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Menulis : Beramal 
Mengungguli Umur 

enulis adalah suatu aktivitas menuangkan ide yang 
ada di pikiran kita ke dalam suatu media yaitu 
kertas ataupun media yang sudah canggih seperti 

blog, Facebook dan lain-lain. Media-media tersebut tentu 
akan memudahkan kita dalam menulis dan juga memudahkan 
kita mempublikasikan tulisan kita, sehingga apa yang kita tulis 
bisa tersebar secara luas dan bisa dibaca banyak orang. 

Menulis merupakan aktivitas yang mulia. Pasalnya, dengan 
kita menulis, ilmu yang kita miliki dapat dimanfaatkan oleh 
orang lain. Dengan demikian, menulis bukanlah aktivitas yang 
hanya menguntungkan satu pihak. Tetapi, menulis 
merupakan amalan yang memberi keuntungan banyak pihak. 
Pihak yang diuntungkan adalah penulis dan pembaca. Bagi 
penulis, ilmu yang ia tulis bisa dibaca oleh orang lain. 
Sehingga dari sini, ia mendapatkan semacam royalti pahala. 
Semakin banyak yang membaca tulisannya, maka semakin 
banyak pula pahala yang didapatkannya. Sementara itu, bagi 
pembaca, ia mendapatkan ilmu yang mungkin sangat ia 
butuhkan, sehingga ilmunya pun bertambah. Dengan 
demikian, akan terjadi suatu simbiosis mutualisme antara 
penulis dan pembaca. 

M 
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Menulis: Beramal Mengungguli Umur! 
Satu hal yang mungkin harus kita niatkan dalam menulis 
adalah niat menulis untuk ibadah. Kita tidak boleh menulis 
karena ingin dipuji orang (riya), ataupun mau terkenal. Akan 
tetapi, niatkan menulis untuk semata-mata ibadah. Bila 
menulis kita niatkan untuk ibadah, maka insya Allah aktivitas 
menulis kita menjadi barokah. 

Mungkin, tidak banyak yang tahu bahwa menulis ternyata 
dapat mengungguli umur. Bila umur kita hanya 60 tahun, 
melalui menulis, kita bisa beramal sampai 100 tahun. Atau 
bahkan, sampai beratus-ratus tahun. Kenapa bisa seperti itu? 
Jawabnya, karena tulisan itu abadi. Penulisnya akan mati, tapi 
tulisannya akan terus ada. Mengenai hal ini, ada perkataan 
menarik dari Imam Ali yang bisa kita renungkan. Beliau 
pernah berkata: 
“Semua penulis akan mati. Hanya karyanya lah yang akan 
abadi. Maka tulislah sesuatu yang membahagiakan dirimu di 
akhirat nanti.”1 

Bila kita sudah tidak ada lagi di dunia (baca: meninggal), maka 
yang hanya kita harapkan di dunia hanya peninggalan kita 
yang bermanfaat. Ada tiga peninggalan yang bermanfaat, 
yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh 
yang selalu mendoakan. Hal itu sebagaimana yang Rasulullah 
sabdakan : 
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah 

                                                           
1 https://senjhamutiara.wordpress.com/2013/07/16/menulis/ 

https://senjhamutiara.wordpress.com/2013/07/16/menulis/
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amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu 
yang 
dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim 
no.1631) 

Jadi, ketiga peninggalan itulah yang akan terus mengirimkan 
pahala buat kita kelak. Oleh karena itu, kita sedari sekarang 
harus menyiapkan peninggalan yang bermanfaat itu. Kalau 
kita tidak punya sedekah jariyah berupa tanah wakaf ataupun 
mesjid yang disumbangkan, maka setidaknya kita punya anak 
sholeh dan juga sebuah tulisan untuk bisa dimanfaatkan oleh 
orang lain bila kita sudah meninggalkan dunia. 

Untuk memotivasi diri kita untuk menulis, mungkin ada 
baiknya kalau saya memberikan salah satu contoh beramal 
yang mengungguli umur. Misalnya Imam Syafii. Beliau 
sebelum meninggal, meninggalkan banyak sekali kitab-kitab 
yang sampai hari ini masih dimanfaatkan, dikaji dan 
digunakan. Orang-orang yang memanfaatkan kitab-kitabnya 
juga bukan lagi ratusan orang, tetapi sudah milyaran orang. 
Coba kita bayangkan, umur Imam Syafii cuma 54 tahun2, tapi 
beliau masih dikirimkan pahala melalui tulisannya dari 
semenjak beliau meninggal tahun 204 Hijriah sampai dengan 
sekarang. Sungguh luar biasa! Itulah yang dimaksud menulis 
dapat mengungguli umur. Yang umur kita cuma puluhan, tapi 
kita bisa beramal sampai ratusan tahun bahkan ribuan. 

                                                           
2 Dr. Tariq Suwaidan.Biografi Imam Syafii.2007. Jakarta : Zaman hal. 301 
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Oleh karena itu, wajar bila Imam Ahmad lebih mengutamakan 
menulis ilmu ketimbang sholat tahajjud. Jadi, pernah Imam 
Ahmad ditanya oleh anaknya, Abdullah,”Apa yang harus saya 
lakukan, sholat tahajjud atau menulis?”. Imam Ahmad 
menjawab,”Tulislah ilmu” 3 . Begitulah Imam Ahmad 
mengutamakan aktivitas menulis ketimbang sholat tahajjud. 
Padahal, sholat tahajjud adalah amalan sunnah yang sangat 
dianjurkan dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Lalu, 
mengapa imam Ahmad lebih mengutamakan menulis? Ini 
menunjukkan bahwa menulis lebih utama ketimbang sholat 
tahajjud, meski memang lebih utama bila dilakukan kedua-
duanya, yaitu sholat tahajjud dulu baru menulis. 

Selain dapat mengungguli umur, menulis juga bisa kita 
gunakan sebagai alat untuk mengikat hafalan atau ilmu. Hal 
ini seperti syair imam Syafi’i: 
Ilmu bak buruan dan catatan adalah pengikatnya 
Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat 
Sungguh bodoh jika kau berhasil memburu rusa 
Namun kau biarkan ia tak terikat di tengah makhluk lain 
(lihat: (lihat: Dr. Tariq Suwaidan.Biografi Imam Syafii.2007. 
Jakarta : Zaman hal. 31) 

Jadi dengan menulis, ilmu yang kita miliki diikat sehingga 
tidak lepas. Dengan menulis pula, khazanah ilmu tidak akan 
pernah hilang. Sebab, tulisan itu abadi, meski penulisnya 
telah tiada. Dan yang terpenting, menulis dapat membuat 

                                                           
3 https://www.islampos.com/menuai-pahala-menulis-163977/ 

https://www.islampos.com/menuai-pahala-menulis-163977/
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kita dapat beramal sampai beratus-ratus tahun Wallahu 
a’lam bish shawab.[] 

Ilmu 

Ada sesuatu yang menarik yang dilakukan oleh para ulama-
ulama terdahulu, yaitu mereka tidak pernah malas dalam 
mencari ilmu. Mereka sangat mencintai ilmu. Hal ini misalnya 
yang dilakukan oleh Imam Az-Zuhri atau Ibnu Syihab (51-124 
H/ 671-741 M) , guru Malik bin Anas. Saking luar biasanya 
beliau belajar, beliau telah menjadikan buku sebagai 
tandingan dari istrinya sendiri, sampai-sampai istri beliau 
pernah mengatakan: 

“Buku-buku itu lebih berat bagiku dari keberadaan seorang 
madu(istri kedua)”(Abu Izzuddin, Zolikhin. Zero to Hero. Hal. 
219) 

