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Al-Imam al-Muwaﬀaq Muhammad as-Safarainy rahimahullah
  ﻓﻜ،ٌ وأﻧﻔﺎﺳﻚ ﻣﻌﺪودة،ٌة ﺣﻴﺎﺗِﻚ ﻣﺤﺪودة واﻋﻠﻢ أن ﻣﺪ، واﺣﺘﻔﻆ ﺑﺄوﻗﺎﺗﻚ اﻟﻌﺰﻳﺰة،ﻔﻴﺴﺔﻓﺎﻏﺘﻨﻢ رﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻨ
“ﻞ
ﻧﻔﺲ ﻳﻨﻘﺺ ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﻚ
ٍ
Manfaatkanlah -semoga Allah merahmatimu- hidupmu yang berharga, jagalah sebaik-baiknya
waktumu yang mahal, dan ketahuilah bahwa masa hidupmu terbatas, nafas-nafasmu bisa
dihitung, jadi setiap nafasmu akan mengurangi bagian dirimu.
ن ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻴﺎة
  ﻓﺈ، وﻻ ﺧُﻠﻒ ﻣﻨﻬﺎ، وﻛﻞ ﺟﺰءٍ ﻣﻨﻪ ﺟﻮﻫﺮةٌ ﻧﻔﻴﺴ ٌﺔ ﻻ ﻋﺪل ﻟﻬﺎ، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﻴﺴﻴﺮ،واﻟﻌﻤﺮ ﻛﻠﻪ ﻗﺼﻴﺮ
 أو اﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ،ﻌﻴﻢاﻟﻴﺴﻴﺮة ﺧﻠﻮد ُ اﻷﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﻨ
Umur semuanya pendek, yang tersisa darinya sedikit, dan setiap bagian darinya merupakan
permata yang sangat berharga yang tidak ada bandingannya dan tidak tergantikan, karena
dengan hidup yang pendek ini akan diraih kekekalan abadi dalam kenikmatan atau adzab
yang pedih.
ُ َﺲ ﻳﻌﺪ
 نﻛ
 أو ﺧﻼف،ل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ أﻟﻒ أﻟﻒ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻧﻌﻴﻢ ﻻ ﺧﻄﺮ ﻟﻪ
ﻋﺎدﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺨﻠﻮد اﻷﺑﺪ
وإذا
 ﻋﻠﻤﺖ أ
َ
َ
ٍ ﻞ ﻧَﻔ
 وﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻜﺬا ﻓﻼ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ،ذﻟﻚ
Dan jika engkau membandingkan kehidupan ini dengan kekekalan abadi, engkau akan
mengetahui bahwa bahwa setiap nafas sebanding dengan seribu ribu ribu tahun dalam
kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan, atau sebaliknya (dalam adzab -pent), dan apa
yang keadaannya seperti ini maka tidak ada harganya.
َ ﺟﻮاﻫﺮ ﻋُﻤﺮ
ﻞ
 وﻻ ﺗﺬﻫﺒﻬَﺎ ﺑﻐﻴﺮ،ﻋﻤﻞ
ﻔﻴﺴﺔ ﺑﻐﻴﺮك اﻟﻨ
ﻊﻀﻴ
َ ُ ﻓﻼ ﺗ
َ َ ﻓﻲ ﻋ ﺲ ﻣﻦ أﻧﻔﺎﺳﻚ إﻻ
ٌ  واﺟﺘﻬﺪ أن ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻧَﻔ،ﻋﻮض
ِ ﻤ
ٍ
َ
ٍ
ﻃﺎﻋﺔٍ أو ﻗﺮﺑﺔٍ ﺗﺘﻘﺮب ﺑﻬﺎ
Maka jangan engkau sia-siakan permata umurmu yang sangat berharga tanpa amal, jangan
habiskan tanpa pengganti, dan bersungguh-sungguhlah jangan sampai satu nafas dari nafasnafasmu kosong kecuali dalam ketaatan atau apa saja yang dengannya engkau
mendekatkan diri kepada Allah.
ُ َﺮ ك ذﻫﺎﺑﻬﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﺗُﻔ
َ َﺴﺎء
 وﻛﻴﻒ ﻻ ﺗﺤﺰن ﻋﻠﻰ،ط ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎﺗﻚ وأوﻗﺎﺗﻚ
َ َ ﻧﻴﺎ ﻟﻚ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻚ ﺟﻮﻫﺮةٌ ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺪﻓﺈﻧ
اﻫﺐ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮض ﻋُﻤﺮك اﻟﺬ
Karena sungguh seandainya engkau memiliki sebuah permata dari permata-permata dunia,
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