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�سم ا� الر�ن الرحيم
Muqodimah
Segala puji hanya bagi Allah, yang telah mengajari manusia
dengan perantara baca tulis, dan mengajari mereka dengan apa
yang mereka tidak ketahui. Segala puji bagiNya yang telah
mencipatkan manusia dan mengajari mereka dengan al-Bayan.
Shalawat dan salam teriring kepada insan yang tidak pernah
mengucap menurut hawa nafsunya, namun ucapan yang keluar
darinya adalah wahyu yang diwahyukan. Amma Ba'du:

Hakikat Iman Pada Hari Kemudian
Kajian kita kali ini adalah yang berkaitan dengan keimanan
pada hari akhir. Sudah dimaklumi bersama bahwa keimanan pada
hari akhir merupakan rukun kelima dari rukun iman yang enam.
Dan Allah Azza wa jalla menegaskan hal itu adalah firmanNya:

ُ َ ُ ُ ْ ّ ّۡ َ ۡ ّ َ و
ّ ٰ �َ � ۡم ق َِب َل ٱل ۡ َم ۡ�ق َوٱل ۡ َم ۡغرب َو
َِن
 ﴿ َيس ٱل َِ أن َُلُوا وجوه: �قال ا� تعا
ِ ِ
ِ ِ
ۡ ّ
ّ ۡٱل
[١ :ِ َم ۡن َء َام َن ب ِٱَ ِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َ
"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu
suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah
beriman kepada Allah, dan hari Kemudian..". (QS al-Baqarah:
177).

Demikian juga, berdasarkan sebuah sabda Nabi Shalallahu
'alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Sahabat Umar bin Khatab
radhiyallahu 'anhu, dalam haditsnya Jibril yang mashur, yang
mana beliau berkata: "Rasulallahu Shalallahu 'alaihi wa sallam
persabda:

َ
ُ
ُْ َُ َ
َ َ
ُْ ْ َ ُ ْ
َ
ََ َ َ َْ َ ُ
اﻹ� َﻤﺎن أن ﺗﺆ ِﻣ َﻦ ﺑﺎﷲ َِو َمﻼﺋِ� ِﺘ ِﻪ َو�ﺘُ ِﺒ ِﻪ
ِ ﻗﺎل رﺳﻮل ا
ِ » :ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ
ّ ِ ُﺳُﻠِﻪِ وَاﻴﻟَْﻮْمِ اﻵْﺧِﺮ وَﺗُﺆْﻣِﻦَ ﺑِﺎﻟْﻘَﺪَرِ ﺧَ�ْ هِ وَﺮﺷ
[َهِ « ]رواه مﺴﻠﻢ
ِ
ِ
"Iman adalah engkau mempercayai Allah, para malaikat, kitab,
para rasul dan hari kemudian, serta engkau mempercayai adanya
takdir yang baik maupun yang buruk". 1
0F

a. Beriman pada hari kemudian menjadikan pola kehidupan
seorang muslim lebih tertata, serta sensitif, sehingga
menggerakkan anggota badan untuk giat beribadah.
Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam
firmanNya:

ۡ ّ
ّ
ََٰ ّ َ َََ
ٰ َ  ﴿ ِ� َّ َما َ� ۡع ُم ُر َم: �قال ا� تعا
ج َد �َ ِ َم ۡن َء َام َن ب ِٱَِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر وأقام لصَلوة
ِ �
ُ َ َ َ ٰ ٓ �َْ َ َ ّ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ّ ّ َ عَ�َٓ ٰ و
َ �ونُوا ْ ِم َن ٱل ۡ ُم ۡه َتد
:ِين ﴾ ]ا�و�ة
ُ َ�ِك أن ي
َ َۖ� َ�ِ وءا� لزَكوة ولم �ش
[١

"Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid
Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari
Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan
1

. HR Muslim. Bab: Bayaanul Iman wal Islam wal Ihsan.
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tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka
merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan
orang-orang yang mendapat petunjuk". (QS at-Taubah: 18).
Diantara amalan tersebut ialah:
1. Jiwanya menjadi sensitif, sehingga cepat tanggap
terhadap nasehat.
Seperti apa yang tercantum dalam firmanNya:

