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Al-Ustadz Muhammad bin ‘Umar As-Sewed -haﬁdzahullah–
* أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺘﻘﻰ ﻫﻮ:ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ* ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي ـ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
 وﻓﻲ، ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻟﻰ ﻋﺴﻜﺮه وﻣﺎل اﻵﺧﺮون إﻟﻰ ﻋﺴﻜﺮﻫﻢ،واﻟﻤﺸﺮﻛﻮن ﻓﺎﻗﺘﺘﻠﻮا
 ﻣﺎ أﺟﺰأ ﻣﻨﺎ: ﻓﻘﺎﻟﻮا،أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رﺟﻞ ﻻ ﻳﺪع ﻟﻬﻢ ﺷﺎذة وﻻ ﻓﺎذة إﻻ اﺗﺒﻌﻬﺎ ﻳﻀﺮﺑﻬﺎ ﺑﺴﻴﻔﻪ
 أﻧﺎ: ﻓﻘﺎل رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم، أﻣﺎ إﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر: ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،اﻟﻴﻮم أﺣﺪ ﻛﻤﺎ أﺟﺰأ ﻓﻼن
 ﻓﺠﺮح اﻟﺮﺟﻞ ﺟﺮﺣﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﻓﺎﺳﺘﻌﺠﻞ اﻟﻤﻮت: ﻗﺎل، ﻓﺨﺮج ﻣﻌﻪ ﻛﻠﻤﺎ وﻗﻒ وﻗﻒ ﻣﻌﻪ وإذا أﺳﺮع أﺳﺮع ﻣﻌﻪ: ﻗﺎل،ﺻﺎﺣﺒﻪ
 ﻓﺨﺮج اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ،ﻓﻮﺿﻊ ﻧﺼﻞ ﺳﻴﻔﻪ ﺑﺎﻷرض وذﺑﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺛﺪﻳﻴﻪ ﺛﻢ ﺗﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻔﻪ ﻓﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ
 ﻓﺄﻋﻈﻢ اﻟﻨﺎس، اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ذﻛﺮت آﻧﻔﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر: وﻣﺎ ذاك؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل، أﺷﻬﺪ أﻧﻚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ:ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
 أﻧﺎ ﻟﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﺛﻢ ﺟﺮح ﺟﺮﺣﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﻓﺎﺳﺘﻌﺠﻞ اﻟﻤﻮت ﻓﻮﺿﻊ ﻧﺼﻞ ﺳﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻷرض وذﺑﺎﺑﻪ: ﻓﻘﻠﺖ،ذﻟﻚ
 إن اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ أﻫﻞ: ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ،ﺑﻴﻦ ﺛﺪﻳﻴﻪ ﺛﻢ ﺗﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ
 وإن اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﻠﻨﺎس وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ،اﻟﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﻠﻨﺎس وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر
Dalam dua kitab shahih Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa’ad As-Sa’idiy, bahwa:
Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- bertemu dengan orang-orang musyrik dan terjadilah
peperangan. Setelah Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- kembali kepada pasukannya
dan yang lain pun kembali kepada pasukan mereka, dan diantara pengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam- ada seorang yang tidak membiarkan seorang musuhpun yang
lari tanpa mengejarnya dan memukulnya dengan pedang, orang-orang berkata, “Pada hari
ini, tak seorang pun diantara kita yang bertempur sehebat si Fulan”. Mendengar hal itu
Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- bersabda, “Ketahuilah, dia termasuk ahli neraka”.