Ulama yang lain pun tak kalah hebatnya dalam mencari ilmu 
serta membagikan ilmu. Salah seorang ulama misalnya Ibnul 
Khayyath An-Nahwi , juga sangat luar biasa dalam mencari 
ilmu. Saking ketekunan beliau mencari ilmu, sampai-sampai 
beliau selalu membaca tatkala beliau sedang berada 
diperjalanan. Kadang-kadang, beliau jatuh ke selokan dan 
kadang juga menabrak hewan ternak karena membaca sambil 
berjalan. 
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Perhatian para ulama terhadap ilmu memang begitu luar 
biasa. Bahkan dalam keadaan sakit pun, mereka masih 
belajar. Hal itu seperti yang dilakukan Al Biruni (362H—440H), 
seorang ahli ilmu falak dan ilmu eksakta, ahli sejarah, dan 
menguasai lima bahasa yaitu bahasa Arab, Suryani, Sanskerta, 
Persia dan India . Ketika beliau sakit–tidak lama sebelum 
beliau meninggal–, beliau masih mempelajari ilmu faraid 
(waris). Menurut beliau, mengetahui tentang ilmu faraid 
tersebut lebih baik dari pada hanya membayangkan saja. 
Itulah sebabnya beliau mempelajari ilmu faraid meski. 

Para ulama sangat menyadari tentang pentingnya ilmu. 
Mereka sangat menyadari bahwa menuntut ilmu adalah 
kewajiban setiap umat islam baik pria maupun wanita. 
Mereka juga menyadari bahwa mencari ilmu, meski sulit 
merupakan kewajiban yang agung serta  memiliki keutamaan 
yang begitu luar biasa. 

Keutamaan mencari ilmu ini dapat kita temukan dalam salah 
satu hadits Rasulullah saw, beliau pernah bersabda: 
“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, 
Allah akan menjalankannya diantara jalan-jalam surga…” 

Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh untuk 
mencari ilmu. Kita tidak boleh berleha-leha dan malas dalam 
mencari ilmu, karena hal itu hanya membuat kita menjadi 
bodoh. Imam Syafii berkata: 
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“Barang siapa yang tidak mampu menahan penatnya 
belajar, ia akan merasakan perihnya kebodohan” 

Tanpa ilmu, kita akan menjadi bodoh. Tanpa ilmu juga, 
banyak manusia sekarang yang beribadah dengan 
kebodohan. Mereka kadang melakukan sesuatu yang mereka 
anggap itu baik. Padahal, apa yang mereka lakukan itu adalah 
sesuatu yang sangat diharamkan oleh Allah. Tanpa ilmu juga, 
banyak orang melakukan kebid’ahan–mengada-adakan suatu 
perkara–dalam beribadah. Bahkan, ada yang sampai 
melakukan kesyirikan. 

Ilmu memang begitu penting untuk dimiliki. Begitu 
pentingnya ilmu, Ahmad Syauqi pernah mengatakan: 

“Ilmu meninggikan rumah yang tidak berpondasi dan 
kebodohan menghancurleburkan rumah mulia dan 
terhormat”(Rizki Tazaka, Abu. Motivasi Islami. Hal. 45) 

Dorongan untuk mencari ilmu  sebetulnya tak boleh hanya 
dikarenakan karena kita tidak mau menjadi bodoh. Tapi lebih 
dari itu, dorongan kita belajar adalah semata-mata karena 
mencari ilmu adalah kewajiban yang agung. Rasulullah 
pernah bersabda: 

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap 
muslim”(HR.Ibnu Majah) 
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Bila kewajiban tidak dilaksanakan, maka kita berdosa. 
Namun, berpahala bila dilaksanakan. Pahalanya tentu besar, 
apalagi kalau ilmu yang kita telah pelajari, kita ajarkan lagi 
pada orang lain, maka hal itu akan menjadi pahala investasi 
buat kita nantinya. 

Mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari memang suatu 
kewajiban juga. Oleh karena itu, setelah kita menuntut ilmu, 
maka kita juga harus membina atau mengajarkan ilmu yang 
telah kita pelajari kepada orang. Bila tidak, maka kita akan 
berdosa. Tapi tenang, bila kita ajarkan ilmu kita, insya Allah 
akan menjadi pahala yang akan terus mengalir buat kita, 
meski kita sudah meninggal. Bukankah itu merupakan ilmu 
yang bermanfaat? 

Rasulullah saw pernah bersabda: 

“Apabila anak Adam (manusia) wafat, maka terputuslah 
semua (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga macam 
perbuatan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan 
anak saleh yang mendoakannya” (HR. Muslim) 

Rasulullah saw juga pernah bersabda: 

“Sesungguhnya diantara amal kebaikan yang mendatangkan 
pahala setelah orang yang melakukannya wafat ialah ilmu 
yang disebarluaskannya, anak saleh yang ditinggalkannya, 
mushaf (kitab-kitab keagamaan) yang diwariskannya, masjid 
yang dibangunnya, rumah yang dibangunnya untuk 
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penginapan ibnu sabil (orang yang bepergian untuk 
kebaikan, seperti dalam rangka ibadah atau menuntut ilmu 
syar’i), sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang 
banyak, dan harta yang disedekahkannya” (HR.Ibnu Majah). 

Pahala akan terus mengalir bila ilmu kita diamalkan oleh 
orang lain, apalagi, bila orang lain itu mengajarkan lagi pada 
orang lain. Jadi, pahala akan terus mengalir seiring dengan 
diajarkan dan diamalkannya ilmu kita tersebut. Dalam hal ini, 
Rasulullah saw pernah bersabda: 

“ Siapa yang menghidupkan sunah yang baik dalam Islam, 
kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya maka dicatat 
untuknya mendapatkan pahala seperti orang yang 
mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit 
pun. Siapa yang menghidupkan tradisi yang jelek di tengah 
kaum muslimin, kemudian diikuti oleh orang lain 
setelahnya, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana 
dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa 
mereka sedikit pun .” (HR. Muslim, Ibn Majah, Ad-Darimi 
dan yang lainnya) 

Menyadari hal itu, harusnya kita semakin bersemangat dalam 
membagikan ilmu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk 
membagikan ilmu pada jaman sekarang ini. Kita bisa gunakan 
media-media yang ada, misalnya Facebook, twitter dan lain-
lainya termasuk blog. Di media-media sosial ini kita bisa 
menulis ilmu lalu kita publikasikan. Sehingga, ketika ada yang 
membacanya, maka insya Allah kita akan dapat pahala. Oleh 



11 
 

karena itu, tunggu apalagi, menulislah mulai dari 
sekarang.wallahu alam bish shawab.[] 

Ilmu : Berharga dan 
Memuliakan! 

Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar 
dari ‘alima – ya’lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu 
dalam bahasa inggris disebut science. Ilmu sendiri merupakan 
sesuatu yang amat penting dalam hidup manusia. Manusia 
bisa melakukan aktivitas pekerjaan seperti mengajar, 
mengobati orang sakit, dan lain-lain karena dibantu oleh ilmu. 
Andai ilmu tidak ada, manusia yang sakit tidak akan bisa 
diobati dan orang yang bodoh akan terus menjadi bodoh. 

