
AKIBAT MAKSIAT 

 

Kemaksiatan akan menimbulkan efek buruk, tercela dan berbahaya. Baik bagi qalbu maupun 

badan, di dunia sekaligus di akhirat. Hanya Allah lah yang Maha Mengetahui keseluruhan 

akibat-akibat kemaksiatan. Yang pasti, efek negative tersebut sangat banyak sekali. Di antaranya 

adalah: 

1. Akibat buruk bagi qalbu, pelakunya akan dihalanginya dari ilmu yang bermanfaat, lrbih 

khusus ilmu agama. Karena ilmu adalah cahaya yang Allah berikan ke dalam qalbu 

manusia. Sedangkan perbuatan maksiat memadamkan cahaya tersebut. Imam Asy Syafi’I 

pernah bersyair yang maknanya, 

“Aku mengadu kepada Waki’ kenapa diri ini lemah dalam hafalan 

Ia menasehatiku agar meninggalkan segala bentuk kemaksiatan  

Ia mengatakan bahwa ilmu adalah cahaya  

Sementara cahaya Allah bukan untuk yang bermaksiat kepada-Nya 

 

2. Perasaan kawatir dan was-was terhadap  hukuman dan adzab Allah. Ketakutan itu tidak 

sebanding dengan kelezatan yang ia rasakan dalam kemaksiatan. Seandainya seluruh 

kenikmatan yang ada di dunia ini terkumpul padanya, seluruhnya tidak akan mampu 

mengobati was-was yang ia rasakan ini. Namun, hal ini hanya dirasakan oleh mereka 

yang qalbunya hidup. Masih memiliki sisa keimanan. 

 

3. Perasaaan kawatir dan was-was yang timbul dalam qalbunya ketika ia bertemu dengan 

orang lain. Terlebih jika mereka adalah orang-orang yang shalih. Pasti, perasaan ini akan 

muncul dikalbunya.  Setiap perasaan ini menguat, maka ia pun akan berusaha menjauhi 

orang-orang tersebut. Berusaha untuk menghindar, tidak mau duduk dengan mereka, 

hingga akhirnya terlewatkan dari berkah ilmu dan pengajaran mereka. Selanjutnya, ia 

akan semakin dekat dengan gerombolan syaithan. Dan terus perasaan ini akan muncul 

hingga benar-benar menguasai qalbunya. Akhirnya, ia pun merasa selalu merasa was-was 

terhadap istrinya, anaknya, karib kerabatnya, bahkan dirinya sendiri. 



4. Lemahnya kepekaan qalbu. Ia akan merasakan qalbunya hitam pekat, bak gelap malam 

yang gulita. Jadilah kegelapan maksiat yang ada dalam qalbunya, membuat hilang 

kepekaannya. Yang mestinya kepekaan qalbunya menuntun ke jalan yang lurus, itu telah 

hilang darinya. Seperti kegelapan malam yang membutakan matanya. Ketaatan adalah 

cahaya dan maksiat merupakan kegelapan. Setiap kali kegelapan itu bertambah, pasti 

akan bertambah pula kelinglungannya. Hingga ia pun terjatuh dan terjatuh dalam 

berbagai kemaksiatan, kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan dalam keadaan 

ia tidak menyadarinya. 

 

5. Melemahkan qalbu dan badan sekaligus. Bahkan berbagai kemaksiatan selanjutnya akan 

mematikan qalbunya. Adapun melemahnya badan, karena kekuatan seorang mukmin itu 

ada dalam qalbunya. Semakin menguat qalbunya, semakin menguat pula badannya. 

Seorang pendosa, walaupun ia seorang yang kuat tubuhnya, akan tetapi sebenarnya 

mereka adalah orang yang paling lemah. Perhatikanlah kekuatan Persia dan Romawi, 

kekuatan badan yang dimilikinya tidak mampu menolong mereka pada saat mereka 

benar-benar membutuhkan kekuatan. Ternyata, mereka mampu dikalahkan oleh orang-

orang yang beriman dengan kekuatan qalbu dan badan yang mereka miliki. 

 

 

6. Perbuatan maksiat akan melemahkan keinginan qalbunya untuk bertaubat kepada Allah. 

Sebaliknya, dorongan untuk berbuat maksiatlah yang semakin menguat. Keinginannya 

untuk bertaubat sedikit demi sedikit melemah hingga benar-benar hilang dari qalbunya. 

Lebih jauh, terkadang ia bertaubat dengan lisannya hanya untuk mencari ridha manusia, 

sementara hatinya telah terikat dengan perbuatan maksiat, selalu bertekad untuk kembali 

mengulanginya, kapan ia mampu melakukannya. Ia lancing berdusta kepada Allah. Dan 

ini, sungguh penyakit yang paling berbahaya. Paling cepat menyeret pelakunya dalam 

jurang kebinasaan. Wallahu a’lam (Sufyan) (Disarikan dari kitab Ad Da’wad Dawa’ 

karya Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah)  

(Majalah Tashfiyah edisi 15. 2012. Amanah:Mutiara yang Kian Langka. Temanggung: 

Ponpes Darul Atsar.) 
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