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BAGAIMANA KEADAANMU DALAM KUBURMU KELAK?
Al-Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata:
، ﻓﺈذا أردت أن ﺗﻌﺮف ﺣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺒﺮك،ً وﺳﺠﻨﺎ ً واﻧﻄﻼﻗﺎ،ً ﻧﻌﻴﻤﺎ ً وﻋﺬاﺑﺎ،ﺣﺎل اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺮ ﻛﺤﺎل اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر
ﻓﺎﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺎل ﻗﻠﺒﻚ ﻓﻲ ﺻﺪرك.
Keadaan seorang hamba dalam kuburnya, itu seperti keadaan hatinya yang ada dalam dada.
Apakah mendapatkan nikmat ataukah adzab, apakah terpenjara ataukah terbebas, maka jika
engkau ingin mengetahui keadaanmu di dalam kuburmu, maka lihatlah kepada keadaan
hatimu dalam dadamu!!
 واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ؛، ﻓﻬﺬا ﺣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺒﺮك ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻗﻠﺒﻚ ﻣﻤﺘﻠﺌﺎ ً ﺑﺸﺎﺷﺔ وﺳﻜﻴﻨﺔ وﻃﻬﺎرة
Maka jika hatimu dipenuhi oleh kebahagiaan, ketentraman dan kesucian, maka inilah
keadaanmu di dalam kuburmu dengan izin Allah, demikian pula sebaliknya, benar.
وﻟﻬﺬا ﺗﺠﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﺴﻤﺎﺣﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ
Oleh karena itu, engkau mendapati pemilik ketaatan, pemilik akhlak yang baik dan sifat
pemaaf itu adalah orang yang paling tentram hidupnya.
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rahimahullah Pertanyaan: Aku mendengar dari seorang Alim islamy berkata ;
Sesungguhnya…
BAGAIMANA SIKAP TERHADAP ORANG YANG ALERGI DENGAN BANTAHAN
BAGAIMANA SIKAP TERHADAP ORANG YANG ALERGI DENGAN BANTAHAN Asy-Syaikh Shalih
Al-Fauzan haﬁzhahullah Pertanyaan kedua: Telah menyebar sikap wara’ dusta (merasa sok
berhati-hati –pent) diantara para…
DIANTARA TANDA KEIKHLASHAN ORANG YANG TERJUN DALAM DAKWAH
DIANTARA TANDA KEIKHLASHAN ORANG YANG TERJUN DALAM DAKWAH Asy-Syaikh
Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Seseorang (yang ikhlash pent) tidak akan merasa senang ketika orang…
BAGAIMANA MENYIKAPI ORANG YANG TIDAK MENGAKU SEBAGAI SALAFY
BAGAIMANA MENYIKAPI ORANG YANG TIDAK MENGAKU SEBAGAI SALAFY Pertanyaan Kelima
Asy-Syaikh Ahmad bin Umar Bazmul haﬁzhahullah Penanya: Jika seseorang tidak mengaku
sebagai seorang salafy dan…
BARANG SIAPA YANG MENINGGAL DALAM KECELAKAAN DIHARAPKAN MENDAPATKAN SYAHID
BARANG SIAPA YANG MENINGGAL DALAM KECELAKAAN DIHARAPKAN MENDAPATKAN
SYAHID ✍ Nabi  ﷺbersabda: وﺻـﺎﺣـﺐ اﻟـﻬَـﺪم
،  واﻟـﻐَـﺮﻳﻖ،ﻤﺒﻄـﻮنﹸ
ُ
ُ ﻤﻄـﻌـﻮ
َ ن واﻟـ
َ  اﻟ:  ﻬَـﺪاءُ ﺧـﻤﺴـ ٌﺔ اﻟـﺸ،…
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