ّۡ َ
َۡ َ ٓ ّ
ۡ هُنَ أَن يَنك
ّ َجَلَهُنَ فَ َ� َ� ۡعُلُو
ّ
ِح َن
 ﴿ �ذا َلَق ُت ُم ٱلن َِسا َء � َبلغ َن: �قال ا� تعا
َ َ
ُ َ َ َ
ۡ ُ
ّ
ۡ َۡ
ََُۡ ْۡ َ ََ َ ّ
ََۡ
ِ َوف � ٰلِك يُو�ظ بِهِۦ َمن �ن ِمن� ۡم يُؤ ِم ُن ب ِٱ
� ِ أز� َٰهُنَ إِذا ت� ٰضوا بينهم ب ِٱلمع ُر
ۡ
َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ّ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٰ َ ۡ َ ۡ ُ َٰ
 )سورة. ﴾نت ۡم � � ۡعل ُمون
خرِ� �ل ِ�م أز� ل�م وأطهر ۚ وٱَ �علم وأ
ِ �َوٱ�َ ۡو ِم ٱ
(٢ ا�قرة
"Apabila kamu mencerai isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin
lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di
antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang
dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu
kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih
suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui". (QS alBaqarah: 232).
Dan juga sebagaimana yang tersirat dalam firmanNya:

ّ ََۡ و
َۡ َ َ
ۡ ّ هُنَ ب َم ۡع ُروف أَ ۡو َارِقُو
ّ ُِك
وف
 ﴿ فإِذا بَلغ َن َجَلَهُنَ فأم: �قال ا� تعا
ٖ هُنَ ب ِ َمع ُر
ٍ
ِ
ُ َ
ۡ َ َ
ُ َ ّ َ ّ ْ ُ ََ ۡ ُ ّ ۡ َ ۡ ََ ْ ُ ۡ ََ
يموا لشَ َ� ٰ َدة َِِۚ � ٰل ِ� ۡم يُو�ظ بِهِۦ َمن �ن يُؤم ُِن
ِ�وأش ِهدوا ذوي عد ٖل ِمن�م وأ
ّ
ۡ ّ
َ
َ
ۡ
ۡ َّ ّ ََ
(٢ �َ � َعل َُۥ � َر ٗج ﴾ )سورة الط�ق
خ ِر� ومن َتَ ِق
ِ �ب ِٱَ ِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ
5

"Apabila mereka telah mendekati usai masa iddahnya, Maka
rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan
baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di
antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena
Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang
beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa
kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan
keluar". (QS ath-Thalaaq: 2).
2. Senang dalam menggemban amanah.
Allah Azza wa jalla berfirman:

َ ّ
َ
ّ
ُ ََ ََ ّ
َ ُ َٰ ّ ۡ َ
َهُنَ أن
ُِأَنفُسِهِنَ ث� ٰثة ق ُر ٓوءٖ � َو� َِل
ت َ� َ ّ�َ ۡص َن
�َ ﴿ وٱلُطَل: �قال ا� تعا
ۡ
ۡ َ
ّ َ�َُهُن
خر و
ۡ َ ٓ َ�
ُ ّ � ُت ۡم َن َما َخلَ َق
ّ
ۡ َ ّ ّ ُۡ ّ
ّ
َُحَق
َُ�ُع
ي
ِ
�ِ ِ �� أرَامِهِنَ إِن ُنَ يؤِنَ ب ِٱَِ وٱ�َو ِم ٱ
َ
ّ
ۡ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ُ
َ
ٗ ۡ
ّ
ّ �َي َعل ۡي
ّ
ّ َ � ِ ِنَ بٱل َم ۡع ُر
لر َجا ِل
ِ َلَهُنَ ِمثل
ۚ ِرَدِّهِنَ ِ� � ٰلِك إِن أ َراد ٓوا إِص� ٰحا
ِ
ِ ِ وف ول
ُ ّ  ۗ َوٱِٞنَ َد َر َجة
ّ َعلَ ۡي
ٌ �ز َحك
ٌ َ َع
.(٢ ِيم ﴾ )سورة ا�قرة
ِز
"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan
apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman
kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak
merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)
menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan
tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada
isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS alBaqarah: 228).
6

