
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 23 Oktober 2022/27 Rabii’ul Awwal 1444     Brosur No. : 2099/2139/IA 

HAL HAL YANG MENGHAPUS AMAL (2) 
 

4. Riyaa’, sum’ah 
 
Allah SWT berfirman: 

َواَْلَٓذۙى َكالَِّذْي   ِِبْلَمنِ   َصَدٓقِتُكْم  تُ ْبِطُلْوا  ََل  ٓاَمنُ ْوا  الَِّذْيَن  َي َُّها  ٰيٓا
ءَ   َماَلٗهيُ ْنِفُق    َكَمَثلِ   فََمثَُلٗه  اَْلِٓخرِ    َواْليَ ْومِ   ِِبللٓ ِ   يُ ْؤِمنُ   َوََل   النَّاسِ   رََِئۤ
َكهٗهِبل   َوا  فََاَصابَهٗه  تُ رَاب    َعَلْيهِ   َصْفَوان     َعٓلى  يَ ْقِدُرْونَ   ََل      َصْلًدا  فَََتَ
 264البقرة :. اْلٓكِفرِْينَ  اْلَقْومَ  يَ ْهِدى ََل  َواللٓ ُ     َكَسبُ ْوا  ّمِ َّا َشْيء  

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) 
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si 
penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riyaa’ 
kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di 
atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu 
menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai 
sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang kafir.[QS. Al Baqarah : 264] 

ِاََل الصَّٓلوِة   َوِاَذا قَاُموْاا  اْلُمٓنِفِقْْيَ ُُيِٓدُعْوَن اللٓ َ َوُهَو َخاِدُعُهْمْۚ  ِانَّ 
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 142النساء :  قَاُمْوا ُكَسآَلۙ يُ رَۤاُءْوَن النَّاَس َوََل َيْذُكُرْوَن اللٓ َ ِاَلَّ قَِلْيًًل.  
Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan 
membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat 
mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riyaa’ (dengan 
shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah 
kecuali sedikit sekali. [QS. An Nisaa’ : 142] 
 

Di dalam hadits disebutkan : 

ْوَ  ِ    د  اَنَّ َرو              ُ ا   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ََمُْمْوِد ْبِن لُبَ ي  ْ اَ : ِانَّ َاْخَوَ  م  َ ق  َ
ْرُ  اَْلَ  ْرُ  اَْلَ َاَخاُ  َعَلْيُكْم اَلش     ِ  َ ُر. قَاُلْوا: َوَما الش     ِ  َ ُر َٰي ص     ْ ص     ْ

ِقَياَمِة ِاَذا لَ  ُهْم يَ ْوَم الْ َرُوْوَ  ِ ؟ قَاَ : اَلر َِٰيُء، يَ ُقْوُ   ُ َعزَّ َوَجلَّ 
ِِِمْ  ا ْْ يَ ا    :ُجزَِي الن َّاُس ِِبَْعم َ ِِ ال دُّ ُتْم تُ رَاُءْوَن  ِاْذَهبُ ْوا ِاََل ال َِّذْيَن ُكن ْ

ْْظُُرْوا َهْل َتَُِدْوَن ِعْنَدُهْم َجزَاًء؟  23692، رقم: 160: 9 امحد فَا
Dari Mahmud bin Lubaid, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kamu 
sekalian itu adalah syirik kecil”. Kemudian para shahabat bertanya, 
“Apa syirik kecil itu ya Rasulullah ?”. Rasulullah SAW menjawab, 
“(Syirik kecil itu ialah) riyaa’. Besok pada hari qiyamat ketika para 
manusia diberi balasan dengan amal-amal mereka, Allah ‘azza wa 
jalla akan berfirman kepada mereka, “Pergilah kamu sekalian kepada 
orang-orang yang dahulu kamu berbuat riyaa’ padanya ketika di dunia, 
maka lihatlah olehmu sekalian apakah kamu mendapati pahala pada 
mereka ?”. [HR. Ahmad, juz 9, hal. 160, no. 23692] 

