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Berilmu Sebelum Berkata & Beramal

HUKUMAN MAKSIAT
:ﺪﻌﺑ ﻭ،ﺍﻻﹶﻩ ﻭﻦ ﻣ ﻭﻪﻠﻰٰ ﺁﻟﻋﻝﹺ ﺍﷲِ ﻭﻮﺳ ﺭﻠﻰ ﻋﻼﹶﻡﺍﻟﺴﻼﹶﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼِﷲِ ﻭﺪﻤﺍﹶﻟﹾﺤ
Hati manusia itu sering kaku, sekeras batu. Terkadang,
hati itu bisa lebih keras daripada itu. Mungkin di antara kita
ada yang pernah mengalaminya. Diberi nasihat berkali-kali,
hati sulit menerimanya. Ketika diingatkan, tidak jarang hati
yang kaku justru membantahnya. Termasuk ketika dinasihati
agar tidak berbuat maksiat, sering hati itu berontak. Nasihat
dan peringatan tak ubahnya dongengan saja. Ia menganggap
peringatan itu tidak akan terbukti. Bahaya dosa yang sering
disampaikan ibarat sebuah cerita tidak nyata.
Pembaca rahimakumullah, manusia memang sering
berbolak-balik. Kadang bertobat, dan seringnya kembali
bermaksiat.
Kenapa hal ini bisa terjadi?
Di antara sebabnya adalah karena lemahnya keyakinannya
terhadap bahaya dosa. Karena dosa itu termasuk perkara
yang tidak bisa disaksikan mata kepala. Ini adalah ujian dari
Allah subhanahu wa ta’ala. Kalau saja, setiap kali berbuat dosa
pelakunya langsung mendapat hukuman di dunia, tentu semua
orang akan menjauh dari dosa. Seperti halnya jika balasan
setiap amal ketaatan itu bisa ia dapatkan di dunia, tentu semua
orang akan berbuat taat.
Namun sekali lagi, ini semua adalah ujian. Ujian yang
diberikan untuk mengetahui sejauh mana kejujuran iman
seseorang. Untuk mengukur sebesar apa rasa percayanya
terhadap firman dan janji Allah subhanahu wa ta’ala. Agar
membedakan mana yang benar-benar beriman ataukah
sekedar ikut-ikutan.
Jangan dibaca saat Adzan berkumandang atau Khatib sedang Khutbah!
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Dan inilah ciri orang yang bertakwa, percaya dan beriman
terhadap perkara ghaib. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

