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Biar Tidak Sia-Sia

Allah Ta’ala berfirman,

ا  َ ٌ �بِ َ َخِب�ي َ ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ ُقوا اللَّ نَ َآَمُنوا اتَّ ِذ�ي ا الَّ َ �يُّ
َ
�يَ أ

َتْعَمُلوَن
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan 
apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)

Maksud ayat ini kata Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim (7:235),

ِة  اِلَ اِل الصَّ ْعَ
ْنُفِسُكْ ِمَن الأَ

َ ْ ِلأ اَسُبوا، َواْنُظُروا َماَذا اْدَخْر�تُ َ ْن �تُ
َ
ْنُفَسُكْ َقْبَل أ

َ
َحاِسُبوا أ

ُكْ بِّ ِلَيْوِم َمَعاِدُكْ َوَعَرَضُكْ َعَل َر
“Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Lihatlah apa yang telah kalian siapkan untuk 
diri kalian berupa amal shalih untuk hari di mana kalian akan kembali dan setiap amal kalian 
akan dihadapkan kepada Allah.”

Ibnul Jauzi dalam Zaad Al-Masiir berkata mengenai ayat di atas,

ئًا ُيوِبُقُه؟ ْم َسيِّ
َ
ا ُيْنِجْيِه؟ أ ًل َصاِلً َعَ

َ
َم؟ أ ٍء َقدَّ ْ ي

َ يَّ �ش
َ
َحُدُكْ أ

َ
ِلَيْنُظَر أ

“Supaya salah seorang di antara kalian melihat apa saja amalan yang telah ia siapkan. Apakah 
yang ia siapkan adalah amalan shalih yang dapat menyelamatkan dirinya ataukah amalan 
kejelekan yang dapat membinasakannya?”

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat  
Al-Quran dan Hadits Nabi g

Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat Kajian Islam Ilmiah

 

Rutin Kamis Sore @ Masjid Pogung Dalangan

CV. Rumaysho
Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Kecamatan 

Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Informasi: 

085200171222
Website: 

Rumaysho.Com | RemajaIslam.Com | Ruwaifi.Com

َما  تَ اْلَكَِم ِف�ي ْرِء ِقلَّ ِإنَّ ِمْن ُحْسِن ِإْسلَِم اْلَ
َل َيْعِنيِه

“Di antara tanda kebaikan Islam seseorang 
adalah mengurangi berbicara dalam hal 
yang tidak bermanfaat.”(HR. Ahmad, 1: 
201. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan 
bahwa hadits ini hasan dengan adanya 
syawahid –penguat-).

Abu Ishaq Al-Khowwash berkata,

ا  مَّ
َ
َثَة َوُيْبِغُض َثَلَثَة ، َفأ بُّ ثَلَ ِ ُ ِإنَّ هللَا �ي

تُ  ْوِم ، َوِقلَّ تُ النَّ ْكِ ، َوِقلَّ
تُ الأَ بُّ : َفِقلَّ ِ ُ َما �ي

ُة الَكَِم ،  َ ْ ا َما ُيْبِغُض : َفَك�ش مَّ
َ
الَكَِم ، َوأ

ْوِم ُة النَّ َ ْ ْكِ ، َوَك�ش
ُة الأَ َ ْ َوَك�ش

“Sesungguhnya Allah mencintai tiga hal dan 
membenci tiga hal. Perkara yang dicintai 
adalah sedikit makan, sedikit tidur, dan 
sedikit bicara. Sedangkan perkara yang 
dibenci adalah banyak bicara, banyak makan, 
dan banyak tidur.” (HR. Al-Baihaqi dalam 
Syu’ab Al-Iman, 5:48).

Ketiga: Ibnu Rajab rahimahullah berkata, 
“Jika seseorang meninggalkan sesuatu yang 
tidak bermanfaat, kemudian menyibukkan 
diri dengan hal yang bermanfaat, maka tanda 
baik Islamnya telah sempurna.” (Jaami’ Al-

‘Ulum wa Al-Hikam, 1:295).

Biar Tidak Lalai

1. Berada dalam majelis ilmu.

2. Rajin berdzikir.

3. Rajin berdoa.

4. Shalat malam.

5. Ziarah kubur.

6. Tadabbur keadaan sekitar kita seperti 
merenungkan kematian yang ada di 
sekeliling kita.

7. Mengingat surga dan neraka.

Semoga bermanfaat, semoga Allah senantiasa 
memberkahi waktu kita dengan kebaikan.
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Hidup Bagaikan Hewan Ternak

Allah Ta’ala berfirman,

ُكُ 
أْ ا �تَ وَن َكَ ُكُ

ْ أ ُعوَن َو�يَ نَ َكَفُروا َيَتَمتَّ ِذ�ي َوالَّ
ْم اُر َمْثًوى َلُ ْنَعاُم َوالنَّ

َ اْلأ
“Dan orang-orang kafir bersenang-senang (di 
dunia) dan mereka makan seperti makannya 
binatang. Dan jahannam adalah tempat tinggal 
mereka.” (QS. Muhammad: 12)

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Di dunia, 
mereka bersenang-senang dengan makan 
sebagaimana hewan ternak bersenang-senang 
dengan makan pula dalam keadaan khadmaa 
(makan sepenuh mulut) dan qadhmaa (makan 
dengan mematahkan menggunakan ujung 
gigi). Semangat hewan ternak hanyalah 
seperti itu. Oleh karena itu dalam hadits 
disebutkan,

ُكُ 
أْ ُكُ �نِ ِمًع َواِحٍد َواْلَكِفُر �يَ

أْ ْؤِمُن �يَ اْلُ
ْمَعاٍء

َ
�نِ َسْبَعِة أ

“Orang mukmin itu makan dengan satu usus, 
sedangkan orang kafir itu makan dengan tujuh 
usus.” (HR. Bukhari, no. 5393 dan Muslim, no. 
2061).” Makanya dilanjutkan bagi orang yang 
berpikir di dunia hanya hidup seperti hewan 
ternak maka neraka itu sebagai balasan untuk 
mereka. Lihat Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim, 
6:653.

