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َ ْالر م
َّ حن
َّ هلل
الر ِحيْ ِم
ِ ِمْسِب ا
ِ

ْ َ
ُ ْ ْح
ْ ُ َ ََّ َ ُ َّ اَ ُ لَى
 أ َّما َبع ُد,هلل
ِ الَمد لهلِ ِ َوالصالة َوالسلم ع رسو ِل ا
Kubuat tulisan ini untuk diriku yang lalai dari
amalan menuju surga…
Untuk saudara-saudariku yang terbuai dengan
fatamorgana dan gemerlapnya dunia…
Untuk hati manusia yang selalu berangan panjang,
sedikit amal, dan banyak dosa…
Untuk mereka yang memiliki hati berkarat dan
membeku penuh noda…
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1. Hakikat dunia
Untuk memahami bagaimanakah hakikat kehidupan dunia ini, mari kita resapi bersama sebagian dalil-dalil dari al-Qur‘an dan hadits yang berbicara tentang masalah kehidupan dunia.

a. Dalil dari al-Qur‘an
Allah w berfirman:

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami
turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan
suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi,
di antaranya ada yang dimakan manusia dan
2
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binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah
sempurna keindahannya, dan memakai (pula)
perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya me
ngira bahwa mereka pasti menguasainya, tibatiba datanglah kepadanya adzab Kami di waktu
malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanamtanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh
kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tandatanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang
berpikir. (QS Yunus [10]: 24)
Allah w berfirman:

ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ

Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah ke
senangan yang memperdayakan. (QS Ali Imran
[3]: 185)

b. Dalil dari hadits
Sahabat Jabir ibn Abdillah d berkata:

َ ُ َ َّ َ
ُّ اهلل َعلَيْه َو َسلَّ َم َم َّر ب
ُ ول اهلل َص ىَّل
وق
الس
أن رس
ِ
ِ
ِ
ِ
ًَ ا
َ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ
ْ
ْ
اس كنَفتَه ف َم َّر جِبَد ٍي
اخل ِم ْن َبع ِض الع يِال ِة وانل
ِ د
َ
ُ
َ
َه
َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َّ َ َ
ُ
 «أيُّك ْم:او ُل فأخذ بِأذنِ ِه ث َّم قال
ت فتن
ٍ أسك مي
َ
ُح
َه
َلن
ُ
ُّ  َف َقالوا َما ن.»ب أَ َّن ٰه َذا ُل بد ْر َهم
ُّ حُي
ْ َب أنَّ ُه َا ب ي
ش ٍء
ِ
ِ
ٍ ِِ
ِ
َ
َ
ُح
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ ُ ُ َّ َ ُّ  «أ:َو َما نَ ْصنَ ُع به قال
هلل
ِ
ِ  قالوا َوا.»تبون أنه لكم
ِِ
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َ َ َ ُّ َ ُ َّ َ
َ ََ ا
َ َ َا
ُ
ل ْو كن َح ًّيا كن عيْبًا ِفي ِه ألنه أ َسك فكيْف َوه َو
ََ ُّ ْ َ َ ْ ُ لَى
َ
َ َ َ َ ٌ ِّ َ
هلل ِم ْن ٰهذا
ِ هلل لدلنيا أه َون ع ا
ِ  «ف َو ا:ميت فقال
ُ َ
.»َعليْك ْم
“Rasulullah n pernah melewati sebuah pasar
dan para sahabat berada di sekelilingnya. Beliau mendapati bangkai seekor kambing yang
telinganya kecil, lantas beliau angkat batang te
linga bangkai kambing tersebut seraya berkata,
‘Siapakah di antara kalian yang mau membeli
kambing ini dengan satu dirham?’ Para sahabat menjawab, ‘Kami tidak suka sama sekali,
apa yang bisa kami perbuat dari seekor bangkai
kambing?’ Rasulullah n menjawab, ‘Bagaimana
jika kambing itu untuk kalian?’ Para sahabat
menjawab, ‘Demi Allah, apabila kambing itu
masih hidup kami tetap tidak mau karena dia
telah cacat, bagaimana lagi jika sudah menjadi
bangkai!’ Rasulullah n akhirnya bersabda, ‘Demi
Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada
seekor bangkai kambing ini bagi kalian.’”1
Rasulullah n juga bersabda:

َ اح َب ُع
َ َادل ْنيَا َت ْعد ُل عنْ َد اهلل َجن
ُّ «ل َ ْو اَكنَت
وض ٍة َما
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ْ ََس ىَق اَكف ًرا ِمنْ َها ر
.»ٍش َبة َماء
ِ

1
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“Seandainya dunia sebanding dengan sayap
nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan
seteguk air kepada orang kafir.” (HR at-Tirmidzi,
Ibnu Majah, dan dishahihkan al-Albani di dalam
Silsilah ash-Shahihah: 686)
Perhatikanlah “hanya sayap” bukan nyamuk
seutuhnya!!!
Ayat-ayat dan hadits-hadits semisal ini -yang
mencela dunia- sangat banyak. Bahkan al-Qur‘an
lebih sering mencela kehidupan dunia, mengajak manusia agar berpaling dari dunia dan kembali kepada kampung akhirat. Perkara inilah yang
menjadi pokok tujuan diutusnya para nabi. Maka
tidak perlu banyak-banyak berdalil dengan ayat alQur‘an tentang hinanya dunia karena perkara itu
telah jelas. Maka pantaskah dirimu mencintai dan
memuliakan suatu yang dikutuk Allah?! Pantaskah
engkau, wahai hamba Allah, mengagungkan dunia
yang dihinakan oleh Allah?!!

