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ْسََلِم،ُاََعزَّنَاُالَِّذيُللَُُِاْلَْْمدُُ ُاللُُُِإْلَُّإِٰلـوَُُلََُُأنَُُْوَأْشَهدُُُبِاْْلِ
نـَْعاِم،ُاْلَفْضلَُُِصاِحبَُُُلوَُُُشرِْيكَُُْلََُُوْحَدهُُ َُأنََُُّوَأْشَهدَُُُواْْلِ
َُوَسلِّمَُُْصلُُِّاَللّـُٰهمَُُّنَاِم،اْْلََُُسيِّدَُُُوَرُسْوُلوَُُُعْبُدهُُُُُمَمًَّداَُسيَِّدنَا
َُتِبَعُهمَُُْوَمنَُُْوَأْصَحاِبوُُِآلِـوَُُِوَعٰلىُُُمَمَّدٍَُُسيِِّدنَاَُعٰلىَُوبَارِكُْ

ْينُُِيـَْومُُِِإَلُُبِِإْحَسانٍُ ُُأْوِصْيُكمُُْالِل،ُِعَبادَُُفَـَياُبـَْعُد؛َُأمَّا.ُالدِّ
ُاللَُُاتَـُّقواَُءاَمُنواُالَِّذْينَُُيَاأَيُّهاَُ:ُتـََعاَلُُاللَُُُقالَُُالِل،ُبِتَـْقَوى
 .مُّْسِلُمْونََُُوأَنُتمُُِْإْلَََُّتُْوُتنََُُّوْلَُُتـَُقاتِوَُُِحقَُّ

Marilah kita senantiasa meningkatkan ketaqwaan kita 

kepada Allah SWT. Dengan berupaya menjadikan diri kita  

senantiasa tunduk kepada Allah SWT. 

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: 

"Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 
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 ُيـَْعِنيوُُِْلََُُماُتـَرُْكوُُُاْلَمْرءُُِِإْسََلمُُُِحْسنُُِِمنُْ

"Sebagian dari kebaikan keislaman seseorang ialah 

meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya". 

(HR. at Tirmidzi dan Ibnu Majah). 

Hal yang tidak berguna bisa berupa perbuatan maupun 

perkataan.  Ketika seorang sahabat meninggal dunia, 

seseorang berkata, ُْبِاجلَنَّةُُِأَْبِشر  (“Berilah kabar gembira 

dengan surga”), maka Rasulullah saw. bersabda:  

ُقُصوَُُُْلُُِبَاَُبَِلََُُأوُُْيـَْعِنيوَُُِْلُُِفيَماَُتَكلَّمَُُفَـَلَعلَّوَُُُتْدرِيَُأَوَْلُ ُيـَنـْ
“Apakah kalian tidak tahu, mungkin ia pernah 

mengucapkan perkataan yang tidak mendatangkan 

manfaat atau bakhil terhadap sesuatu (harta) yang 

sebenarnya tidak akan berkurang (jika disedekahkan).” 

(HR Tirmidzi). 

Oleh karena itu, alangkah beruntungnya orang-orang 

yang senantiasa menghitung-hitung perkataannya. 

Umar bin Abdul Aziz r.h berkata: 

ُيـَْعِنيوُُِِفيَماُِإْلََُُّكََلُموَُُُقلََُُّعَمِلِو،ُنُْمَُُِكََلَموَُُُعدََُُّمنُْ
 “Siapa yang menghitung perkataannya dibanding 

amalnya, maka ia akan sedikit bicara kecuali dalam 



hal yang bermanfaat” (Ibnu Rajab (w. 795 H), Jâmi’ al 

‘Ulûm wa al Hikam, 1/291). 

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Ketika kita tidak berupaya menyibukkan diri bersiap-

siap menghadapi kehidupan akhirat kelak, maka Allah 

bisa memberikan kesibukan lain yang tidak 

bermanfaat untuk kehidupan kita. Ketika kita tidak 

sibuk menyerukan dakwah Islam, kita akan dibuat 

sibuk berbicara menyerukan yang lain, padahal ini 

adalah diantara tanda bahwa Allah tidak senang 

dengan kita. Diriwayatkan dari Imam Al Hasan, ia 

berkata: 

ُشغلوُجيعلُأنُالعبدُعنُتعالُاللُإعراضُعَلمةُمن
ُ.يعنيوُْلُفيما

“Diantara tanda ‘berpalingnya’ Allah Ta’ala dari 

seseorang yaitu apabila orang itu sibuk dengan hal-hal 

yang tidak berguna (bagi kepentingan akhiratnya)”. 

(Ibn Daqîq al ‘îd (w. 702H), Syarh al Arba’in an 

Nawawiyyah, hal 62)  

Ada orang yang ketika diajak mengaji selalu beralasan 

sibuk, namun ternyata masih sempat meunjun 

(memancing) berjam-jam lamanya, padahal dia tidak 



termasuk orang yang kekurangan lauk untuk makan. 

Ada orang yang bergelimang harta, namun ‘tidak ada 

waktu’ untuk menenggelamkan diri beribadah kepada 

Allah Ta’ala, anehnya sebagian besar waktunya habis 

untuk bekerja mengumpulkan harta lagi, padahal harta 

yang sudah Allah berikan kepadanya tidak akan 

mampu dia habiskan. Mudah-mudahan Allah 

menjauhkan kita semua dari hal seperti itu. 

َوأَْنِصُتواَُلَعلَُّكْمُتـُْرََحُوَنُ َُوِإَذاُُقرَِئُاْلُقْرآُنَُفاْسَتِمُعواَُلوُُ
ْنَسانََُُخَلْقَناَُوَلَقدُْ ُإِلَْيوُُِأَقـَْربَُُُوََنْنُُُنـَْفُسوُُُِبوُُِتـَُوْسِوسَُُُماَُونـَْعَلمُُُاْْلِ
ُالشَِّمالَُُِوَعنُُِاْلَيِميَُُِعنُُِاْلُمتَـَلقَِّيانُُِيـَتَـَلقَّىُِإذُُْ-ُاْلَورِيدَُُِحْبلُُِِمنُْ
َُعِتيدٌَُُرِقيبٌَُُلَدْيوُُِِإْلَُُّقَـْولٍُُِمنُُْيـَْلِفظَُُُماُ-َُقِعيدٌُ

ُ ُاْلَعِظيم، ُاْلُقْراَِن ُِف َُوَلُكْم ُِل ُالُل ُِمَنُبَاَرَك ُِفْيِو ُِبَا َُواِيَّاُكْم َونـََفَعِِن
َُوَاْستَـْغِفرُُ ُقَـْوِلَُىَذا ُاَقـُْوُل ُاَْلِكْيم ُالذِّْكِر َُو ُاْلَعِظيمُُْاْلَيَاِت ِلُُ،الَل

ُىوَُ ُاْلَغُفْوُرُالرَِّحيمَُُِوَلُكْمَُوِلَسائِِرُاْلُمْسِلِمَيَُفاْستَـْغِفُروُهُاِنَّوُُ
 

 

  


