ﺧﻜﱠﺔﹶ ﻓﺮﹺ ﺑﹺـﻤﺒﻨﺍﻟﹾﻤ
ﺐ
 ﺐﹴ ﺍﹶﺣ ﺫﹶﻫﻦﻠﹾﺄﹰ ﻣﺎ ﻣﻳﺍﺩ ﻭﻲﻄ ﺍﹸﻋﻡ ﺁﺩﻦ ﺍﹶﻥﱠ ﺍﺑ ﻟﹶﻮ:ﻝﹸﻳﻘﹸﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ
ﻦﹺ ﺍﺑﻑﻮﺪ ﺟ ﻳﺴ ﻟﹶﺎﺜﹰﺎ ﻭ ﺛﹶﺎﻟﻪﻟﹶﻴﺐ ﺍ
 ﺎ ﺍﹶﺣ ﺛﹶﺎﻧﹺﻴﻲﻄ ﺍﹸﻋﻟﹶﻮﺎ ﻭ ﺛﹶﺎﻧﹺﻴﻪﻟﹶﻴﺍ
١٧٥ :٧  اﻟﺒﺨﺎرى.ﺎﺏ ﺗﻦﻠﹶﻰ ﻣ ﺍﷲُ ﻋﺏﻮﻳﺘ ﻭ،ﺍﺏﺘﺮﻟﱠﺎ ﺍﻟ ﺍﻡﺁﺩ
Dari 'Abbas bin Sahl bin Sa'ad, ia berkata : Aku mendengar Ibnuz Zubair
berkhutbah di atas mimbar di Makkah, ia berkata : Wahai para manusia,
sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Seandainya anak Adam diberi
kekayaan harta satu lembah penuh berupa emas, tentu ia masih
menginginkan lembah yang kedua, dan seandainya ia diberi dua lembah
emas, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga, dan tidak ada
yang menutup perut anak Adam kecuali tanah. Dan Allah akan menerima
taubatnya orang yang mau bertaubat". [HR Bukhari juz 7, hal. 175]
Dunia memang indah dan sangat menarik, tetapi sifatnya hanya
sementara, hanya seperti permainan yang tidak lama kemudian akan
selesai, dan yang ada tinggal lelahnya. Atau seperti senda gurau yang
membuat orang menjadi lupa kepada kewajibannya. Maka banyak orang
yang terpedaya dengan keindahan dunia, sehingga membanggakan
keturunannya, banyaknya harta dan anak, banyak pendukung dan anak
buah, tingginya pangkat dan jabatan, dan lain sebagainya, padahal
semuanya itu akan sirna, tak ubahnya seperti tanaman yang subur yang
menyenangkan orang yang melihatnya, tetapi tidak lama kemudian
tanaman itu akan kering, menjadi kuning dan akhirnya akan hancur.
Itulah gambaran kesenangan hidup di dunia yang indah ini, maka jangan
sampai kita terlena hanya mengutamakan kesenangan dunia sehingga
melupakan akhirat, karena kesenangan di dunia ini hanya kesenangan
yang sedikit apabila dibandingkan dengan kesenangan di akhirat. Allah
SWT berfirman :

،ﻞﹲﻴ ﻗﹶﻠﺎﻉﺘ( ﻣ١٩٦)ﻰ ﺍﻟﹾﺒﹺﻠﹶﺎﺩﺍ ﻓﻭ ﻛﹶﻔﹶﺮﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻘﹶﻠﱡﺐ ﺗﻧﻚﺮ ﻳﻐ ﻟﹶﺎ
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ﻳﻦﻦﹺ ﺍﻟﱠﺬ( ﻟٰﻜ١٩٧)ﺎﺩﻬ ﺍﻟﹾﻤﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ،ﻢﻨﻬ ﺟﻢﺄﹾﻭٰىﻬ ﻣﺛﹸـﻢ
ﺮ ٰـﻬﺎ ﺍﹾﻻﹶﻧﻬﺘﺤﻦ ﺗ ﻱ ﻣ
 ﺮﹺﺠ ﺗٰﺖﻨ ﺟﻢ ﻟﹶـﻬﻢـﻬﺑﺍ ﺭﻘﹶﻮﺍﺗ
ﺮﺧﻴ ِ ﺍﷲﺪﻨﺎ ﻋﻭﻣ ،ِ ﺍﷲﺪﻨ ﻋﻦﻟﹰﺎ ﻣﺰﺎ ﻧﻬﻴ ﻓﻳﻦﺪﺎﻟﺧ
١٩٨-١٩٦ :( ال ﻋﻤﺮان١٩٨)ﺍﺭﹺﺮﻟﱢـﻠﹾﺎﹶﺑ
Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir
bergerak di dalam negeri. (196)
Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka
ialah Jahannam; dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya.
(197)
Akan tetapi orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhan-nya bagi mereka
surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di
dalamnya, sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa yang
di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. (198) [QS.
Ali 'Imraan : 196-198]
Di dalam hadits juga disebutkan :