ْعُت َرو ُْوَ  ِ    هُ نْ عَ   ُ   يَ ض ِ ُهَريْ َرَة رَ   َعْن َاِبْ  يَ ُقْوُ :    ملسو هيلع هللا ىلصقَاَ : َسَِ
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ى يَ ْوَم الْ  ِهدَ ِانَّ اَوََّ  النَّاِس يُ ْقض  َ ُتش  ْ فَُاِتَ ِبِه   ،ِقَياَمِة َعَلْيِه َرُجل  اُو  ْ
ا؟ قَ اَ : قَ اتَ لْ ُت ِفيْ َ   ا َعِملْ َت ِفي ْه َ ا. قَ اَ : َفم َ ُه فَ َعَرفَ ه َ فَ َعرَّفَ ُه َِْعم َ

. قَاَ : َكَذْبَت. َو لٓ  ُْ ِهْد ُتش        ْ ِكنََّ  قَاتَ ْلَت َِلَْن يُ َقاَ  َحَّتَّ اُو        ْ
ْلِقَي ِِ مَّ اُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحَّتَّ اُ        َجرِئ ، فَ َقْد ِقْيَل. ثُ 
ُه َوقَ َرََ الْ الن َّاِر. َوَرج ُل  تَ َعلََّم الْ  ُه ُقْرآ ِعْلَم َوَعلَّم َ َن، فَ ُاِتَ بِ ِه فَ َعرَّفَ ُه َِْعم َ

ُت الْ  ا؟ ق َ اَ : تَ َعلَّم  ْ ه  َ َت ِفي ْ ا َعِمل  ْ ا. ق َ اَ : َفم  َ ِعْلَم َوَعلَّْمت  ُُه فَ َعَرفَ ه  َ
ُْ ِفْيَ  الْ  ِعْلَم لِيُ َقاَ  ِكنََّ  تَ َعلَّْمَت الْ لٓ َن. قَاَ : َكَذْبَت، وَ ُقْرآ َوقَ َرَْ

َْ الْ                 َعالِ  مَّ اُِمَر ِبِه                 َن لِيُ َقاَ  ُهَو قَارِئ ، فَ َقْد ِقْيَل. ثُ ُقْرآ م  َوقَ َرَْ
َل  ُ َعَلْيِه   ِحَب َعَلى َوْجِهِه َحَّتَّ اُْلِقَي ِِ النَّاِر. َوَرُجل  َوو    َّ َفس    ُ

اِ  كُ  نَ اِ  اْلم َ ُُ ِمْن َاص              ْ ا.   ،ل ِ هِ َواَْعط َا ُه فَ َعَرفَ ه َ فَ ُاِتَ بِ ِه فَ َعرَّفَ ُه َِْعم َ
ِبيْ ل    ُِبُّ اَْن  ُت ِمْن و              َ ا تَ رَك ْ ا؟ قَ اَ : م َ ا َعِملْ َت ِفي ْه َ قَ اَ : َفم َ

َذبْ َت، َولٓ  ا لَ َ . قَ اَ : ك َ ُت ِفي ْه َ ا ِاَلَّ اَْْ َفق ْ َفَق ِفي ْه َ ِكن ََّ  فَ َعلْ َت يُ ن ْ
مَّ      مَّ اُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه ثُ      َل. ثُ لِيُ َقاَ  ُهَو َجَواد ، فَ َقْد ِقيْ 

 152رقم  1514: 3. مسلم  اُْلِقَي ِِ النَّارِ 
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Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya yang pertama akan diberi keputusan pada 
hari qiyamat ialah seorang yang mati syahid, lalu ia dibawa dan 
dihadapkan kepada ni’mat (kebaikan-kebaikan)nya, maka ia 
mengakuinya. Allah berfirman, “Apakah yang kamu lakukan padanya 
?”. Ia menjawab, “Saya telah berjuang untuk-Mu hingga mati syahid”. 
Allah berfirman, “Kamu berdusta, tetapi kamu berjuang supaya disebut 
sebagai pahlawan dan orang pemberani. Dan telah dikatakan orang 
yang demikian itu”. Kemudian diperintahkan (kepada malaikat), lalu ia 
diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. (Kedua) seorang 
yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Qur’an. Lalu ia 
dibawa dan dihadapkan kepada ni’mat (kebaikan-kebaikan)nya, maka 
ia mengakuinya. Allah berfirman, “Apakah yang kamu lakukan 
padanya?”. Ia menjawab, “Saya mempelajari ilmu dan 
mengajarkannya serta membaca Al-Qur’an hanya untuk-Mu”. Allah 
berfirman, “Kamu berdusta, tetapi kamu mempelajari ilmu supaya 
disebut sebagai seorang yang alim, dan kamu membaca Al-Qur’an 
supaya disebut sebagai seorang yang pandai membaca Al-Qur’an, 
dan telah dikatakan orang yang demikian itu”. Kemudian diperintahkan 
(kepada malaikat), lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke 
neraka. (Ketiga) seorang hartawan yang diberi bermacam-macam 
kekayaan oleh Allah, lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada ni’mat 
(kebaikan-kebaikan)nya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, 
“Apakah yang kamu lakukan padanya ?”. Ia menjawab, “Tidak satu 
jalanpun yang Engkau sukai agar jalan itu diberi harta, melainkan 
sudah saya beri dengan harta itu semata-mata untuk-Mu”. Allah 
berfirman, “Kamu berdusta, tetapi kamu berbuat yang demikian itu 
agar disebut sebagai orang yang dermawan, dan telah dikatakan 
orang yang demikian itu”. Kemudian diperintahkan (kepada malaikat) 
lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka”. [HR. Muslim 
juz 3, hal. 1514, no. 152] 