3. Bijak dalam berinteraksi, serta jauh dari perbuatan
tercela.
Sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah hadits, dari
Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata: "Bahwa Rasulallahu
Shalallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

ْ ِ
َ
َ َ
ْ َ ُ �َ ﻗ َﺎل َر ُﺳ ْﻮ ُل اﷲ َﺻ
َ  وَاﻴﻟَ ْﻮمِ ْاﻵﺧﺮ ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺆذ َﺟ
ﺎر ُه
َّ� » َﻦْ ﺎﻛن ﺆْﻣِﻦُ ﺑِﺎ:اﷲ َﻋﻠﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ َْْ ِ
ْ
َ
ﻔَﻪ
مِ اﻵْﺧِﺮِ ﻓَﻠْﻴُﻜْﺮ
َ ﺎﻛَن
ﻳُﺆْﻣِﻦُ ﺑﺎ�َِّ وَاﻴﻟَْﻮ
ِمْ ﺿَﻴْ ُ وَﻣَﻦْ ﺎﻛَن ﻳُﺆْﻣِﻦُ ﺑِﺎ�َّ وَاﻴﻟﻮمِ اﻵ ِﺧ ِﺮ
ِ
ْ ْ
ًْ�ََﻠْﻴَﻘُﻞ  ﺧ
[ أَوْ ﻴﻟَﺼ ُﻤﺖ « ]واه اﺒﻟﺨﺎري
ِ ْ ا

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya
tidak menyakiti tetangganya. Dan barang siapa benar-benar
beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan
tamunya,. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari
akhir maka hendaknya dia tidak berkata kecuali yang baik atau
diam". 2
1F

4. Tidak berani menerjang larangan-larangan Allah Ta'ala.
Di riwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, dia
berkata: "Rasulallahu Shalallahu 'alaihi wa sallam pernah
bersabda:

ْ ِ
َ
َ ﻻ
َ
ْ َ
َّ�َﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا
َْ ُ
َ
اﻵﺧ ِﺮ أن
�ِ َﺻ
 ُّاﷲ َﻋﻠﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ » � ِﻞ
ِِمْﺮَأ ﺗةٍ  ُﺆْﻣِﻦُ ﺑِﺎ�َّ وَاﻴﻟَ ْﻮم
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّا ﻻ
ََ َ
َ ُ
َ
َ
ّﺎمٍ ﻓَﺼَﺎﻋِﺪً إِ َو َﻣ َﻌ َﻬﺎ أﺑُﻮﻫﺎ أ ِو ْا�ﻨُ َﻬﺎ أ ْو َز ْو ُﺟ َﻬﺎ أ ْو أﺧﻮﻫﺎ
َﺎﻓِﺮَ ﺳَﻔﺮًا ﻳَ�ُﻮنُ ﺛَﻼﺛﺔ �َﻳ
ﺴ
ْ ََْ ُ َْ
َ
. [أو ذو �ﺮمٍ ِﻣﻨﻬﺎ « ]رواه مﺴﻠﻢ

"Haram bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan
hari akhir, bepergian selama tiga hari atau lebih melainkan harus

2

. HR Bukhari no: 6018. Bab: Man kaana Yu'minu billah wal Yaumil Akhir.
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ditemani oleh ayah atau anak, atau suami, atau saudara atau
mahramnya". 3

Iman Kepada Hari Kemudian
Yang dimaksud beriman kepada hari akhri yaitu mengilmui
dengan setiap perkara yang berkaitan dengan kejadian setelah
kematian seorang hamba sambil dibarengi keyakinan yang
sempurna.
Dan keimanan ini mencakup berbagai aspek, serta gambaran
garis besarnya, mulai dari adanya siksa dan nikmat kubur, hari
kebangkitan, berkumpul dipadang mahsyar, penghitungan semua
amal, pembalasan, pembagian kitab, timbangan, telaga, melewati
shirat, surga dan neraka.
Dan gambaran globalnya dari itu semua, yaitu:
1. Kewajiban setiap muslim, tanpa terkecuali. Dituntut untuk
mengetahui serta menyakini, bahwa didalam kubur nanti ada
nikmat maupun siksa bagi penghuninya.
Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits,
yang diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu, beliau
menceritakan: "Bahwa Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam
pernah bersabda:

َ ََّﻨ
َ
ُ
َ َ
ْﺎ اﻟْﻘَﺮﺒ
ٌ ْ
َْ ُ َ َ
ُ رَوْﺿَﺔٌ ﻣِﻦْ رِ�َ ﺎضِ اﺠﻟْ ِﺔ أ ْو ُﺣﻔ َﺮة
�ﻗﺎل َر ُﺳﻮل اﷲ ِﺻ
َ )) ّﻤ:اﷲ َﻋﻠﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
ّ
.[�ﻦْ ﺣُﻔَﺮِ اﻨﻟَﺎر �ِ (( ]واه اﻟﺮﺘﻣﺬي ﺿﻌﻔﻪ اﻷﺒﻟﺎ
3

. HR Muslim no: 3334. Bab: Safarul Mar'ah ma'al Mahram.
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"Sesungguhnya kubur itu tak ubahnya, bagaikan taman dari
taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka". 4
Adapun hadits diatas, walaupundi katakan lemah oleh para
Ulama, akan tetapi maknanya shahih, hal itu sebagaimana yang
telah di tunjukan oleh al-Qur'an serta hadits shahih lainnya dari
Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam.
Dan cukup satu saja sebagai bukti akan keabsahan pernyataan
diatas, yaitu firman Allah Ta'ala:

َ َ ُ
ٗ ُ
َ َ َ
ُ َّ ٱ٤ اق �ل ف ِۡر َع ۡو َن ُس ٓو ُء ٱلۡ َع َذاب
�ار ُ� ۡع َرضون َعليۡ َها غ ُد ّو
 ﴿ وح: �قال ا� تعا
ِ
ِ
َ َ ۡ ّ َ ۡ َ ۡ َ َ ْ ٓ ُ ۡ َ ُ َ ّ ُ ُ َ َ ۡ َ َ ّٗ َ َ
[٤-٤ : اب ﴾ ]�فر
ِ وعشِ يا ۚ و�وم �قوم لسَاعة أد
ِ خلوا ءال ف ِرعون َشَدَ ٱلعذ

"Dan Fir'aun beserta kaumnya (mereka) dikelilingi oleh azab yang
amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan
petang, dan pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada
malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab
yang sangat keras". (QS Ghaafir: 45-46).

2. Adalah Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam sebagai teladan
kita, beliau biasa dalam do'anya berlindung kepada Allah dari
adzab kubur.
Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibunda kaum
Mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha dalam sebuah hadits shahih
yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari.
Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa pernah pada suatu hari
ada seorang wanita Yahudi berkunjung kerumahnya, kemudian
4

. HR Tirmidzi no: 2384. Bab: Maa Ja'a fii Shifati Awaanil Haudh. Dan hadits ini
dilemahkan oleh al-Albani dalam Shahih wa Dha'if Sunan at-Tirmidzi no: 2460.
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disela-sela pembicaraanya, wanita tersebut menyebut masalah
adzab kubur. Maka Aisyah mengatakan padanya semoga Allah
melindungimu dari adzab kubur.
Tatkala Rasulallah datang, maka Aisyah menanyakan kepada
beliau tentang adzab kubur. Dan beliau menjawab; 'Ia, adzab
kubur itu ada'.