 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﻝﹸﻳﻘﹸﻮ ﺮﹴﻬ ﻓﻨﹺﻲﺎ ﺑﺍ ﺍﹶﺧﺭﹺﺩﻮﺘﺴ ﻣﺖﻌﻤ ﺳ:ﺲﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﻴﻦﻋ
ﻞﹸﻌﻳﺠ ﺎﺜﹾﻞﹸ ﻣﻟﱠﺎ ﻣ ﺍﺓﺮﻰ ﺍﹾﻻٰﺧﺎ ﻓﻴﻧﺎ ﺍﻟﺪ ﻣ،ِﺍﷲ ﻭ:ﻝﹸ ﺍﷲِ ﷺﻮﺳﺭ
ﻈﹸﺮﻨ ﻓﹶﻠﹾﻴﻢﻰ ﺍﻟﹾﻴ( ﻓﺔﺎﺑﺒﻰ ﺑﹺﺎﻟﺴﻴﻳﺤ ﺎﺭﺍﹶﺷ )ﻭﻩ ﻫٰﺬﻪﻌﺒﺻ ﺍﻛﹸﻢﺪﺍﹶﺣ
٢١٩٣ :٤  ﻣﺴﻠﻢ.ﺟﹺﻊﻳﺮ ﺑﹺـﻢ
Dari Qais, ia berkata : Aku mendengar Mustaurid saudara dari Bani Fihr
berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia
ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kecuali seperti salah
seorang diantara kalian memasukkan jarinya ini ke dalam laut. (Yahya
(perawi) sambil menunjukkan jari telunjuknya), maka lihatlah seberapa air
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yang menetes kembali". [HR. Muslim juz 4, hal. 2193, no. 55]

ﺎﻴﺪﻧ  ﺍﻟﺖ ﻛﹶﺎﻧ ﻟﹶﻮ:ﻝﹸ ﺍﷲِ ﷺﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﻌﻦﹺ ﺳﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦﻋ
.ٍﺎﺀﺔﹶ ﻣﺑﺮﺎ ﺷﻬﻨﺍ ﻣﺮﻘﹶﻰ ﻛﹶﺎﻓﺎ ﺳ ﻣﺔﺿﻮﺑﻌ ﺎﺡﻨ ﺍﷲِ ﺟﺪﻨﻝﹸ ﻋﺪﻌﺗ
٢٤٢٢ : رﻗﻢ،٣٨٣ :٣ اﻟﱰﻣﺬى
Dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya
dunia ini di sisi Allah ada nilainya sesayap nyamuk, niscaya Allah tidak
akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air". [HR.
Tirmidzi juz 3, ha. 383, no. 2422]
Oleh sebab itu keni'matan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita
hendaklah kita syukuri. Allah SWT berfirman :

.ﻳﺪ ﺪ ﻟﹶﺸﺬﹶﺍﺑﹺﻲﻥﹶ ﻋ
ّ  ﺍـﻢﺗ ﻛﹶﻔﹶﺮﻦﻟﹶﺌ ﻭﻜﹸﻢّﻧﻳﺪ ﻟﹶﺎﹶﺯﹺـﻢﺗﻜﹶﺮ ﺷﻦﻟﹶﺌ
٧ :اﺑﺮﻫﻴﻢ
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni'mat)
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya
adzab-Ku sangat pedih. [QS. Ibrahim : 7]

ﻮ  ﻫﻦﻟﹶﻰ ﻣﺍ ﺍﻭﻈﹸﺮ ﺍﹸﻧ:ﻝﹸ ﺍﷲِ ﷺﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺍﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
 ﺍﹶﻥﹾﺭﺪ ﺍﹶﺟﻧﻪ ﻓﹶﺎ،ﻗﹶﻜﹸﻢ ﻓﹶﻮﻮ ﻫﻦﻟﹶﻰ ﻣﺍ ﺍﻭﻈﹸﺮﻨﻟﹶﺎ ﺗ ﻭ،ﻜﹸﻢﻨﻔﹶﻞﹶ ﻣﺍﹶﺳ
٤١٤٢ : رﻗﻢ،١٣٨٧ :٢  اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.ﻜﹸﻢﻠﹶﻴﺔﹶ ﺍﷲِ ﻋﻤﺍ ﻧﹺﻌﻭﺭﺩﺰﻟﹶﺎ ﺗ
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah
kepada yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang
yang di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian
tidak meremehkan ni'mat Allah yang telah diberikan kepada kalian". [HR.
Ibnu Majah juz 2, hal. 1387, no. 4142]
Hidup di dunia ini tidak lama, waktunya terbatas, dan semua manusia akan
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mati, baik dengan sebab sakit, atau sebab-sebab lainnya. Dan apabila
telah tiba saatnya, maka kematian pasti akan menemui kita. Allah SWT
berfiman :