ﻴﺐﹺﻮ ﹶﻥ ﺑﹺﺎﹾﻟﻐﻨﺆﻣ  ﻳﻳﻦﺍّﻟﹶﺬ
“(Orang-orang yang bertakwa) adalah yang beriman terhadap
perkara ghaib.” (QS. al-Baqarah: 3)
Pembaca, pahala dan dosa termasuk perkara ghaib.
Akhirat, surga dan neraka juga termasuk perkara ghaib.
Berikut ini akan kami sampaikan sebuah hukuman bagi
pelaku dosa yang pernah disaksikan oleh Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam. Semoga kisah berikut bisa
menjadi bahan renungan.
***
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan
Muslim dari sahabat Samurah bin Jundab, pada suatu pagi
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bercerita kepada para
sahabat,
Tadi malam ada dua orang mendatangiku dalam mimpi.
Kedua orang tersebut diutus kepadaku. Keduanya berkata,
“Ayo pergi!” Aku pun pergi bersama kedua orang tersebut.
Lalu kami pun sampai kepada seorang laki-laki yang tengah
berbaring dan seorang lagi berdiri membawa sebuah batu
besar. Tiba-tiba dia menjatuhkan batu tersebut tepat
mengenai kepala orang yang sedang berbaring. Kepala itu
pecah. Batu demi batu jatuh berserakan lalu diambilnya
kembali. Begitu ia kembali kepadanya, kepala orang tersebut
telah kembali seperti semula. Laki-laki yang membawa batu
besar itu pun mengulangi perbuatannya.
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melanjutkan,
Lalu aku bertanya, “Subhanallah, kenapa dua orang ini?”
Kedua orang yang membawaku berkata kepadaku, “Pergilah,
ayo pergi!” Kami pun pergi (melanjutkan perjalanan). Setelah
itu kami mendatangi seorang laki-laki yang tidur terlentang
dan seorang lagi yang berdiri di atasnya sambil membawa
pengait besi. Lalu ia mendatangi sebagian sisi wajahnya. Ia
mencabik-cabik dagunya hingga tengkuknya, lalu hidungnya
hingga tengkuknya, lalu matanya hingga tengkuknya, dengan
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besi itu. Kemudian ia mendatangi bagian lain dari wajahnya
dan melakukan hal yang sama seperti pada saat yang
pertama tadi. Begitu selesai mengerjakan sisi yang lain dari
wajahnya, bagian tersebut utuh kembali seperti semula. Lalu,
ia melakukan hal yang sama seperti perbuatan yang pertama.
Kembali Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkisah,
Lalu aku bertanya lagi, “Subhanallah, kenapa dua orang
ini?” Kedua orang yang membawaku berkata kepadaku,
“Pergilah, ayo pergi!” Kami lantas pergi dan mendatangi
sebuah bangunan. Bangunan tersebut seperti tungku tempat
memasak roti. Suara gaduh dan ramai terdengar dari dalam
bangunan tersebut.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengisahkan,
Kami pun menengok ke dalamnya. Ternyata di dalam
bangunan itu terdapat sejumlah laki-laki dan wanita yang
tidak berbusana. Tiba-tiba muncullah kobaran api dari bawah
kaki mereka. Mereka pun berteriak keras dan mengerangngerang karena kepanasan.
Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam melanjutkan,
Aku kembali bertanya, “Siapa mereka ini?” Kedua orang
itu kembali berkata kepadaku, “Pergilah, pergilah!” Sekali lagi
kami pergi dan mendatangi sebuah sungai yang airnya merah
seperti darah. Ternyata di dalam sungai tersebut ada
seseorang yang sedang berenang. Kemudian di pinggir
sungai ada seorang lagi yang telah mengumpulkan banyak
batu. Orang yang berenang terus berenang sesuai yang
dikehendaki oleh Allah hingga ia mendatangi orang yang
telah mengumpulkan batu. Orang tersebut segera membuka
mulutnya lebar-lebar dan disuapkanlah batu tersebut ke
dalam mulutnya. Ia lalu pergi dan berenang kembali.
Kemudian dia kembali ke pinggir sungai. Setiap kali ke pinggir
sungai, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan orang yang
mengumpulkan batu pun menyuapkan batu-batu tersebut ke
dalam mulutnya.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, aku
bertanya kepada kedua orang yang membawaku, “Kenapa
ini?” Namun keduanya malah menjawab, “Pergilah, pergilah!”
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Pergilah kami hingga kami mendatangi seseorang dengan
penampilan yang sangat menyeramkan. Seolah aku belum
pernah menyaksikan orang yang lebih menyeramkan darinya.
Ternyata di sampingnya ada api yang ia kobarkan. Ia terus
mengobarkan dan berlari-lari di sekelilingnya.
Lagi-lagi aku bertanya, “Kenapa dia?” Keduanya
