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PERKARA YANG BERMANFAAT BAGI
SEORANG YANG TELAH MATI

Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Abdurrahman Mubarak haﬁzhahullah
Kematian adalah satu perkara yang pasti akan menjemput manusia. Tak seorang pun dapat
mengelak darinya. Walau di mana pun, pasti maut menjemputnya. Ketika tiba saatnya
malakul maut menjemput, tak ada seorang pun yang bisa menangguhkannya. Allah
Subhanahu wata’ala berﬁrman:
“Setiap jiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah
disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam
surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah
kesenangan yang memperdaya.” (Ali ‘Imran: 185)
Allah Subhanahu wata’ala berﬁrman:
“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatimu kendatipun kamu di dalam
benteng yang tinggi lagi kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: ‘Ini
adalah dari sisi Allah’, dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: ‘Ini
(datangnya) dari sisi kamu (Muhammad).’ Katakanlah: ‘Semuanya (datang) dari sisi Allah.’
Maka mengapa orang-orang itu (orang munaﬁk) hampir-hampir tidak memahami
pembicaraan sedikit pun?” (An-Nisa’: 78)
Allah Subhanahu wata’ala berﬁrman:
“Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itu adalah perkara yang kamu
tidak bisa mengelak lari darinya. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya
ancaman.” (Qaf: 19-20)
Allah Subhanahu wata’ala berﬁrman:
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“Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang
waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Munaﬁqun:
11)
Anjuran Untuk Senantiasa Mengingat Mati
Karena kematian adalah satu perkara yang pasti, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa mengingatnya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda:
َ
ت
ِ ﺬأﻛْﺜ ِ ُﺮوا ذِﻛ ْ َﺮ ﻫَﺎذِم ِ اﻟﻠ
َ ْﻤﻮ
َ ْ ﻳَﻌْﻨِﻲ اﻟ- ات
“Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan dunia.” –Yakni kematian. (HR.
At-Tirmidzi dan An-Nasa’i, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Irwa’ul Ghalil no. 682)
Al-Imam Ash-Shan’ani t berkata: “Hadits ini menunjukkan bahwa tidak sepatutnya seorang
lalai dari mengingat sebuah nasihat terbesar, yaitu kematian.” (Subulus Salam hal. 455)
Hikmah dari mengingat mati adalah agar seseorang mempersiapkan dirinya dengan amalan
shalih untuk mendapatkan kebahagiaan di kehidupan berikutnya. Allah Subhanahu
wata’ala berﬁrman:
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri
memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr:
18)
Tidak Ada yang Dibawa Kecuali Amalannya
Ingatlah wahai saudaraku, ketika seorang meninggal tidaklah bermanfaat baginya harta,
anak-anak, dan keluarganya. Yang bermanfaat baginya hanyalah amalannya. Dari Anas bin
Malik Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
َ
َ
ﻤﻠ ُ ُﻪ
ِ ﺎن وَﻳَﺒْﻘَﻰ وَا
َ  َر،ٌﺣﺪ
َ ﻤﻠ ُ ُﻪ؛ ﻓَ َﺮ
َ َﺟﻊَ أﻫْﻠ ُ ُﻪ وَ َﻣﺎﻟ ُ ُﻪ وَﻳَﺒْﻘَﻰ ﻋ
َ َﺖ ﺛ َ َﻼﺛ َ ٌﺔ؛ أﻫْﻠ ُ ُﻪ وَ َﻣﺎﻟ ُ ُﻪ وَﻋ
َ  ﻤﻴ
َ ْ ﻳَﺘْﺒَﻊُ اﻟ
ِ َ ﺟﻊَ اﺛْﻨ
“Tiga perkara yang akan mengantarkan mayit: keluarga, harta, dan amalannya. Dua perkara
akan kembali dan satu perkara akan tetap tinggal bersamanya. Yang akan kembali adalah
keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap tinggal bersamanya adalah amalannya.”
(Muttafaqun ‘alaih)
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Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang
sahabatnya: “Siapa orang yang terbaik?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
َ ﻦ ﻃَﺎ
ﻤﻠ ُ ُﻪ
َ َﻤ ُﺮهُ و
ُ ﺣ
َ َﻦ ﻋ
ُ ُل ﻋ
َ ﺴ
ْ َﻣ
“Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya.” (HR. At-Tirmidzi dari Abdullah bin Busr
Radhiyallahu ‘anhu dan dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani)
Sehingga Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengajarkan agar seorang muslim dalam
kehidupan dunia ini hendaknya seperti orang asing atau orang yang numpang lewat. Beliau
Shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma:
َ
َ  ﻧْﻴَﺎ ﻛَﺄَﻧﻦ ﻓِﻲ اﻟﺪ
ﻴﻞ
ٌ ِﻚ ﻏَﺮ
َ ﻳﺐ أوْ ﻋَﺎﺑ ِ ُﺮ
ٍ ِ ﺳﺒ
ْ ُﻛ
“Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau yang sedang numpang lewat.”
Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma berkata:
َ
َ
َ ِ ﻤﻮْﺗ
َ ِ ﺣﻴَﺎﺗ
َ ﺿ
َ ِ ﺤﺘ
ﻚ
ُ َﺴﺎءَ و
ِ ﻤ َﺮ
ِ ﻦ
َ ﻦ
 ﺻ
ْ َ ﺻﺒ
َ ﺼﺒَﺎ
َ ﻤ
َ إِذ َا أ ْﻣ
َ ِﻚ ﻟ
َ ِﻚ ﻟ
َ ْ ﺖ ﻓَ َﻼ ﺗَﻨْﺘَﻈِﺮِ اﻟ
َ ﺤ
َ ْ ﺴﻴ
ْ ح وَإِذ َا أ
 ﺖ ﻓَ َﻼ ﺗَﻨْﺘَﻈِﺮِ اﻟ
ْ ﻚ وَ ِﻣ
ْ ﺧﺬ ْ ِﻣ
“Jika engkau di sore hari janganlah menunggu pagi (untuk beramal shalih). Jika engkau di
pagi hari janganlah menunggu sore hari. Manfaatkanlah kesehatanmu untuk masa sakitmu,
manfaatkanlah masa hidupmu (dengan beramal shalih) untuk masa matimu.” (HR. AlBukhari)
Kematian Menghentikan Amalan Seseorang
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyatakan:
َ
َ
ْ ﺎت
ﺻﺎﻟ ِ ٍﺢ ﻳَﺪْﻋُﻮ ﻟ َ ُﻪ
َ ٍﺻﺪَﻗَﺔ
ُ ﺴﺎ
َ ْ اﻹِﻧ
َ َن اﻧْﻘَﻄَﻊَ ﻋَﻨ ْ ُﻪ ﻋ
َ إِذ َا َﻣ
َ ٍﺟﺎرِﻳَﺔٍ أوْ ِﻋﻠْﻢ ٍ ﻳُﻨْﺘ َ َﻔﻊُ ﺑِﻪِ أوْ وَﻟَﺪ
َ ﻦ
ْ ﻻ ِﻣ ِ ﻦ ﺛ َ َﻼﺛَﺔٍ إ
ْ ﻻ ِﻣ ِ ﻤﻠ ُ ُﻪ إ
“Jika seorang meninggal, terputus amalannya kecuali tiga: shadaqah yang terus mengalir
pahalanya, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.” (HR. Muslim)
Sa’id bin Jubair t berkata: “Setiap hari yang dijalani oleh seorang mukmin adalah ghanimah
(kesempatan untuk menambah amal shalih).” (Lihat Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, hal. 666)
Seorang yang tidak memanfaatkan masa hidupnya dengan amal shalih akan merasakan
penyesalan setelah matinya. Allah Subhanahu wata’ala berﬁrman:
“(Demikianlah keadaan orang-orang kaﬁr itu), hingga apabila datang kematian kepada
seseorang dari mereka, dia berkata: ‘Wahai Rabb, kembalikanlah aku (ke dunia) agar aku
berbuat amal shalih terhadap apa yang telah aku tinggalkan.’ Sekali-kali tidak.
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Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada
dinding sampai hari mereka dibangkitkan.” (Al-Mu’minun: 99-100)
Amalan Orang Hidup Yang Bermanfaat Bagi Si Mayit
Karena kemurahan dan karunia Allah Subhanahu wata’ala, seorang yang mati masih bisa
menikmati manfaat dari sebagian amalan yang pernah diamalkannya. Dia juga bisa
mendapatkan manfaat dari sebagian amalan orang-orang yang masih hidup. Di antara
perkara yang terus bermanfaat bagi seorang yang telah mati adalah:
1. Shadaqah jariyah, seperti wakaf dan sejenisnya.
Seorang masih terus mendapatkan pahala shadaqah jariyah yang ia lakukan, seperti
membangun masjid, pesantren, atau wakaf-wakaf lainnya dalam perkara yang baik.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyatakan:
َ
َ
ْ ﺎت
ﺻﺎﻟ ِ ٍﺢ ﻳَﺪْﻋُﻮ ﻟ َ ُﻪ
َ ٍﺻﺪَﻗَﺔ
ُ ﺴﺎ
َ ْ اﻹِﻧ
َ َن اﻧْﻘَﻄَﻊَ ﻋَﻨ ْ ُﻪ ﻋ
َ إِذ َا َﻣ
َ ٍﺟﺎرِﻳَﺔٍ أوْ ِﻋﻠْﻢ ٍ ﻳُﻨْﺘ َ َﻔﻊُ ﺑِﻪِ أوْ وَﻟَﺪ
َ ﻦ
ْ ﻻ ِﻣ ِ ﻦ ﺛ َ َﻼﺛَﺔٍ إ
ْ ﻻ ِﻣ ِ ﻤﻠ ُ ُﻪ إ
“Jika seorang meninggal, terputus amalannya kecuali tiga: shadaqah yang terus mengalir
pahalanya, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.” (HR. Muslim dari
Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu)
2. Ilmu yang bermanfaat
Ilmu yang bermanfaat yang ia ajarkan kepada orang lain akan terus mengalirkan pahala
baginya walaupun ia telah meninggal, sebagaimana dalam hadits di atas. Selain hadits di
atas, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam juga menjelaskan:
ُ ﻚﻣ
ُ ُ ْ اﻷَﺟﺮ ﻣﺜ
ﻢ ﺷَ ﻴْﺌًﺎ
ِ ِ ْ ْ ﻦ
ُ ﻦأ
ُ ﻞأ
َ ﻦ دَﻋَﺎ إِﻟَﻰ ﻫُﺪًى ﻛَﺎ
ْ ِﺟﻮرِﻫ
ُ ﻦ ﺗَﺒِﻌَ ُﻪ َﻻ ﻳَﻨ ْ ُﻘ
ْ ِ َ ِ ﺺ ذَﻟ
ْ ﺟﻮرِ َﻣ
ْ ن ﻟ َ ُﻪ ِﻣ
ْ َﻣ
“Barangsiapa yang berdakwah kepada petunjuk (kebaikan) maka dia mendapatkan pahala
seperti pahala yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.” (HR.
Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu)
Beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:
َ ُ ْ ﺧﻴﺮ ﻓَﻠَﻪ ﻣﺜ
 َﻦ د
ِﺟﺮِ ﻓَﺎ ِﻋﻠِﻪ
ِ ُ ٍ ْ َ ل ﻋَﻠَﻰ
ْ ﻞأ
ْ َﻣ
“Barangsiapa yang menuntunkan sunnah yang baik maka dia akan mendapatkan pahala
seperti orang yang telah melakukannya.” (HR. Muslim dari Jarir bin Abdillah Radhiyallahu
‘anhu)
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3. Shadaqah yang dilakukan anak atas nama orangtuanya
Para ulama menjelaskan bahwa semua amalan baik seorang anak itu bermanfaat bagi
orangtuanya. Orang akan mendapatkan pahala seperti yang diperoleh anaknya, karena anak
adalah hasil usaha orangtua. Allah Subhanahu wata’ala berﬁrman:
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah
diusahakannya.” (An-Najm: 39)
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
َ إ
ُ ﺟ
َ َ ﺐ َﻣﺎ أَﻛ
ِﺴﺒِﻪ
ُ اﻟﺮ
َ َ ن أﻃْﻴ
 ِ
ْ َﻦ ﻛ
ْ َﻦ ﻛ
ْ  وَوَﻟَﺪُهُ ِﻣ،ِﺴﺒِﻪ
ْ ﻞ ِﻣ
 ﻞ
“Makanan terbaik bagi seseorang adalah dari hasil usahanya. Dan anaknya adalah juga hasil
usahanya.” (HR. Abu Dawud, An-Nasa’i, dan At-Tirmidzi, dikuatkan Asy-Syaikh Al-Albani t
sebagaimana dalam Ahkamul Jana’iz)
Terdapat hadits-hadits lain yang mendukung makna hadits ini, di antaranya:
– Dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha:
َ
َ
ُ ل ﻟِﻠﻨﺒﻲ إ
َ
َ ﺖ ﻋَﻨْﻬَﺎ؟ ﻗَﺎ
ْ َ ﻓَﻬ،ﺖ
ﻢ
ْ ِ ﺟ ٌﺮ إ
ْ ﻞ ﻟَﻬَﺎ أ
 ِ  ِ  َ ﺟ ًﻼ ﻗَﺎ
ُ ن َر
 أ
ُ ﺖ ﻧ َ ْﻔ
ْ َ ﻧَﻌ:ل
ُ ْﻗﺼﺪ
ْ َﻗﺼﺪ
ْ ﻤ
َ  ﻬَﺎ ﻟَﻮْ ﺗَﻜَﻠﺴﻬَﺎ وَأﻇُﻨ
ْ َ ﻣﻲ اﻓْﺘُﻠِﺘ ن أ
َ َن ﺗ
َ َﺖ ﺗ