ْوُ  ِ    : َمْن ََسََّل، ََسََّل  ُ ِبِه، َو  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن اْبِن َعبَّاس  َقاَ : َقاَ  َرو         ُ
 47رقم  2289:  4 . مسلماَءى  ُ ِبهِ َمْن رَاَءى، رَ 
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Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW pernah bersabda, 
"Barangsiapa memperdengarkan amal kepada orang lain, maka Allah akan 
memalukannya (di hari qiyamat). Dan barangsiapa berbuat riyaa', maka 
Allah akan membalas riyaa'nya itu". [HR. Muslim juz 4, hal. 2289, no. 47] 
 

5. Nifaq (munafiq) 
 

Allah SWT berfirman: 

ِاََل الصَّٓلوِة   َوِاَذا قَاُموْاا  اْلُمٓنِفِقْْيَ ُُيِٓدُعْوَن اللٓ َ َوُهَو َخاِدُعُهْمْۚ  ِانَّ 
( قَِلْيًًلۖ  ِاَلَّ  اللٓ َ  َيْذُكُرْوَن  َوََل  النَّاَس  يُ رَۤاُءْوَن  ( 142قَاُمْوا ُكَسآَلۙ 

ءِ هٓا مَُّذْبَذِبْْيَ َبْْيَ ٓذِلَ ۖ ََلا ِآَل   ءِ   ُؤََلۤ ُ     َوََلا ِآَل هٓاُؤََلۤ َوَمْن يُّْضِلِل اللٓ 
َي َُّها الَِّذْيَن ٓاَمنُ ْوا ََل تَ تَِّخُذوا اْلٓكِفرِْيَن  143)َوِبْيًًل  َلٗهفَ َلْن َتََِد  ( ٰيٓا

اْلُمْؤِمِنْْيَ  ُدْوِن  ِمْن  ُوْلٓطًنا اَتُرِْيدُ    ْۚاَْولَِيۤاَء  َعَلْيُكْم  ََتَْعُلْوا للِٓ ِ  اَْن  ْوَن 
ًنا) ِِ الدَّْرِ  اَْلَْوَفِل ِمَن النَّارِْۚ َوَلْن َتََِد 144مُِّبي ْ ( ِانَّ اْلُمٓنِفِقْْيَ 

( َِْصْْيًۙا  ُْم  ِِبللٓ ِ 145َِ َواْعَتَصُمْوا  َوَاْصَلُحْوا  ََتبُ ْوا  الَِّذْيَن  ِاَلَّ   )
ِديْ نَ هُ  ُ َوَاْخَلُصْوا  اللٓ   ِْ يُ ْؤ َوَوْوَ   اْلُمْؤِمِنْْيَ   َمَل    َ ىِٕ

ۤ
فَاُوٓل للِٓ ِ  ْم 
ُ ِبَعَذاِبُكْم ِاْن َشَكْرُُتْ 146اْلُمْؤِمِنْْيَ َاْجرًا َعِظْيًما ) ( َما يَ ْفَعُل اللٓ 