menjawab, “Pergilah, pergi!” Kami pergi sampai di sebuah
taman yang penuh dengan warna warni bunga di musim
semi. Seorang laki-laki tinggi sedang berdiri di tengahtengahnya. Tinggi sekali. Hampir-hampir aku tidak dapat
melihat kepalanya, karena sangat tingginya hingga menjulang
ke atas langit. Di sekitar orang tersebut banyak anak-anak
yang belum pernah aku saksikan sebelumnya.
Lalu aku bertanya, “Siapa orang tinggi ini? Dan siapakah
anak-anak kecil itu?” “Pergilah, ayo pergi!” Jawab keduanya.
Kami pun lantas pergi. Kami mendatangai sebuah kebunyang
yang amat luas. Rasanya aku belum pernah melihat kebun
yang lebih luas dan lebih indah darinya. “Naiklah ke kebun
itu!” Kata kedua orang yang bersamaku. Kami semua naik ke
kebun tersebut. Sampailah kami ke sebuah kota yang
dibangun dari batu bata emas dan perak.
Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam melanjutkan kisahnya,
Kami lalu mendatangi pintu kota. Kami meminta pintu
tersebut dibukakan. Terbukalah pintunya. Lalu kami masuk ke
dalamnya. Sejumlah orang bertemu dengan kami. Sebagian
penampilannya sangat tampan, setampan orang tertampan
yang pernah engkau saksikan. Namun, sebagian
penampilannya sangat jelek. Sejelek penampilan paling jelek
yang pernah engkau saksikan.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meneruskan, kedua
temanku berkata kepada mereka, “Pergilah kalian semua dan
masuklah kalian semua ke dalam sungai itu!” Tiba-tiba aku
melihat sungai yang sangat lebar. Airnya pun sangat bening.
Sepertinya air murni. Laki-laki itu pun pergi menuju sungai
yang dimaksud dan masuk ke dalamnya. Kemudian mereka
kembali kepada kami. Penampilan buruk dan jelek mereka
telah hilang dari mereka. Kedua rekanku berkata kepadaku,
“Ini adalah surga ‘Adn. Dan di sanalah tempatmu nanti!”
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melanjutkan,
Aku kemudian menengadahkan wajahku ke atas. Tiba-tiba
aku melihat sebuah istana seperti kerajaan yang berwarna
putih. Kedua rekanku berkata, “Ini adalah tempatmu.” Aku
katakan kepada keduanya, “Semoga Allah memberkahi
engkau berdua.” Keduanya menerbangkanku sehingga aku
masuk ke dalam istana tersebut. Namun, keduanya berkata,
“Adapun sekarang, engkau belum boleh masuk ke dalamnya.”
Aku berkata kepada keduanya lagi, “Sejak semalam aku
melihat keanehan. Lalu apakah yang telah aku saksikan
tadi?”
“Sekarang aku akan memberitahumu,” jawab keduanya.
“Orang pertama yang engkau datangi dengan kepala pecah
terkena batu adalah orang yang mempelajari al-Qur’an.
Namun, ia menolaknya dan ia tidur dari shalat-shalat wajib.
Sedangkan orang kedua dengan dagu, hidung dan matanya
dicabik-cabik hingga tengkuknya adalah orang yang pergi dari
rumahnya pada pagi hari, lantas menyebarkan kedustaan
hingga berbagai penjuru. Para lelaki dan wanita tidak
berbusana yang berada di dalam bangunan seperti tungku
pembakar roti adalah para pezina laki-laki dan wanita. Lakilaki yang engkau datangi sedang berenang di sungai dan
menelan batu adalah pemakan riba. Laki-laki dengan
penampilan menyeramkan di samping api yang ia kobarkan
sambil berlari-lari di sekelilingnya adalah malaikat Malik
penjaga Jahannam. Laki-laki tinggi di tengah-tengah taman
adalah nabi Ibrahim. Sedangkan anak-anak kecil yang berada
di sekelilingnya adalah anak-anak yang dilahirkan dalam
keadaan fitrah.”
Sebagian kaum muslimin bertanya, “Wahai Rasulullah,
bagaimana dengan anak-anak musyrik?” Rasulullah
menjawab, “Demikian juga dengan anak-anak musyrikin.”
Keduanya melanjutkan, “Sedangkan laki-laki yang
separoh penampilannya tampan dan separoh yang lain buruk
adalah orang-orang yang mencampurkan amalan saleh
dengan amalan buruk. Kemudian Allah mengampuni mereka.”
***
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Pembaca, apa yang disampaikan Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam di atas adalah nyata. Bukan mimpi dan
dongeng semata. Sebab, beliau adalah seorang ash-Shadiqul
Mashduq, yang jujur lagi bisa dipercaya. Mimpi seorang nabi
adalah wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta’ala.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya.
Wallahu a’lam. Penulis: Ust. Abu Abdillah Majdiy
***********