Ada seorang laki-laki berkata: “Ibuku meninggal tiba-tiba (dan tidak sempat berwasiat). Aku
mengira jika sempat bicara dia akan bershadaqah. Apakah dia akan mendapatkan pahala jika
aku bershadaqah atas namanya?” Rasulullah berkata: “Ya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
– Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma:
َ
َ
ُ  إ،ل اﻟﻠﻪ
ُ
َ
َ ﺳﻮ
َ ل اﻟﻠﻪِ ﻓَﻘَﺎ
َ ﺳﻮ
ﺐ ﻋَﻨْﻬَﺎ
ٌ ِ ﺖ وَأﻧَﺎ ﻏَﺎﺋ
 ِ ِ
ٌ ِ ﻣ ُﻪ وَﻫُﻮَ ﻏَﺎﺋ ﺖ أ
 أ
ُ  ﻳَﺎ َر:ل
ُ ﺐ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﻓَﺄﺗَﻰ َر
َ ن
ْ َ ﻴﻣﻲ ﺗُﻮُﻓ ن أ
ْ َ ﻴﻦ ﻋُﺒَﺎدَةَ ﺗُﻮُﻓ
َ ْ ﺳﻌْﺪ َ ﺑ
َ َ  ﻓَﺈﻧﻲ أُﺷْ ﻬﺪ:ل
َ ﺖ ﻋَﻨْﻬَﺎ؟ ﻗَﺎ
ْ َﻓَﻬ
ﺻﺪَﻗَ ٌﺔ ﻋَﻨْﻬَﺎ
َ ﻤﺨ َْﺮ
 ِ َ  ﻗَﺎ.ﻢ
َ ن
 كأ
ُ ِ
ْ ِ ﻞ ﻳَﻨ ْ َﻔﻌُﻬَﺎ إ
َ ْ ﺣﺎﺋِﻄِﻲ اﻟ
ْ َ ﻧَﻌ:ل
ُ ْﻗﺼﺪ
َ ف
َ َن ﺗ
Ibu dari Sa’d bin ‘Ubadah –saudara Bani Sa’idah– meninggal ketika Sa’d tidak di rumah. Dia
lalu mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Wahai Rasulullah, ibuku
telah meninggal ketika aku tidak ada. Apakah bermanfaat baginya jika aku bershadaqah atas
namanya?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Ya.” Sa’d berkata:
“Persaksikanlah bahwa kebunku yang pepohonannya sedang berbuah adalah shadaqah atas
namanya.” (HR. Muslim)
Al-Imam Asy-Syaukani t berkata: “Hadits-hadits dalam bab ini menjelaskan bahwa shadaqah
anak itu bermanfaat bagi orangtuanya yang telah meninggal, walaupun tanpa wasiat dari
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keduanya.” (Lihat Nailul Authar)
4. Doa kaum mukminin
Di antara yang menunjukkan hal ini adalah ayat Allah Subhanahu wata’ala:
“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), berdoa: ‘Ya Rabb
kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari
kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang
yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha
Penyayang’.” (Al-Hasyr: 10)
Di antara dalil masalah ini adalah disyariatkannya shalat jenazah dan ziarah kubur. Karena
shalat jenazah disyariatkan untuk mendoakan si mayit. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam berkata:
َ
َﻋَﺎءﺼﻮا ﻟ َ ُﻪ اﻟﺪ
ْ ﺖ ﻓَﺄ
ِ  ﻤﻴ
َ ْ ﻢ ﻋَﻠَﻰ اﻟ
ْ ُ ﻴْﺘﺻﻠ
ُ ِ ﺧﻠ
َ إِذ َا
“Jika kalian menshalatkan mayit, maka ikhlaskanlah doa baginya.” (HR. Abu Dawud dari
sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu)
Beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:
َ
ِﻔﻌُﻮا ﻓِﻴﻪ ُﻻ ﺷ ِ ن ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﺷَ ﻴْﺌًﺎ إ
َ ﺟ ًﻼ َﻻ ﻳُﺸْ ﺮِﻛُﻮ
ُ ن َر
َ ﺟﻨَﺎ َزﺗِﻪِ أ ْرﺑَﻌُﻮ
َ ﻮت ﻓَﻴَﻘُﻮ ُم ﻋَﻠَﻰ
ْ ﻦ ُﻣ
ُ ﻤ
ُ َ ﺴﻠِﻢ ٍ ﻳ
ْ َﻣﺎ ِﻣ
“Tidaklah ada muslim yang meninggal kemudian menshalatkan jenazahnya empat puluh
orang yang tidak melakukan syirik, kecuali mereka akan diizinkan memberi syafaat
kepadanya.” (HR. Muslim)
Demikian juga, ziarah kubur disyariatkan untuk mendoakan si mayit.
