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apa itu Al wahn?" beliau menjawab: "Cinta dunia dan takut mati.". (HR. 

Abu Dawud dari Tsauban dg sanad shahih) 

Ma’âsyiral muslimîn rahîmakumullâh 

Sungguh, kalau direnungkan betul-betul, keyakinan akan datangnya 

kematian hanya dari Allah, akan mampu mengerem seseorang dari tindak 

maksiyat, sekaligus mendorong seseorang untuk senantiasa berbuat ta’at, 

menjadikannya berani menghadapi rintangan apapun sekaligus takut 

melanggar ketentuan syari’at Allah SWT. Tidak mengherankan jika dalam 

Tafsir Rûhul Bayân (3/330), disebutkan bahwa ‘Umar r.a menulis di 

cincinnya:  

  كفى باملوت واعظا يا عمر
Cukuplah kematian itu menjadi penasihat wahai ‘Umar 

Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang dapat  

memanfaatkan sisa hidup kita, umur kita, masa muda kita, sehat kita 

dengan sebaik-baiknya, sebelumnya semua lenyap dan berakhir. Semoga 

Allah meneguhkan langkah kita menapaki jalan kebenaran seterjal apapun 

jalan itu, dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada yang mampu 

memudharatkan kita kecuali atas izin Allah ’azza wa jalla. 

اعوذ باهللا من الشيطان  –َوإَِذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصُتوا َلَعلُكْم تـُْرَمحُوَن 
ْلِم َكآفًة َوالَ تـَتِبُعوْا ُخُطَواِت الشْيطَاِن إِنُه يَا أَيـَها الِذيَن آَمنُ – الرجيم وْا اْدُخُلوْا ِيف الس

  َلُكْم َعُدو مِبنيٌ 
بَاَرَك اُهللا ِيل َوَلُكْم ِيف اْلُقْراَِن اْلَعِظيم، َونـََفَعِين َواِياُكْم ِمبَا فِْيِه ِمَن االَيَاِت َو الذْكِر 

ِيل َوَلُكْم َوِلَسائِِر اْلُمْسِلِمَني  – َهَذا َواَْستـَْغِفرُاَهللا اْلَعِظيْم اْحلِكْيم اَقـُْوُل قـَْوِيل 
  فَاْستـَْغِفُروُه اِنُه ُهَواْلَغُفْوُر الرِحيمِ 
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ْمَد ِللّٰ  ِه َحنَْمُدُه َونَْسَتعِيْـنُُه َونَْستـَْغِفرُْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـُْفِسنَا َوِمْن َسيئَاِت ِإن احلَْ
أَْعَمالِنَا، َمْن يـَْهِدي اُهللا َفَال ُمِضل لَُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي لَُه. َوأَْشَهُد أَْن َال إِلََه 

نا ُقْدَوتِ اَللُهم َصل َعَلى َك لَُه َوأَْشَهُد أَن ُحمَمًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه. ِإال اُهللا َوْحَدُه َال َشرِيْ 
ُحمَمٍد َوَعَلى آلِِه َو َصْحبِِه َو َمْن تَِبَع ُهَداُه. أَما بـَْعُد؛ فـَيَاِعبَاَد اِهللا، أُْوِصْيُكْم بِتـَْقَوى 

ِإال َوأَنُتْم  الِذْيَن ءَاَمُنوا اتـُقوا اَهللا َحق تـَُقاتِِه َوَال َمتُْوُتن اِهللا، فـََقاَل اُهللا تـََعاَىل: يَاأَيهَا 
  مْسِلُمْونَ 

Marilah kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah kapan dan 

dimanapun kita berada, dengan sekuat tenaga mengerjakan segala 

perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Karena taqwa 

adalah sebaik-baik bekal untuk menjalani kehidupan yang kekal setelah 

kematian kita, dimana saat itu tidak berguna harta, kedudukan, dan sanak 

saudara kita. 

Ma’âsyiral muslimîn rahîmakumullâh 

Kebanyakan orang menyangka bahwa banyak sebab yang dapat 

menimbulkan kematian. Terserang penyakit berbahaya, kecelakaan lalu 

lintas, tenggelam karena banjir dll. Namun demikian, kenyataan 

menunjukkan bahwa tidak tiap orang yang menderita penyakit berbahaya, 

atau mengalami kecelakaan lalu-lintas, tertimpa gedung runtuh lantas 

langsung mati, bahkan ada orang yang tadinya mengalami keadaan seperti 

itu, dokterpun sudah angkat tangan, namun akhirnya ia sehat wal ‘afiat. 

Sementara orang yang sebelumnya sehat, tiba-tiba meninggal.  

Ma’âsyiral muslimîn rahîmakumullâh 

Allah mengabarkan kepada kita bahwa hanya ada satu sebab kematian, 

yakni datangnya ajal yang telah ditetapkan saatnya oleh Allah SWT.  