َّ�َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
َ
ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َﻲ
َّ�ﻤَﺎ رَأَﻳْﺖُ رَﺳُﻮلَ ا
َﺎﻟَﺖْ ﺎﻋ�ِﺸﺔ ﺿ
ِ َﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ
َ )): اﷲ �ﻨ َﻬﺎ
َ َّﻻ
ْ
. [ اﻟْﻘَﺮﺒ(( ]واه اﺒﻟﺨﺎري
َِﻼَةً إِ � َﻮّذَ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَاب
ِ

Aisyah mengatakan: "Tidak pernah saya melihat Rasulallah
Shalallahu 'alaihi wa sallam mengerjakan sebuah sholat
melainkan pasti meminta perlindungan kepada Allah dari adzab
kubur". 5
4F

3. Beliau Shalallahu 'alaihi wa sallam juga menekankan umatnya
agar berlindung dari adzab kubur.

Seperti yang ditegaskan dalam haditsnya Aisyah
radhiyallahu 'anha dalam sebuah haditsnya. Diriwayatkan dari
Aisyah bahwasannya Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam
menyuruh umatnya agar mereka berlindung dari adzab kubur. 6
5F

4. Adanya hadits shahih yang mengabarkan pada kita sebagian
orang yang mendapat adzab kubur.

5
6

. HR Bukhari no: 1372. di dalam Bab: Maa ja'a fii Adzabil Qobri.
. HR Bukhari no: 1050. di dalam Bab: at-Ta'awudz min Adzabil Qobri.
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Dalam sebuah hadits yang shahih dari Rasulallah,
mengabarkan kepada kita beberapa orang yang akan mendapat
adzab kubur, diantaranya;
Haditsnya Abu Ayub Radhiyallahu 'anhu. Diriwayatkan darinya, di
mana beliau menceritakan:

َ ُّ َ َ َ ّﻲﺒ
َ
َُّ َ َ ْ َ َ َ َ َﺪْ وَﺟَﺒَﺖْ الﺸ
ُ َ َ ََ ً
ْﻤ ُﺲ ﻓ َﺴ ِﻤ َﻊ َﺻ ْﻮﺗﺎ �ﻘﺎل � ُﻬﻮد
، ِ َﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ
))ﺧﺮج
َ ُُ
َ
. [ﻮرﻫﺎ(( ]واه اﺒﻟﺨﺎري
ﻌَﺬ
ِ
ِ ّبُ ﻲﻓ �ﺒ

"Pada suatu hari Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam pernah keluar
tatkala matahari hampir tenggelam, lalu beliau mendengar ada
suara, maka beliau bersabda: '(Itu adalah suaranya) orang Yahudi
yang sedang diadzab di dalam kuburnya". 7
6F

Dalam hadits yang lain, dijelaskan dari sahabat Abdullah bin
Abbas radhiyallahu 'anhu, beliau mengatakan; 'Bahwasannya Nabi
Shalallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati dua kuburan yang
penghuninya sedang diadzab, maka beliau bersabda:

َ
َ ُ
ََ ُﻌَﺬَّﺑَﺎنِ وَﻣَﺎ �ُﻌَﺬَّﺑ
َ
َّﺒِ�ٍ أَﻣ
َّ َ� َﻘ َﺎل ّﻲﺒ
 )) ُﻤَﺎ ﻴﻟ: اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
ﺎ
َﺎنِ ﻲﻓِ ﻛ
�ِ َﺻ
َ َ
َ َ َ
ًَ
 َِ َ �َﻤْﻲﺸ
ِﺑ ﺎﻨﻟَّﻤِﻴﻤَﺔِ �ُﻢَّ أﺧﺬ َﺟ ِﺮ�ﺪة
َﺎ ﻓَﺎﻜَن ﻻَ �ﺴْتَﺮﺘِ ُ ﻣ ِﻦْ اﺒﻟَْﻮْلِ وَأَﻣَّﺎ اﻵْﺧَﺮُ ﻓﺎﻜَن
َ َ َ ْ َ َ َ َّ�ﻘَﺎلُﻮا ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ا
ُ� ِْ�ََﻃ ﺒَﺔً ﻓَﺸَﻘَّ ﻨِﺼْﻔ
ﺖ ﻫﺬا
ِ لِﻢ ﺻﻨﻌ
ْ
َ� ً �َﺮﺒٍْ وَاﺣِﺪَة
ُِّﻢ ﻏَﺮَزَ ﻲﻓِ ﻞﻛ
َّ
َ
َ
َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ََّﻔ
ْ
َ
َ
َ
. [ ﻘﺎلَ ﻟَﻌﻠّﻪُ أَنْ �ُ ﻒ �ﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ لﻢ �ﻴبﺴﺎ (( ] واه اﺒﻟﺨﺎري
"Seunggguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diadzab,
tidaklah mereka diadzab dalam permasalahan yang besar.
Adapun yang pertama, dia diadzab karena dirinya tidak menutup
7

