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Sifat Neraka –Semoga Allah subhanahu wa ta’ala 

Melindungi Kita Darinya- 

 

Segala puji bagi Allah subhanahu wata'ala Yang Maha Hidup 

serta mengurus makhluk sendirian-Nya, Yang kekal dan yang lain 

tidak kekal. Membentuk rupa bentuk-bentuk ini dengan 

kekuasaan-Nya kemudian mematikannya dan menghapus segala 

rupa. Kemudian meniup terompet maka tiba-tiba mayat menjadi 

bangkit. Maka satu golongan menuju negeri kenikmatan dan satu 

golongan menuju api neraka yang panas. Terbuka pintu-pintunya 

di wajah mereka, bagi setiap pintu darinya ada bagian yang sudah 

dibagi, dipajangkan terhadap mereka di tiang yang dipanjangkan 

padanya untuk kedukaan dan penderitaan, di hari yang mereka 

diliputi siksaan dari atas mereka dan dari bawah mereka maka 

mereka tidak dikasihi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang 

berhak disembah) selain Allah subhanahu wata'ala saja, tiada 

sekutu bagi-Nya, persaksian orang yang mengharapkan 

keselamatan. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba 

dan utusan-Nya yang dengan agamanya Allah subhanahu 

wata'ala membuka negeri Persia dan Romawi. Semoga shalawat 

dan salam selalu tercurah kepadanya, keluarganya, para 
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sahabatnya dan yang mengikuti mereka selama awan 

menurunkan hujan. 

Saudaraku: Allah subhanahu wa ta’ala telah 

memperingatkan kita dalam Kitab-Nya dari api nereka dan 

mengabarkan tentang berbagai macam siksa-Nya yang membuat 

uluh hati terbelah dan hati meledak. Dia subhanahu wa ta’ala 

memperingatkan dan mengabarkan berbagai macam siksanya 

sebagai rahmat kepada kita agar bertambah hati-hati dan takut. 

Dengarkanlah ayat-ayat yang ada dalam Kitabullah dan sunnah 

rasul-Nya dari berbagai macam siksaannya agar kamu mengambil 

mengambil peringatan. Kembalilah kepada Rabb-mu dan berserah 

dirilah kepada-Nya sebelum datang kepadamu siksaan kemudian 

kamu tidak bisa ditolong lagi. Firman Allah subhanahu wa ta’ala: 

ِِّدۡت لِۡلَ�ٰفِرِ�َن  ﴿ :قال ا� تعا�
ع
ِِ  أ � َ�ّاَر َّل وا ُّقع  : آل ِمران[  ﴾  ١َوَ

١٣١[ 
Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk 
orang-orang kafir. (QS. Ali Imran:131) 
 

ۡغَ�ٰٗ� َوَسعًِ�ا  ﴿ :قال ا� تعا�
َ
ۡ�َتۡدنَا لِۡلَ�ِٰفرِ�َن َسَ�ِٰسَ�� َوأ

َ
ا  أ َّ ِ   ﴾ ٤إ

 ]٤ :ا��سان [ 
Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang kafir rantai, 

belenggu dan neraka yang menyala-nyala. (QS. al-Insaan:4) 
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َهاۚ   ﴿ :قال ا� تعا� ادِ�ع َ َحاَط بِِهۡم �ع
َ
ٰلِِمَ� نَاًرا أ َّ ۡ�َتۡدنَا لِل

َ
ا  أ َّ ِ : الكهف[  ﴾إ

٢٩[ 
Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu 

neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. (QS. al-Kahfi:29) 

 

Dan Allah subhanahu wa ta’ala berfirman, berkata kepada Iblis: 

َُّبَعَك ِمَن َۡلَغاوِ�َن  ﴿ :قال ا� تعا� ّّ َمِن َ ِ ۡ�َعَِ�  ٤إ
َ
ۡم أ هع ِِدع ََّم لََمۡو َّن َجَه

وٌم  ٤ زۡٞ  ّمۡقسع ۡم جع َۡهع ِ بَاب  ِمِ
ِ ُع ِ ٰب  ِل ََ بۡ

َ
 ]٤٤-٤٢ :ا�جر [  ﴾ ٤لََها َسۡبَعةع َ

kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang 

yang sesat. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat 

yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut 

syaitan) semuanya. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu.Tiap-

tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari 

mereka. (QS. al-Hijr:42-44) 

 

ٞعوَها  ﴿ :قال ا� تعا� ٰ إَِذا َجا  ِّ َمًر ح َح ََّم زع � إَِ�ٰ َجَه ا و  َفرع ََ َوِسيَ� َّيِيَن 
ٰ�عَها  ََ بۡ

