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Asy-Syaikh Muhammad bin shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya:
Pertanyaan:
ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﺮﻳﻦ وﻫﻞ ﻳﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻗﺒﺮه ؟
Siapakah qarin itu? Dan apakah dia akan menyertai mayit ke kuburnya?
Jawaban:
اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻫﻮ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻳﺄﻣﺮه ﺑﺎﻟﻔﺤﺸﺎء وﻳﻨﻬﺎه ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺮوف
Qarin adalah syaitan yang dikuasakan kepada seorang insan dengan ijin Allah, ia
memerintahkan kepada perbuatan keji dan melarang dari berbuat makruf.
Sebagaimana Allah berﬁrman:
ْ
ِﺤﺸَ ﺎء
ْ ﻢ ﺑِﺎﻟ ْ َﻔ
ُ  ﻴْﻄَﺎاﻟﺸ
ْ ُ ﻢ اﻟ ْ َﻔﻘ َْﺮ وَﻳَﺄ ُﻣ ُﺮﻛ
ُ ُ ن ﻳَﻌِﺪُﻛ
“Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefaqiran dan memerintahkan kepada kalian untuk
berbuat keji.” (QS. Al-Baqarah 268)
ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻘﻠﺐ ﺳﻠﻴﻢ ﺻﺎدق ﻣﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﺮﻳﺪ ﻟﻶﺧﺮة ﻣﺆﺛﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺈن اﻟﻠﻪ
 وﻟﻜﻦ إذا
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ إﻏﻮاﺋﻪ
Akan tetapi jika Allah mengkaruniai seorang hamba dengan hati yang selamat, jujur,
senantiasa menghadap kepada Allah, menginginkan akhirat, lebih mengutamakan akhirat
dari dunia, maka Allah akan menolongnya menghadapi qarin ini, sehingga ia tidak mampu
menyesatkannya.
وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻛﻠﻤﺎ ﻧﺰﻏﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻧﺰغ ﻓﻠﻴﺴﺘﻌﺬ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ ﻛﻤﺎ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ
Oleh karena itu sepantasnya seorang insan itu, setiapkali dia digoda oleh syaitan hendaknya
dia meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagaimana
Allah perintahkan.
Allah berﬁrman:
َ  ﻣﺎ ﻳَﻨ ْ َﺰﻏَﻨ ِ وَإ
ﻢ
ِ ﺴ
  ُﻪ ﻫُﻮَ اﻟ ﻪِ إِﻧﺳﺘَﻌِﺬ ْ ﺑِﺎﻟﻠ
ْ ﺎن ﻧ َ ْﺰغٌ ﻓَﺎ
ُ ﻤﻴﻊُ اﻟْﻌَﻠِﻴ
ِ َ  ﻴْﻄﻦ اﻟﺸ
َ ﻚ ِﻣ
“Dan jika syaitan menggodamu dengan suatu godaan, maka hendaknya engkau meminta
perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha Mengetahui. (QS.
Fushshilat 36)
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واﻟﻤﺮاد ﺑﻨﺰغ اﻟﺸﻴﻄﺎن آن ﻳﺄﻣﺮك ﺑﺘﺮك اﻟﻄﺎﻋﺔ أو ﻳﺄﻣﺮك ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ
Dan yang dimaksud dengan godaan syaitan adalah, ia menyuruhmu untuk meninggalkan
ketaatan, atau menyuruhmu untuk berbuat maksiat.
ﻓﺈذا أﺣﺴﺴﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻲ ﺗﺮك اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻬﺬا ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن أو اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻬﺬا ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن
ﻓﺒﺎدر ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎذة ﻣﻨﻪ ﻳﻌﺬك ﻋﺰ وﺟﻞ
Maka jika engkau merasa dalam dirimu ada kecondongan untuk meninggalkan ketaatan,
maka ini dari syaitan. Atau ada kecondongan untuk berbuat maksiat, maka ini juga dari
syaitan, maka bersegeralah meminta perlindungan darinya, niscaya Allah akan
melindungimu.
وأﻣﺎ ﻛﻮﻧﻪ أي ﻫﺬا اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻗﺒﺮه ﻓﻼ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﺑﻤﻮت اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻔﺎرﻗﻪ ﻷن
ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﺴﺨﺮا ً ﻟﻬﺎ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ إذ أن اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻣﺎت اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ
Adapun permasalahan qarin ini akan berlanjut bersama seorang sampai di kuburnya, maka
tidaklah demikian.
Yang nampak, wallahu a’lamu, dengan matinya seorang insan, maka ia akan berpisah
darinya. Karena tugasnya yang ia dikuasakan untuknya sudah berakhir. Tatkala seorang
insan jika ia meninggal, telah terputuslah amalannya.
Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, kecuali tiga perkara:
إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ أو ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ أو وﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ
“Sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya.
Sumber || http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=117173
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APAKAH SESEORANG ITU HUKUM ASALNYA DIA ADALAH SEORANG SUNNY Asy-Syaikh Rabi’
bin Hady haﬁzhahullah Pertanyaan: Apakah seseorang itu hukum asalnya dia adalah seorang
sunny? Jawaban:…
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SEORANG YANG BERTAUHID YANG MATI DI ATAS TAUHID ITU DI PASTIKAN MENDAPATKAN
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SEORANG YANG BERTAUHID YANG MATI DI ATAS TAUHID ITU DIPASTIKAN MENDAPAT SURGA
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