. HR Bukhari no: 1375. di dalam Bab: at-Ta'awudz min Adzabil Qobri.
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aurat ketika sedang kencing. Sedangkan yang satunya lagi, maka
dia diadzab karena senang mengadu domba". Kemudian beliau
mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu membelah
menjadi dua, dan meletakkan diatas tiap kubur tadi. Maka para
Sahabat merasa heran dengan tindakan Rasulallah, sehingga
mereka bertanya: "Ya Rasulallah, kenapa engkau lakukan ini?
Semoga Allah meringankan adzabnya selagi pelepah kurma ini
belum kering, jawab beliau Shalallahu 'alaihi wa sallam". 8
Itu beberapa bukti adanya siksa kubur bagi penghuninya.
Sedangkan diantara nikmat kubur yang akan diperoleh adalah,
seperti yang telah datang penjelasannya dalam haditsnya Abu
Darda radhiyallahu 'anhu. Yang isinya menyatakan bahwa tidak
ada seorang manusiapun, tanpa terkecuali, baik laki maupun
perempuan, ketika mereka meninggal dunia, kemudian dikubur
melainkan ruhnya akan langsung dikembalikan kedalam jasadnya,
begitu selesai acara pemakaman.
Lalu datanglah dua orang malaikat, yang kemudian keduanya
mendudukannya dan menanyakan padanya empat pertanyaan:
Pertanyaan pertama: Siapa Rabbmu?.
Yang kedua: Apa agamamu?.
Yang ketiga: Siapa Nabimu?
Dan yang keempat: Dari mana kamu memperoleh jawaban
pertanyaan-pertanyaan diatas.
8