َ
 ]٧١ :الزمر [  ﴾فعتَِحۡت َ

Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-

rombongan.Sehingga apabila mereka telah sampai ke neraka itu 

dibukakan pintu-pintunya (QS. Az-Zumar:71) 
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�َمِص�ع  ﴿ :قال ا� تعا� ََّم َو�ِئ�َس ال ابع َجَه ََ َِ وا بَِرِ�ِِهم�  َفرع ََ ِيَن  ّّ ِ إَِذا  ٦َول
ورع  َُفع وا لََها َشِهيًقا َوِ�َ  وا فَيَها َسِمعع ل�قع

ع
ل�ِ�َ  ٧َ

ع
َّمآ َ ُع  ِِ ع ِمَن ال�َغي� ّّ َم َُ تََ�ادع 

يٌر  َِ م� نَ تِ�ع
�
لَم� يَأ

َ
ََتعَهآ َ م� َخَز لَهع

َ
 ]٨-٦ :الملك [ ﴾٨�ِيَها فَو�ٌج َس�

Dan orang-orang yang kafir kepada Rabbnya, memperoleh azab 

Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila 

mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara 

neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. 

hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. 

Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang 

kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada 

mereka:"Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) 

seorang pemberi peringatan?" (QS. al-Mulk:6-8) 

ولع  ﴿ :قال ا� تعا� لِهِۡم َوَ�قع رۡجع
َ
ابع ِمن فَۡوقِِهۡم َومِن َ�ِۡت أ ََ مع َۡلَع يَۡوَم َ�ۡغَشٮٰهع

َُۡعَملعوَن  َتعۡم  � َما كع  ]٥٥ :العَكبوت [  ﴾ ٥ذعوقعوا
pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari 

bawah kaki mereka dan Allah berkata (kepada mereka):"Rasailah 

(pembalasan dari) apa yang telah kamu kerjakan". (QS. al-

Ankabuut:55) 
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ٞ  ِمَِن َ�ّارِ  ﴿ :قال ا� تعا� لَ ُع م ِمِن فَۡوقِِهۡم  َِوِفع لَهع ۚ َ�ٰلَِك �ع  ٞ لَ ُع َوِمن َ�ۡتِِهۡم 
وِن  ُّقع ٰعَِبادِ فَ� ََ  ۚۚ ُع َباَد ِِ  ]١٦ :الزمر [ ﴾ ١َّ�ع بِِِ  

Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah 

merekapun lapisan-lapisan (dari api).Demikianlah Allah 

mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu.Maka 

bertaqwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku. (QS. az-Zumar:16) 

 

َماِل  ﴿ :قال ا� تعا� ۡصَ�ٰبع َلِشِ
َ
َماِل َما  أ ۡصَ�ٰبع َلِشِ

َ
و�  وََ�ِي�   ٤َوأ ِ� َسمع

و�   ٤   ِمِن َ�ۡمع
ِٞ ُِ َّ َكرِ�ٍ�  ٤َو  ]٤٤-٤١ :واقعةال[  ﴾ ٤ّّ بَارِ�  َو

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu. Dalam (siksaan) 

angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan 

dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak 

menyenangkan. (QS. al-Waqi’ah:41-44) 

 

�  ﴿ :قال ا� تعا� وا َّ تََفِرع  � عوا �  َوَقال ۚۚ ّلۡو َ�نعوا َشد  َحِرٗ
َ
ََّم أ ٞۡ نَارع َجَه ُ قع ِ� َۡ�َِرِ

وَن   ]٨١ :ا�و�ة [ ﴾٨َ�ۡفَقهع
Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik 

ini". Katakanlah:"Api neraka Jahannam itu lebih sangat 

panas(nya)", jikalau mereka mengetahui. (QS. at-Taubah:81) 

 

ِ�  ﴿ :قال ا� تعا� د�َراَك َماهَِي
َ
ةال[ ﴾ ١ نَارٌَحاِمَيةع  ١ َوَماأ  ]١١-١٠ :قاِر
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Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu ? (yaitu) api yang 

sangat panas. (QS. al-Qari’ah:10-11) 

ر   ﴿: قال ا� تعا� عع ٞ  َوسع ٰ ۡجرِِمَ� ِ� َضَ� ٰ  ٤إِّن َلۡمع عۡسَحبعوَن ِ� َ�ّارِ َ�َ يَۡوَم ُ
� َمّس َسَقَر  وهِهِۡم ذعوقعوا  ]٤٨-٤٧ :القمر [ ﴾  ٤وعجع