Ilmu dalam islam menempati posisi yang sangat penting. Hal 
itu bisa kita lihat dari ayat-ayat yang mengangkat kedudukan 
orang-orang yang berilmu beberapa derajat dibandingkan ahli 
ibadah. Salah satu ayat yang menjelaskan hal itu: 
” Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah 
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 
apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” (Al-Mujādila):11 
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Dalam suatu hadits juga menjelaskan bagaimana tinggi 
kedudukan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. 
Rasulullah saw bersabda dalam hadits itu: 
“Sungguh, kematian seribu ahli ibadah yang bangun pada 
malam hari dan berpuasa pada siang hari, lebih ringan dari 
pada kematian seorang yang berilmu yang mengetahui apa 
yang dihalalkan Allah dan apa yang diharamkan-Nya.”(HR. 
Ahmad bin Hambal)4  

Ayat dan hadits diatas menunjukkan betapa ilmu begitu 
penting dalam islam. Orang berilmu yang dimaksud diatas 
bukanlah ulama yang hanya punya kecerdasan luar biasa, 
bagus retorikanya ataupun hafal Al-qur’an dan hadits. Tapi 
yang dimaksud disini adalah ulama yang memang 
mengamalkan ilmunya. Meskipun ia adalah syekh yang 
ilmunya sangat luas, kalau ia tidak mengamalkan ilmu, tetap 
saja ia tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi. Malahan, 
ia akan disiksa dengan azab yang pedih, bahkan ia akan di 
adzab sebelum penyembah berhala. Rasulullah saw bersabda: 
Di dalam shahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan hadits 
Usamah bin Zaid, dia berkata, “Aku pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Pada hari 
kiamat nanti akan ada seseorang yang didatangkan 

                                                           

4 An-Nabhani, Taqiyuddin.Kepribadian Islam jilid II. Jakarta : HTI Press hal. 
14) 
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kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Isi perutnya 
terburai, sehingga ia berputar- putar sebagaimana 
berputarnya keledai yang menggerakkan penggilingan. 
Penduduk neraka pun berkumpul mengerumuninya. Mereka 
bertanya, ‘Wahai fulan, apakah yang terjadi pada dirimu? 
Bukankah dahulu engkau memerintahkan kami untuk 
berbuat kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran?’. 
Dia menjawab, ‘Dahulu aku memerintahkan kalian berbuat 
baik akan tetapi aku tidak mengerjakannya. Dan aku 
melarang kemungkaran sedangkan aku sendiri justru 
melakukannya’.” 

Berharganya      ilmu 
Tentang berharganya ilmu ini, mungkin kita harus mengambil 
pendapat sahabat yang paling luar biasa ilmunya. Dialah 
Imam Ali bin Abu Thalib. Keluasan ilmu sahabat yang satu ini 
dijelaskan oleh Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda: 
“Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah gerbangnya” 
Menurut Imam Ali, ilmu lebih berharga dari harta. Berikut 
kelebihannya: 
1. “ilmu warisan para nabi, harta merupakan warisan Qarun, 
Fir’aun dan lainnya. 
2. “Ilmu menjagamu, sedang harta kamulah yang 
menjaganya,”  
3. “Pemilik ilmu sahabatnya banyak, pemilik harta 
musuhnya banyak. 
4. “Ilmu akan bertambah jikau kau pergunakan. Harta akan 
berkurang jika kau gunakan.” 
5. ”Pemilik ilmu akan dihormati dan dimuliakan. Pemilik 
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harta akan ada yang menjulukinya si pelit. 
6. “Harta perlu dijaga dari pencuri, ilmu tidak perlu 
menjaganya. 
7. “Pemilik harta pada hari Kiamat akan 
dimintai tanggung jawab. Pemilik ilmu akan menadapat 
syafaat. 
8. “Ketika dibiarkan dalam waktu yang lama harta akan 
rusak. Sedangkan ilmu tak akan musnah dan lenyap. 
9. “Harta membuat hati jadi keras. Ilmu menjadi penerang 
hati. 
10. “Pemilik harta akan dipanggil Tuan Besar. Pemilik ilmu 
akan dijuluki ilmuan.5 

Kelebihan ilmu bisa juga kita dapatkan dari khutbah sahabat 
yang bernama Muadz bin Jabal. Dalam khutbahnya beliau 
berkata: 
“…..Ilmu penentram hati yang liar, sahabat dalam 
keterasingan, penunjuk jalan dalam segala situasi dan 
keadaan: dalam kesedihan maupun kebahagiaan, kesulitan 
maupun kemudahan, dalam kesempitan maupun 
kelapangan. Ilmu adalah senjata untuk menghadapi musuh. 

                                                           

5 http://www.duniaislam.org/18/01/2015/pengertian-ilmu-pengetahuan-
dan-kedudukan-ilmu-menurut-islam/ 

http://www.duniaislam.org/18/01/2015/pengertian-ilmu-pengetahuan-dan-kedudukan-ilmu-menurut-islam/
http://www.duniaislam.org/18/01/2015/pengertian-ilmu-pengetahuan-dan-kedudukan-ilmu-menurut-islam/
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Dengan ilmu Allah mengangkat derajat suatu kaum, 
menjadikan mereka imam dan penggerak kebaikan.”6 

Ilmu terbagi menjadi dua, ada ilmu yang hukumnya 
fardhu’ain(kewajiban individu) untuk dituntut. Ada juga yang 
hukumnya fardhu kifayah. Ilmu yang fardhu a’in untuk 
dituntut adalah ilmu agama. Oleh karena itu, bila ilmu agama 
kita tidak tuntut, maka kita akan berdosa, karena 
bagaimanapun menuntut ilmu agama adalah kewajiban. Hal 
itu sebagaimana yang Rasulullah sabdakan: 
“Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim”(HR. Ibnu 
Majah) 

Sementara itu, ilmu yang hukumnya fardhu kifayah adalah 
ilmu dunia seperti ilmu buat mobil, kedokteran, psikologi dan 
lain-lain. Ilmu ini bila sudah ada sebagian dari kaum muslim 
yang menuntutnya, maka kewajiban sebagian muslim yang 
lain telah tiada. Jadi, ilmu agama adalah ilmu yang harus kita 
dahulukan dibandingkan ilmu dunia. 

Menulis & Mengajarkan ilmu 
Bila kita sudah menuntut ilmu agama, maka selanjutnya 
harus dibarengi  dengan tindakan mengamalkan dan 
menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Tindakan 
menyebarkan ilmu tersebut dapat kita tempuh dengan cara 
menulis ataupun dengan lisan seperti khutbah jum’at, 
seminar, dll. Terkait dengan menulis, ada pernyataan menarik 

                                                           
6 Fathi Fawzi Abd al-Mu’thi.Sahabat Remaja Nabi. Jakarta: Zaman hal. 49 
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yang bisa kita dapatkan dari seorang politikus Inggris abad ke-
18, namanya Gordon Smith. Ia berkata: 
“ Membaca tanpa menulis, ibarat memiliki harta dibiarkan 
menumpuk tanpa dimanfaatkan. Menulis tanpa membaca, 
ibarat mengeduk air dari sumur kering. Tidak membaca dan 
juga tidak menulis, ibarat orang tak berharta jatuh ke dalam 
sumur penuh air.”7 

Jadi, bila kita hanya menuntut ilmu terus menerus, membaca 
banyak buku, namun tidak diajarkan dalam bentuk lisan 
maupun tulisan, maka akan seperti memiliki harta tapi tidak 
dimanfaatkan. Oleh karena itu, ajarkanlah ilmu kepada orang 
lain dengan lisan maupun tulisan. Dengan begitu, ilmu yang 
kita miliki tidak hilang dan dapat dimanfaatkan oleh orang 
lain.Wallahu a’lam bish shawab.[] 

 

 

 

 
                                                           
7 https://mumtazz10.wordpress.com/2013/06/24/pentingnya-
menumbuhkan-motivasi-menulis/ 

https://mumtazz10.wordpress.com/2013/06/24/pentingnya-menumbuhkan-motivasi-menulis/
https://mumtazz10.wordpress.com/2013/06/24/pentingnya-menumbuhkan-motivasi-menulis/
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Selagi Muda, Ibadah! 