2. Dunia sebagai ujian
Sesungguhnya segala macam kenikmatan dunia
adalah ujian dari Allah w, karena pada dasarnya
setiap manusia memiliki kecenderungan atau rasa
suka terhadap hal-hal duniawi. Allah w berfirman:

ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
Dunia di Tanganku, Akhirat di Hatiku

5

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﭼ

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, binatangbinatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah
tempat kembali yang baik (surga). (QS Ali Imran
[3]: 14)
Berbagai macam kenikmatan dunia ini adalah se
bagai ujian bagi manusia, apakah dia akan bersyukur atau malah kufur. Allah w berfirman:

ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anakanakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan se
sungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.
(QS al-Anfal [8]: 28)
Allah w mengisahkan tentang Nabi Sulaiman p:

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
6
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ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ

Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu
terletak di hadapannya, ia pun berkata, “Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku
apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan
nikmat-Nya). Barang siapa bersyukur, maka
sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan)
dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka
sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha
Mulia.” (QS an-Naml [27]: 40)

Oleh karenanya, tidak boleh seorang muslim untuk
menjadikan dunia sebagai tolok ukur keberhasilannya. Bahkan orang-orang yang kafir yang hidup
mewah dengan dunianya tidak boleh dijadikan sebagai kebanggaan atau kita merasa takjub terhadap
mereka. Allah w berfirman:

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﭼ

Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu
kepada apa yang telah Kami berikan kepada
golongan-golongan dari mereka, sebagai bu
nga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka
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 engannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah
d
lebih baik dan lebih kekal. (QS Thaha [20]: 131)

3. Tiga fitnah dunia terdahsyat
Sekalipun dunia secara umum sangat menggoda, ada tiga fitnah dunia yang paling sangat
menggoda anak manusia sehingga sering kali melalaikan mereka dari akhirat. Apa saja itu?
Pertama: Fitnah harta
Harta adalah fitnah yang sangat dahsyat. Betapa
sering pertengkaran bahkan pertumpahan darah
terjadi karenanya, persahabatan terkoyak karena
nya, bahkan hubungan kerabat dan tetangga harus
runtuh karenanya. Bahkan betapa banyak manusia
silau untuk mengejarnya dengan segala cara -tak
peduli halal haramnya- mengorbankan agamanya.
Sungguh benar sabda Nabi n:

ُ َ ْ َّ ً ْ
ُ ِّ َُّ ل
ُ ْ
.» َوإِن فِتنَة أ َّم يِت ال َمال،« ِإن لك أ َّم ٍة فِتنَة

“Setiap umat memiliki fitnah dan fitnah umatku
adalah harta.” (HR at-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu
Hibban. Dishahihkan al-Albani di dalam Silsilah
ash-Shahihah: 592.)
Manusia memang makhluk yang paling mulia.
Namun, ia juga manusia yang paling serakah terhadap kenikmatan dunia, mencintai dunia dengan
membabi buta, tak pernah lelah mengejarnya sehingga tubuh lekas tua, rambut cepat beruban, dan
8
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akal cepat pikun. Nabi n bersabda:

ُّ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َ ْ َب منْ ُه اثْنَتَان حْ ْ ُ لَى
ال
ِ ِ
ِ «يه َرم اب ُن آدم َوت ِش
ِ الرص ع الم
ْح
ْ َلَى
.»ال ْر ُص ع ال ُع ُمر
ِ َو

“Dua perkara yang memuat anak Adam cepat
pikun dan cepat tua; rakus terhadap harta dan
rakus terhadap umur.” (HR Muslim: 114)
Angan-angan hamba untuk menumpuk harta
tidak pernah terpuaskan. Bahkan semakin bertambah hartanya semakin menginginkan yang lebih
darinya. Ia tidak pernah puas hingga mulutnya di
sumbat dengan tanah kuburan. Rasulullah n bersabda:

َ َْ َ اَ ى
َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ا
ال ل ْبتَغ ثالثًِا َول
ٍ ان ِمن م
ِ «لو كن اِلب ِن آدم وا ِدي
ََ ْ أَ ُ َ ْ َ ْ َ َ اَّ رُّ َ ُ َ َ ُ ُ ُ لَى
اهلل ع َم ْن
يمل جوف اب ِن آدم ِإل التاب ويتوب
َ َت
.»اب
“Seandainya anak Adam memiliki dua lembah
harta, mereka akan mencari yang ketiga. Tidak
ada yang memenuhi mulut anak Adam kecuali
tanah. Dan Allah menerima taubat orang yang
bertaubat kepada-Nya.” (HR al-Bukhari dan
Muslim)

Kedua: Fitnah wanita
Dunia yang satu ini pun menjadi penggoda yang
tak kalah dahsyatnya. Lihat saja, iklan-iklan dan
Dunia di Tanganku, Akhirat di Hatiku
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propaganda-propaganda semua yang diembuskan oleh musuh-musuh Islam, salah satu senjata
ampuh mereka adalah kaum hawa untuk merusak
iman dan moral manusia. Rasulullah n bersabda:

ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ٌ َ َ ٌ َ ْ ُ َ ْ ُّ َّ
َ ك ْم ف
يها
«إن ادلنيا حلوة خ رِضة وإِن اهلل مستخ ِلف
ِ
َّ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
ُّ ات ُقوا
َ ادل ْنيَا َو َّات ُقوا النِّ َس
اء
فينظر كيف تعملون ف
َ
ِّ
ْر
ْ َ َّ َ َّ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
.»فإِن أول فِتن ِة ب ىِن إِسا ِئيل النساء
“Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Allah
menjadikan kalian penghuninya untuk melihat
apa yang kalian perbuat, maka takutlah dengan
dunia dan takutlah akan wanita karena fitnah
pertama di Bani Israil adalah pada wanita.” (HR
Muslim: 99)

Rasulullah n juga bersabda:

َْ َ ً َ رَ َّ لَى
ِّ
ْ ُ ََْ َ
َ الر
ِّ ع
.»ِال ِم َن الن َساء
ج
ت َبع ِدي ِفتنة أض
«ما ترك
ِ
“Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah setelahku
untuk kaum pria yang lebih berbahaya daripada
fitnah wanita.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Ketiga: Fitnah jabatan dan takhta
Fitnah ini juga tak kalah dahsyatnya. Mungkin
masih ingat jika musim kampanye, sebagian berlomba-lomba mengejar kursi jabatan dengan berbagai cara apa pun sekalipun harus bertentangan
dengan rambu-rambu agama; ada yang datang
10
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ke dukun, kuburan, melakukan ritual-ritual aneh,
suap, mengumpar janji palsu, dan sebagainya. Rasulullah n bersabda:

ََ ْ َ َ َ ُ ا
َ َْ َ
ان أ ْر ِسل يِف غنَ ٍم أف َس َد ل َها ِم ْن ِح ْر ِص
ِ ان جائِع
ِ «ما ِذئب
ْ
َْ َ ْ لَى
َ َّو ر،
َ ع ال َمال
المر ِء
.»الش ِف لدِ ِ ي ِن ِه
ِ

“Tidaklah dua serigala yang kelaparan lalu
dilepas kepada seekor domba lebih merusak
agama seorang daripada rakusnya manusia terhadap harta dan takhta.” (HR at-Timidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, dll. Dishahihkan al-Albani
di dalam Shahih Targhib wa Tarhib: 1710 dan disyarah oleh al-Imam Ibnu Rajab.)
Ingatlah, wahai manusia, bahwa perbuatan
mengejar dunia tidak ada kata finisnya. Yakinlah,
jika engkau hanya menuruti hawa nafsumu untuk
mengejar dunia, maka engkau akan letih dan lelah
dikejar oleh dunia, sedangkan dirimu terus berlari
namun tidak akan pernah sampai pada garis finis
untuk berhenti. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata,
“Pencinta dunia tak akan lepas dari tiga: kegundahan yang terus berlanjut, keletihan yang menerus,
dan penyesalan yang tak akan berhenti.”2

2.

Ighatsatul Lahfan 1/87
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S

etelah mengetahui fitnah dunia, maka
janganlah engkau tertipu dengan gemerlapnya dunia. Ibnul Qayyim berkata, “Semakin cinta manusia terhadap dunia semakin malas dari ketaatan dan amal untuk akhirat
sesuai dengan kadarnya.”3
Kewajiban setiap hamba yang ingin menyuburkan imannya ialah melawan nafsunya agar tidak
tertipu dengan godaan dunia yang sangat banyak
sekali. Dan hal itu terwujudkan dengan dua hal:

1. Memahami bahwa dunia ini finisnya
adalah fana dan kehancuran
Sebenarnya memiliki harta, wanita, dan takhta
tidaklah tercela selagi harta di tangan dan akhirat
di hati, menjauhi sifat serakah, mencarinya dengan
benar, menunaikan hak-haknya, membelanjakan
pada tempatnya, dan tidak melampaui batas atau
sombong karenanya.
Wahai manusia, ingatlah bahwa dunia yang kalian tekuni mati-matian, karier yang kalian kejar,
ketenaran yang kalian impikan dan idam-idamkan,
semuanya pasti berakhir dengan kepunahan dan
kematian. Apa pun yang ada di dunia ini pasti akan
sirna.
3.

12
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ًَ َ ا
ْ
َّ
َ
ُ َ ْ
، َوإِن ق َّز َحه،« ِإن َم ْط َع َم اب ْ ِن آد َم ُج ِعل َمثل ل ِ ُّدلنيَا
ْ َ ُ َ َّ َ َ
ُ ْان ُظ ُروا إ ىَل َما يَص ر
.»ي
وملحه ف
ِ
ِ
“Sesungguhnya apa yang dimakan anak Adam
dibuat permisalan untuk dunia. Sekalipun ia
telah membumbuinya dan menggaraminya de
ngan lezat, perhatikanlah hasil akhirnya makanan itu juga apa.” (HR Ahmad, Ibnu Hibban, dll,
dishahihkan al-Albani di dalam Silsilah ash-Shahihah: 382.)
Nabi n juga bersabda:

َّ َ ْ
َ
ُّ  َما أَنَا ف،«مال َول ُّدل ْنيَا
َ ادل ْنيَا إ اَّل َك
ب استَظل
ك
ا
ر
ِ
ِ ِي
ِي
ِ
ٍ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ َح
.»اح َوت َرك َها
تت شجر ٍة ثم ر

“Apa peduliku dengan dunia. Tidaklah aku di dunia melainkan seperti seorang pengembara yang
berteduh di bawah pohon, kemudian dia akan
pergi meninggalkan pohon tersebut.” (HR Ahmad, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dishahihkan
al-Albani di dalam ash-Shahihah: 438)

2. Menyongsong kehidupan akhirat yang
penuh nikmat dan abadi
Allah w banyak menyebutkan di dalam a
 l-Qur‘an
bahwa dunia ini sangatlah hina dan tidak ada apaapanya jika dibandingkan dengan akhirat. Maka
dari itu, jadikanlah akhirat di hatimu dan sebagai
tambatan hatimu selalu. Adapun dunia, cukuplah
Dunia di Tanganku, Akhirat di Hatiku
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ia di dalam genggamanmu!!

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭼ

Sedangkan kamu (orang-orang kafir) memilih
kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu
lebih baik dan lebih kekal. (QS al-A’la [87]: 16–17)
Rasulullah n bersabda:

َ ُ ْ َج
ُ ْ َّا
ُ
َ ْ ُّ َ «وا
اآلخ َر ِة ِإل ِمثل َما ي َعل أ َح ُدك ْم
ِ َ
ِ هلل ما ادلنيا يِف
َ ُ
ُ ْ ْ َ ْي
.»ِإ ْصبَ َعه ه ِذهِ يِف الَ ِّم فليَنظ ْر بِ َم يَ ْر ِج ُع

“Demi Allah, dibandingkan dengan akhirat, dunia tidak lain adalah seperti salah seorang yang
mencelupkan jari tangannya ke lautan; maka
hendaklah dia melihat apa yang didapat pada
jari tangannya setelah ditarik kembali.”4

ْجْ َّ َ ر
َ ادل ْنيَا َو َما ف
ُّ ي م َن
ْ َ ُ ْ ََ
.»يها
ِ ٌ «لمو ِضع سو ٍط يِف الَن ِة خ
ِ

