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مْ  َادِ  أََمرَنَا الِذيْ  هِ ِللّٰ  دُ اَحلَْ إِلَهَ  َال  أَنْ  أَْشَهدُ . اْلَمِتْنيِ  اهللاِ  ِحبَْبلِ  َوْاِالْعِتَصامِ  بِْاِالحت  َوْحَدهُ  اهللاُ  ِإال 
 َرْمحَةً  اَْلَمبْـُعْوثُ  َوَرُسْولُُه، َعْبُدهُ  ُحمَمًدا أَن  َوأَْشَهدُ . نَْسَتِعْنيُ  َوإِياُه نـَْعُبدُ  إِياهُ  لَُه، َالَشرِْيكَ 
فـَيَاِعبَاَد  ،بـَْعدُ  أَما. أَْمجَِعْنيَ  َوأَْصَحابِهِ  آلِهِ  َوَعَلى ُحمَمدٍ  َعَلى سيدنا َصل  اَللُهم . ِلْلَعاَلِمْنيَ 

َوَال اِهللا، أُْوِصْيُكْم بِتـَْقَوى اِهللا، فـََقاَل اُهللا تـََعاَىل: يَاأَيهَا الِذْيَن ءَاَمُنوا اتـُقوا اَهللا َحق تـَُقاتِِه 
  َمتُْوُتن ِإال َوأَنُتْم مْسِلُمْونَ 

Marilah kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah kapan dan dimanapun kita 

berada, dengan sekuat tenaga mengerjakan segala perintah-Nya dan 

meninggalkan segala larangan-Nya. Karena ketaqwaan adalah sebaik-baik bekal 

untuk menjalani kehidupan abadi setelah kematian kita. 

Ma’âsyiral muslimîn rahîmakumullâh 

Imam al-Ghazali(w. 505 H), dalam kitabnya Ihya' Ulumuddin, 2/74 menyatakan, 

ُطوَىب ِلَمْن إَِذا َماَت َماَتْت َمَعُه ُذنُوبُُه َواْلَوْيُل الطوِيُل ِلَمْن َميُوُت َوتـَبْـَقى ُذنُوبُُه ِمائََة سنة 
  يـَُعذُب َِا ِيف قـَْربِِه ويسئل عنها إىل آخر انقراضهاومائيت َسنٍَة أَْو أَْكثـََر 

"Sungguh beruntung orang yang jika mati maka mati juga dosa-dosanya. Dan 

celaka seseorang yang mati dan dosa dosanya tetap (mengalir) seratus tahun, 

dua ratus tahun atau lebih, dia disiksa dikuburnya karenanya (dosa yang masih 

mengalir) dan dimintai pertanggungjawaban tentangnya hingga berakhirnya 

dosa tersebut” 

Pernyataan Imam Al Ghazali ini sesuai dengan firman Allah swt: 

 ُموا َوآثَارَُهْم وَُكلا َحنُْن ُحنِْي اْلَمْوَتى َونَْكُتُب َما َقدَشْيٍء أَْحَصيْـنَاُه ِيف ِإَماٍم ُمِبنيٍ إِن  
"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan 

apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan 

segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lawh 

Mahfudz)." (QS Yaasin [36]: 12). 

Ketika membahas ayat ini, Imam Al Baydlowi (w. 685H), dalam tafsirnya, 

Anwârut Tanzîl wa Asrârut Ta’wîl, juz 4, hal. 264, menyatakan: 

 هُ وْ مُ ل عَ  مٍ لْ عِ كَ   ةَ نَ سَ ارَُهْم احلَْ . َوآثَ ةِ احلَِ الط وَ  ةِ احلَِ الص  الِ مَ عْ اْألَ  نْ وا مِ فُ لَ سْ ا أَ َقدُموا مَ  َونَْكُتُب َما
  مٍ لْ ظُ  سِ يْ سِ أْ تَ وَ  لٍ اطِ بَ  ةِ اعَ إشَ كَ    ةَ ئَ ي الس ، وَ هُ وْ فُ قـَ وَ  سٍ يْ بِ حَ وَ 

Dan kami menuliskan apa-apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal shalih 

dan keji. Dan (menulis) bekas mereka yang baik seperti ilmu yang mereka 

ajarkan dan rumah yang mereka waqafkan, dan (menulis) bekas mereka yang 

buruk seperti menyiarkan kebathilan dan peletakan dasar kedzaliman. 