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa beradhiyallahu ‘anhua 

dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.  (Ingatlah) pada 

hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka.(Dikatakan 

kepada mereka):"Rasakanlah sentuhan api neraka". (QS. al-

Qamar:47-48) 

 

ۡدَرٮَٰك َما َسَقرع  ﴿ :قال ا� تعا�
َ
رع  ٢َوَما  أ ََ َّ تَ ُعۡبِ� َو لَّواَحة  ِلِۡلبََ�ِ  ٢َّ 

 ]٢٩-٢٧ :دثر الم[ ﴾  ٢
Tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu . Saqar itu tidak 

meninggalkan dan tidak membiarkan. (Neraka Saqar) adalah 

pembakar kulit manusia. (QS. al-Mudatsir:27-29) 

 

َها َياٰ  ﴿ :قال ا� تعا� ۡم نَاٗرۚ َوقعودع ۡهلِي�ع
َ
ۡم َوأ َس�ع نفع

َ
� أ � قعو ا َعوا َٞاَم َها َّيِيَن   �

ۡم  َمَرهع
َ
وَن َّ�َ َما  أ ّّ َ�ۡعصع ٰكَِكٌة ِغَ�   ِشَداد   َٰ لَۡيَها َم َِ َ�ّاوع َوَۡ�َِجاَرعع 

وَن   ]٦ :ا�حر�م [ ﴾  ٦َوَ�ۡفَعلعوَن َما يعۡؤَمرع
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
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manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa ang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan. (QS. at-Tahrim:6) 

 

ر  َك�ۡلَقۡ�ِ  ﴿ :قال ا� تعا� ََّها تَۡرِ� �َِ�َ ِ ۡفر   ٣إ ۚ ِجَ�ٰلَت  صع ِع نّ
َ
 ﴾ ٣َك�

 ]٣٣-٣٢ :المرس�ت [
Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan 
setinggi istana, Seolah-olah ia iringan unta yang kuning. (QS. al-
Mursalat:32-33) 

 

ۡصَفادِ  ﴿ :قال ا� تعا�
َ
َقّرََِ� ِ� َۡ� َ  م  ِ ۡجرِِمَ� يَۡوَمك م  ٤َوتََرٱ َلۡمع ا�ِيلعهع َ�َ

مع َ�ّارع  وَههع ٰ وعجع ََ ۡغ َُ َران  َو ِِ  ]٥٠-٤٩ :إبراهيم [  ﴾  ٥ِمِن قَ
Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu 

diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah 

dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka, 

(QS. Ibrahim:49-50) 

 

َحبعوَن  ﴿ :قال ا� تعا� عس� ٞع ُ ََاقِِهم� َوالّس�َِس ��
َ
غ�َ�لع ِ� أ

َ
�� َِميِم  ٧إِذِ ا ِ� ا��

وَن  َجرع عس�  ]٧٢-٧١ :�فر [ ﴾ ٧معّم ِ� ا�ّارِ ُ



 

10 

ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya 

mereka diseret, ke dalam air yang sangat panas, kemudian 

mereka dibakar di dalam api, (QS. Ghafir:71-72) 

 

ۡم مَِياب  ِمِن نّار  يعَصب  مِن فَۡوِق  ﴿ :قال ا� تعا� َعۡت لَهع ِ ِِ � �ع وا َفرع ََ فَ�ّيِيَن 
ٞعوِسِهمع َۡ�َِميمع  ونِِهۡم َوَۡ�علعودع  ١رع ِع م ّمَ�ِٰمعع ِمۡن  ٢يعۡصَهرع بِِِ  َما ِ� �ع َولَهع

و ٢َحِديد   ِ�يدع
ع
ََۡها ِمۡن َ�ِ�ٍ أ � ِم وا ن َ�ۡرعجع

َ
� أ ا َرادعو 

َ
َّما  أ اَب ُع ََ َِ  � � �ِيَها َوذعوقعوا ا

 ]٢١-١٩ : جا� [﴾  ٢َۡ�َرِ�ِ� 
Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian 

dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas 

kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang 

ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka). Dan untuk 

mereka cambuk-cambuk dari besi. (QS. al-Hajj:19-21) 

 

� � ﴿ :قال ا� تعا� وا َفرع ََ َّما نَِضَجۡت إِّن َّيِيَن  ُع ََا َسۡوَف نعۡصلِيِهۡم نَاٗرۚ  ِ ٰت ََ