Sebab yang Membuat Lalai

Pertama: Ingin terus rehat atau beristirahat. 
Padahal rehat yang hakiki nanti di akhirat 
sedangkan dunia adalah masa kita untuk 
beramal.

Kedua: Semangat dalam mencari kelezatan 
dunia. Akibatnya nanti adalah melalaikan 

kewajiban dan menerjang yang haram demi 
dunia.

Ketiga: Karena sudah mati rasa terhadap dosa. 
Bahkan ada yang merasa bahwa dosa yang 
diterjang adalah suatu kebaikan.

Keempat: Mengikuti hawa nafsu.

Kelima: Sibuk dengan kerja dan mencari 
nafkah.

Mukmin yang terpuji adalah jika bisnis 
dan pekerjaan dunia yang ia jalani tidak 
melalaikannya dari mengingat Allah 
sebagaimana disebut dalam ayat,

ُه  ا اْسُ َ َفَع َوُيْذَكَر ِف�ي ْ ْن �تُ
َ
ُ أ ِذَن اللَّ

َ
ي ُبُيوٍت أ ِ

�ن
َصاِل ,ِرَجاٌل َل 

ْلُغُدوِّ َواْلآَ ا �بِ َ َلُ ِف�ي ُح  ُيَسبِّ
ِ َوِإَقاِم  َبْيٌع َعْن ِذْكِر اللَّ اَرٌة َوَل  َ ب ْم �تِ ِ ُتْلِه�ي
ُب  َتَتَقلَّ اُفوَن َيْوًما  نَ َ َكِة �ي َلِة َوِإيَتاِء الزَّ الصَّ

ْبَصاُر 
َ ِفيِه اْلُقُلوُب َواْلأ

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang 
telah diperintahkan untuk dimuliakan dan 
disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu 
pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak 
dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) 
oleh jual beli dari mengingati Allah, dan 
(dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) 
membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu 
hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan 
menjadi goncang.” (QS. An-Nuur: 36-37)

Keenam: Waktu dihabiskan dengan 
permainan dan games.

Ketujuh: Banyak bersenang-senang dengan 
pakaian, makanan dan kelezatan dunia.

Kedelapan: Cinta dunia dan merasa hidup 
lama.

Kesembilan: Berteman dengan orang-orang 
yang lalai (ghaflah).

Disebutkan dalam ayat,

ْم  ْنُفَسُ
َ
ْنَساُهْ أ

َ
َ َفأ نَ َنُسوا اللَّ ِذ�ي َوَل َتُكوُنوا َكلَّ

وَلِئَك ُهُ اْلَفاِسُقوَن
ُ
أ

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang 
yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan 
mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka 
itulah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Hasyr: 
19)

Kesepuluh: Banyak sibuk dengan hal mubah.

Contoh banyak “ngobrol” setelah Isya 
sebagaimana disebutkan dalam hadits yang 
diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata,

ِ – صل هللا عليه وسمل – َكَن  نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
أ

ِديَث َبْعَدَها ْوَم َقْبَل اْلِعَشاِء َواْلَ َيْكَرُه النَّ
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
membenci tidur sebelum shalat ‘Isya dan 
ngobrol-ngobrol setelahnya.” (HR. Bukhari, 
no. 568)

 Akibat Lalai

Karena sebab di atas bisa membuat kita lalai 
dalam berbagai bentuk kelalaian berikut ini.

1. Enggan duduk dalam majelis ilmu untuk 
mempelajari agama.

2. Enggan mempelajari Al-Qur ’an 
dengan membaca, memahami dan 
menghafalkannya serta mendalami ilmu 
di dalamnya.

3. Enggan berdzikir kepada Allah.

4. Enggan membaca dan menghafalkan 
dzikir yang bisa digunakan untuk 
melindungi diri.

5. Lalai dalam memperhatikan niat.

6. Beramal namun tidak memperhatikan 
manakah amalan yang lebih prioritas dari 
yang lainnya.

Kiat Mengatur Waktu

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia 
berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, 

ُكُه َما َل َيْعِنْيِه ْ ِمْن ُحْسِن ِإْسلَِم اَلْرِء �تَ
“Di antara kebaikan islam seseorang adalah 
meninggalkan hal yang tidak bermanfaat.” (HR. 
Tirmidzi, no. 2317; Ibnu Majah, no. 3976. 
Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits 
ini shahih).

 Faedah Penting dari Hadits

Pertama: Jika Islam seseorang itu baik, maka 
sudah barang tentu ia akan meninggalkan 
perkara yang haram, yang syubhat dan perkara 
yang makruh, begitu pula berlebihan dalam 
hal mubah yang sebenarnya ia tidak butuh. 
Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat 
semisal itu menunjukkan baiknya seorang 
muslim. Demikian perkataan Ibnu Rajab Al-
Hambali yang kami olah secara bebas (Lihat 
Jaami’ Al-‘Ulum wa Al-Hikam, 1:289).

Kedua: Kata Ibnu Rajab rahimahullah, 
“Mayoritas perkara yang tidak bermanfaat 
muncul dari lisan yaitu lisan yang tidak dijaga 
dan sibuk dengan perkataan sia-sia” (Jaami’ 
Al-‘Ulum wa Al-Hikam, 1:290).

Dalam hadits Al-Husain bin ‘Ali disebutkan 
bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda,