ﻥﹶﻭﺩﺮ ﺗ ﺛﹸـﻢﻜﹸﻢﻴﻠٰﻘﻪ ﻣﻧ ﻓﹶﺎﻪﻨﻥﹶ ﻣﻭﺮﻔ ﺗﻱ ﺍﻟﱠﺬﺕﻮﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤﻗﹸﻞﹾ ﺍ
.ﻥﹶﻠﹸﻮﻤﻌ ﺗﻢﺘﺎ ﻛﹸﻨ ﺑﹺـﻤﺌﹸﻜﹸﻢﺒﻨ ﻓﹶﻴﺓﺎﺩﻬﺍﻟﺸﺐﹺ ﻭﻴـﻢﹺ ﺍﻟﹾﻐﺎﻟﻟٰﻰ ﻋﺍ
٨ :اﳉﻤﻌﺔ
Katakanlah, "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka
sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan
dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang
nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". [QS.
Al-Jumu'ah : 8]

،ﺓﺪﻴﺸﺝﹴ ﻣﻭﺮ ﺑﻲ ﻓﻢﺘ ﻛﹸﻨﻟﹶﻮ ﻭﺕﻤﻮ  ﺍﻟﹾﺭﹺﻛﹾﻜﱡﻢﻳﺪ ﺍﻮﻧﻜﹸﻮﺎ ﺗ ﻣﻳﻦﺍﹶ
٧٨ :اﻟﻨﺴﺎء
Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati
pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, [QS. An-Nisaa' : 78]

ﻡ ﻳﻮ ﻢ ﻛﹸﺭﻮﻥﹶ ﺍﹸﺟﻓﱠﻮﻮﺎ ﺗـﻤﻧﺍ ﻭ،ﺕﻮﻘﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻤﻔﹾﺲﹴ ﺫﹶﺁﺋﻛﹸﻞﱡ ﻧ
ﺎﻭﻣ ، ﻓﹶﺎﺯﺔﹶ ﻓﹶﻘﹶﺪﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺍﹸﺩﺎﺭﹺ ﻭﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋﺰﹺﺡﺣ ﺯﻦ ﻓﹶﻤ،ﺔﻴٰﻤﺍﻟﹾﻘ
١٨٥ : ال ﻋﻤﺮان.ﺭﹺﻭﺮ ﺍﻟﹾﻐﺎﻉﺘﻟﱠﺎ ﻣﺂ ﺍﻴﻧﻴٰﻮﺓﹸ ﺍﻟﺪﺍﻟﹾﺤ
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari
qiyamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari
neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah
beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang
memperdayakan. [QS. Ali 'Imraan : 185]
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ﻭﻟﹶﺎ ﺔﹰﺎﻋﻥﹶ ﺳﻭﺮﺄﹾﺧﺘﻳﺴ  ﻟﹶﺎﻢﻠﹸﻬﺂﺀَ ﺍﹶﺟﺫﹶﺍ ﺟ ﻓﹶﺎ،ﻞﹲ ﺍﹶﺟﻣﺔ ﻜﹸ ﱢﻞ ﺍﹸﻟﻭ
٣٤ : اﻻﻋﺮاف.ﻥﹶﻮﻣﻘﹾﺪﺘﻳﺴ
Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang
waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan
tidak dapat (pula) memajukannya. [QS. Al-A'raaf : 34]
Dan apabila manusia meninggal dunia, akan diantar oleh tiga hal, yang
dua akan kembali, sedangkan yang satu akan terus menemaninya. Di
dalam hadits disebutkan :