Rasulullah saw juga menegaskan 

َال َوَمْن َسن ِيف اْإلِْسَالِم ُسنًة َسيئًَة، فـَُعِمَل َِا بـَْعَدُه، ُكِتَب َعلَْيِه ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل َِا، وَ 
   َشْيءٌ يـَنْـُقُص ِمْن أَْوزَارِِهْم 

… Dan barang siapa memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri 

tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat 

baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa 

mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun.' (HR. Muslim). 

Ma’âsyiral muslimîn rahîmakumullâh 

Diantara maksiyat termudah, tanpa mengeluarkan banyak biaya dan tenaga, 

yang dosanya terus mengalir setelah meninggal, adalah maksiyat yang dilakukan 

oleh lidah manusia. Hanya bermodal ucapan yang berisi propaganda buruk 

terhadap Islam, propaganda buruk terhadap ajaran Islam, isu miring terhadap 

syari’ah Islam, atau ucapan yang membuat orang lain ragu-ragu terhadap ajaran 

Islam, membuat orang ragu-ragu untuk menyokong dan memperjuangkan 

Islam, atau bahkan menghalangi perjuangan penegakan ajaran Islam, atau 

terbengkalainya penerapan syari’ah Islam, sudah cukup efektif untuk 

mengalirkan dosa kepada orang yang mengucapkannya,walaupun orang 

tersebut sudah meninggal dunia, selama masih ada orang yang terpengaruh 

dengan ucapannya.  

Allah menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 24: 
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 َوإَِذا قِيَل َهلُْم َماَذا أَنـَْزَل رَبُكْم قَاُلوا أََساِطُري اْألَوِلَني 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Apakah yang telah diturunkan 

Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Dongeng-dongengan orang-orang dahulu". 

Mungkin lidah dengan mudah mengucapkan sesuatu yang melecehkan Islam 

tanpa diperhitungkan bahwa hal itu berat disisi Allah, mudah mengatakan 

bahwa hukum syari’ah itu sudah kuno, mudah mengatakan bahwa 

kegemilangan umat ketika mereka hidup diatur dengan Islam itu hanya 

dongengan belaka. Sungguh ucapan ini mirip dengan apa yang diceritakan Allah 

dalam surat An Nahl ini, menganggap Al Qur’an hanya dongengan orang-orang 

dahulu. Kepada mereka Allah swt berfirman: 

   َما يَِزُرونَ لَِيْحِمُلوا أَْوزَارَُهْم َكاِملَةً يـَْوَم اْلِقيَاَمِة َوِمْن أَْوزَاِر الِذيَن ُيِضلونـَُهْم ِبَغْريِ ِعْلٍم أََال َساءَ 
"(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan 

sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang 

mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka 

disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu." (QS. An-Nahl: 

25) 

Rasulullah saw, juga mengabarkan: 

 اْلَعْبدَ  ِإن  َا يـَْنزِلُ  بِاْلَكِلَمةِ  مُ لَيََتَكلِ  ارِ  ِيفَواْلَمْغِربِ  اْلَمْشرِقِ  بـَْنيَ  َما أَبـَْعدَ  الن. 