Masa muda adalah masa dimana jiwa dan raga masih sehat-
sehat. Pada masa ini, semua organ tubuh kita masih berfungsi 
normal. Mata kita, telinga kita dan organ tubuh lainnya masih 
berfungsi normal tanpa ada gangguan. Oleh karena itu, masa 
ini dapat kita katakan sebagai masa fit atau masa kuat. 
Perlu dicatat, bahwa masa muda perlahan akan kita 
tinggalkan. Setiap kali waktu kita bertambah, maka masa 
muda perlahan meninggalkan kita. Dan suatu saat nanti, 
masa muda (masa kuat) akan berubah menjadi masa tua. 
Masa tua tentu berbeda dengan masa muda. Kalau masa 
muda dapat dikatakan sebagai masa kuat, maka masa tua 
dapat kita katakan masa lemah. Pada masa ini, semua organ 
tubuh kita perlahan sudah tidak berfungsi normal. 
Penglihatan sudah agak rabun, telinga sudah sulit mendengar 
dan organ tubuh lainnya tidak berfungsi normal seperti pada 
masa muda. 

Muda, berprestasi 
Menyadari hal tersebut, tentu tak patut bila kita hanya 
merenungi saja masa muda kita. Lebih tak patut lagi, bila 
masa muda kita justru kita habiskan untuk foya-foya dan 
maksiat. Masa muda harusnya kita isi dengan prestasi. 
Mumpung masih muda, isi dengan belajar sungguh-sungguh, 
kaji islam dengan bener. Dengan begitu, masa muda kita tidak 
sia-sia, tapi barokah! 
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Melihat kondisi pemuda jaman sekarang ini, kita dapat 
menyimpulkan bahwa sangat sedikit dari mereka yang 
menghabiskan masa mudanya untuk belajar islam dan 
memperjuangkan islam. Yang justru banyak ialah mereka 
yang habiskan masa muda untuk maksiat. Begitu banyak kita 
lihat pemuda yang menghabiskan waktu malamnya di tempat 
hiburan seperti karaokean dan diskotik. Sementara pemuda 
yang datang ke mesjid dapat kita hitung saking sedikitnya. 

Parahnya, terkadang ada pemuda yang menganggap bahwa 
pemuda yang hidupnya diisi untuk ibadah adalah pemuda 
kolot dan kampungan. Pemuda yang seperti ini tidak 
menyadari bahwa Allah menciptakannya di dunia tidak untuk 
yang lain, melainkan hanya untuk beribadah kepada-Nya. 
Allah swt berfirman: 
“Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk 
beribadah kepada-Ku” (Qs. Adzariyat : 56) 

Pemuda yang hebat adalah pemuda yang mengisi masa 
mudanya untuk beribadah kepada-Nya. Namun, pemuda 
yang begini pada jaman sekarang sangat langka. Dari ribuan 
pemuda, mungkin hanya ada satu yang bisa kita temukan. 

Pemuda yang hebat bukanlah pemuda yang setiap malam 
datang ke tempat hiburan. Bukanpula mereka yang banyak 
pacarnya. Bukan pula mereka yang menghafal ribuan lirik 
lagu. Tapi pemuda yang hebat adalah mereka yang 
menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada-Nya. 



19 
 

Pemuda hebat selalu mengisi masa kuatnya untuk mencari 
ilmu, menambah tsaqofah islamnya serta membagikan 
ilmunya pada orang lain. Setiap hari, ia selalu berdakwah, 
menulis artikel islami, dan menebarkan manfaat bagi banyak 
orang. Pemuda yang seperti inilah yang nanti akan dinaungi 
oleh Allah disaat tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. 
Dari Abu Hurairah yang disepakati oleh al-Bukhari dan 
Muslim, Rasulullah saw pernah bersabda: 
“Ada tujuh golongan yang dinaungi Allah dibawah naungan-
Nya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-
Nya, yaitu Pemimpin yang adil; Pemuda yang senantiasa 
beribadah kepada Allah semasa hidupnya….” 

Selagi muda, ibadah! 
Menyadari bahwa masa muda adalah masa kuat, harusnya 
kita mulai berbenah diri untuk memanfaatkan masa muda 
sebaik mungkin untuk ibadah. Janganlah kita manfaatkan 
masa terbaik kita ini untuk berfoya-foya dan maksiat. Selagi 
muda, ibadahlah! Berikan masa terbaik kita untuk Allah, 
karena Allah hanya menerima yang baik-baik. Rasulullah saw 
pernah bersabda: 
“Sesungguhnya Allah itu Mahabaik. Dia hanya menerima 
yang baik-baik saja”(HR Muslim, at-Tirmidzi dan Ahmad) 

Jadi, Allah hanya menerima yang baik-baik. Allah tidak akan 
menerima sesuatu yang lebih layak ditolak ketimbang 
diterima. Dalam berinfak misalnya, Allah melarang kita untuk 
memilih yang buruk untuk diinfakkan. Allah swt berfirman: 
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“Janganlah kalian memilih yang buruk untuk kalian 
infakkan”(QS. Al-Baqarah[2]: 267) 

 
Demikian pula dengan masa muda kita. Kita harus 
memberikan waktu terbaik kita, masa kuat kita untuk Allah 
swt. Maka, infakkanlah masa mudamu untuk perjuangkan 
agama Allah. Hanya dengan memperjuangkan agama Allahlah 
kita insya Allah akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di 
sisi-Nya. Amin! 

Kalau sudah mendapatkan kedudukan tinggi di sisi-Nya, maka 
Dia akan memberikan kita apa yang dijanjikan-Nya. Itulah 
Surga, dimana kenikmatan yang sangat luar biasa ada di 
dalamnya. Dibandingkan dengan surga, kenikmatan dunia 
tidak ada apa-apanya, melainkan hanya seperti air yang 
menempel di jari kita tatkala dicelupkan ke laut. Sedangkan 
laut yang luas itu, itulah ibarat kenikmatan surga. Jadi, dunia 
tak ada apa-apanya dibandingkan surga. 

Untuk mendapatkan kenikmatan surga tersebut, tentu bukan 
dengan foya-foya apalagi maksiat. Tapi untuk 
mendapatkannya, kita harus taat pada-Nya. Jalankan segala 
perintah-Nya dan jauhi larangan-Nya. Insya Allah, Surga akan 
kita akan mendapatkannya. 

Terakhir, sebelum saya tutup artikel ini, saya ingin mengutip 
firman Allah swt dalam Al-qur’an. Dalam Al-qur’an, Allah swt 
berfirman: 
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“- Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu 
dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa (‘Āli `Imrān 
:133 ) 
Jadi, Allah memerintahkan kita untuk bersegera untuk 
beribadah. Disini, Allah melarang kita untuk menunda-nunda 
untuk beribadah. Maka selagi muda, ibadahlah!wallahu a’lam 
bish shawab.[] 
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Bersegeralah Beribadah! 