“Tempat cambuk salah seorang di antara kalian di surga lebih berharga daripada dunia dan
seisinya.” (HR al-Bukhari)
Maka dari itu, tanyakanlah kepada dirimu, pantaskah bagi orang yang berakal untuk mendahulukan yang fana dan hina tetapi justru melalaikan
yang abadi dan penuh kenikmatan?!!! Pikirkanlah!
4.
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HR Muslim: 2858
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ikap seorang muslim terhadap dunia
ialah hendaknya menjadikan dunia
berada di dalam genggamannya, ia me
nguasai bukan dikuasai oleh dunia. Rasulullah n
bersabda:

َ ِّ َ َ ِّ ُ ْ َ َ
.»ادل ْره ِم
ار و
ِ «ت ِعس عبد ادلين

“Sungguh celaka para budak dinar dan dirham.”
(HR al-Bukhari)
Sungguh amat disayangkan, manusia pada zaman sekarang lalai oleh dunia. Seharian penuh
mereka mengejar dan banting tulang mati-matian
mengejar dunia, sehingga lupa akhiratnya dan lupa
ibadahnya!! Sungguh mereka adalah orang-orang
yang dimurkai Allah.

َّ َ
َ ٍّ َ ْ َ َّ ُ«إ َّن َ ُ ْ ُ ل
اب ف
ٍ اهلل يب ِغض ك جعظ ِري ج َّو
ِ
ٍ اظ سخ
َ
َّ
َْ ُّ
َ
ْ
ْ
َ َّ
َ
َ ْ
ار اَعل ِ ٍم بِادلنيا
ِ األسو
ِ ار بِانله
ٍ اق ِجيف ٍة بِاللي ِل مِح
َ
.»اآلخ َر ِة
ِ ِجا ِه ٍل ب
“Sesungguhnya Allah membenci setiap orang
yang keras, sombong, suka teriak di pasar, bangkai di malam hari, keledai di siang hari, pintar
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soal dunia tetapi bodoh tentang akhirat.” (HR.
Ibnu Hibban dan dishahihkan al-Albani di dalam
Shahihul Jami’ 7/206)5
Para sahabat Nabi (f), mereka mengambil bagian dunia, tetapi hati mereka tertuju ke kampung
akhirat. Mereka ingat bahwa pahala yang lebih
besar adalah di kampung akhirat. Contohlah Abu
Bakar, Umar, Abdurrahman ibn Auf (f), mereka
sangat mudah menginfaqkan setengah hartanya
bahkan seluruh hartanya!! Pahamilah hal ini, kita
mengutamakan akhirat bukan berarti tidak me
ngambil bagian dunia sama sekali. Mengambil bagian dunia secukupnya -tidak dikuasai oleh duniabukan termasuk “cinta dunia”. Allah w berfirman:

ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﭼ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan
Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat,
dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari
(kenikmatan) duniawi. (QS al-Qashash [28]: 77)
Maka dari itu, letakkan dunia di tanganmu
dan akhirat di hatimu karena rezekimu tidak akan
5.
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Demikianlah, pada awalnya asy-Syaikh al-Albani menshahihkan
hadits ini, tetapi ternyata di akhirnya beliau melemahkan dan
meralatnya di dalam Silsilah adh-Dha’ifah: 2304, kemudian beliau
berkata (5/329), “Namun, sekalipun hadits ini lemah, sangat nyata
pada zaman sekarang di mana banyak manusia yang tak peduli
dengan akhirat karena sibuk mengejar dunia.”
Dunia di Tanganku, Akhirat di Hatiku

 erpindah ke tangan orang lain. Janganlah serakah
b
dan membabi buta. Nabi n bersabda:

ْ
َّ َ َ
َْ َ
َ ََ
«ل ْو أن ْاب َن أد َم ه َر َب ِم ْن ِر ْزقِ ِه ك َما يه َر ُب ِم َن ال َم ْو ِت
ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َلأ
.»دركه ِرزقه كما يد ِركه الموت

“Seandainya anak Adam lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, niscaya rezekinya akan menyusulnya sebagaimana kematian
akan menyusulnya.” (HR Abu Nu’aim dan athThabarani, dihasankan asy-Syaikh al-Albani di
dalam Silsilah ash-Shahihah: 952.)
Orang yang cerdas adalah yang menyibukkan
diri membangun rumah di surga, bukan hanya sibuk membangun istana di dunia. Dia mati-matian
untuk berbekal yang bermanfaat setelah kematian
bukan mati-matian untuk yang tak bermanfaat
setelah kematian, karena dia mengerti bahwa dunia
hanyalah jembatan menuju akhirat. Dan yang namanya jembatan hanyalah untuk penyeberangan
bukan tempat tinggal.

َ َ ََ َ ُ َ ْ ُ ْ ح
َ
َ ل ْب ُن أَب
ُّ َوقَال َع
ت
ل
ت
ار
:
ه
ن
ع
اهلل
ض
ِي
ر
ب
ل
ا
ط
ِ
ٍ ِ
ِي
ِي
ِّ ُُّ ْ َ ُ ْ َ ً َ ْ حَ َ َ لآْ َ ُ ُ ْ َ ً َ ل
َك َواحدة
 و ِل،ت ا ِخرة مق ِبلة
ٍ ِ
ِ ادلنيا مدبِرة وارتل
َ
ْلآ
َا
ْ
ُ ُ َ
ُ ُ َ َ
 فكونوا ِم ْن أ ْبنَا ِء ا ِخ َر ِة َول تكونوا،ِمن ُه َما َبنُون
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َ
ُّْ ْ َ َّ ي
ََ ٌ ا
َ َ َ
اب َوغ ًدا
 ف ِإن الَ ْو َم ع َمل َول ِحس،ادلنيَا
ِم ْن أ ْبنَا ِء
ٌ َ ََ ٌ ا
.اب َول ع َمل
ِحس
Ali ibn Abi Thalib a berkata, “Dunia akan meninggalkan kita dan akhirat akan menghampiri
kita. Masing-masing memiliki anak-anak. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi
anak-anak dunia. Hari ini di dunia hanya ada
amal tanpa hisab tetapi esok di akhirat kelak
yang ada adalah hisab tanpa amal.” (Diriwayatkan al-Bukhari)
Alangkah indahnya ucapan al-Imam asy-Syafi’i:

ْ ُ َ ْ ُّ ْ ُ َ َ
ادلنيَا َوخاف ْوا ال ِفتَنَا
تركوا
ًح َو َطنا
ْ َأ َّن َها لَيْ َس
ٍّ َت ِل ي
ُ
َ ْ َ َ َ
ال ِفيْ َها ُسفنًا
ِ صا ِلح األعم

ُ ً
َّ
ِإن لهلِ ِ ِعبَادا ف َطنًا
ََ
ََ
نظ ُر ْوا ِفيْ َها فل َّما َع ِل ُم ْوا
ُ َ َُّ َ جُ ً خ
َج َعل ْوها لَّة َواتذ ْوا

Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang
cerdas
Mereka tanggalkan dunia dan takut fitnahnya
Mereka melihat ternyata mereka sadar
Bahwa dunia bukanlah kampung abadi orang
yang hidup
Akhirnya mereka jadikan dunia sebagai lautan
Dan amal shalih sebagai kapalnya.
18
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Maka dari itu, jadikanlah duniamu hanya se
bagai jembatan menuju kampung abadimu. Ja
nganlah engkau terlena dan tertipu dengan keindahan semu dunia yang menipu. Sibukkanlah dirimu
dengan bekal menuju akhirat. Jadilah engkau laksana seorang pengembara yang hanya membawa
bekal-bekal perjalanan bermanfaat dan seperlunya
saja dan hatinya selalu terpaku dengan kampung
halamannya. Buanglah jauh-jauh panjang anganangan yang hanya akan melalaikanmu dari akhirat. Sadarlah dari kelalaianmu dan bangunlah dari
tidurmu. Ingatlah bahwa kita semua akan menuju
kematian dan mempertanggungjwabkan amal perbuatan masing-masing.
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S

esungguhnya Allah menjadikan dunia
ini sebagai tempat persinggahan bukan tempat yang kekal abadi. Episode
perjalanan hidup manusia di dunia pada akhirnya
akan berujung dan bermuara pada satu ketentuan
yang tak dapat ditolak, yaitu kematian. Setinggi apa
pun kedudukannya, secerdas apa pun otaknya, sebanyak apa pun kekayaannya, seperkasa apa pun
badannya, yakinlah bahwa kematian pasti akan
datang menghampiri setiap insan yang bernyawa.
Allah w berfirman:

ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﮊ

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.
Dan sesungguhnya pada hari Kiamat sajalah di
sempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari Neraka dan dimasukkan ke dalam Surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan
dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang
memperdayakan. (QS Aali ‘Imraan [3]: 185)
20

Dunia di Tanganku, Akhirat di Hatiku

Kematian akan menjemput setiap orang yang
hidup, tak peduli apakah dia balita atau manula,
muda atau tua, pria atau wanita, miskin atau kaya,
sakit atau sehat perkasa. Tidak ada seorang pun
yang mampu menolaknya. Allah w berfirman:

ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ

Katakanlah: “Sesungguhnya kematian yang
kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya
kematian itu akan menemui kamu, kemudian
kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang
mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia
beritakan kepadamu apa yang telah kamu ke
rjakan.” (QS al-Jumu‘ah [62]: 8)

Mungkin saja kita bisa lari dari kejaran musuh,
selamat dari buruan binatang buas, lolos dari kepungan bencana alam, atau sembuh dari penyakit
kronis. Namun, yakinlah bahwa kita tidak akan bisa
menghindar dari intaian kematian. Allah Ta‘ala berfirman:

ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﮊ
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Dan di mana pun kalian berada, niscaya kematian itu akan mendatangi kalian, meskipun kalian berlindung di balik benteng yang sangat kokoh. (QS an-Nisaa’ [4]: 78)
Hendaknya kita sering mengingat kematian karena hal itu akan menyadarkan kita dari kelalaian
dan membangunkan kita dari senda gurau dan
permainan. Nabi n bersabda mengingatkan kita
semua:

َّ َّذ
َ ْ َْ
َ َْ
ُ ْ َ
. يع ىِن ال َم ْوت.»ات
ِ «أك رِثوا ِذكر ها ِذمِ الل

“Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan,”
yaitu kematian. (HR at-Tirmidzi dan disahihkan
di dalam kitab Shahiih at-Tirmidziy)
Sering kali kita mendapati peristiwa-peristiwa
dahsyat seperti tsunami, tanah longsor, jatuhnya pesawat, meletusnya gunung, banjir, dan se
bagainya. Kita juga sering menyaksikan kematian
dan mengunjungi kuburan, tetapi adakah hati kita
tergerak dan bergetar dengan semua peristiwa
tersebut? Ataukah tidak berpengaruh sedikit pun
untuk mengingat sang penghancur kelezatan?!!

ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﮊ

Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada
22
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Allah) dengan tunduk merendahkan diri ketika
datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan
hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun
menampakkan kepada mereka kebagusan apa
yang selalu mereka kerjakan. (QS al-An‘aam [6]:
43)
Pernahkah kita berpikir: Hari ini saya menyalati
jenazah sahabat saya, suatu saat nanti saya yang
akan disalati seperti ini?! Hari ini saya mengantar
jenazah tetangga saya, suatu saat nanti saya yang
akan diantar. Hari ini saya ikut menguburkan kerabat saya, suatu saat nanti saya juga akan dikubur
sepertinya?!
Marilah kita menjadi hamba-hamba yang cerdas yang selalu mengingat mati. Perhatikanlah
hadis Nabi n berikut:

ُ ْ ُكن:اهلل َعنْ ُه َما َأنَّ ُه قَ َال
ُ ض
َ َِعن ابْن ُع َم َر َر ي
ت َم َع
ِ ِ
َ َاهلل َعلَيْه َو َسلَّ َم ف
ُ َر ُسول اهلل َص ىَّل
َاء ُه َر ُج ٌل ِمن
َ ج
ِ
ِ ِ
َ
ََّ َ َ ْ َ َ ُ
ََّ َ َّ َ لَىَ َّ ِّ َ ى
َ ْ األن
ص
ار فسلم ع انل يِب صل اهلل علي ِه وسلم
ِ
َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُّ َ
َ ُ َ َ َ َ َّ ُ
:هلل أي المؤ ِم ِنني أفضل قال
ِ  يا رسول ا:ثم قال
َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُّ َ َ َ َ ً ُ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ
:«أحسنهم خلقا» قال فأى المؤ ِم ِنني أكيس قال
ْ ُ ُ ََ ْ ر
ً ْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُُ َ ْ ََ ً ْ
اس ِتع َدادا
ثه ْم لِل َم ْو ِت ِذكرا وأحسنهم لِما بعده
«أك
َ
َ َُ ئ
ُ َك األ ْكي
»اس
ول
ِ أ
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Abdullah bin Umar d bercerita, “Aku pernah
bersama Rasulullah n, lalu datang seorang lelaki dari kaum Anshar mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad n lalu bertanya, ‘Wahai
Rasulullah, orang beriman manakah yang pa
ling baik?’ Beliau menjawab, ‘Yang paling baik
akhlaknya.’ Orang tersebut bertanya lagi, ‘Lalu
orang beriman manakah yang paling berakal
(cerdas)?’ Beliau menjawab, ‘Yang paling banyak
mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian, merekalah yang berakal.’”
(HR. Ibnu Majah dan disahihkan al-Bani di
dalam kitab Shahiih Ibn Maajah)
Apabila kita sering mengingat kematian maka kita
akan mendapatkan banyak faedah, di antaranya:
1.

Semangat dalam ibadah dan membaguskannya, karena dia merasa bahwa amalnya
masih sedikit dan banyak dosa, dia akan me
ngatakan di dalam hatinya: “Barangkali ini
ibadah terakhir kali yang bisa kami persem
bahkan untuk-Mu ya Allah.”

2.

Segera dalam taubat, dia tidak menundanunda karena dia menyadari bahwa kematian bisa saja datang menghampirinya tibatiba.

3.

Qanaah dengan rezeki dari Allah. Karena dia
menyadari bahwa setumpuk harta yang dia
kumpulkan tiada berfaedah jika tidak dibalut
dengan keimanan.

24
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Jika ada yang bertanya: Bagaimana cara mengingat
kematian? Jawabannya, ada beberapa kiat untuk
mengingat kematian:
1.

Menghadiri majelis-majelis taklim yang
mengingatkan kita akan akhirat sehingga
bisa melembutkan hati kita.

2.

Ziarah kubur dengan tadabur.

3.

Menyaksikan jenazah dan mengurusinya.

4.

Mengkaji ayat-ayat al-Qur’an dan hadis di
seputar alam akhirat berupa siksa kubur,
dahsyatnya kematian, dll.6

Kematian adalah rahasia Sang Pencipta. Allah
Ta‘ala telah berfirman:

ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉﮊ

Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di
bumi manakah dia akan mati. (QS Luqmaan
[31]: 34)
Saudaraku, jika kita tidak tahu di bumi manakah
kita akan mati, kapan kita akan meninggal, dan
dengan cara apakah kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini, lantas masihkah kita merasa aman
dari intaian kematian?! Siapa yang bisa menjamin
bahwa kita bisa menghirup segarnya udara pagi
6.

At-Tadzkirah 1/27 oleh al-Qurthubi
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esok hari?! Siapa yang bisa menjamin kita bisa tertawa esok hari?!
Saudaraku, akankah kita masih bergelimang
dalam kelalaian kita selama ini yang merasa panjang umur dan berpanjang angan-angan. Tidakkah
kita menyadari bahwa kematian bisa saja datang
kepada kita seketika?!! Kematian, jika telah datang
maka tak bisa dibendung dan ditunda dengan harta
atau takhta atau disuap oleh siapa pun dan dengan
apa pun.

ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳﮊ

Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan
(kematian) seseorang apabila telah datang waktu
kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal akan
apa yang kamu kerjakan. (QS al-Munaafiquun
[63]: 11)

Dahulu, Ziyad an-Numairi berkata, “Seandainya
saja saya tahu tentang waktu kematian menjemputku, niscaya saya akan dirundung kesedihan
yang mendalam sampai datang waktu kematian itu.
Lantas bagaimana lagi jika kematian itu bisa saja
datang padaku seketika baik sore atau pagi hari.”
(Qashr al-‘Amal, Ibnu Abi Dunya, hlm. 61- 62)
Maka dari itu, jangan berpanjang angan-angan,
karena itu hanyalah tipuan setan yang semu dan
menipu. Ali bin Abi Thalib a pernah berkata:
26
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َ َ ُ َّْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َين
َ ِّ
 َواتبَاع،طول األ َم ِل:
ِ إنما أخاف عليكم اثنت
َ ِّ َّ
ْ ُ َ َ َ ُ َّ َ
َ
َْ
 َوإِن اتبَاع،اآلخ َرة
ِ  ف ِإن طول األم ِل ين يِس،اله َوى
ْح
ْ
ُّ
 َع ِن ال َ ّق،ال َه َوى يَ ُصد

“Saya khawatirkan pada kalian dua hal: panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu.
Adapun panjang angan-angan, maka itu dapat
melalaikan dari akhirat, sedangkan mengikuti
hawa nafsu maka menghalangi dari menerima
kebenaran.”
Mari kita semua bersemangat dalam menumpuk
bekal untuk setelah kematian seraya senantiasa
berdoa dan memohon pertolongan kepada-Nya. Ali
bin Abi Thalib a berkata:

