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MOTTO 

 

Abu Ismail Muhammad Rijal Lc 

Dalam syair dikatakan: “sabar memang pahit seperti namanya, namun akibatnya 

lebih manis dari madu.” 

Ada satu hakekat yang harus kita ingat untuk kita pancangkan di kedua pelupuk 

mata. Kita meyakini bahwa “Dunia adalah negeri ujian, dunia adalah negeri amal, 

bukan negeri kekekalan” 

Demikianlah dunia, Allah ciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi 

manusia, hingga tampak siapa diantara mereka yang paling baik amalnya. 

 

 الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحَياةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمال َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَغفُورُ 
(Dialah) Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di 

antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha 

Pengampun. [Al-Mulk:2] 

 

Seorang tidak dibiarkan begitu saja mengatakan “Aku beriman” kemudian tidak 

diuji. Demi Allah, ujian akan datang menerpa sebagaimana diberitakan Al-Quran: 

 اُس أَْن يُتَْرُكوا أَْن يَقُولُوا آَمنَّا َوُهْم ال يُْفتَنُونَ الم * أََحِسَب النَّ 
“Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) 

mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi? [Al-Ankabut: 

1-2]. 

Dalam ayat lain Allah berfirman: 

ابِِرينَ  ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَْعلََم الصَّ ا َيْعلَِم َّللاَّ  أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi 

Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang 

sabar. [Ali Imran:142] 
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