ُ َشاِكرًا َعِلْيًما )  وََكاَن اللٓ 
ُتْم   147-142النساء :  .(147َوٓاَمن ْ

Sesungguhnya orang-orang munafiq itu menipu Allah, dan Allah akan 
membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat 
mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riyaa’ (dengan 



6 

shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah 
kecuali sedikit sekali. (142) 
Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau 
kafir), tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan 
tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). Barangsiapa 
yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat 
jalan (untuk memberi petunjuk) baginya. (143) 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-
orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. 
Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk 
menyiksamu)? (144) 
Sesungguhnya orang-orang munafiq itu (ditempatkan) pada tingkatan 
yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan 
mendapati seorang penolongpun bagi mereka. (145) 
Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan 
berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlash (mengerjakan) 
agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama 
orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-
orang yang beriman pahala yang besar. (146) 
Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman? 
Dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui. (147) [QS. 
An Nisaa’: 142-147] 

َهْوَن  اَْلُمٓنِفُقْوَن َواْلُمٓنِفٓقُت بَ ْعُضُهْم مِ ْنْۢ بَ ْعض ٍۘ ََيُْمُرْوَن ِِبْلُمْنَكِر َويَ ن ْ
 َُْسوا اللٓ َ فَ َنِسي َ 

ِانَّ اْلُمٓنِفِقْْيَ     ُهمْ َعِن اْلَمْعُرْوِ  َويَ ْقِبُضْوَن اَْيِديَ ُهْم 
ُ اْلُمٓنِفِقْْيَ َواْلُمٓنِفٓقِت َواْلُكفَّاَر ََنَر 67ُهُم اْلٓفِسُقْوَن ) ( َوَعَد اللٓ 

َها  ِهَي َحْسبُ ُهمْ  ُْم َعَذاب  مُِّقْيم     َْۚوَلَعنَ ُهُم اللٓ ُ    َْۚجَهنََّم ٓخِلِدْيَن ِفي ْ  َوَِ
 68-67التوبة : ( 68)

Orang-orang munafiq laki-laki dan perempuan, sebagian dengan 
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sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat yang 
mungkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka 
menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka 
Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafiq itulah 
orang-orang yang fasik. (67) 
Allah mengancam orang-orang munafiq laki-laki dan perempuan dan 
orang-orang kafir dengan neraka Jahannam. Mereka kekal di 
dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka; dan Allah melaknati 
mereka; dan bagi mereka adzab yang kekal, (68) [QS. At Taubah : 67-
68] 

ُ يَ ْعَلُم ِاََّ      ٍِۘاَذا َجۤاَءَ  اْلُمٓنِفُقْوَن قَاُلْوا َْْشَهُد ِاََّ  َلَرُوْوُ  اللٓ ِ  َواللٓ 
ِاَّتََُّذوْاا اَْْيَاََنُْم ُجنًَّة  (1) َلٓكِذبُ ْوَنْۚ  اْلُمٓنِفِقْْيَ  ِانَّ  َيْشَهدُ  َواللٓ ُ     لََرُسْوُلٗه

ْوا َعْن َوِبْيِل اللٓ ِ  ُْم َوۤاَء َما َكاُْ ْوا يَ ْعَمُلْوَن      َفَصدُّ ُْم   (2)ِاَنَّ ٓذِلَ  ِِبَنَّ
 3- 1املنافقون: (.3)ٓاَمنُ ْوا ُُثَّ َكَفُرْوا َفطُِبَل َعٓلى قُ ُلْوِِبِْم فَ ُهْم ََل يَ ْفَقُهْونَ 

Apabila orang-orang munafiq datang kepadamu, mereka berkata: 
"Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul 
Allah". Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-
benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-
orang munafiq itu benar-benar orang pendusta.  (1) 
Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka 
menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah 
apa yang telah mereka kerjakan.  (2) 
Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah 
beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati; 
karena itu mereka tidak dapat mengerti.(3) [QS. Al Munaafiquun : 1-3] 
 
Di dalam hadits disebutkan : 