Seseorang diantara kaum muslimin berkata, “Aku akan selalu menyertainya”. (Rawi berkata),
“Lalu orang itupun keluar bersamanya. Kemanapun dia pergi, orang itu selalu menyertainya,
setiap kali orang itu berhenti iapun ikut berhenti. Dan setiap kali orang itu berlari diapun ikut
berlari bersamanya. Lalu dia terluka parah. Kemudian dia ingin mempercepat kematian
dengan meletakkan pedangnya di tanah, sedangkan ujung pedangnya berada diantara dua
susunya, lalu dia menekankan badannya pada pedang, sehingga dia mati bunuh diri”. Orang
itupun datang kepada Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- dan berkata, “Aku bersaksi
bahwa engkau memang utusan Allah”. Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- bertanya,
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“Ada apa ini ?”. Orang itu menjawab, “Orang yang engkau sabdakan sebagai ahli neraka tadi
dimana orang-orang penasaran, maka aku berkata, “Aku menyediakan diri untuk
menyertainya”. Lalu aku keluar mencarinya, sehingga ketika dia terluka parah, dia berusaha
mempercepat kematian dengan meletakkan pedangnya di tanah, sedangkan ujung pedang
berada diantar dua susunya, kemudian dia menekankan badannya sehingga mati bunuh
diri”. Pada saat itu Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya ada
orang yang beramal dengan amalan ahli surga, dalam pandangan manusia, padahal
sebenarnya dia termasuk ahli neraka. Dan ada orang yang orang yang beramal dengan
amalan ahli neraka, dalam pandangan manusia padahal dia termasuk ahli surga”. (HR
Bukhari dan Muslim)
Dalam riwayat di atas disebutkan bahwa Rasulullah -shallallahu alaihi wa sallammengatakan tentang seorang yang berperang dengan hebatnya dalam sebuah
jihad: “Ketahuilah bahwa dia dalam Neraka!”
Para Sahabat penasaran, apa sebabnya? Ternyata karena dia bunuh diri. Ini bukti bahwa
dalam jihad sekalipun tidak dihalalkan bunuh diri.
Maka bagaimana kiranya seorang yang bunuh diri, bukan dalam perang, bukan pula
membela diri?!
Bahkan bukan hanya bunuh diri, tapi juga membunuh anak-anaknya?!
Apakah bisa dikatakan syahid?
Apakah bisa perbuatannya disebut istisyhadiyah?
Belum lagi kejahatannya, membikin susah para wanita bercadar.
Selalu dicurigai dan dipandang sinis.
Karena perbuatan mereka yang bunuh diri di halaman gereja.
Namun bedanya kita tidak bisa memastikan dia di dalam Neraka!
Karena kita bukan Nabi yang mendapatkan wahyu.
Kita tidak tahu hal yang gaib.
Masih ada sekian kemungkinan.
Bisa jadi dia bodoh.
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Atau dipaksa oleh pihak tertentu.
Atau kemungkinan lainnya.
Wallahu ta’ala a’lam.
Sumber: http://www.salafycirebon.com/anti-terorisme-dia-dalam-neraka.htm
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Sifat-Sifat Penghuni Neraka
SIFAT-SIFAT PENGHUNI NERAKA Dalam surat Qaf, Allah subhanahu wa ta’ala menerangkan
beberapa sifat penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta’ala berﬁrman: Dan yang menyertai
dia berkata:…
MACAM-MACAM MANUSIA DALAM MELAKUKAN DOSA
MACAM-MACAM MANUSIA DALAM MELAKUKAN DOSA Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'dy
rahimahullah berkata: Tiga orang yang melakukan kejahatan besar, namun hukum mereka
berbeda-beda di dunia dan akhirat: Orang…
PENOPANG DALAM MENYAMPAIKAN AL-HAQ
PENOPANG DALAM MENYAMPAIKAN AL-HAQ Menyampaikan kebenaran (al-haq) itu perkara
yang agung yang membutuhkan kekuatan (keberanian) dan keikhlasan. Maka seorang yang
mukhlis tanpa kekuatan (keberanian) dia…
Adakah Hukum karma dalam islam?
Pertanyaan: Ustadz apakah ada dalam islam yang di namakan Hukum karma? Hukum
karma,ya hukumnya si karma,na'am Ikhwana Fiddin Aadzakumullah,begini saja,hukum karma
itu istilah yang…
Mungkinkah Melihat Allah Dalam Mimpi
MUNGKINKAH MELIHAT ALLAH DALAM MIMPI Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan haﬁzhahullah
Pertanyaan: Semoga Allah berbuat baik kepada Anda wahai Shahibul Fadhilah, penanya ini
mengatakan apakah mungkin Allah…
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