Sahabatku, tahukah engkau bahwa kehidupan kita di dunia 
tidaklah kekal abadi. Kita punya batas waktu (ajal) yang telah 
ditentukan waktunya serta tidak dapat dimajukan ataupun 
diundurkan. 
Bila ajal manusia telah datang, maka tak berguna lagi apa 
yang telah mereka kumpulkan di dunia, harta, jabatan serta 
istri dan anak-anaknya akan ia tinggalkan. Saat itu, ia tak 
butuh lagi harta, jabatan serta istri, tapi yang sangat 
dibutuhkan waktu itu adalah amal kebaikan. 
Saat ajal telah tiba, manusia akan menyesali segala apa yang 
ia lakukan di dunia. Mereka sangat menyesali waktu yang 
terbuang tanpa diisi dengan pengabdian pada-Nya. Mereka 
sangat menyesali perbuatan maksiat yang dulu ia lakukan. 
Saat itu ungkapan penyesalan pun manusia ucapkan, "Yaa 
Laitani kaddamtu lihaya", alangkah baik sekiranya dahulu, 
aku beramal sholeh. Tapi ucapan penyesalan itu tiadalah 
berguna sedikitpun. 

Oleh karena itu, selagi kita masih ada di dunia ini, 
pergunakanlah untuk mengabdi pada-Nya. Jangan sia-siakan 
waktu, jangan menunda-nunda melakukan kebaikan serta 
berlombalah-lombalah dalam kebaikan(fastabiqul khairat). 

Suatu ketika Ibrahim bin Yazid al-Abdi di datangi oleh Riyah al 
Qaisy, lalu Riyah al Qaishy berkata kepada Ibrahim : " ‘Hai 
Abu Ishaq –julukan Ibrahim-, ayo ikut bersamaku menemui 
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penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di 
samping mereka.” lalu keduanya pergi ke salah satu makam 
dan duduk samping makam. 
Ibrahim kemudian ditanya oleh Riyah " “Hai Abu Ishaq, kira-
kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta 
berangan-angan?”. Ibrahim menjawab “Demi Allah, ia pasti 
ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan 
memperbaiki amalnya,” 
Riyah al Qaisy kemudian menyahut, “Nah, kita sekarang 
berada di dunia. Karenanya, marilah kita taat kepada Allah 
dan memperbaiki amal kita,” 

Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan 
mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak 
lama berselang, ia dipanggil menghadap Allah, semoga 
Allah merahmatinya.( https://muslimah.or.id/2790-angan-
angan-mereka-yang-telah-tiada.html) 

Sahabatku, sungguh kisah ini memberikan kita pelajaran yang 
amat berharga tentang bersegera untuk beribadah. Ucapan 
inspirasi dari kisah tersebut yang harus kita teladani adalah 
ucapan Riyah al Qaisy," “Nah, kita sekarang berada di dunia. 
Karenanya, marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki 
amal kita” 

Bersegera, itulah memang yang harus kita lakukan. Selagi kita 
masih ada di dunia ini dan masih bisa melakukan amalan 
kebaikan yang banyak, maka lakukanlah. Jangan menunda-
nunda untuk melakukan kebaikan. Hal itulah yang Allah 
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tekankan dalam firman-Nya: 
" - Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu 
dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa"( ('Āli 
`Imrān):133) 
Sahabatku, jadikanlah dunia sebagai ladang untuk akhirat. 
Tanamlah kebaikan di dunia sebanyak-banyaknya karena 
semakin banyak yang engkau tanam, maka semakin banyak 
pula yang akan engkau akan panen nantinya. Bukankah 
peladang yang sukses adalah peladang yang banyak 
panennya? Oleh karena itu, jadilah peladang yang banyak 
menanam, insya Allah, panenmu nantipun akan banyak. 

Tidakkah enak perasaan kita bila kita meninggalkan dunia 
dengan membawa banyak amalan kebaikan? Tidakkah indah 
rasanya bila Allah menempatkan kita di surganya? Untuk 
mendapatkan itu, tentu bukan dengan bersenang-senang, 
melainkan harus berlelah-lelah dahulu, bahkan harus 
berkorban. Tapi, kelelahan ataupun keletihan yang kita alami 
saat melakukan kebaikan itu akan sirna bahkan akan lenyap 
saat kaki kita telah menginjakkan kaki di surga. Saat itu, kita 
akan ditanya, "Apakah anda pernah merasakan penderitaan 
sebelum ini?". Maka kita menjawab,"Demi Allah, saya tidak 
pernah merasakan penderitaan sebelum ini."(HR. Muslim, 
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Ahmad dan Ibn Majah dalam hadits penuturan Anas Bin Malik 
Ra.)8 

Tempat bersenang-senangnya seorang mukmin adalah surga, 
bukan dunia. Kita sebagai seorang mukmin baru bisa 
bersenang-senang kalau sudah singgah di pelabuhan 
terindah, itulah Surga. Tapi ingat! Surga di dapat dari 
kelelahan dan pengorbanan untuk agama Allah. Maka, 
marilah kita memperbanyak bekal kita untuk menghadapi 
akhirat. Jangan malas berbuat kebaikan, tapi 
bersegera!.Wallahu alam bish shawab.[] 

 

 

 

                                                           
8 Dr.Najih Ibrahim.Pesan-pesan menggugah untuk pengemban 
dakwah.2011.hal.13 
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Ibadah Kita, Teman 
Terbaik Kelak! 

Sahabatku, saat manusia telah beranjak dewasa yang ditandai 
dengan kematangan berfikir dan fisiknya, maka ia akan mulai 
berfikir tentang hakikat kehidupan ia di dunia. Tentang 
apakah ia hanya hidup untuk sekedar melakukan aktivitas 
makan, bekerja, tidur, menikah, dapet anak, hingga akhirnya 
mati? ataukah ada tujuan lain dari itu semua? 

Nah, ternyata, Allah, pencipta alam semesta, telah menjawab 
pertanyaan ini dalam Al-Qur’an. Lalu Apa jawaban Allah 
terkait pertanyaan diatas? Allah berfirman: 
“Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk 
beribadah pada-Ku”(Adzariyat: 56) 

Jadi, tujuan kita hidup di dunia tidak ada lain kecuali 
beribadah kepada Allah swt. Inilah tujuan kita ada di dunia 
ini. Oleh karena itu, hiduplah di dunia ini untuk beribadah. 
Ibadah itu sendiri banyak macamnya, sholat, belajar islam, 
memperjuangkan islam, berdakwah dan lain-lain merupakan 
perwujudan ibadah kepada Allah. 

Beribadah kepada Allah sebetulnya  juga merupakan bentuk 
ke syukuran kita kepada Allah terhadap nikmat yang Allah 
karuniakan kepada kita. Sebab, sudah begitu banyak nikmat 



27 
 

yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun kita mau 
menghitungnya, sungguh kita tidak dapat menghitungnya. 
Mata kita saja, kalau kita mau rupiahkan, itu sampai 
mencapai ratusan juta, bahkan miliaran. Itu baru mata, belum 
lagi organ yang lain. Oleh karena itu, sangat pantas bila Allah 
berfirman: 
” Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan 
segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu 
menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu 
menghinggakannya (menghitungnya). Sesungguhnya 
manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat 
Allah)” (‘Ibrāhīm):34). 
Adapun orang-orang yang hari ini bermaksiat (melanggar) 
aturan Allah dan hukum-hukum-Nya merupakan orang-orang 
yang tidak bersyukur. Mereka tidak sadar kalau yang 
memberikan dia nikmat yang luar biasa besarnya adalah 
Allah. Mereka justru mengira bahwa rezeki dan nikmat yang 
mereka dapatkan adalah semata-mata karena hasil jeri 
payahnya. Padahal, segala nikmat yang kita dapatkan, semua 
datangnya dari Allah swt. Mereka seolah sombong dengan 
apa yang ia miliki saat ini. Padahal, semua itu hanya titipan 
dari Allah yang sewaktu-waktu akan ia tinggalkan cepat atau 
lambat.  