اَبُ   ََ � َۡلَع وقعوا َع لعوًدا َ�ۡ�ََها ِ�َ ۡم جع م بَّدۡلَ�ٰهع لعودعهع  ]٥٦ :النساٞ [ ﴾جع
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, 

kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali 

kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang 

lain, supaya mereka merasakan azab. (QS. an-Nisaa`:56) 
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مِيِم  ٤إِّن َشَجَرَت َلّزق وِم  ﴿ :قال ا� تعا�
َ
ِٞ َ�ۡغِ� ِ�  ٤َطَعامع َۡ� ۡه َك�لۡمع

ِع   ]٤٦-٤٣ :ا�خان[ ﴾٤َكَغۡ�ِ َۡ�َِميِم  ٤وِن َۡ�ع
Sesungguhnya pohon zaqqum itu, makanan orang yang banyak 

berdosa. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam 

perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. (QS. ad-

Dukhan:43-46) 

Dan Allah subhanahu wa ta’ala tentang pohon tersebut: 

ِٞ َۡ�َِحيِم  ﴿ :قال ا� تعا� ۡص
َ
جع ِ�  أ ََّها َشَجَرع  َ�ۡرع ِ ٞعووع  ٦إ ۚ رع ِع نّ

َ
َها َك� َطۡلعع

 �ِ ِِ  ]٦٥-٦٤ :الصفات [ ﴾ ٦َلّشَ�ٰ
Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar 

neraka jahim. mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan. (QS. 

ash-Shafaat: 64-65) 

 

بعوَن  ﴿ :قال ا� تعا� ِ َِ َك َها َلّضآل وَن َلۡمع  �
َ
ۡم َ عوَن ِمن َشَجر   ٥معّم إِنّ�ع ُِ �

وَن  ٔع َ�َما�ِ  ٥ِمِن زَق و�   ِع ََۡها َۡ�ع لَۡيِِ ِمَن َۡ�َِميِم  ٥وَن ِم َِ  ٥فََ�ٰرِ�عوَن 
َۡب َلِۡهيِم  ۡم يَۡوَم َِ�ِيِن  ٥فََ�ٰرِ�عوَن �ع عهع ل ا نعزع ََ  ]٥٦-٥١ :الواقعة[ ﴾٥َ�ٰ

Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi 

mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zaqqum, dan 

akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan 

meminum air yang sangat panas  Maka kamu minum seperti unta 



 

12 

yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada 

hari Pembalasan". (QS. al-Waqi’ah:51-56) 

 

ۚ بِۡئَس  ﴿ :قال ا� تعا� وَُ ِٞ َُۡشوِي َلۡوعجع ۡه ٞ   َك�لۡمع � بَِما َغاثعوا � �ع َن َُۡسَتِغيثعوا
ََُفًقا  ۡر َٞۡت مع ابع َوَسا   ]٢٩ :الكهف [  ﴾٢َلّ�َ

Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi 

minum dengan air seperti besi yang mendidih yang 

menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan 

tempat istirahat yang paling jelek. (QS. al-Kahf:29) 

 

ۡم  ﴿ :قال ا� تعا� َٞهع ۡمَعا 
َ
َع أ ِّ ًٞ َ�ِيٗما َ�َق � َما  وا قع  ]١٥ :�مد [  ﴾  ١َوسع

dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga 

memotong-motong ususnya (QS. Muhammad:15) 

 

ٞ  َصِديد   ﴿ :قال ا� تعا� عۡسَ�ٰ ِمن ّما  ۚ  ١َوُ ِع عِسيغع َّ يََ�ادع ُ ۚ َو ِع ِع َ�َتَجّر
  ِ اٌب َغلِي ََ َِ � َوِمن َوَرا �ِِِ   َو بَِمِيِت  ِ َمَ�ن  َوَما هع

ِ ُِيِِ َلَۡمۡوتع ِمن �ع
ۡ
[ ﴾١َوَ�أ

 ]١٧-١٦ :إبراهيم 
di hadapannya ada jahannam dan dia akan diberi 

minumandengan air nanah, diminumnya air nanah itudan hampir 

dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut 
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kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati; dan 

dihadapannya masih ada azab yang berat. (QS. Ibrahim:16-17) 

 

وَن  ﴿ :قال ا� تعا� ََّم َ�ِٰ�ع اِب َجَه ََ َِ ۡجرِِمَ� ِ�  ۡم  ٧إِّن َلۡمع َۡهع ع َ� َّ َف َّ �ع