ِد    َعنِ  ال  ِ   ِ ْ   نِ الرَّمحْٓ اْلَعًَلِء ْبِن َعب  ْ ِْ ْبِن م  َ َْ َل َعَلى َا  اَْ  َُّه َدخ  َ
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ِ ِد.   َْنِب اْلَمس   ْ َرَ  ِمَن الظُّْهِر، َوَداُرُُ ِِ َرِة ِحْْيَ اْْص   َ َدارُِِ ِِبْلَبص   ْ
َْْصَرفْ َنا  َّ   َما ا ُتُم اْلَعْصَر؟ فَ ُقْلَنا َلُه: ِا فَ َلمَّا َدَخْلَنا َعَلْيِه، قَاَ : َاَصلَّي ْ

اَعَة ِمَن الظُّهْ  َنا. فَ َلمَّا الس   َّ لَّي ْ َر. فَ ُقْمَنا َفص   َ لُّوا اْلَعص   ْ ِر. قَاَ : َفص   َ
ْوَ  ِ   ْعُت َرو             ُ َرفْ َنا قَاَ : َسَِ ْْص             َ ًَلُة   ملسو هيلع هللا ىلصا يَ ُقْوُ : تِْلَ  ص             َ

اِفقِ  اْ   َْت َبْْيَ قَ ْر َِ    ،اْلُمن   َ ، َحَّتَّ ِاَذا ك   َ َْ ْم ُب الش              َّ ُْ يَ ْرق   ُ ََيِْل
ْيطَاِن قَاَم فَ نَ َقَرَها اَْربَ عً  َها ِاَلَّ قَِلْيًًل  ،االش   َّ : 1. مس   لم ََل َيْذُكُرَ  ِفي ْ

 195رقم  434
Dari Al-‘Alaa’ bin ‘Abdur Rahman bahwasanya ia datang kepada Anas 
bin Maalik di rumahnya di Bashrah, ketika itu ia baru saja 
melaksanakan shalat Dhuhur, sedangkan rumah Anas bin Malik 
berada di samping masjid. Ketika kami masuk kepadanya, ia bertanya, 
“Apakah kalian sudah shalat ‘Ashar ?”. Kami menjawab, “Kami baru 
saja melaksanakan shalat Dhuhur”. Anas berkata, “Shalat ‘Ashar lah 
kalian”. Lalu kami melaksanakan shalat ‘Ashar. Setelah selesai shalat, 
Anas berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Itu 
adalah shalatnya orang munafiq, yaitu ia menunggu sambil mengintai 
matahari, sehingga apabila matahari berada diantara dua tanduk 
syaithan, ia baru berdiri untuk shalat, dan ia cepatkan shalatnya 
(seperti ayam mematuk makanan) empat raka'at, ia tidak mengingat 
kepada Allah dalam shalatnya itu kecuali sedikit". [HR. Muslim juz 1, 
hal. 434, no. 195] 

ْ  اَنَّ النَِّبَّ   َْ َا ِاَذا ُوِضَل ِ ْ َقْْبُِِ َوتَ وَ قَاَ : ِانَّ الْ   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن  َلَّ َعْبَد 



9 

فَ يُ ْقِعَداِِْه   َمَلَكاِن   ُُ اَََت ِِِْم،  َِْعا قَ رَْع  لََيْسَمُل  َُّه  َا َاْصَحابُُه  َعْنُه 
  ْ ِ تَ ُقْوُ   َما ُكْنَت  َلُه:  َُمَمَّد     َذاهٓ فَ يَ ُقْوََلِن  َفاَمَّا   ملسو هيلع هللا ىلصالرَُّجِل  ؟ 

ُْْظُْر ِاََل  َُّه َعْبُد ِ  َوَرُوْولُُه. فَ يُ َقاُ  َلُه: ا اْلُمْؤِمُن فَ يَ ُقْوُ : َاْشَهُد َا
َمْقَعِدَ  ِمَن النَّاِر َقْد اَْبَدَلَ   ُ ِبِه َمْقَعًدا َخْْيًا ِمْنُه. قَاَ  َرُوْوُ   

ًعا. َواَمَّا الْ   ملسو هيلع هللا ىلصِ    ي ْ اَِو اْلُمَناِفُق فَ يُ َقاُ  َلُه: َما   َكاِفرُ : َفَْيَاُُهَا َجَِ
الرَُّجِل؟ فَ يَ ُقْوُ : ََل اَْدرِْي، ُكْنُت اَقُ ْوُ  َكَما   َذاهٓ ُكْنَت تَ ُقْوُ  ِ ْ  