 ﻴ ﺍﻟﹾﻤﻊﺒﻳﺘ :ﻝﹸ ﺍﷲِ ﷺﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺍﹶﻧﻦﻋ
ﺖ
،ﻠﹸﻪﻤﻋ ﻭﺎﻟﹸﻪﻣ ﻭﻠﹸﻪ ﺍﹶﻫﻪﻌﺒﻳﺘ .ﺪﺍﺣﻘﹶﻰ ﻭﻳﺒ ﻭﺎﻥ ﺍﺛﹾﻨﺟﹺﻊﺮ ﻓﹶﻴ،ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹲ
٢٢٧٣ :٤  ﻣﺴﻠﻢ.ﻠﹸﻪﻤﻘﹶﻰ ﻋﻳﺒ ﻭ،ﺎﻟﹸﻪﻣ ﻭﻠﹸﻪ ﺍﹶﻫﺟﹺﻊﺮﻓﹶﻴ
Dari Anas bin Maalik, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Ada tiga hal
yang mengikuti mayyit, yang dua akan kembali, sedangkan yang satu
tetap menemaninya. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan
amalnya. Lalu keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan
amalnya akan tetap menemaninya". [HR. Muslim juz 4, hal. 2273, no. 5]
Oleh sebab itu marilah sisa umur dan kesempatan yang masih diberikan
oleh Allah, kita gunakan sebaik-baiknya untuk bertaubat kepada Allah dan
menambah amal kebaikan untuk bekal hidup kita di ahirat kelak.

:ﻈﹸﻪﻳﻌ ﻮﻫﻞﹴ ﻭﺟﺮﻝﹸ ﺍﷲِ ﷺ ﻟﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
ﻚﺤﺘ
 ﺻ ﻭ،ﻚﻣﺮﻞﹶ ﻫ ﻗﹶﺒﻚﺎﺑﺒ ﺷ:ﺲﹴﻤﻞﹶ ﺧﺎ ﻗﹶﺒﺴﻤ ﺧﻨﹺﻢﻏﹾﺘﺍ
،ﻚﻠﻐﻞﹶ ﺷ ﻗﹶﺒﺍﻏﹶﻚﻓﹶﺮ ﻭ،ﻞﹶ ﻓﹶﻘﹾﺮﹺﻙ ﻗﹶﺒﺎﻙﻨﻏ ﻭ،ﻚﻘﹶﻤﻞﹶ ﺳﻗﹶﺒ
8

: رﻗﻢ،٢٦٣ :٧  اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﰱ ﺷﻌﺐ اﻻﳝﺎن.ﻚﺗﻮﻞﹶ ﻣ ﻗﹶﺒﻚﺎﺗﻴﺣﻭ

Keni'matan yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini, di akhirat
nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Allah SWT
berfirman :

١٠٢٤٨

ﺍﺩﺍﻟﹾﻔﹸﺆ ﻭﺮﺼﺍﻟﹾﺒ ﻭﻊﺴﻤ
 ﻥﱠ ﺍﻟ ﺍ،ﻠﹾﻢ ﺑﹺﻪ ﻋ ﻟﹶﻚﺲﺎ ﻟﹶﻴ ﻣﻘﹾﻒﻟﹶﺎ ﺗﻭ
٣٦ : اﻻﺳﺮاء.ﻟﹰﺎﺌﹸﻮﺴ ﻣﻪﻨ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻚـٰﺌ
ۤ ﻛﹸﻞﱡ ﺍﹸﻭﻟــ

Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda kepada seorang
laki-laki, pada waktu itu beliau menasehatinya, “Gunakanlah lima
(kesempatan) sebelum datangnya lima (kesempitan)
1. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu,
2. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu,
3. Gunaan masa kayamu sebelum datang masa faqir (miskin)mu,
4. Gunakan masa longgarmu sebelum datang masa sibukmu,
5. Gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu”.
[HR. Baihaqiy dalam Syu'abul iimaan juz 7, hal.263, no. 10248]

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan
hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. [QS. Al-Israa' :
36]

Dan sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya,
sedangkan seburuk-buruk orang adalah yang panjang umurnya, tetapi
jelek perbuatannya. Di dalam hadits disebutkan :

kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang keni'matan (yang
kamu megah-megahkan di dunia itu). [QS. At-Takaatsur : 8]