وَن  ۡبلِسع ۡم �ِيِِ مع ٰلِِمَ�  ٧َوهع َّ مع َل � هع ِٰ�ن َ�نعوا ََ ۡم َو لَۡمَ�ٰهع َُ �  ٧َوَما  َونَاَدۡوا
ِٰكثعوَن  َّ م  ََا َر� َكح قَاَل إِنّ�ع لَۡي َِ َٰ�ٰلِكع ِ�َۡقِع   ]٧٧-٧٤ :خرف الز[ ﴾ ٧ََ

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab 

neraka Jahannam. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan 

mereka di dalamnya berputus asa. Dan tidaklah Kami 

menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri 

mereka sendiri. Mereka berseru:"Hai Malik, biarlah Rabbmu 

membunuh kami saja". Dia menjawab:"Kamu akan tetap tinggal 

(di neraka ini)". (QS. az-Zukhruf:74-77) 

 

ۡم َسعِٗ� ﴿ :قال ا� تعا� َّما َخَبۡت زِۡدَ�ٰهع ُع ح  َّمع ۡم َجَه َوٮٰهع
ۡ
 :اّ�اٞ[ ﴾ ٩ّمأ

٩٧[ 
Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali 

nyala api jahanam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi 

mereka nyalanya. (QS. al-Isra`:97) 
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َّ  ﴿: قال ا� تعا� ۡم َو ِن َّ�ع ِ�َۡغفَِر لَهع � لَۡم يَ�ع وا لَمع َُ � َو وا َفرع ََ إِّن َّيِيَن 
ۡم َطرِ�ًقا  َن َ�ٰلَِك َ�َ َّ�ِ  ١ِ�َۡهِدَ�هع ََ بَٗد ۚ َو

َ
ََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها  َ ّّ َطرِ�َ� َجَه ِ إ

 ]١٦٩-١٦٨ :النساٞ [  ﴾١َُِسٗ�ۚ 
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, 

Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidak 

(pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka, kecuali jalan ke 

neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. 

Dan yang demikian adalah mudah bagi Allah. (QS. an-Nisa`:168-

169) 

 

ََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها   ﴿ :قال ا� تعا� عۚ نَاَر َجَه ََ عۚ فَنِّن  ََ و َوَمن َ�ۡعِٱ َّ�َ َورَسع
بًَدا 

َ
 ]٢٣ :ا�ن [  ﴾  ٢َ

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka 

sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam, mereka kekal 

didalamnya selama-lamanya. (QS. al-Jin:23) 

 

َمةع  ﴿ :قال ا� تعا� َِ ع د�َراَك َماا��
َ
وقََدعع  ٥َوَمآأ �مع لِعع َ�َ  ٦نَارع اّ�ِ ال ِّ َُ  ِِ اّل

ف�كَِدعِ 
َ
ؤ�َصَدعٌ  ٧ا� لَي�ِهم م  َِ َها  َّ ِ َمّدَدٍع  ٨إ  ]٩-٥ :الهمزع [  ﴾٩ِ� َ�َمدِ ِ م 

Dan tahukah kamu apa Huthamah itu  (yaitu) api (disediakan) 

Allah yang dinyalakan, yang (naik) sampai ke hati. Sesungguhnya 
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api itu ditutup rapat atas mereka, (sedang mereka itu) diikat pada 

tiang-tiang yang panjang. (QS. al-Humazah:5-9) 

Dan ayat-ayat yang menggambarkan neraka dan berbagai jenis 

siksaannya yang pedih sangat banyak. Adapun hadits-hadits, dari 

Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam bersabda : 

سبعون يؤ� با�ار يوم القيامة لها  (( :قال رسول ا� ص� ا� ِليِ وسلم
 ]مسلم رواُ  [ )) مع � زمام سبعون ألف َملَك �رونها ،ألف زمام

“Neraka dibawa pada hari kiamat, baginya ada seribu tali kekang, 

bersama setiap tali kekang ada tujuh puluh malaikat yang 

menyeretnya.” HR. Muslim.  )0 F

1( Dalam Shahihaian, dari Abu 

Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: 

نار�م هَُ ما يعوقد بَو آدم جٞز  (( :قال رسول ا� ص� ا� ِليِ وسلم
ا من نار جهَم   ؟يا رسول ا� إنها ل�فية :قالوا ،"واحد من سبع� جٞز

ا ُهن مثٞ حره " :قال لَت ِليها بتسعة وست� جٞز متف�  [ )) اإنها فعِضِ
 ]ِليِ

“Api kamu ini yang dinyalakan oleh manusia adalah satu baginya 

dan tujuh puluh bagian dari neraka jahanam.’ Mereka bertanya: 

