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Artikel ‟Aqidah; 

Kitab ‟Aqidah Ahlis Sunnah wal Jama’ah Jilid 1 

Karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin t 

Artikel Fiqih; 

Kitab Fiqih Ramadhan, Panduan Praktis Zakat, Kitab Fiqih Jum‟at, Panduan 

dalam Berqurban, Shalat Jama‟ dan Qashar, Haidh dan Nifas, Hukum Seputar 

Mandi,  

dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MMaannffaaaattkkaann  WWaakkttuu  KKeettiikkaa  ddii  DDuunniiaa  
 

Dari „Abdullah bin „Umar p ia berkata; 

“Rasulullah a memegang pundakku, lalu bersabda, “Jadilah 

engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau 

pengembara.” Lalu Ibnu Umar p berkata, “Jika engkau di waktu 

sore, maka janganlah engkau menunggu pagi dan jika engkau di 

waktu pagi, maka janganlah menunggu sore dan pergunakanlah 

waktu sehatmu sebelum engkau sakit dan waktu hidupmu sebelum 

engkau meninggal dunia.”  

(HR. Bukhari Juz 5 : 6053) 
 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

 

1. Kepiawaian Rasulullah a dalam mengajarkan ilmu agama 

Rasulullah a adalah sebaik-baik guru dalam mengajarkan 

ilmu Islam. Beliau mengajarkan ilmu dengan menggunakan bahasa 

lisan dan bahasa perbuatan, sehingga menjadikan orang yang diajak 

bicara selalu teringat dengan tarbiyah (pendidikan) beliau. Diantara 

cara beliau dalam mengajarkan ilmu ialah dengan memegang pundak 

orang yang diajak bicara. 
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BIOGRAFI 

‘ABDULLAH BIN ‘UMAR p 
 

„Abdullah bin „Umar p adalah seorang 

sahabat yang pemberani, diusia 15 tahun ia telah 

ikut andil dalam perang Khandaq, melalui izin 

dari Rasulullah a. Beliau juga ikut dalam Fathu 

(penaklukan) Makkah. „Abdullah bin Umar p 

adalah sahabat yang banyak memahami sunnah-

sunnah Rasulullah a, sehingga beliau dipercaya 

untuk memberi fatwa pada masa Islam selama 60 

tahun.  

Diantara karomah yang Allah q berikan 

kepada „Abdullah bin „Umar p adalah, pernah 

suatu ketika ada suatu kaum yang tertahan lewat 

di suatu jalan karena ada macan yang 

menghalangi, maka „Abdullah bin „Umar p 

turun dari untanya dan memegang kuping macan 

tersebut dan menariknya dari jalan. Beliau adalah 

sahabat Rasulullah yang terakhir wafat di Makkah 

pada tahun 73 H. Ulama‟ hadits menobatkan 

„Abdullah bin „Umar p sebagai sahabat yang 

banyak meriwayatkan hadits kedua setelah Abu 

Hurairah y. Beliau telah meriwayatkan hadits 

sebanyak 2.630 buah hadits. 

2. Manusia seharusnya tidak menjadikan dunia sebagai tempat 

bermukim selamanya 

Namun hendaknya seorang muslim rindu untuk tinggal di 

negeri akhirat, yaitu Surga –insyaAllah-. Hal ini berdasarkan sabda 

Rasulullah a; “Jadilah engkau di dunia ini seakan-

akan sebagai orang asing atau pengembara.” 

 

3. Memotivasi untuk memanfaatkan waktu dan 

mengisinya dengan amal shalih.  

Sebagaimana penjelasan dari Ibnu „Umar p, 

“Jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau 

menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi, maka 

janganlah menunggu sore dan pergunakanlah waktu 

sehatmu.” 

 

4. Memperingatkan agar seorang muslim pendek 

angan-angan  

Memendekkan angan-angan karena takut 

datangannya ajal secara tiba-tiba. Pendek angan-

angan merupakan bentuk zuhud terhadap dunia, 

sebagaimana perkataan Imam Ahmad t; 

“Zuhud terhadap dunia adalah pendek angan-

angan.” 

Ketahuilah bahwa kematian itu datangnya dengan 

tiba-tiba. Berkata Bakr Al-Muzani t; 

”Apabila diantara kalian ada yang mampu bermalam 

dalam keadaan (wasiat)nya tertulis disampingnya, 

maka lakukanlah. Karena ia tidak mengetahui 

barangkali ia bermalam dengan penduduk dunia dan pagi harinya 

menjadi penduduk akhirat (sudah meninggal dunia).”   

5. Mengingatkan agar manusia mempergunakan masa hidupnya 

Karena setelah kematian datang, maka akan muncul 

penyesalan yang berat karena meninggalkan kebaikan. Dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

”Tidaklah seorang meninggal dunia kecuali dia akan menyesal.” 

Para sahabat bertanya, “Apa yang ia sesalkan?” 

Maka Rasulullah a bersabda, “Apabila orang yang 

meninggal dunia tersebut adalah seorang yang baik, 

maka ia menyesal mengapa tidak menambah 

(kebaikannya). Dan apabila orang yang meninggal 

dunia tersebut adalah (seorang yang) jelek, maka ia 

meyesal mengapa ia tidak bertaubat.”  

(HR. Tirmidzi Juz 4 : 2403)   

 

KHATIMAH 

 

Ingatlah bahwa dunia ini adalah ladang 

tempat beramal dan bukan tempat perhitungan amal. 

Manfaatkanlah waktu hidup di dunia dengan 

melakukan amalan shalih untuk bekal ke negeri 

akhirat. Ali bin Abi Thalib y pernah mengatakan; 

“Sesungguhnya dunia telah beranjak pergi dan 

akhirat akan datang. Masing-masing dari keduanya 

memiliki anak-anak, maka jadilah kalian sebagai 

anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi 

anak-anak dunia. Karena sesungguhnya hari ini 

adalah (kesempatan) untuk beramal dan tidak ada 

perhitungan, dan besok (di akhirat) adalah tempat 

perhitungan dan tidak (ada waktu) lagi untuk 

beramal.”  

(Jami’ul ’Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali t) 