يَ ُقْوُ  النَّاُس. فَ يُ َقاُ  َلُه: ََل َدرَْيَت َوََل تَ َلْيَت. ثُ مَّ ُيْضَرُب َضْربًَة 
النسائى َمُعَها َمْن يَِلْيِه َغْْيُ الث ََّقَلْْيِ.  َبْْيَ اُُذَْ ْيِه فَ َيِصْيُح َصْيَحًة َيسْ 

4 :97 
Dari Anas bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya seorang 
hamba apabila sudah diletakkan di quburnya dan teman-temannya 
sudah berpaling meninggalkannya, maka si mayyit masih mendengar 
suara sandal mereka, lalu datanglah dua malaikat mendudukkannya, 
lalu keduanya bertanya, “Apa pendapatmu tentang orang laki-laki ini 
yakni Muhammad SAW ?”. Adapun orang yang beriman, ia akan 
menjawab, “Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan 
utusan-Nya”. Lalu dikatakan kepadanya, “Lihatlah kepada tempat 
dudukmu yang di neraka telah diganti Allah dengan tempat duduk 
yang lebih baik dari padanya”. Rasulullah SAW bersabda, “Maka ia 
melihat keduanya (surga dan neraka). Adapun orang yang kafir atau 
munafiq, maka ditanyakan kepadanya, “Apa pendapatmu tentang 
orang laki-laki ini?”. Maka dia akan menjawab, “Aku tidak tahu, aku 
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mengatakannya seperti halnya orang-orang mengatakannya”. Maka 
dikatakan kepadanya, “Kamu tidak tahu dan kamu tidak mau 
membaca”. Kemudian ia dipukul dengan satu pukulan antara kedua 
telinganya, hingga ia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh 
apasaja yang di sekelilingnya, selain jinn dan manusia”. [HR. Nasaaiy 
juz 4, hal. 97] 
 

6. Mengundat-undat pemberian 
 

Allah SWT berfirman : 

ُْم ِ ْ َوِبْيِل اللٓ ِ ُُثَّ ََل يُ ْتِبُعْوَن َماا اَْْ َفُقْوا َمنًّا  َِ اَلَِّذْيَن يُ ْنِفُقْوَن اَْمَوا
ُْم َاْجُرُهْم ِعْنَد َرِبِ ِْمْۚ َوََل َخْو   َعَلْيِهْم َوََل ُهْم ََيَْزُْ ْوَن  َِّ وَََّلا اًَذۙى 

بَ ُعَهاا اًَذى( قَ ْو   مَّْعُرْو    262) ُ     وََّمْ ِفَرة  َخْْي  مِ ْن َصَدَقة  ي َّت ْ َواللٓ 
 263-262البقرة : (.  263َغِِنٌّ َحِلْيم  )

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian 
mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan 
menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti 
(perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan 
mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati. (262) 
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah 
yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si 
penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (263) [QS. Al 
Baqarah : 262-263] 

َواَْلَٓذۙى َكالَِّذْي   ِِبْلَمنِ   َصَدٓقِتُكْم  تُ ْبِطُلْوا  ََل  ٓاَمنُ ْوا  الَِّذْيَن  َي َُّها  ٰيٓا
ءَ   َماَلٗهيُ ْنِفُق    َكَمَثلِ   فََمثَُلٗه  اَْلِٓخرِ    َواْليَ ْومِ   ِِبللٓ ِ   يُ ْؤِمنُ   َوََل   النَّاسِ   رََِئۤ
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َكهٗه  َواِبل    فََاَصابَهٗه  تُ رَاب    َعَلْيهِ   َصْفَوان   َعٓلى       َصْلًدا  فَََتَ يَ ْقِدُرْوَن  ََل 
ُ ََل يَ ْهِدى اْلَقْوَم اْلٓكِفرِْيَن.     َشْيء  ّمِ َّا َكَسبُ ْوا  264البقرة : َواللٓ 

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) 
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si 
penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riyaa’ 
kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di 
atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu 
menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai 
sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (264) [QS. Al Baqarah : 264] 
 

Di dalam hadits disebutkan : 

ار  اَ  ُع َعْن اَبِْيِه َعِن َْلَ َعْن َعْبِد ِ  ْبِن َيس   َ اِلًما َُيَدِ  َل و   َ َُّه َسَِ ْعرَِج َا
ةِ قَ اَ : َثًَلثَ ة  ََل يَ ْنظُُر  ُ اِلَْيِهْم يَ ْوَم الْ   ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبِ    ع َاُُّّ َوالِ َديْ ِه    ،ِقيَ ام َ