                                                           
)1 ( HR. Muslim 2842 dan at-Tirmidzi 2573. 
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‘Ya Rasulullah, sesunggunya ia sudah mencukupi.’ Beliau 

bersabda: ‘Sesungguhnya dilebihkan atasnya dengan enam puluh 

sembilan baginya, semuanya setara panasnya.”Muttafaqun 

‘alaih.  )1 F

2(  Dan darinya, kami bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam lalu kami mendengar suara. Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bertanya, ‘Tahukah kamu, apakah ini? Kami menjawab: 

Allah dan rasul-Nya yang lebih mengetahui.’ Beliau bersabda: 

هَا حجر أرسلِ ا� � جهَم مََ  (( :قال رسول ا� ص� ا� ِليِ وسلم
رواُ  [ ))فا�ن ح� انت� إ� قعرها  )يع� سبع� سَة(سبع� خر�فا 

 ]مسلم 

 
Ini adalah batu yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta’ala 

di neraka jahanam sejak tujuh puluh tahun, sekarang telah sampai 

ke dasarnya.” HR. Muslim.  )2 F

3(  Dari Utban bin Ghazwan 

radhiyallahu ‘anhu dan ia sedang berkhutbah: “Telah disebutkan 

kepada kami bahwa batu yang dilempar dari tepi Jahanam lalu 

jatuh padanya tujuh puluh tahun, tidak sampai ke dasar. Demi 

Allah, ia akan dipenuhi, apakah kamu merasa heran?’ HR. Muslim. 

                                                           
)2 (  HR. Al-Bukhari 3092, Muslim 2842, at-Tirmizi 2589, Ahmad 2/313, 

Malik 1872, dan ad-Darimi 2947. 
)3 (  HR. Muslim 2844 dan Ahmad 2/371.  
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Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam: 

َرت � دار (( :قال رسول ا� ص� ا� ِليِ وسلم َِ لو أن قِرع من الزقوم َ�
النسا� والَ� وابن رواُ [ ))ا�نيا �فسدت � أهٞ ا�نيا معاُشهم

 ]ماجة
“Jikalau setetes dari buah zaqum menetes didunia, niscaya ia 

merusak kehidupan seluruh penghidupan penduduk dunia.”HR. 

an-Nasa`i, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.  )3 F

4(  Dari Nu’man bin Basyir 

radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda:  

إن أهون أهٞ ا�ار َِابا من َ  (( :قال رسول ا� ص� ا� ِليِ وسلم
نع�ن وِ�ا�ن من نار يغ� مَهما دماغِ كما يغ� المرجٞ ما يرٱ أن 

 ]ا�خاري ومسلمرواُ [ )) ونهم َِاباو�نِ �ه ،أحدا أشد مَِ َِابا
“Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaan 

adalah orang yang mempunyai dua sendal dan dua talinya dari 

api yang mendidih dari keduanya otaknya, sebagaimana 

mendidih periuk, ia tidak melihat ada orang yang lebih berat 

siksaan darinya, dan sesungguhnya ia adalah yang paling ringan 

                                                           
)4 (  HR. At-Tirmidzi 2585, Ibnu Majah 4325 dan Ahmad 1/301, dan 

dikeluarkan oleh al-Hakim dan ia berkata : Shahih menurut syarat 
Shahihain. 
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siksaan.”HR.Muslim dan al-Bukhari yang semisalnya.  )4 F

5(  Dari Anas 

bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: 

َ� بأنعم أهٞ ا�نيا من أهٞ ا�ار  (( :قال رسول ا� ص� ا� ِليِ وسلم يعؤ�
هٞ مر بك  ؟يا بن آدم هٞ رأيت خ�ا قط :َبغ � ا�ار صبغة ثم يقالفيعص� 

َ� بأشد ا�او بؤسا � ا�نيا من أهٞ  ،ّ وا� يا رِبِ  :فيقول ؟نعيم قط و�عؤ�
هٞ مر ؟ يا بن آدم هٞ رأيت بؤسا قط :ا�َة فيصبغ صبغة � ا�َة فيقال

ّ وا� يا رِبِ ما رأيت بؤسا وّ مر � من شدع  :فيقول ؟بك من شدع قط
 ]مسلمرواُ [ ))قط

“Didatangkan orang yang paling nikmat di dunia dari 

penghuni neraka, lalu direndam di neraka satu kali, kemudian 

dikatakan: Wahai anak Adam (manusia), apakah engkau pernah 

melihat kebaikan? Apakah engkau pernah merasakan 

kenikmatan? Ia menjawab: Tidak, demi Allah, wahai Rabb-ku. Dan 

didatangkan penduduk dunia yang paling menderita dari 

penghuni surga, lalu dicelup di surga, dikatakan kepadanya: 

Wahai anak Adam (manusia), apakah engkau pernah merasakan 

kesusahan? Apakah engkau pernah merasakan kepahitan hidup? 