Ibadah kita, untuk kita sendiri! 
Kita beramal sebetulnya untuk diri kita sendiri, karena bila 
kita nanti meninggal, yang kita bawa bukanlah harta kita 
ataupun keluarga kita, melainkan hanya amalan ibadah kita. 
Ibadah kita itulah nanti yang akan menyelamatkan kita dari 
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siksaan yang amat pedih. Ibadah itu pula yang nanti akan 
membawa kita ke surga, tempat dambaan kita semua. 

Perlu untuk direnungi, bahwa yang menyelamatkan kita dari 
siksa api neraka kelak bukanlah teman kita, yang mungkin 
sering mengajak kita pada keburukan. Bukanpula harta kita, 
yang  mungkin sangat banyak. Bukanpula jabatan kita, yang 
mungkin kita sudah mati-matian mengejarnya. Tapi, yang 
akan menyelamatkan kita hanya amalan ibadah kita. Jadi, 
amal ibadah itulah sebetulnya teman terbaik kita, karena ia 
nanti akan menyelamatkan kita. 

Oleh karena itu, fokus pandangan kita harus kita arahkan 
pada bekal untul akhirat. Sebab, bagaimanapun akhirat itu 
pasti akan kita dapati. Fokus pada akhirat ini bukan berarti 
kita mengabaikan dunia, dengan segala kenikmatannya. Akan 
tetapi, kita hanya harus jadikan dunia sebagai tempat kita 
melakukan amalan yang banyak. Fokus mempersiapkan bekal 
juga tentu akan mendorong kita untuk senantiasa bersegera 
melakukan kebaikan tanpa menunda-nunda. Wallahu a’lam 
bish shawab.[] 
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Jangan Sia-siakan Waktu! 

Time is money 
Begitulah orang barat menyikapi waktu. Menurut mereka, 

menyia-nyiakan waktu sama halnya kalau kita menyia-
nyiakan uang. Anda mungkin bisa mendapatkan banyak uang 
kalau anda bisa memanfaatkan waktu. Begitulah kata orang 

barat dalam menyikapi waktu. 

Memang betul, menyia-nyiakan waktu akan menyia-nyiakan 
uang atau penghasilan pula. Tapi, tak boleh juga kita 
memahami waktu sekedar untuk finansial saja. Kita sebagai 
seorang muslim, tentu harus memandang waktu lebih dari 
pandangan orang barat terhadap waktu. Kita harus 
memahami waktu sebagai modal kita untuk mendapatkan 
kesuksesan dunia dan akhirat. 

Waktu adalah modal yang diberikan oleh Allah kepada 
manusia. Modal ini diberikan sama kepada manusia tanpa 
ada perbedaan. Waktu kita semua sama, 1 jam setara 60 
menit, 3.600 detik. Begitu seterusnya.  

Modal waktu ini adakalanya akan membuat kita sukses, 
adakalanya sebaliknya. Tergantung, dari kita memanfaatkan 
waktu kita itu untuk apa. Kalau kita hanya habiskan waktu 
kita untuk aktivitas yang sia-sia,  maka sia-sialah pula waktu 
kita. Sebaliknya, kalau kita manfaatkan waktu kita pada hal 
yang bermanfaat, maka hasilnya pun akan bermanfaat.  
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Rasulullah saw, teladan kita sebetulnya telah mengajarkan 
kita cara memanfaatkan waktu. Rasul juga telah 
memperlihatkan hasil yang memuaskan dari cara 
memanfaatkan waktu itu. Rasulullah saw berhasil 
membangun peradaban Islam di madinah serta melakukan 
hal-hal yang lain seperti mendidik keluarga hingga menjadi 
keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, menyantuni fakir 
miskin dan lain-lain dalam waktu 23 tahun. Tidak hanya itu, 
Rasulullah saw juga telah mengikuti peperangan sebanyak 80 
kali dalam waktu 10 tahun.  

Namun, kebanyakan manusia saat ini justru memanfaatkan 
waktu pada hal-hal yang sia-sia. Banyak dari mereka yang 
terlalu mengejar dunia, bekerja siang dan malam untuk 
dunianya. Namun, tak sedikitpun meluangkan waktunya 
untuk beribadah pada-Nya. Orang-orang seperti itu tidak 
memahami bahwa ia sedang  mengumpulkan sesuatu yang 
sama sekali ia akan tinggalkan. Ia juga tidak menyiapkan bekal 
untuk sesuatu yang akan menghampirinya. 

Orang-orang seperti itulah nanti yang akan menyesal pada 
hari akhir. Kalau penyesalan di akhirat kelak, sungguh tiada 
guna lagi. Disana, orang tidak beramal, ketika diperlihatkan 
kepada mereka neraka, maka mereka mengatakan : 

”  Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka 
kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan 
amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang 
yakin“. Sajdah (As-Sajdah):12 
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Ibnu Qatadah rahimahumullah mengatakan bahwa mereka 
ingin kembali ke dunia tidak untuk bertemu dengan 
kerabatnya, tapi mereka ingin kembali untuk melakukan 
ketaatan pada Allah. 

Mereka–orang yang berdosa itu– juga akan mengatakan: 

“Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami 
ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami 
akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-
rasul”. (‘Ibrāhīm):44 

Mengetahui hal ini, masihkah kita mau menyia-nyiakan waktu 
kita untuk hal sia-sia? Saya harap, tidak mau lagi! 

Menyesal memang datangnya belakangan. Menyesal 
sekarang masih mending ketimbang menyesal nanti di hari 
akhirat. Kalau kita menyesal sekarang, kita masih bisa 
perbaiki diri kita, beramal, dan terus beribadah pada-Nya.  

Dari sini, kita harus memahami bahwa waktu itu penting. 
Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian lebih 
terhadap waktu. Allah sendiri telah menekankan hal itu 
dalam surah Al Ashr. Dalam surah itu, Allah berfirman: 

“Demi masa.Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 
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mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran.” Al-`Aşr):1-3 

Surat Al-Ashr termasuk Surat Makkiyah diturunkan sesudah 
Surat Alam Nasyrah. Menurut Muhammad Abduh, Asbabun 
Nuzul Surat Al- 
Ashr ini adalah berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab 
yang 
apabila sore hari duduk bercakap-cakap membicarakan 
tentang berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Banyak 
pula yang bermegah-megahan asal usul nenek moyang 
mereka, kedudukan, serta harta kekayaan.Akibat 
pembicaraan yang tidak jelas arahnya ini, sering terjadi 
pertikaian dan permusuhan. 
Oleh karena itu, sebagian mereka ada yang mengutuk waktu 
asar, 
menganggap waktu asar adalah waktu yang celaka, waktu 
yang naas, banyak bahaya yang terjadi pada waktu asar. Dari 
kejadian ini Allah menurunkan Surat Al-Ashr, yang 
menjelaskan tentang kerugian manusia yang menyia nyiakan 
waktu asar9. 