'Adakalanya seorang hamba mengucapkan satu kata yang menyebabkan dia 

tergelincir ke dalam Neraka yang jaraknya antara timur dan barat'." (Hadits 

riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a) 

Ma’âsyiral muslimîn rahîmakumullâh 

Aliran dosa ini akan lebih awet lagi bila tidak sekedar diucapkan, namun ditulis, 

disebar dan dipropagandakan, baik lewat buku, koran, majalah maupun lewat 

facebook, blog,  twitter, maupun membuat film dan meng-upload-nya ke 

youtube. Berkata Al Hâfidz al Mundziry (wafat 656 H) dalam kitabnya At Targhîb 

wat Tarhîb (1/62) ketika menjelaskan hal ini: 

 نْ بِِه مِ  لَ مِ عَ  أَوْ  هُ خَ سَ نَ  قـَرَأَُه أَوْ  نْ مَ  رُ زْ وِ وَ  هُ رُ زْ َعلَْيِه وِ  ،اْإلِمثْ  بُ جِ ِمما يـُوْ  عِ افِ الن  ْريِ غَ  خُ اسِ نَ وَ ... 
  بِِه  َواْلَعَملَ  هُ ط خَ  َما بَِقيَ  هِ دِ عْ بَـ 

orang yang menulis hal yang tidak bermanfaat yang berkonsekuensi dosa, 

baginya dosanya dan dosa orang yang membacanya atau menyalinnya atau 

beramal dengannya sesudahnya selama tulisan tersebut dan orang yang 

beramal dengannya masih tetap ada. 

Aliran dosa ini juga akan semakin deras dan dahsyat, jika bukan hanya 

diucapkan dan ditulis, namun juga dibuatkan aturan perundang-undangannya, 

sehingga hal buruk yang bertentangan dengan syari’at Islam tersebut dilakukan 

masyarakat secara massif, baik dengan sukarela maupun terpaksa.  

Lalu kalau sudah terlanjur bagaimana? Tidak ada cara lain kecuali segera 

bertaubat, berusaha menghapus jejak dosa tersebut semaksimal mungkin dan 

berlepas diri darinya, serta berusaha membuat jejak-jejak kebaikan yang 

diharapkan tetap akan ada walaupun kematian sudah menjemput, sehingga 

pahalanya tetap mengalir pasca kematian. 

Diantara ‘amal yang tetap akan meninggalkan jejakyang baik, adalah ‘amal 

menyeru kepada Islam, menyebarkan hidayah, mempengaruhi masyarakat agar 

berbuat sesuai tuntunan syari’ah.  

 َألَْن يـَْهِدَي اللُه ِبَك َرُجًال َواِحًدا، َخيْـٌر َلَك ِمَن الدنـْيَا َوَما فِيَها

Sekiranya  Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan perantaraan 

engkau, itu lebih baik bagi engkau daripada engkau memiliki dunia dan isinya. 

(Az Zuhdu li Ibnil Mubârak, 1/484)   

Semoga Allah menjadikan kehidupan kita untuk menambah segala kebaikan, 

dan kematian kita sebagai akhir dari segala keburukan. 

 –اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  –َعلُكْم تـُْرَمحُوَن َوإَِذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصُتوا لَ 
 ُموا َوآثَارَُهْم وَُكلا َحنُْن ُحنِْي اْلَمْوَتى َونَْكُتُب َما َقدَشْيٍء أَْحَصيْـنَاُه ِيف ِإَماٍم ُمِبنيٍ إِن  

ْيم بَاَرَك اُهللا ِيل َوَلُكْم ِيف اْلُقْراَِن اْلَعِظيم، َونـََفَعِين َواِياُكْم ِمبَا فِْيِه ِمَن االَيَاِت َو الذْكِر اْحلكِ 
ُهَواْلَغُفْوُر ِيل َوَلُكْم َوِلَسائِِر اْلُمْسِلِمَني فَاْستـَْغِفُروُه اِنُه  –اَقـُْوُل قـَْوِيل َهَذا َواَْستـَْغِفرُاَهللا اْلَعِظيْم 

  الرِحيمِ 