. HR Bukhari no: 1361. di dalam Bab: al-Jariid 'alal Qobri.
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Jika seandainya dia mampu menjawab keempat pertanyaan
tersebut, maka Allah Ta'ala dengan cepat segera memberitahu
tentang keberhasilan dalam ujian yang baru saja dikerjakannya.
Setelah itu, Allah Ta'ala menyuruh para malaikat agar
memberikan padanya enam hadiah sekaligus, sedang dia masih
berada di dalam kuburnya. Enam hadiah tersebut yaitu:
Pertama: Kasur dari surga.
Kedua: Pakaian dari surga.
Ketiga: Dibukakan baginya pintu menuju surga, sehingga bau
surga datang mengalir semerbak kedalam kuburnya, lalu di
perlihatkan padanya keindahan surga dan para penduduknya
serta segala macam isi yang ada di dalamnya.
Keempat: Berita gembira, kalau dirinya telah mengantongi tiket
masuk surga serta termasuk sebagai calon tetap penghuni surga
sedangkan ia masih di dalam kuburnya.
Kelima: Diluaskan kuburnya sejauh mata memandang.
Keenam: Kuburnya diterangi dengan cahaya yang terang
benderang.
Untuk lebih jelaskan simaklah hadits berikut ini. Dari Baraa'
bin Azib radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Shalallahu 'alaih wa
sallam pernah menyebutkan seorang hamba yang beriman
apabila telah dipendam didalam kuburnya, beliau menceritakan:
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َ
َ ُ
َ
َ
َّ َ� َﻘ َﺎل ّﻲﺒ
َﺘُﻌَﺎدُ رُوﺣُﻪُ ﻲﻓ َﺟ َﺴ ِﺪهِ َﻴَﺄْ�ِﻴﻪِ مَﻠَﺎﻜ ِن
)) : اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ َﺻ
ِ
ُ َُ َ َ ُ َ َُ
ُ ُ َ َ َ ّ �ََ َ ُ َ ُ ﻣَﻦْ ر
ْ َ
ُ ِ
َ ّ �َ ﻮل
َ ﻮل ِد
�ﻳ
 َﻴَﻘُﻮﻻَنِ ﻪﻟ ﻣﺎ ِدﻳﻨﻚ؟ �ﻴﻘ. اﷲ
�ﻴﻘ.ُﻚ؟
َ  �ﻴﻘﻮﻻ ِن.�ﻴُﺠ ِﻠ َﺴﺎﻧِ ِﻪ
ِ
َ ََُ ُ َ ْ ْ
ُ َُ َُ ُ ََُ ْ ُ
َ ُ ّ ُ
ُ َ ﻮﻻن
.ﷲ
ِ ﻟ  ﻫَﺬَا الﺮَّﺟُﻞ
ِ  �ﻴﻘﻮل ﻫﻮ رﺳﻮل ا.  اﺬﻟَي ﺑ ِﻌﺚ ِ�ﻴ�ﻢ؟
ِ  �ﻴﻘ. اﻹﺳﻼم
ِ
َ ُ ْ ََّ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َﺮَأْت  ﻛِﺘَﺎبَ اﷲِ ﻓَﺂ َﻨْﺖُ ﺑِﻪِ وَﺻَﺪ
َ
َ
ُ
ُ
 �ﻴﻨﺎ ِدي ﻣﻨﺎ ٍد.ﻗﺖ
ﻣ
ُ َﻴَﻘُﻮﻻَنِ ﻪﻟ وﻣﺎ ِﻋﻠﻤﻚ؟ �ﻴﻘﻮل
ْ
َ
 الﺴَّﻤَﺎءِ أَنْ ﺻَﺪَق َ �َﺒْﺪِي ﻓَﺎﻓْﺮِﺷُﻮهُ ﻣِﻦْ اﺠﻟ َ وَأَﻟْبِﺴُﻮهُ ﻣِﻦْ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ وَا�ْﺘَﺤُﻮا ﻪﻟَُ ﺑَﺎﺑًﺎ إ ﻰِﻟ
ْ
َ َ
ٌ
ََّﻨ
َ رَو ﺣِﻬَﺎ وَﻃِﻴﺒِﻬَﺎ وَ�ُﻔْﺴَﺢُ ﻪﻟ َُ ﻲﻓِ �َﺮﺒِْه  ﻣَﺪَّ ﺑَﺮ
ْ
 َو َ�ﺄ ِ�ﻴ ِﻪ َر ُﺟﻞ. ِﺼه
ْ ْ�ِﻴﻪِ ﻣِﻦ: ﻗﺎل. ﻟْ ِﺔ
ِ
ِ
ّ
َ ََ َ ُ ُ ْ  ِ ي �َﺮﺴُُ ك
ﻦُ الْﻮَﺟْﻪِ ﺣَﺴَﻦُ اﺜﻟِّﻴَﺎبِ ﻃَﻴِّﺐ
ّ
ا ﻳَﻮْمُﻚَ اﺬﻟَي
ّ ﻫَﺬ
 ﺑﺎ: �ﻴﻘﻮل، �ﺢ
ِ
ِ ُِ الﺮ
َِّﺬﻟ
ُ ََُ ُ َ ُ َ ُْ
َ
َ ُ َ ََ ُ ُ َ
ْ َْ
ُ َ ﻮل
ﻛﻨﺖ ﺗﻮﻋﺪ �ﻴﻘ
 �ﻴَﻘﻮل أﻧﺎ � َﻤﻠﻚ.� ؟
ِ ﻦْ أَﻧْﺖَ ﻓَﻮﺟْﻬُﻚَ الْﻮَﺟْﻪُ ﻳَﻲﺠ: ﻟ
ِ ءُ ﺑِﺎﺨﻟ
�ُْ ُ َﻗِﻢْ الﺴَّﺎﻋَﺔَ ﺣَﻰﺘَّ أَرْﺟِﻊَ إِﻰﻟَ أَﻫ
 وأﺑﻮ، وَﻣَﺎﻲﻟ (( ]واه أﻤﺣﺪ
 أ:  ﻓﻴﻘﻮل، لﺼَّ ﺎ ِﻟ ُﺢ
ِ ِ
[�داود ﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ

