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Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda:

“Tatkala saya sedang tidur, ada dua orang yang mendatangiku, maka keduanya memegang
dua pundakku, lalu keduanya membawaku ke sebuah gunung yang tandus. Keduanya
berkata: Naiklah engkau! Aku katakan: Saya tidak mampu. Dia berkata: Kami akan
memudahkanmu. Maka akupun menaikinya, sampai saya tiba di tengah gunung tiba-tiba
terdengar suara yang sangat keras. Aku berkata: Suara apa ini? Mereka berkata: Teriakannya
penghuni neraka. Kemudian saya dibawa lagi, ternyata saya melihat suatu kaum, yang mana
mereka tergantung dengan daging urat kakinya, mulut mereka robek dan dari mulut mereka
bercucuran darah.
Maka aku berkata: Siapakah mereka ini? Ia berkata: Mereka adalah orang-orang yang
berbuka (puasa) sebelum tiba waktunya.”
Dishahihkan oleh al-Albani rahimahullah dalam shahih at-Targhib no 1005.
Berkata Imam Al-Albani rahimahullah:
“Maka ini adalah siksaan bagi orang yang berpuasa kemudian berbuka dengan sengaja
sebelum masuk waktu berbuka, terus bagaimana keadaan orang yang tidak berpuasa sama
sekali?!
Kita memohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan dunia dan akhirat.”
Selesai kalamnya Al-Albani dari As-Silsilah Ash-Shahihah hadits no 3951.
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