ﺎ ﻳ:ﻠﹰﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﺟ ﺍﹶﻥﱠ ﺭ،ﻪ ﺍﹶﺑﹺﻴﻦﺓﹶ ﻋﻜﹾﺮ ﺑﻦﹺ ﺍﹶﺑﹺﻲﻤٰﻦﹺ ﺑﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﻦﺴﺣ ﻭﻩﺮﻤ ﻃﹶﺎﻝﹶ ﻋﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،؟ﺮﻴﺎﺱﹺ ﺧ ﺍﻟﻨ ﺍﹶﻱ،ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳﺭ
َﺎﺀﺳ ﻭﻩﺮﻤ ﻃﹶﺎﻝﹶ ﻋﻦ ﻣ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﺎﺱﹺ ﺷ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﺎﹶﻱ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻠﹸﻪﻤﻋ
. ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ،٢٤٣٢ : رﻗﻢ،٣٨٧ :٣  اﻟﱰﻣﺬى.ﻠﹸﻪﻤﻋ
Dari 'Abdur Rahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, bahwasanya ada
seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana orang yang paling
baik itu ?". Beliau bersabda, "Orang yang panjang umurnya dan baik
amalnya". Lalu orang tersebut bertanya lagi, "Lalu bagaimana orang yang
paling buruk itu ?". Beliau bersabda, "Orang yang panjang umurnya, tetapi
jelek amalnya". [HR. Tirmidzi juz 3, hal. 387, no. 2432, ia berkata : Ini
hadits hasan shahih]
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٨ : اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ.ﻢﹺﻴﻨﻌﻦﹺ ﺍﻟ ﻋﺬﺌﻣﻳﻮ ﻦ
 ﺌﹶﻠﹸﺴ ﻟﹶﺘﺛﹸـ ّﻢ
Di dalam hadits disebutkan :

ﻝﹸﻭﺰ ﻟﹶﺎ ﺗ:ﻝﹸ ﺍﷲِ ﷺﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻠﹶﻤﺓﹶ ﺍﹾﻻﹶﺳﺯﺮ ﺑ ﺍﹶﺑﹺﻲﻦﻋ
ﺎﻤﻴ ﻓﻪﻠﹾﻤ ﻋﻦﻋ ﻭ،ﺎﻩﺎ ﺍﹶﻓﹾﻨﻤﻴ ﻓﺮﹺﻩﻤ ﻋﻦﺄﹶﻝﹶ ﻋﻳﺴ ﻰﺘ ﺣﺪﺒﺎ ﻋﻣﻗﹶﺪ
ﻪﻤ ﺟﹺﺴﻦﻋ ﻭ،ﻔﹶﻘﹶﻪﺎ ﺍﹶﻧﻤﻴﻓ ﻭﻪﺒﺴ ﺍﻛﹾﺘﻳﻦ ﺍﹶﻦ ﻣﻪﺎﻟ ﻣﻦﻋ ﻭ،ﻞﹶﻓﹶﻌ
 ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ،٢٥٣٢ : رﻗﻢ،٣٦ :٤  اﻟﱰﻣﺬى.ﻠﹶﺎﻩﺎ ﺍﹶﺑﻤﻴﻓ
ﺻﺤﻴﺢ
Dari Abu Barzah Al-Aslamiy, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,
“Tidaklah bergerak kedua tapak kaki seorang hamba (pada hari qiyamat),
sehingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang
ilmunya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia
mendapatkannya dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang badannya
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untuk apa ia gunakan”. [HR. Tirmidzi juz 4, hal. 36, no. 2532, ia berkata :
Ini hadits hasan shahih]
Oleh karena itu marilah dengan datangnya tahun baru ini, kita gunakan
untuk mengoreksi diri kita masing-masing untuk bermuhaasabah.

ﻞﹶ ﺍﹶﻥﹾ ﻗﹶﺒﻜﹸﻢﻔﹸﺴﺍ ﺍﹶﻧﻮﺯﹺﻧﺍ ﻭﻮﺒﺎﺳﺤﻞﹶ ﺍﹶﻥﹾ ﺗ ﻗﹶﺒﻜﹸﻢﻔﹸﺴﺍ ﺍﹶﻧﻮﺒﺎﺳﺣ
.ﺍﻮﻧﺯﻮﺗ

ﻢﻬﻴﻌﻞﱠ ﺳ ﺿﻳﻦ( ﺍﻟﱠﺬ١٠٣)ﺎﻟﹰﺎﻤ ﺍﹶﻋﻳﻦﺮﹺﺴ ﺑﹺﺎﹾﻻﹶﺧّﺒﹺﺌﹸﻜﹸﻢﻨﻞﹾ ﻧﻗﹸﻞﹾ ﻫ
ﻥﹶﻮﺴِﻨﻳﺤ ﻢﻧـﻬﻥﹶ ﺍﹶﻮﺒﺴﻳﺤ ﻢﻫﺎ ﻭﻴﺪﻧ ﺓ ﺍﻟ ﻴٰﻮﻰ ﺍﻟﹾﺤﻓ
١٠٤-١٠٣ :( اﻟﻜﻬﻒ١٠٤)ﺎﻌﻨﺻ

Hitung-hitunglah diri kalian sebelum (amal) kalian dihitung (oleh Allah), dan
timbang-timbanglah (amal kalian) sebelum (amal) kalian ditimbang (oleh
Allah).