                                                           

9  http://mtsushriyyah.blogspot.com/2012/02/menghargai-waktu-dan-
mencintai-ilmu.html?m=1 

 

http://mtsushriyyah.blogspot.com/2012/02/menghargai-waktu-dan-mencintai-ilmu.html?m=1
http://mtsushriyyah.blogspot.com/2012/02/menghargai-waktu-dan-mencintai-ilmu.html?m=1
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Dalam surah Al ashr ini juga, Allah bersumpah atas nama 
waktu. Menurut sebagian ulama, jika Allah bersumpah atas 
sesuatu, pasti sesuatu  itu memiliki kelebihan. Seperti 
misalnya, Allah bersumpah dalam salah satu surah yaitu 
bersumpah atas buah Tin dan Zaitun. Ternyata benar, 
berdasarkan penelitian, buah Tin dan Zaitun memang 
memiliki khasiat yang begitu luar biasa. Berkaitan hal ini, 
waktu tentu  memiliki kelebihan yang tidak kalah dari buah 
Tin dan Zaitun yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya.  

Memang, waktu harus kita pergunakan dengan sebaik-
baiknya. Kita harus selalu memanfaatkan setiap kesempatan 
dalam waktu. Hal ini bahkan sangat disadari oleh orang barat, 
yaitu William Shakepeare, seorang penulis dan sastrawan 
terbesar di Inggris. Ia pernah berkata : 

“ Gunakan waktu sebaik mungkin, jangan lewatkan 
kesempatan yang ada” 

Jika orang barat saja sangat menghargai waktu, bagaimana 
dengan kita seorang muslim?  Miris, hanya sedikit yang 
menghargai waktu! 

Rasulullah pernah bersabda:  

“ada dua nikmat banyak orang tertipu oleh keduanya: 
nikmat sehat dan waktu luang” 
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Hadits ini menjelaskan bahwa sangat sedikit orang yang bisa 
memanfaatkan waktunya pada hal yang bermanfaat. Orang-
orang yang tidak memanfaatkan waktu pada kebaikan itulah 
yang termasuk orang-orang yang tertipu terhadap nikmat 
waktu luang. 

Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu dengan 
sebaik-baiknya pada kebaikan. Janganlah kita termasuk 
orang-orang yang tertipu oleh nikmat waktu. Oleh karenanya, 
manfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin untuk ibadah 
pada-Nya.[] wallahu a’lam bish shawab 

 

“Tidak ada istilah keberuntungan kalau setelahnya adalah 
neraka dan tidak ada istilah kesialan kalau sesudahnya 
adalah surga” (Abu Bakar Ash-siddiq) 

Semua manusia di dunia ini pasti mau untung dalam segala 
hal. Mau dalam hal pekerjaannya, sekolahnya, maupun hal 
yang lain pasti mau untung. Tak ada satu pun orang di dunia 
ini yang mau rugi. Itulah tabiat manusia. 

Untuk mencapai keuntungan, manusia menempuh beragam 
cara. Ada yang menempuhnya dengan cara yang batil, seperti 
mengurangi timbangan, mengambil riba ataupun dengan cara 
menipu. Selain itu, ada pula manusia yang mencari 
keuntungan dengan cara yang benar, seperti jual-beli, 
berdagang dengan jujur dan beragam cara lainnya yang 
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dibenarkan islam. Semua cara tersebut dilakukan guna 
mendapatkan keuntungan. 

Perlu dicatat, bahwa keuntungan juga banyak macamnya. 
Ada keuntungan dari segi finansial seperti uang dan harta, 
ada pula dari segi lain, seperti mendapatkan pujian, jabatan 
dan lain-lain. Keuntungan-keuntungan itulah yang banyak 
dikejar manusia pada jaman sekarang ini. 

Rugi tanpa disadari 
Banyak orang jaman sekarang ini yang secara tidak sadar 
sedang merugi, padahal keuntungan-keuntungan diatas di 
dapatkannya. Lalu, siapakah orang merugi itu? 
Dialah manusia yang sibuk mengurus dunia dan lalai dari 
urusan akhiratnya. Orang seperti itu tiap hari  selalu bekerja 
luar biasa giat mencari dunianya, pagi kerja, siang kerja, dan 
malam pun kerja. Sedangkan dalam hal akhiratnya, ia tidak 
pernah mengurusnya. Sholat tak pernah, ngaji tak pernah 
apalagi berdakwah. 

Memang, dari segi keuntungan, orang seperti itu 
mendapatkannya. Hartanya banyak, jabatannya tinggi serta 
pujian dari orang sekitar ia dapatkan. Tetapi, dari segi pahala, 
dia NOL alias kosong. Ia tidak punya amalan untuk dihisab, 
yang justru banyak adalah dosa, dosa dan dosa. Padahal, 
tidak ada istilah keberuntungan kalau sesudahnya adalah 
neraka. Abu Bakar Ash-Siddiq pernah berkata: 
“Tidak ada istilah keberuntungan kalau setelahnya adalah 
neraka…” 
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Jadi, orang yang mengurusi dunia dan melupakan akhiratnya 
adalah orang yang merugi. Ia tidak sadar kalau ia sedang 
mengumpulkan harta yang nantinya akan ia tinggalkan. 
Padahal seharusnya, setiap umur kita bertambah maka 
kerakusan kita terhadap dunia semakin berkurang. Jangan 
malah sebaliknya, kita justru makin rakus, menghalalkan 
segala cara untuk meraih jabatan yang tinggi dan harta yang 
banyak.  

Kita harus tahu bahwa dunia ini sementara. Dunia ini tidak 
kekal abadi. Kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya bila 
dibandingkan kenikmatan surga. Bila anda ingin tahu 
bagaimana perbandingan kenikmatan surga dan dunia, maka 
celupkanlah jari anda ke laut. Setelah itu, angkat jari anda lalu 
lihat air yang menempel di jari anda. Lihat pula lautan yang 
luas itu, air yang menempel di jari anda itu, itulah ibarat 
kenikmatan dunia, sedangkan laut yang luas itu, itulah ibarat 
kenikmatan surga. Jadi, seseorang yang mengejar kenikmatan 
dunia hingga melupakan akhirat, ibarat seseorang yang 
mengejar air setetes dan melupakan air selautan yang begitu 
luas.  

Gambaran perbandingan kenikmatan dunia dan surga diatas 
sebetulnya telah dijelaskan oleh Rasulullah saw beberapa 
abad yang lalu. Rasulullah saw bersabda: 
“Perumpamaan antara dunia dengan akhirat ibarat seorang 
di antara kalian mencelupkan jarinya ke dalam lautan, maka 
hendaklah ia melihat apa yang menempel padanya. Lalu 
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beliau memberi isyarat dgn jari telunjuknya.[HR. Ahmad 
No.17322 ]. 

Orang beruntung sebenarnya 
Menyadari hal tersebut, harusnya kita mulai berfikir dan 
merenungi tentang kehidupan kita di dunia ini. Bila umur kita 
bertambah, kerakusan kita terhadap dunia harusnya semakin 
berkurang, karena memang hal itu merupakan tanda 
kebahagian seorang mukmin. Terkait dengan tanda 
kebahagiaan seorang mukmin tersebut, Ibnu Qayyim pernah 
berkata: 
“ ketika ia bertambah umurnya berkurang pula rakusnya 
[kepada dunia]10 

Memang, menjadi kaya dalam islam tidak dilarang. Kita tidak 
dilarang punya harta yang melimpah, mobil dan lain-lain. 
Namun, menjadi kaya tidak boleh dijadikan proritas hidup. 
Bekerja ya bekerja, kalau pun nanti kaya, punya harta yang 
banyak, ya harus di syukuri dengan menginfakkan di jalan 
Allah. Tapi, bila tidak kaya (miskin), maka kita harus bersabar. 
Kita tidak boleh putus harapan kepada Allah. 