  َوَما َكاَن لِنـَْفٍس أَْن َمتُوَت ِإال بِِإْذِن اللِه ِكتَابًا ُمَؤجًال 
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"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah 

sebagai ketetapan yang tertentu waktunya" (Q.S Ali Imran: 145) 

  فَِإَذا َجاَء أََجُلُهْم َال يَْستَْأِخُروَن َساَعًة َوَال يَْستـَْقِدُمونَ 
"Maka jika telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya 

barang sesaatpun dan tidak dapat memajukannya" (QS. al-A'raf:34) 

Bila ajal seseorang datang, maka saat itulah dia mati, tidak peduli dia siap 

atau tidak, tidak peduli dia sakit atau sehat, tidak peduli dia tua, muda 

atau anak-anak. Tidak ada seorangpun yang bisa mencegahnya maupun 

memajukannya.  

Ma’âsyiral muslimîn rahîmakumullâh 

Keyakinan akan kematian seperti ini, merupakan salah satu landasan 

kekuatan umat Islam. Dengan keyakinan ini mereka tidak akan takut 

menyuarakan dan membela kebenaran walaupun banyak yang menentang 

dan mengancamnya, mereka justru berharap kematian mendatanginya 

saat dia melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Khalid bin al Walid r.a, 

sahabat yang telah menghadapi lebih dari 50 pertempuran besar, pernah 

hanya dengan 3 ribu pasukan menghadapi 200 ribu pasukan musuh dalam 

perang Mu’tah, pernah hanya dengan 40 ribu pasukan menghadapi 240 

ribu pasukan musuh dalam perang Yarmuk, beliau ternyata meninggal 

dipembaringan, menjelang kematiannya beliau berkata: 

َلِقْيُت َكَذا وََكَذا َزْحفاً، َوَما ِيف َجَسِدي ِشبْـٌر ِإال َوفِْيِه َضْربٌَة ِبَسْيٍف، أَْو َرْميٌَة ِبَسْهٍم، 
  َوَها أَنَا أَُمْوُت َعَلى فِرَاِشي َحْتَف أَْنِفي َكَما َميُْوُت العِيْـُر، َفَال نَاَمْت أَْعُنيُ اجلُبـَنَاءِ 

"Aku menghadapi banyak pertempuran besar, tidak ada satu jengkalpun 

di tubuhku melainkan ada (bekas) pukulan pedang, atau lemparan anak 

panah, dan inilah aku, mati di tempat tidur seperti keledai mati. Maka 

janganlah tidur mata para pengecut (untuk memperhatikan hal ini baik-

baik)" (Siyaru A’lâmin Nubala’, 1/382, Maktabah Syâmilah) 

Ma’âsyiral muslimîn rahîmakumullâh 

Namun tidak jarang seseorang menganggap bahwa ada selain Allah yang 

bisa memperlambat kematian, mengggap bahwa usaha dan harta yang 
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dimilikinya itulah yang menjamin kehidupannya. Allah menyinggung 

mereka dengan menyatakan: 

 َحيَْسُب أَن َمالَُه أَْخَلَدهُ  - الِذي َمجََع َماًال َوَعدَدهُ  -َوْيٌل ِلُكل ُمهَزٍَة ُلَمزٍَة 

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan 

harta dan menghitung-hitungnya
1
, dia mengira bahwa hartanya itu dapat 

mengekalkannya, (QS. Al Humazah: 1 – 3) 

Ketika harta sudah dianggap mampu menjamin berlangsungnya 

kehidupan, ketika dalam dada sudah menancap ketakutan akan kematian, 

maka tidak mengherankan jika akhirnya perjuangan ditinggalkan karena 

dianggap menghambat penghasilan, kebenaran diabaikan karena 

dianggap bisa mengancam keselamatan, penerapan syari’ah dan 

penegakan khilafah tidak diprioritaskan karena dianggap mendatangkan 

ancaman dan kecaman, akibatnya penjajahpun bebas melenggang 

menguras kekayaan, mendangkalkan akidah dan keyakinan, merusak 

tatanan pergaulan, menginjak-injak syari’ah Islam, dan semua itu bisa 

terjadi tanpa perlawanan yang berarti dari umat Islam. Rasulullah SAW 

bersabda: 

يُوِشُك اْألَُمُم أَْن َتَداَعى َعلَْيُكْم َكَما َتَداَعى اْألََكلَُة ِإَىل َقْصَعِتَها ، فـََقاَل قَائٌِل: َوِمْن 
 ْيِل، َولَيـَنْـزََعنُكْم ُغثَاٌء َكغُثَاِء السٍة َحنُْن يـَْوَمِئٍذ؟ قَاَل: بَْل أَنـُْتْم يـَْوَمِئٍذ َكِثٌري، َوَلِكنِقل 

ِمْن ُصُدوِر َعُدوُكُم اْلَمَهابََة ِمْنُكْم، َولَيـَْقِذَفن اللُه ِيف قـُُلوِبُكُم اْلَوْهَن ، فـََقاَل  اللهُ 
  قَائٌِل: يَا َرُسوَل اللِه، َوَما اْلَوْهُن؟ قَاَل: ُحب الدنـْيَا، وََكرَاِهيَُة اْلَمْوتِ 

"Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian (umat Islam), 

layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk besar." 

Seorang laki-laki berkata, "Apakah kami waktu itu berjumlah sedikit?" 

beliau menjawab: "Bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, 

namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut 

rasa takut kepada kalian dari hati musuh kalian, dan akan menanamkan 

ke dalam hati kalian Al wahn." Seseorang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, 

                                                                 
1
 karenanya dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahkannya di jalan Allah 