Katakanlah, "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orangorang yang paling merugi perbuatannya?" (103)
Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia
ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.
(104) [QS. Al-Kahfi : 103-104]

Diriwayatkan bahwa 'Umar bin Khaththab pernah berpidato, dan diantara
isi pidatonya itu beliau menganjurkan agar bermuhaasabah.

Atau bahkan kita termasuk orang yang pailit, sebagaimana disebutkan
dalam hadits :

ﻢ ﻜﹸﻔﹸﺴﺍ ﺍﹶﻧﻮﺒﺎﺳ ﺣ:ﻪﺘﻄﹾﺒﻰ ﺧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﻪﻄﱠﺎﺏﹺ ﺍﹶﻧﻦﹺ ﺍﻟﹾﺨ ﺍﺑﺮﻤ ﻋﻦﻋ
ﺍﻮﻳﻨﺰﺗ ﻭ،ﺍﻮﻧﺯﻮﻞﹶ ﺍﹶﻥﹾ ﺗ ﻗﹶﺒﻜﹸﻢﻔﹸﺴﺍ ﹶﺍﻧﻮﺯﹺﻧ ﻭ،ﺍﻮﺒﺎﺳﺤﻞﹶ ﺍﹶﻥﹾ ﺗﻗﹶﺒ
 اﺑﻦ اﰉ.ﺔﹲﻴﺎﻓ ﺧﻜﹸﻢﻨﻔﹶﻰ ﻣﻳﺨ ﻥﹶ ﻟﹶﺎﻮﺿﺮﻌ ﺗﻡﻳﻮ ﺮﹺﺽﹺ ﺍﹾﻻﹶﻛﹾﺒﺮﻟﻠﹾﻌ
٣٤٤٤٨ : رﻗﻢ،١١٥ :٧ ﺷﻴﺒﺔ
Dari 'Umar bin Khaththab, bahwasanya ia berkata di dalam pidatonya,
"Hitung-hitunglah diri kalian sebelum (amal) kalian dihitung (oleh Allah),
timbang-timbanglah (amal) kalian sebelum (amal) kalian ditimbang (oleh
Allah). Dan berhiaslah kalian untuk menyambut pertemuan agung pada
hari kamu sekalian dihadapkan (kepada Allah) dan tidak ada sesuatupun
dari kalian yang tersembunyi". [HR. Ibnu Abi Syaibah juz 7, hal. 115, no.
34448]
Apabila kita enggan untuk mengoreksi diri dan bermuhaasabah, bukan
tidak mungkin kita termasuk orang yang paling rugi, sebagaimana firman
Allah :
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؟ﺲﻔﹾﻠﺎ ﺍﻟﹾﻤﻥﹶ ﻣﻭﺭﺪ ﺍﹶﺗ:ﻝﹶ ﺍﷲِ ﷺ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳﺓﹶ ﺍﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﻫ ﺍﹶﺑﹺﻲﻦﻋ
ﻥﱠ ﺍ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ.ﺎﻉﺘﻟﹶﺎ ﻣ ﻭ ﻟﹶﻪﻢﻫﺭ ﻟﹶﺎ ﺩﻦﺎ ﻣﻨﻴ ﻓﺲﻔﹾﻠ ﺍﹶﻟﹾﻤ:ﺍﻗﹶﺎﻟﹸﻮ
ﻛﹶﺎﺓﺯﺎﻡﹴ ﻭﻴﺻ ﻭﻠﹶﺎﺓ ﺑﹺﺼﺔﺎﻣﻴ ﺍﹾﻟﻘﻡﻳﻮ ﻲﻳﺄﹾﺗ ﻲﻣﺘ  ﺍﹸﻦ ﻣﺲﻔﹾﻠﺍﻟﹾﻤ
ﻔﹶﻚﺳﺎﻝﹶ ﻫٰﺬﹶﺍ ﻭﺍﹶﻛﹶﻞﹶ ﻣ ﻭ، ﻫٰﺬﹶﺍﻗﹶﺬﹶﻑ ﻭ، ﻫٰﺬﹶﺍﻢﺘ ﺷ ﻗﹶﺪﻲﻳﺄﹾﺗﻭ
ﻦﻫٰﺬﹶﺍ ﻣ ﻭ،ﻪﺎﺗﻨﺴ ﺣﻦﻄﹶﻰ ﻫٰﺬﹶﺍ ﻣﻌ ﻓﹶﻴ، ﻫٰﺬﹶﺍﺏﺮﺿ ﻭ، ﻫٰﺬﹶﺍﻡﺩ
ﻦﺬﹶ ﻣ ﺍﹸﺧﻪﻠﹶﻴﺎ ﻋﻰ ﻣﻳﻘﹾﻀ ﻞﹶ ﺍﹶﻥﹾ ﻗﹶﺒﻪﺎﺗﻨﺴ ﺣﺖﻥﹾ ﻓﹶﻨﹺﻴ ﻓﹶﺎ،ﻪﺎﺗﻨﺴﺣ
:٤  ﻣﺴﻠﻢ.ﺎﺭﹺﻰ ﺍﻟﻨ ﻓﻢ ﻃﹸﺮﹺﺡ  ﺛﹸـﻪﻠﹶﻴ ﻋﺖ ﻓﹶﻄﹸﺮﹺﺣﻢﺎﻫﻄﹶﺎﻳﺧ
١٩٩٧
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Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah
kalian siapakah orang yang disebut pailit itu ?" Jawab para shahabat,
"Orang yang pailit diantara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan
tidak punya barang-barang". Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya
orang yang pailit dari ummatku ialah orang yang datang pada hari qiyamat
lengkap dengan membawa (pahala) shalatnya, puasanya dan zakatnya.
Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini, dan menuduh ini, memakan
hartanya ini, dan menumpahkan darahnya ini, dan memukul ini, maka
diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari (pahala) kebaikan amalnya,
dan kepada orang yang lainnya lagi (dari pahala) kebaikan amalnya. Maka
apabila telah habis (pahala) kebaikannya itu dan belum terbayar semua
tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari
dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya,
lalu ia dilemparkan ke neraka". [HR. Muslim juz 4, hal 1997, no. 59]
Hidup di dunia ini hanya sebentar, dan hidup yang haqiqi adalah hidup di
akhirat kelak. Allah SWT berfirman :