                                                           

10  http://dakwahislam.net/tanda-tanda-kebahagiaan-dan-tanda-tanda-
kesengsaraan-bagi-seorang-muslim/) 

 

http://dakwahislam.net/tanda-tanda-kebahagiaan-dan-tanda-tanda-kesengsaraan-bagi-seorang-muslim/
http://dakwahislam.net/tanda-tanda-kebahagiaan-dan-tanda-tanda-kesengsaraan-bagi-seorang-muslim/
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Perlu untuk diketahui bahwa orang yang beruntung 
sebenarnya adalah mereka yang beriman dan beramal soleh 
serta memperjuangkan islam dengan berdakwah. Allah swt 
berfirman: 
“Demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali 
orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dan orang-
orang menasehati dalam kebenaran dan orang-orang yang 
menasehati dalam menetapi kesabaran”(Al-Ashr : 1-3) 
Orang-orang seperti itu, insya Allah akan mendapatkan 
kenikmatan tiada banding. Itulah surga, tempat dambaan kita 
semua. Amin.wallahu alam bish shawab.[] 

 

Remaja Hebat, Pejuang Islam! 

Umat islam abad 20 ini memang banyak yang rusak, terutama 
remajanya. Banyak remaja muslim yang terjebak dalam 
pergaulan bebas, seks bebas, Pacaran, kenakalan remaja dan 
lain-lainnya. Akibatnya, muncul banyak pemberitaan, ada 
remaja siswi yang nekad aborsi, remaja kena HIV dan lain-
lainnya. Semua itu terjadi karena remaja sekarang rusak dan 
tidak peduli lagi dengan agamanya sendiri. 
Remaja Dahulu Hebat-Hebat 
Melihat kondisi remaja pada saat ini, mungkin kita akan sulit 
membayangkan bagaimana remaja hebat yang 
sesungguhnya. Soalnya, yang kita lihat dengan mata kepala 
sendiri, justru kerusakan yang amat parah. Untuk 
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mengubahnya, sulit bahkan sangat mustahil terjadi. Akhirnya, 
gambaran remaja hebat tak lagi bisa kita lihat, kecuali hanya 
membaca kisah-kisah pemuda jaman dahulu. 

Dari kisah sejarah yang kita baca, begitu banyak remaja yang 
begitu hebat dan mengukir prestasi yang gemilang dalam 
lembaran demi lembaran sejarah. Imam Syafii misalnya, 
seorang ulama yang begitu luar biasa. Di umur baru 7 tahun, 
beliau sudah bisa menghafal Al-Qur’an. Tidak hanya itu, 
ketika umur beliau 10 tahun, beliau dapat menghafal kitab al- 
Muwatha, karya Malik bin Anas, murid Imam Az Zuhri. Dalam 
hal ini Al-Muzanni pernah pernah meriwayatkan dari Syafi’i, 
katanya: 
“Aku telah menghafal Al-Qur’an saat aku berumur tujuh 
tahun dan berhasil menghafal al-Muwatha’ saat berumur 
sepuluh tahun” (Dr.Tariq Suwaidan.Biografi Imam Syafii. 
Zaman hal 30) 

Selain Imam Syafi’i, masih banyak remaja pada jaman dahulu 
yang hebat-hebat. Misalnya lagi, Ibnu Taimiyah. Di umur 18 
tahun, beliau sudah mengeluarkan fatwa. Usamah bin Zain 
juga hebat. Ia adalah pemuda tangguh serta senang berjihad 
di jalan Allah. Di umur 15 tahun, ia mengikuti debut jihad 
pertamanya pada perang Khandaq, kemudian ia juga ikut 
berperang bersama ayahnya Zaid Bin Haritsah pada perang 
Mut’ah. Pada perang itulah, ia menyaksikan ayahnya mati 
syahid, tapi waktu itu, ia tidak pernah mundur. Ia juga pernah 
menjadi panglima pasukan untuk melawan pasukan Romawi 
pada usianya yang ke 18 tahun. Waktu itu, banyak desas-
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desus yang menyepelekan Usamah sebagai panglima 
pasukan, maka Umar bin Khattab angkat bicara : 
“Wahai sekalian manusia, saya mendengar pembicaraan 
mengenai pengangkatan Usamah, demi Allah, seandainya 
kalian menyangsikan kepemimpinannya, berarti kalian 
menyangsikan juga kepemimpinan ayahnya, Zaid bin 
Haritsah. Demi Allah, Zaid sangat pantas memegang 
kepemimpinan, begitu juga dengan putranya, Usamah. 
Kalau ayahnya sangat saya kasihi, maka putranya pun 
demikian. Mereka adalah orang yang baik. Hendaklah 
kalian memandang baik mereka berdua. Mereka juga 
adalah sebaik-baik manusia di antara kalian.” (lihat 
http://sobecan.blogspot.com/2015/06/inilah-panglima-
perang-termuda-sahabat_26.html?m=1) 

Itulah bentuk penghormatan Umar bin Khattab terhadap 
Usamah Bin Zaid. Umar sangat menyadari bahwa Usamah 
adalah pemuda hebat dan pantas menjadi panglima pasukan. 

Di waktu yang berbeda, tepatnya beberapa abad setelah 
Usamah bin Zain, pemuda hebat ini menjadi panglima perang, 
seorang pemuda dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-
Fatih sukses merealisasikan bisyarah (kabar gembira) 
Rasulullah saw pada tahun 1453 yaitu menaklukkan kota 
Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Ia adalah pemuda yang 
luar biasa kedekatannya pada Allah. Ia juga berhasil 
mendapatkan predikat pemimpin yang terbaik pada saat 
umurnya 21 tahun berdasarkan hadits Rasulullah saw : 
“Sungguh, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kalian. Maka 

http://sobecan.blogspot.com/2015/06/inilah-panglima-perang-termuda-sahabat_26.html?m=1
http://sobecan.blogspot.com/2015/06/inilah-panglima-perang-termuda-sahabat_26.html?m=1
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sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik 
pasukan adalah pasukan yang 
menaklukkannya”(HR.Ahmad)(lihat Felix Y. Siauw. Sultan 
Muhammad Al-Fatih. AlFatih Press. Hal. 5) 

Remaja sekarang Vs Remaja dahulu 
Setelah tahu rentetan prestasi remaja-remaja diatas, mungkin 
kita akan menyimpulkan bahwa remaja sekarang tidak ada 
apa-apanya ketimbang remaja jaman dulu. Remaja dahulu 
unggul dari segi prestasi. Hebatnya, prestasi mereka 
sangatlah besar, karena mereka berprestasi dalam 
perjuangan islam. Prestasi mereka adalah prestasi dunia-
akhirat. 

Berbeda dengan remaja jaman sekarang, hebatnya hanya 
pada hal-hal yang tidak berguna. Ada dari mereka yang hebat 
dalam menggombal cewek, ratusan cewek yang terbius 
rayuannya, menghafal ribuan lirik lagu, tapi ngafal surah Al 
Fatihah tidak. Banyak juga dari mereka yang datang ke 
tempat hiburan seperti karaokean, diskotik dan lain-lain 
intensif seminggu sekali, tapi tak pernah datang ke mesjid 
barang satukalipun. Yang parahnya, ada yang bangga menjadi 
nakal alias preman. Naudzubillah…!!! 

Perlu dicatat, bahwa meskipun remaja-remaja pada jaman 
sekarang banyak yang rusak, tapi bukan berarti tidak ada 
hebat-hebat dan berprestasi untuk perjuangan islam. Banyak 
juga kok, remaja-remaja yang dengan ikhlas memperjuangkan 
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islam pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita menjadi 
bagian dari mereka.Wallahu alam bish shawab.[] 

 

 

 

 

 