ْدِمُن ا َْ  ، رقم: 163:  4احل  اكم ِ املس              ت  در   .  ْمِر َوَمن  َّان  َ  َِا اَْعَطىَوم  ُ
 صحيح اَلوناد ومل ُيرجاُ ، هذا حديث 7235

Dari ‘Abdullah bin Yasar Al-A’raj bahwasanya ia mendengar Salim 
menceritakan dari ayahnya, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, 
“Tiga orang yang Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari qiyamat, 
orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, peminum khamr dan orang 
yang mengundat-undat pemberian”. [HR. Hakim dalam Al-Mustadrak juz 4, 
hal. 163, no. 7235] 

ْوُ  ِ    املِِ ْبِن َعْبِد ِ  َعْن اَبِْيِه قَاَ : قَاَ  َرو  ُ َثًَلثَة    : ملسو هيلع هللا ىلصَعْن و  َ
ِة: اَْلع َاُُّّ ِلَوالِ َديْ ِه َواْلَمْرََُة ََل يَ ْنظُُر  ُ عَ  لَّ اِلَْيِهْم يَ ْوَم اْلِقيَ ام َ زَّ َوج َ
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ِه  َدي  ْ اُُّّ ِلَوال  ِ َة: اَْلع  َ ُة َوال  دَّيُّوُع، َوَثًَلث  َة  ََل ي  َْدُخُلْوَن اْ َن  َّ ل  َ اْلُمََتَجِ 
َا اَْعَطى.   80:  5النسائي َواْلُمْدِمُن َعَلى اْ َْمِر َواْلَمنَّاُن َِ

Dari Salim bin 'Abdullah dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah SAW, 
bersabda: "Ada tiga golongan yang Allah “Azza wa Jalla tidak mau melihat 
mereka pada hari qiyamat: 1) Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, 
2) Wanita yang bergaya menyerupai laki-laki, dan 3) Dayyuts (orang yang 
membiarkan perzinaan di rumahnya). Dan ada tiga golongan yang mereka 
tidak akan masuk surga: 1) Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, 2) 
Peminum khamr, dan 3) Orang yang selalu menyebut-nyebut 
pemberiannya." [HR. Nasaaiy Juz 5, hal 80] 

ْوُ   ِ قَاَ    :قَاَ  َعْبُد  ِ  َثًَلع  ََل َيْدُخُلْوَن اْ َنََّة َوََل   : ملسو هيلع هللا ىلص َرو ُ
ُة  ل    َ ِه َواْلَمْرََُة اْلُمََتَجِ  َدي    ْ اُُّّ َوال    ِ ِة: اَْلع    َ ام    َ يَ ْوَم اْلِقي    َ اِلَْيِهْم  يَ ْنظُُر  ُ 
ي ُّْوُع، َوَثًَلث َ ة  ََل يَ ْنظُُر  ُ اِلَْيِهْم يَ ْومَ  اِ  َوال  دَّ ُة ِِبلر ِج  َ بِ ه  َ  اْلُمَتش              َ
ْدِمُن ِمَن اْ َْمِر َواْلَمن  َّاُن َ  َِا اَْعَطى.   ِة: اَْلع  َاُُّّ َوال ِ َدي ْ ِه َواْلم  ُ اْلِقي  َام  َ

 6188رقم  496:  2امحد 

Berkata ‘Abdullah (bin ‘Umar), Rasulullah SAW bersabda:” Ada tiga 
golongan yang tidak akan masuk surga, dan Allah tidak memperhatikan 
mereka pada hari qiyamat : 1) Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, 
2) Wanita yang bergaya laki laki yaitu yang menyerupai laki laki, dan 3) 
Dayyuts (membiarkan perzinaan di rumahnya). Dan tiga golongan yang Allah 
tidak memperhatikan mereka pada hari qiyamat: 1) Orang yang durhaka 
kepada kedua orang tua, 2) Peminum khamr, dan 3) Orang yang selalu 
menyebut-nyebut pemberiannya. [HR. Ahmad Juz 2, hal 496, no 6188] 
 
 

(Bersambung) 