ﺓﹶﺮ ﺍﹾﻻٰﺧﺍﺭﻥﱠ ﺍﻟﺪﺍ ﻭ،ﺐﻟﹶﻌﻮ ﻭ ﻟﱠﺎ ﻟﹶـﻬﺂ ﺍﻴّﻧﻴٰﻮﺓﹸ ﺍﻟﺪ ﺍﻟﹾﺤﻩﺎ ﻫٰﺬﻣﻭ
٦٤ : اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت.ﻥﹶﻮﻠﹶﻤﻳﻌ ﺍﻮ ﻛﹶﺎﻧ ﻟﹶﻮ.ﺍﻥﹸﻮﻴ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶـﻬﹺﻲ
Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main.
Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau
mereka mengetahui. [QS. Al-'Ankabuut : 64]
Dan diriwayatkan, barangsiapa yang sudah berumur 40 tahun,
kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, maka bersiapsiaplah masuk neraka.

ﻪﹶﻠﻴﻰ ﻋ ﺍﹶﺗﻦ ﻣ:ﻝﹸ ﺍﷲِ ﷺﻮﺳ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺭ:ﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
.ﺎﺭﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﺍﺰﻬﺠﺘ ﻓﹶﻠﹾﻴﻩﺮ ﺷﻩﺮﻴ ﺧﺐﻠﻳﻐ ﺔﹰ ﻓﹶﻠﹶﻢﻨﻥﹶ ﺳﻮﻌﺑﺍﹶﺭ
١٧٨ :١ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa
yang sudah mencapai umur 40 tahun, kebaikannya belum bisa
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mengalahkan keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap masuk
neraka". [Al-Maudluu'aat oleh Imam Abul Faraj Abdur Rahman bin 'Aliy bin
Al-Jauziy Al-Qurasyiy juz 1, hal. 178, hadits ini sangat dla'if, karena dalam
sanadnya ada beberapa perawi yang dla'if, yaitu Robaah bin Ahmad; ia
sangat dlaif. Adapun Jarir : para 'ulama hadits meninggalkan haditsnya.
Dan Dlohhaak, ia tidak bertemu dengan Ibnu 'Abbas]
Dan Rasulullah SAW berpesan kepada kita supaya bertaqwa kepada Allah
di mana saja kita berada.