***********

AMALAN-AMALAN PENGHAPUS DOSA
Berikut ini adalah serial lanjutan dari beberapa amal sholeh
atau dzikir yang bisa mendatangkan ampunan Allah subhanahu
wa ta’ala atau menghapuskan dosa-dosa:
6. Sholat Berjamaah di Masjid

ﺮ ﺎﻡﹺ ﹸﻏﻔ ﹾﺍ ِﻹﻣﻣﻊ ﺎﻼﻫ
 ﹶ ﹶﻓﺼﺔﺑﻮﻜﹾﺘ ﻣﻼﺓ
 ﹶﻰ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺻﻣﺸ ءَ ﹸﺛﻢﻮﺿﺒﻎﹶ ﺍﻟﹾﻮﺿﺄﹶ ﹶﻓﺄﹶﺳ
 ﻮ ﺗﻦﻣ
ﻪﺒﻪ ﺫﹶﻧ ﻟﹶ
“Barangsiapa
yang
berwudhu’,
menyempurnakan
wudhu’nya, kemudian berjalan menuju sholat wajib
(masjid) sehingga sholat bersama Imam, akan diampuni
dosanya.” (H.R Ibnu Khuzaimah)
Barangsiapa yang datang ke masjid untuk sholat
berjamaah, akan diampuni dosanya meski ia datang
terlambat dan sebagian atau seluruh jamaah sudah bubar
(selesai sholat). Jika keterlambatan tersebut karena
udzur.

ﻪ ﺪﻣ  ﹶﻗﹶﻓﻊﺮﻢ ﻳ ﺓ ﹶﻟ ﺼﻠﹶﺎ
  ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺮﺝ ﻢ ﺧ ﻮءَ ﺛﹸﺿﻦ ﺍﹾﻟﻮ ﺴﻢ ﹶﻓﹶﺄﺣ  ﹸﻛﺣﺪ ﺿﺄﹶ ﺃﹶ
 ﻮﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗ
ﻂ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺣ ﱠ ﻯ ﹺﺇﻟﱠﺎﺮﻴﺴﻪ ﺍﹾﻟ ﺪﻣ ﻊ ﹶﻗ ﻀ
 ﻢ ﻳ ﹶﻟ ﹰﺔ ﻭﻨﺴﻪ ﺣ  ﱠﻞ ﻟﹶﻭﺟ ﺰ ﻋ ﻪ ﺐ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺘﻰ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻛﹶﻨﻴﻤﺍﻟﹾ
ﻲﻠﱠﻰ ﻓﺪ ﹶﻓﺼ ﺴﺠﹺ
 ﻤ ﻰ ﺍﹾﻟﺪ ﹶﻓﺈﹺ ﹾﻥ ﺃﹶﺗ ﺒﻌﻴﻭ ﻟ ﻢ ﺃﹶ ﺪﻛﹸ  ﹶﺃﺣﺏﻴﻘﹶﺮﺌﹶﺔﹰ ﻓﹶﻠﹾﻴ ﺳﻪﻨﻞﱠ ﻋﻭﺟ ﺰﻋ
ﺎﻠﱠﻰ ﻣ ﺻﻌﺾ ﺑ ﻘﻲ ﺑﺎ ﻭﻌﻀ ﺑ ﺍﻠﱠﻮﺪ ﺻ ﻗﹶ ﻭﺠﺪ
ﺴﹺ
 ﻤ ﻰ ﺍﻟﹾﻪ ﹶﻓﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﺗ  ﻟﹶﺮ ﹸﻏﻔﺔﺎﻋﺟﻤ
ﻠﹶﺎﺓﹶ ﺍﻟﺼﺗﻢﺍ ﹶﻓﺄﹶﺻﻠﱠﻮ
 ﺪ ﻗﹶﺪ ﻭ ﺠ
 ﹺﺴﻰ ﺍﹾﻟﻤ ﻓﹶﹺﺈ ﹾﻥ ﺃﹶﺗﻟﻚﻲ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻛﹶ ﹶﺬ ﺑﻘ ﺎﻢ ﻣ ﻭﺃﹶﺗ ﻙﺩﺭ ﺃﹶ
ﻚ
 ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶ ﹶﺬﻟ
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“Jika
seseorang
berwudhu’,
menyempurnakan
wudhu’nya, kemudian keluar menuju sholat (di masjid),
tidaklah mengangkat kaki kanannya kecuali Allah akan
catat baginya satu kebaikan dan tidaklah meletakkan
kakinya yang kiri kecuali Allah akan hapus baginya satu
kesalahan. Maka silakan menempuh jarak yang dekat
atau jauh. Jika ia mendatangi masjid kemudian sholat
berjamaah, akan diampuni dosanya. Jika ia mendatangi
masjid sedangkan jamaah telah sholat sebagian dan
tersisa sebagian, ia sholat apa yang didapati dan
menyempurnakan sebagian, ia akan mendapat demikian
juga (diampuni dosanya). Jika ia mendatangi masjid dan
para jamaah telah selesai sholat (semua), kemudian ia
sempurnakan sholat, maka ia akan mendapat yang
demikian juga (diampuni dosanya).” (H.R Abu Dawud dan
Abu Ya’la, alBushiri menyatakan bahwa para perawi
dalam sanadnya tsiqoh semua)
7. Langkah Kaki Menuju Sholat
Setiap satu langkah kaki kanan menyebabkan tercatat
satu kebaikan, dan satu kaki kiri yang diletakkan
menyebabkan 1 dosa diampuni (sebagaimana hadits
pada poin 6 sebelum ini).
Sumber:
 http://buletin-alilmu.net/2016/03/04/hukuman-maksiat-bahanevaluasi-instropeksi-3/
 Buku “Sukses Dunia Akhirat dengan Istighfar dan Taubat”
karya Al-Ustadz Abu Utsman Kharisman
.

