
 

 

 

MUHASABAH adalah perilaku bagi menghitung dan memperelokkan diri yang 

terbentuk di dalam jiwa seseorang manusia itu menurut kaca mata agama Islam. Ia 

juga boleh dimaksudkan sebagai mendidik diri agar sentiasa mencela segala 

kejahatan yang pernah dilakukan yang boleh menjadi penghalang untuk mendapat 

keredhaan dari Allah Subhanahu Wata‟ala. 

Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam at-

Tirmidzi yang bermaksud : 

“Orang yang pintar ialah orang yang menghitung dirinya serta beramal untuk hari 

selepas kematian, sementara orang yang lemah ialah orang yang mengikut hawa 

nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah dengan angan-angan (yang banyak).” 

Sesiapa bermuhasabah dirinya maka dia tidak akan meninggalkan ruang dan masa 

untuk dirinya melakukan perkara-perkara yang batil.Menyibukkan diri dengan 

ketaatan akan menghapuskan masa untuk membuat kejahatan.Dia akan mencela 

jiwanya di atas setiap kesalahan dan kekurangan yang dilakukannya terhadap 

Allah Subhanahu Wata‟ala kerana takutnya akan kekuasaanNya. Jika inilah 

keadaannya maka mana mungkin boleh didapati jalan dan ruang untuk membuat 

kesalahan dan kebatilan. 

Berkata as-Sayyid Ahmad ar-Rifaie dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad 

: “Daripada takut akan timbulnya muhasabah. Daripada muhasabah timbulnya 

muraqabah. Daripada muraqabah hati akan sentiasa sibuk bersama Allah 

Ta‟ala.” 

Secara tegasnya muhasabah pasti akan menghasilkan perasaan bertanggungjawab 

terhadap Allah Ta‟ala dan rasulNya serta makhluk-makhlukNya. Melalui 

muhasabah juga manusia merasa diri mereka tidak diciptakan oleh Allah dengan 

sia-sia. Setiap manusia pasti akan kembali semula kepada Allah apabila telah 

sampai waktunya. 

Di dalam kesibukan kita mengejar kekayaan dunia ini maka janganlah lupa untuk 

kita menyibukkan diri mengingati Allah. Perkara seperti inilah yang selalu 

dituntut oleh agama Islam. Firman Allah Subhanahu Wata‟ala dalam Surah az-

Zaariyaat ayat 50 tafsirnya : 

“(Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka): Maka segeralah kembali 

kepada Allah (dengan bertaubat dan taat), sesungguhnya aku diutuskan Allah 

kepada kamu, sebagai pemberi amaran yang nyata.” 

Adapun golongan sufi sentiasa menyibukkan diri dengan penghambaan dan 

pengabdian diri kepada Allah. Mereka beriman di dalam perjalanan musafir ini 

menuju Allah dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Hati mereka sentiasa 

mengingati bahawa mereka akan kembali kepada Allah pada setiap masa. 

Berkata Sayidina Umar al-Khattab Radhiallahu „anhu : “Hisablah diri kamu 

sebelum kamu dihisab. Timbanglah amalan kamu sebelum kamu ditimbang.” 

Demikianlah pentingnya muhasabah di dalam diri setiap individu. Tanpa 

muhasabah yang ikhlas maka seseorang itu akan sentiasa berasa diri tidak pernah 

melakukan kesalahan. Bermuhasabah dirilah dengan hati yang terbuka agar kita 

boleh memperbaiki kebatilan dan kelemahan diri sebelum diri kita menemui ajal. 

CARA MUHASABAH DIRI 

 Selalu mengingati mati, sedarilah bahawa jika anda hidup hanya dalam 

hari ini saja, maka akan terpecahlah fikiran Anda, akan kacau semua 

urusan, dan akan semakin menggunung kesedihan dan kegundahan diri 

anda. Inilah makna sabda Rasulullah: "Jika pagi tiba, janganlah menunggu 

petang; dan jika petang tiba, janganlah menunggu hingga waktu pagi." 

 

 Bertaubat ke pada Allah setiap perkara kesalahan.Setiap gerak geri 

seseorang itu diperhatikan secara teliti dan terperinci.Setiap orang akan 

disoal siasat dengan 4 soalan penting.Rasul bersabda  “Kedua kaki seorang 

hamba tidak akan bergerak atau berganjak pada hari kiamat sehingga 

ditanya tentang empat perkara: tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, 

tentang masa mudanya, digunakan untuk apa, tentang hartanya, dari mana 

diperoleh dan kemana dihabiskannya, dan tentang ilmunya, apa yang 

dilakukan dengan ilmunya itu.” (HR. Tirmidzi).  Laman : ww.dakwahpdf.blogspot.com 