َ َ َْ ح
َ َ َْ ح
ًَ ْ ُ
ً ْ ُ َ ْ ُّ
،اآلخ َرة ُمق ِبلة
ت
ِ
ِ  َوارتل،ت ادلنيا مدبِ َرة
ِ ارتل
َ ْ
ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ّ َُ ل
َ
ْ
َ
،اآلخر ِة
ِ  فكونوا ِمن أبنا ِء،احد ٍة ِمنهما بنون
ِ كو
ِ و ِل
َ
ْي
َا
ٌ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ُّ كونُوا ِم ْن أ ْبنَا ِء
َ  فإن،ادلنيَا
ال ْو َم ع َمل َول
َول ت
ِ
َ َ َ
َ َ ََ ٌ ا
.اب َول ع َمل
 َوغ ًدا ِحس،اب
ِحس
“Dunia sudah pergi meninggalkan, dan akhirat
datang menghampiri, dan setiap dari keduanya ada pengekornya, maka jadilah kalian dari
orang-orang yang mendambakan kehidupan
akhirat dan jangan kalian menjadi orang-orang
yang mendambakan dunia, karena s esungguhnya
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hari ini (di dunia) yang ada hanya amal perbuatan dan tidak ada hitungan dan besok (di akhirat) yang ada hanya hitungan tidak ada amal.”
(Lihat kitab Shahiih al-Bukhaariy.)

28
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atu hal penting yang harus selalu kita
renungkan bersama di dalam akal
pikiran dan hati kita semua, bahwa
seorang hamba sejak dia dilahirkan ke muka bumi
ini, pada hakikatnya sedang berkelana, merantau,
dan mengembara menuju akhirat yang merupakan
kampung aslinya. Waktu terus berjalan, setiap pergantian waktu pada hakikatnya semakin dekat ajalnya dan dia akan sampai pada tujuan perjalanan.
Rasulullah n pernah memberikan gambaran
menawan tentang kehidupan dunia:

َّ َ ْ
َ
ُّ  َما أَنَا ف،«مال َول ُّدل ْنيَا
َ ادل ْنيَا إ اَّل َك
استَظل
ب
ك
ا
ر
ِ
ِ ِي
ِي
ِ
ٍ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ َح
.»اح َوت َرك َها
تت شجر ٍة ثم ر

“Apa peduliku terhadap dunia. Tidaklah aku di
dunia ini melainkan seperti pengembara yang
beristirahat sejenak di bawah pohon, lalu dia
akan pergi meninggalkannya.”
Oleh karenanya, Rasulullah n mengajarkan sikap
yang benar dalam kehidupan di dunia dengan sabdanya:
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َ َّ َ َ َ ْ ُّ
ُ
ٌ ك َغر
َ يب أَ ْو اَعب ُر
.»يل
ب
س
«ك ْن يِف ادلنيا كأن
ِ
ٍ ِ ِ

“Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau
orang yang sedang melakukan perjalanan.” (HR
al-Bukhari no. 6053)
Di dunia ini, ketika kita akan melakukan perjalanan, pasti kita membutuhkan bekal dalam
perjalanan tersebut baik dengan menyiapkan
makanan, pakaian, HP (alat komunikasi), dan uang
serta bekal-bekal penting lainnya. Lantas, bagaimana dengan perjalanan kita menuju akhirat, tentu
lebih membutuhkan bekal, bukan?!

ْ َْ
َ ِّ َُّ ل
ً
ُ َ َ
 ِإن ِلك َسف ٍر َزادا ل: قال ع َم ُر ْب ُن عب ِد ال َع ِزيْ ِز
َ ْ ُّ
ْ ُ َ َحَ َ َ َ َ ز
.آلخ َر ِة
ِ ِ  فت َّودوا ِم َن ادلنيا ل،مالة
Umar ibn Abdul Aziz berkata, “Setiap perjalanan
pasti butuh bekal, maka berbekallah untuk perjalanan kalian di dunia ini menuju akhirat.”

Lantas bekal apakah yang perlu kita siapkan di
dalam perjalanan menuju akhirat ini?! Jawabannya,
ada beberapa bekal yang perlu sekali kita siapkan
sejak sekarang untuk perjalanan menuju kampung
akhirat, di antaranya:

Pertama: Iman dan Tauhid
Ini merupakan bekal yang paling utama karena
ia adalah kunci semua kebahagiaan dan kebaikan
di dunia dan di akhirat. Allah w berfirman:
30
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ﭽﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ
ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﭼ

Barang siapa mengharap perjumpaan dengan
Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan
amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada
Tuhannya. (QS al-Kahfi [18]: 110)

َ َّ َْ ْ َ َ َ ج
َْ ْ َ َ َ اَ ُ ر
ُ َ
 َو َم ْن ل ِقيَه،ش ُك بِ ِه شيئًا دخل الَنة
ِ «من ل يِق اهلل لي
َ انل
َّ ي ُ رْش ُك ب ِه َشيْئًا َد َخ َل
.»ار
ِ ِ

“Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan-Nya maka dia akan
masuk surga. Adapun siapa yang berjumpa de
ngan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah
maka akan masuk neraka.” (HR Muslim)

Oleh karenanya, agungkanlah tauhid di dalam
hatimu dan lestarikanlah ia hingga ajal menjemputmu. Inilah sebuah isyarat isi kandungan al-Qur‘an
yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup
dengan an-Nas yang berisi tauhid sebagai sinyal sebagaimana kita membuka hidup ini dengan tauhid
maka tutuplah dengan tauhid. Ya Allah, matikanlah
kami di atas tauhid.