5. Pembayaran utangnya walaupun bukan oleh ahli warisnya
Adapun utang, boleh seorang membayarkan utang orang lain yang telah meninggal
walaupun bukan dari kerabatnya sekalipun, dan si mayit terbebas dari beban utang tersebut.
(Lihat Ahkamul Jana’iz hal. 212-226)
Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata: “Seseorang yang telah mati bisa mendapatkan manfaat
dari amalan orang yang hidup dalam perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil, seperti doa
orang hidup untuknya, memintakan ampun untuknya, shadaqah atas namanya, haji dan
umrah atas namanya, membayarkan utang-utangnya, dan menunaikan wasiat-wasiatnya.
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Semua perkara tersebut disyariatkan sebagaimana telah ditunjukkan oleh dalil. Sebagian
ulama memasukkan semua bentuk taqarrub (ibadah) yang dilakukan muslim dan
diperuntukkan pahalanya bagi muslim lain yang masih hidup atau telah mati, ke dalam
perkara ini. Namun pendapat yang shahih (benar) adalah mencukupkan hanya yang ada di
dalam dalil. Perkara yang terdapat dalilnya mengkhususkan keumuman ﬁrman Allah
Subhanahu wata’ala:
‘Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah
diusahakannya’.” (An-Najm: 39) [Lihat Fatawa ‘Aqidah hal. 48-49]
Kesimpulan
Jika telah kita yakini bahwa seorang yang mati hanyalah membawa amalnya, maka
hendaknya kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu
wata’ala dan memperbanyak amal shalih. Allah Subhanahu wata’ala berﬁrman:
“Dan infaqkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang
kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: ‘Ya Rabbku, mengapa
Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, sehingga aku dapat
bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih?’.” (Al-Munaﬁqun: 10)
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyatakan:
َ َ ﺣﻴَﺎﺗ
َ ِ ﻞ ﺷُ ﻐْﻠ
َ َ وَﻓَ َﺮاﻏ،ك
َ ِﻞ ﻓَﻘْﺮ
َ َ وَ ِﻏﻨَﺎء،ﻚ
َ ﻤ
َ َ ﺤﺘ
َ ﻞ ﻫَ َﺮ ِﻣ
َ َ  ﺷَ ﺒَﺎﺑ:ﺲ
َ ْ ﻚ ﻗَﺒ
َ ْ ك ﻗَﺒ
َ ْ ﻚ ﻗَﺒ
َ ْ ﻚ ﻗَﺒ
َ ْ ﺴﺎ ﻗَﺒ
ﻚ
َ ﻞ
َ ﻢ
ِ ﺳ َﻘ
ِ َ و،ﻚ
َ َ و،ﻚ
 ﺻ
َ ﻞ
ً ﻤ
ْ ﺧ
ْ ﺧ
ْ ِ اﻏْﺘَﻨ
ٍ ﻤ
َ ِ ﻞ َﻣﻮْﺗ
َ ْ ﻗَﺒ
ﻚ
“Manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain: (Manfaatkan) masa
mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa
kayamu sebelum masa fakirmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, masa
hidupmu sebelum datang masa matimu.” (HR. Al-Hakim dan lainnya, dishahihkan Asy-Syaikh
Al-Albani sebagaimana dalam tahqiq Iqtidha’ul ‘Ilmi Al-‘Amal)
Kita juga berusaha mengamalkan amalan yang pahalanya terus mengalir kepada kita sampai
kita mati: menuntut ilmu agama untuk kita amalkan dan kita ajarkan, shadaqah jariyah, serta
mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang shalih. Mudah-mudahan tulisan ini
memberikan dorongan semangat bagi kita semua untuk beramal shalih. Walhamdulillah.
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