Ia menjawab: ‘Tidak, demi Allah, wahai Rabb-ku, aku tidak pernah 

                                                           
)5(  HR. Al-Bukhari 6194, Muslim 213, at-Tirmidzi 2604, dan Ahmad 4/271. 
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melihat kesusahan dan tidak pernah melewat kepahitan hidup.’ 

HR. Muslim.  )5 F

6(  Maksudnya bahwa penghuni neraka lupa segala 

nikmat yang pernah mereka rasakan di dunia, dan penghuni surga 

lupa terhadap segala kesusahan yang pernah mereka rasakan 

semasa di dunia. Dan darinya, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda: 

يقال للرجٞ من أهٞ ا�ار يوم (( :ا� ص� ا� ِليِ وسلمقال رسول 
 :قال ؟أرأيت لو �ن لك ما � ا�رض من �ٞ أكَت تفتدي بِ :القيامة
قد أخَت  ،قد أردت مَك ما هو أهون من ذلك :فيقول :قال .نعم :فيقول

رواُ [ ))  فأبيت إّ أن ��ك � ،ِليك � ُهر آدم أن ّ ��ك � شيئا
 ]أ�د

“Dikatakan kepada seorang laki-laki dari penghuni neraka di 

hari kiamat: ‘Bagaimana pendapatmu jika engkau untukmu apa 

yang ada di muka bumi, apakah engkau ingin menebusnya? Ia 

menjawab: Ya.’Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

‘Maka Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: ‘Sungguh Aku telah 

menghendaki darimu yang lebih mudah dari hal itu, Aku telah 

mengambil perjanjian terhadapmu (saat engkau beradhiyallahu 

‘anhua) di belakang (sulbi) Adam ‘alahissalam bahwa engkau 

jangan menyekutukan sesuatu dengan-Ku, maka engkau enggan 

                                                           
)6(  HR. Muslim 2807 dan Ahmad 3/203. 
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kecuali menyekutukan denganku.” HR. Ahmad, dan diriwayatkan 

oleh al-Bukhari dan Muslim semisalnya.  )6 F

7( Dan Ibnu Mardawaih 

meriwayatkan dari Ya’la bin Munyah, ibnu Umayyah, Munyah 

adalah nama ibunya, ia berkata: ‘Allah memunculkan awan untuk 

penghuni neraka, apabila muncul atas mereka, Dia memanggil 

mereka: Wahai penghuni neraka, apa yang kamu tuntut? Apakah 

yang kamu minta? Maka mereka teringat dengannya awan-awan 

di dunia dan air yang turun kepada mereka. Mereka berkata: 

‘Kami memohon minuman, ya Rabb. Lalu Dia menurunkan 

belenggu sebagai tambahan pada belenggu mereka dan rantai-

rantai sebagai tambahan pada rantai mereka, dan bara api yang 

menyakan api terhadap mereka.’  Dan dari Abu Musa radhiyallahu 

‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

مدمن �ر  :ث�ثة ّ يدخلون ا�َة(( :قال رسول ا� ص� ا� ِليِ وسلم
ومن مات مدمن ا�مر سقاُ ا� من نهر  ،وقاطع رحم ومصِدِق بالسحر

نهر �ري من فروج المومسات  " :قال ؟وما نهر الغوطة :قيٞ ".الغو�طة 
 ]رواُ أ�د  [ ))يؤذي أهٞ ا�ار ر�ح فروجهن

“Ada tidak golongan yang tidak masuk surga: terus menerus 

tidak arak, memutuskan hubungan silaturrahim, dan 

mempercayai sihir. Dan siapa yang mati sebagai pecandu 

                                                           
)7 (  HR. Al-Bukhari 3156, Muslim 2805, dan Ahmad 3/127. 
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minuman keras niscaya Allah subhanahu wa ta’ala menuanginya 

dari sungai ghuthah.’ Ada yang bertanya: Apakah sungai ghuthah 

itu? Beliau menjawab: ‘Sungai yang mengalir dari kemaluan 

wanita pelacur  yang bau busuk kemaluan mereka menyakiti 

penghuni neraka.” )7 F

8(  

Dan dalam Shahih Muslim dari Jabir bin Abdullah 

radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

إن � ا� ِهدا لمن �ب (( :قال رسول ا� ص� ا� ِليِ وسلم
قِيِ من طيَة ا�بال  ِكرات لَيَس� �معس�  ؟يا رسول ا� وما طيَة ا�بال :قالوا ".ال