Kedua: Ilmu
Selama berkelana dan mengembara di dalam
perjalanan hidup ini, kita membutuhkan bekal
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ilmu yang membuahkan keyakinan. Coba kita ba
yangkan, jika kita pergi menuju suatu tujuan tanpa
mengetahui alamat yang kita tuju, rute perjalanannya, dan sebagainya, apa yang terjadi? Mungkin
kita akan tersesat, atau gampang ditipu orang, atau
minimal terombang-ambing di dalam kebingu
ngan.
Demikian pula di dalam perjalanan menuju
akhirat, jika kita tidak memiliki lentera ilmu agama maka akan tersesat, mudah ditipu orang, dan
terombang-ambing di dalam kebingungan. Ibnul
Qayyim berkata, “Di suatu jalan ada lembah, hadangan, duri, pencopet, dan gangguan lainnyaterutama di malam hari. Sebab itu, jika seorang
pengembara tidak memiliki bekal iman dan lentera
keyakinan maka dia akan terombang-ambing di
dalam kebingungan.” (Madarij Salikin 2/8)
Maka dari itu, bersemangatlah -hai saudarakumemperbanyak bekal ilmu agama yang dibangun
di atas al-Qur‘an dan as-Sunnah karena ia akan
menjadi lentera yang menyinari perjalananmu
hingga ke surga yang penuh dengan kenikmatan.

ََ ْ َ َ َ َ ْ ً َ ْ َ ُ ْ ْ ً َ َّ َ ُ ه
اهلل ُل بِ ِه
«من سلك ط ِريقا يلت ِمس ِفي ِه ِعلما سهل
َّ ًْ ىَ ج
.»َط ِريْقا ِإل الَن ِة

“Barang siapa menempuh perjalanan dalam
rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan
mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR
Muslim)
32
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Ketiga: Amal Shalih
Amal shalih adalah bekal utama yang bisa diandalkan untuk suatu hari yang pada waktu itu tidak
bermanfaat harta, jabatan, dan anak, kecuali orang
yang datang menghadap Allah dengan hati yang
bersih. Allah w berfirman:

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕﭼ

Barang siapa mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan ber
iman, maka sesungguhnya akan Kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik. (QS an-Nahl
[16]: 97)
Namun, perlu diketahui bahwa suatu amal kebajikan baru disebut “amal shalih” jika memenuhi
dua syarat:
Pertama: Ikhlas mengharapkan pahala Allah.
Kedua: Ittiba’ yaitu meneladani Rasulullah n
bukan ibadah dengan perasaan dan hawa nafsu
sendiri.
Allah w berfirman menggabung dua syarat ini:

ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ
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Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia
menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih
baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha
Pengampun. (QS al-Mulk [67]: 2)
Al-Fudhail ibn Iyadh menafsirkan “yang paling
baik” adalah yang paling ikhlas dan sesuai dengan
petunjuk Rasulullah n.
Amalan kebajikan tanpa ikhlas maka sia-sia,
seperti debu-debu yang beterbangan. Sementara itu, amal kebajikan tanpa ittiba’ juga sia-sia
hanya memberatkan, seperti pengembara yang
memenuhi tasnya dengan batu, memberatkan tanpa faedah yang berarti.
Maka bersemangatlah untuk beramal kebajikan. Jangan pernah meremehkan sebuah amal
kebajikan -sekecil apa pun- karena kita tidak tahu
amal manakah yang diterima di sisi Allah, siapa
tahu amal yang kita anggap remeh justru itu yang
menjadikan faktor kita meraih ampunan Allah dan
surga-Nya; seperti hadir di majelis ilmu, salam dan
jabat tangan, membantu orang, menyingkirkan
gangguan dari jalan, dan lain-lain.

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ
Barang siapa melakukan amal kebajikan sekecil
apa pun maka dia akan melihatnya. (QS az-Zalzalah [99]: 7)
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Keempat: Taqwa
Taqwa adalah sebaik-baik bekal yaitu dengan
selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah kapan pun dan di mana pun serta
bagaimanapun kondisinya. Tinggalkanlah dosa, hai
saudaraku, karena dosa adalah racun yang menjadikanmu selalu dirundung kegelisahan dan kesengsaraan. Allah w berfirman:

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮﭼ

Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik
bekal adalah taqwa. (QS al-Baqarah [2]: 197)
Maka dari itu, hai saudaraku yang masih lalai dan
bergelimang dosa, sesalilah dosa-dosa kita sebelum
kita akan menyesal selamanya. Bertaubatlah sekarang juga sebelum ajal datang! Allah w berfirman:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭼ

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah
kepada Allah dengan taubatan nashuha (taubat
yang semurni-murninya). (QS at-Tahrim [66]: 8)

Kelima: Sabar
Bekal ini sangat penting dalam perjalanan
menuju kampung akhirat karena perjalanan ini
panjang, melelahkan, dan banyak rintangan yang
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menghadang (sebagaimana lazimnya perjalanan/
safar di dunia); macet, sumpek, lelah, kecopetan,
kerusakan kendaraan, dan sebagainya. Rasulullah
n pernah bersabda:

َ َ ْ َ ٌ َ ْ ُ َ َّ
.»اب
ِ «السفر قِطعة ِمن العذ

“Safar adalah bagian dari siksaan.”

Ini safar di dunia, maka demikian juga safar di
akhirat penuh dengan ujian dan cobaan.

ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
berada dalam susah payah. (QS al-Balad [90]: 4)
Maka marilah kita hadapi semua ujian dengan
penuh kesabaran dan ketabahan. Perumpamaan
seorang mukmin ibarat pohon, senantiasa angin
menerpanya. Demikian pula cobaan senantiasa
senantiasa menerpa seorang mukmin.
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Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan
beberapa poin penting:
1.

Dunia adalah hina dan fana. Tidak sepantasnya seorang mukmin tertipu olehnya
sehingga melalaikan kampung akhirat yang
indah dan abadi.

2.

Dunia hanyalah sarana dan jembatan
menuju akhirat, jangan terbalik. Sebab itu,
jadikanlah dunia hanya di tanganmu, sedang
akhirat selalu di hatimu.

3.

Fitnah dunia terdahsyat adalah harta,
wanita, dan takhta.

4.

Mengejar dunia tidak ada garis finisnya.
Pencintanya selalu merasa dikejar, dia merasakan kelelahan dan kegelisahan.

5.

Kewajiban kita adalah zuhud dengan dunia,
memperbanyak bekal setelah kematian, tidak boleh terlena dan panjang angan-angan.

Semoga Allah menjadikan kita semua penduduk
surga dan menjauhkan kita dari neraka. Amin.
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