ﻦ ﻴﺭﺏﹺّ ﺍﹾﻟ ٰﻌﹶﻠﻤ ِ ِﷲﺪﻤﺍﹾﻟﺤﺍﺏﹺ ﻭﻮ ﺑﹺﺎﻟﺼﻋﻠﹶﻢ ﺎﻟﹶﻰ ﹶﺃﺗﻌُ ﺍﷲﻭ
Diterbitkan oleh: Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari
Jl. Kijang (Perumnas Poasia) Kelurahan Rahandouna.
Penasihat: Al-Ustadz Hasan bin Rosyid, Lc
Kritik dan saran hubungi: 0852 4185 5585
Berlangganan hubungi: 0813 3963 3856
Website: www.ahlussunnahkendari.com
Join Channel Telegram: https://telegram.me/salafykendari
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Dengan mengharapkan ridho Allah
Insya Allah ikuti dan hadirilah !!

Dauroh Ilmiyyah Ahlussunnah Wal Jama’ah
Dengan tema :

“Sebab-Sebab Penyimpangan”
Pembicara :

Al-Ustadz Muhammad Afifuddin As-Sidawy
(Pengasuh Pesantren Al-Bayyinah Sidayu - Gresik)
Tempat :

Masjid Abu Dzar Al-Ghifary (Pesantren Minhajus Sunnah)
Jl. Halu Oleo, Nanga-nanga, Mokoau, Kota Kendari
Hari / Waktu:

 Kamis, tgl. 08 Jamadil Akhir 1437 H / 17 Maret 2016 M
- Sesi 01 Jam 14:00 siang sampai Ashar
- Sesi 02 Ba’da Ashar sampai jam 17:00 sore
- Sesi 03 Ba’da Maghrib sampai Isya’

 Jum’at, tgl. 09 Jamadil Akhir 1437 H / 18 Maret 2016 M
- Sesi 04 Ba’da Subuh sampai jam 06:00 pagi
- Sesi 05 Jam 08:30 pagi sampai jam 10:00 siang
Penyelenggara :

Pesantren Minhajus Sunnah Kendari, SUL-TRA
Kontak Person :
- 0852 4186 0162 (Abu Irbath)
- 0813 3963 3856 (Abu Abdillah)
Insya Allah kegiatan ini akan disiaran secara live di
Radio Streaming Minhajus Sunnah Kendari melalui :
1. Website www.ahlussunnahkendari.com
2. Aplikasi RADIO ISLAM INDONESIA (RII). Sebuah aplikasi android
yang memuat puluhan saluran radio streaming Islami di Indonesia.
Download dan dapatkan aplikasinya di Google Play.