رق أهٞ ا�ار أو ِصارع أهٞ ا�ار " :قال  ]رواُ مسلم  [ ))َِ
“Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala berjanji untuk orang 

yang meneguk minuman keras akan meminumi dia dari thinatul 

khabal.’ Mereka bertanya: ‘Apakah thinatul khabal itu? Beliau 

menjawab: ‘Yaitu keringatnya penghuni neraka atau  perasan 

penghuni neraka.’ )8 F

9(  

Dalam Shahihain, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau 

bersabda: 

                                                           
)8 (  HR. Ahmad 4/399 dan dishahihkan al-Hakim dan disepakati oleh adz-

Dzahabi.  
)9(  HR. Muslim 2002, an-Nasa`i 5709, dan Ahmad 3/361.  
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ماذا  :يقال لليهود وا�صارٱ (( :قال رسول ا� ص� ا� ِليِ وسلم
ََا :فيقولون ؟تبغون قِ ِِشَا رّ�َا فاس� َ�ون  ؟أّ تَرِدعون :فيعشار إ�هم .ِ فيعح�

متف�  [ )) إ� جهَم كأنها �اب �ِم بعضها بعضا فيتساقِون � ا�ار
 ]ِليِ 

Dikatakan kepada  Yahudi dan Nashrani: ‘Apakah kamu inginkan? 

Mereka menjawab: ‘Kami kehausan, wahai Rabb, berilah kami 

minuman.’ Maka mereka diberi isyarat: ‘Apakah kamu mau 

datang (ke sini).’ Maka mereka digiring menuju neraka Jahanam. 

Seolah-olah fatamorgana (bayang-bayang) saling 

menghancurkan satu sama lain, lalu mereka berjatuhan di 

neraka.”Muttafaqun ‘alaih.  )9 F

10(  Hasan berkata: Bagaimana 

sangkaanmu terhadap suatu kaum yang berdiri di atas kaki 

mereka selama lima ratus tahun, tidak makan sedikitpun, tidak 

minum sedikitpun, sehingga terputus leher mereka karena 

kehausan dan terbakar rongga mereka karena kelaparan. 

Kemudian mereka dipalingkan ke neraka, lalu diberi minum dari 

mata air panas, telah mencapai puncak panasnya dan sangat 

mendidih. Ibnul Jauzi berkata dalam menggambarkan neraka: 

Satu negeri yang penghuni ditentukan dengan jauh, dihalangi 

kenikmatan harapan dan keberuntungan. Diganti cahaya muka 

                                                           
)10 (  HR. Muslim 183.  
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mereka dengan warna hitam. Dipukul dengan gada yang lebih 

kuat dari gunung. Atasnya ada malaikat yang keras lagi kasar, 

Jikalau engkau melihat mereka di neraka hamim menyisir. Di atas 

api mereka dilempar, maka duka cita kekal, mereka tidak pernah 

senang. Kedudukan mereka sudah terpatri untuk selama-

lamanya. Atasnya ada malaikat yang keras lagi kasar, mereka 

menangis karena telah menyia-nyiakan waktu muda. Setiap kali 

datang bertambalah penderitaan, di atasnya ada malaikat yang 

keras lagi kasar. Alangkah ruginya mereka karena kemurkaan 

Yang Maha Pencipta. Alangkah menderitanya mereka karena 

besarnya siksaan. Alangkah malunya mereka di antara semua 

makhluk, di hadapan semua saksi. Di manakah keuntungan 

mereka untuk keruntuhan? Di manakah usaha mereka di dalam 

dosa. Seakan-akan ia adalah buaian dalam mimpi, kemudian 

tubuh-tubuh itu dibakar. Setiap dibakar dikembalikan seperti 

semula. Di atasnya ada malaikat yang keras lagi kasar.  

 Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa neraka. 

Lindungilah kami dari negeri kehinaan dan kenistaan. 

Tempatkanlah kami dengan rahmat-Mu di negeri orang-orang 

bertaqwa yang berbakti. Ampunilah kami, kedua orang tua kami 

dan semua kaum muslimin, dengan rahmat-Mu wahai Yang Paling 

Pengasih dari orang-orang yang pengasih. Semoga shalawat dan 
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salam selalu tercurah kepada nabi Muhammad, keluarga dan para 

sahabatnya. 

 

 