ﺎﺜﹸﻤﻴﺗﻖﹺ ﺍﷲَ ﺣ ﺍ:ﻝﹸ ﺍﷲِ ﷺﻮﺳ ﺭﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟ:ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ  ﺫﹶ ﺍﹶﺑﹺﻲﻦﻋ
ﻠﹸﻖﹴ ﺑﹺﺨﺎﺱﻖﹺ ﺍﻟﻨﺎﻟﺧ ﻭ،ﺎﻬﺤـﻤﺔﹶ ﺗﻨﺴﻴﺌﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺤﺴ
 ﺒﹺﻊﹺ ﺍﻟﺍﹶﺗ ﻭ،ﺖﻛﹸﻨ
٢٠٥٣ : رﻗﻢ،٢٣٩ :٣  اﻟﱰﻣﺬى.ﻦﹴﺴﺣ
Dari Abu Dzarr, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda kepadaku,
"Bertaqwalah kamu kepada Allah dimana saja kamu berada, dan ikutilah
perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang
baik itu akan menghapusnya. Dan bergaullah dengan manusia dengan
akhlaq yang baik". [HR. Tirmidzi juz 3, hal. 239, no. 2053, Ini hadits hasan
shahih]
Oleh karena itu marilah sisa umur yang masih diberikan oleh Allah SWT
kepada kita ini, kita gunakan untuk meningkatkan iman dan taqwa kita
kepada Alllah, karena hanya dengan iman dan taqwa itulah Allah
menjauhkan manusia dari neraka dan memasukkan ke surga. Kita
tingkatkan persatuan dan kerukunan sesama muslim, karena sesama
muslim adalah bersaudara, dan kita jauhi berbantah, perselisihan,
pertengkaran dan perpecahan, karena perpecahan itu akan melemahkan
kekuatan kita. Allah SWT berfirman :

ﻜﹸﻢﻳﺤ ﺭﹺﺐﺬﹾﻫﺗﺍ ﻭﻠﹸﻮﻔﹾﺸﺍ ﻓﹶﺘﻮﻋﺎﺯﻨﻟﹶﺎ ﺗﻟﹶﻪ ﻭﻮﺳﺭﻮﺍ ﺍﷲَ ﻭﻌﻴﺍﹶﻃﻭ
٤٦ : اﻻﻧﻔﺎل.ﻳﻦﺼﺒﹺﺮﹺ
ٰ  ﺍﻟﻊﻥﱠ ﺍﷲَ ﻣ ﺍ،ﺍﻭﺒﹺﺮﺍﺻﻭ
Dan tha'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantahbantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang
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kekuatanmu dan bershabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang
yang shabar. [QS. Al-Anfaal : 46]
Demikianlah semoga Allah menuntun kita ke jalan yang benar, dan
semoga Allah mengampuni kita. Aamiin.

Untuk melengkapi muhaasabah kita, marilah kita perhatikan beberapa
pesan Al-Ustadz ‘Abdullah Thufail Saputro.

8. Siksaan batin itu tidak dapat ditebus dengan yang lahir atau yang
bersifat lahiriyah sedunia ini dan isinya, karena obat batin itu batin
pula obatnya, dan obat lahir dapat diobati dengan obat batin.
9. Kadang orang tersilau oleh kertas pembungkus yang indah warna dan
bahannya sehingga terkena sugesti dalam menilai isinya walaupun isi
itu tidak berharga bahkan berbahaya.
10. Bungkus yang baik tidak mutlak sebagai alamat baiknya isi yang
dibungkus tetapi isi yang baik akan tetap baik walaupun tanpa
bungkus.

Pesan Al-Ustadz ‘Abdullah Thufail Saputro (Pendiri MTA)

Semanggi 4 April 1985

Mari pada akhir tahun ini kita evaluasi kepada diri kita masing masing.
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1. Kalau ternyata hasil evaluasi itu menunjukkan kemajuan di bidang
duniawi tetapi merosot di bidang ukhrowi cepat cepatlah sadar
sebelum terjadi penyesalan yang tidak berguna, perbaiki diri dan
tingkatkan nilai nilai ukhrowi.
2. Kalau nilai nilai ukhrowi meningkat tetapi nilai duniawi berkurang
adalah suatu pertanda baik, peliharalah nilai ukhrowi itu dan
tingkatkan nilai duniawi.
3. Kalau nilai duniawi dan ukhrowi sejajar, saudara perlu banyak prihatin,
terus berusaha meningkatkan nilai ukhrowi karena saudara dalam
ujian.
4. Bagaimanapun sakitnya kalau nikmat duniawi itu dicabut tidak ada
artinya apa apa dibanding apabila nilai ukhrowi dicabut.
5. Kalau yang dicabut nilai duniawi sangat kecil pengaruhnya dalam
kehidupan.
6. Kalau yang tercabut itu nilai ukhrowi sangat berpengaruh dalam
kehidupan karena bukan saja akan menimpa diri sendiri tetapi akan
dirasakan oleh segenap keluarga dan masyarakat. Karena bukan
dirinya saja yang sesat, bahkan akan tumbuh daya yang kuat untuk
menyesatkan orang lain.
7. Retaknya hati dari rasa persaudaraan dengan sesama saudara
sepengajian tidak akan dapat ditebus dengan tersambungnya hati
yang seindah apapun pada tata lahirnya, dengan sebanyak
banyaknya sekalipun dengan orang orang yang tidak mengaji.
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