"Maka ruh orang tersebut dikembalikan kedalam jasadnya, lalu
datanglah dua malaikat, kemudian keduanya mendudukannya,
dan bertanya:
Siapa Rabbmu? Ia menjawab; 'Rabbku adalah Allah'. Keduanya
bertanya lagi; 'Apa agamamu? Agamaku Islam, jawabnya. Siapa
orang ini yang telah diutus ditengah-tengah kalian? Dia adalah
Rasulallah. Apa dasarmu? Saya membaca di al-Qur'an maka saya
beriman dengannya dan membenarkannya.
Setelah selesai, dan dia mampu menjawab semua pertanyaan
tadi, maka terdengar suara dari langit, Sesungguhnya benar apa
yang dikatakan oleh hambaKu, berilah ia kasur dari surga,
pakaikan padanya pakaian dari surga, lalu bukakan baginya pintu
menuju surga.
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Kemudian datanglah bau surga serta keindahannya, dan
diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah
seorang laki-laki yang bagus rupanya, berpakaian indah dan
berbau wangi dan mengatakan padanya; 'Kabar gembira dengan
segala yang menyenangkanmu, inilah hari yang telah dijanjikan
padamu. Ia bertanya pada orang tersebut; 'Siapa kamu, duhai
orang yang wajahnya membawa kebaikan?. Saya adalah amal
sholehmu, jawabnya. Lantas ia berdo'a; 'Ya Allah, segera
tegakkan hari kiamat sampai kiranya saya bisa kembali pada
keluarga dan hartaku". 9
Sedangkan adanya adzab kubur, maka hal ini telah
dijelaskan dalam haditsnya Abu Darda radhiyallahu 'anhu,
dikatakan bahwasannya tidaklah seorangpun baik kafir maupun
munafik, laki maupun perempuan yang meninggal dunia,
kemudian di pendam didalam kuburnya melainkan pasti akan
dikembalikan ruh kedalam tubuhnya, langsung setelah selesai
acara pemakamannya.
Lalu datanglah di dalam kuburnya dua malaikat, lantas
keduanya mendudukannya dan bertanya sama seperti
pertanyaan-pertanyaan diatas. Namun apabila dirinya tidak
mampu menjawab dari pertanyaan tersebut, maka Allah Ta'ala
segera memberitahu tentang kegagalannya, dan memerintahkan
agar ia diberi empat hal. Tahukah kalian apa empat hal tersebut?
yaitu:
9

. HR Ahmad di dalam Musnadnya no: 17803, 37/490. Dan Abu Dawud no: 4127
di dalam Bab: Fiil Mas'alah fiil Qobri. Hadits ini dinyatakan Shahih oleh Syaikh alBani dalam Shahih wa Dha'if Sunan Abi Dawud no: 4753.
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Pertama: Pakaian dari neraka.
Kedua: Dibukakan pintu dari kuburnya menuju neraka, sehingga
panas dan hawa neraka masuk ke dalam kuburnya.
Ketiga: Dipersempit kuburnya, sampai-sampai meremuk seluruh
tulang-belualngnya.
Keempat: Kabar buruk sedangkan ia didalam kuburnya, baginya
setempel calon penduduk neraka.
Hal itu sebagaimana yang tercantum di dalam haditsnya
Baraa' bin Azib radhiyallahu 'anhu, beliau mengatakan: "Bahwa
Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda tentang orang
kafir apabila telah dipendam dalam kuburnya. Beliau bersabda:

َ
َ ُ
َ
َ
ُ َ
َّ َ� َﻘ َﺎل اﻲﺒ
 َ�َﺄْ�ِﻴﻪِ مَﻠَﺎﻜ ِن، ُِوﺣُﻪُ ﻲﻓ َﺟ َﺴ ِﺪه
 ))�ﺘُ َﻌﺎد: اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ َﺻ
ِ
َ ََُ
َ ُ
ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ّ �ََ َ ُ َ ُ ﻣَﻦْ ر
ْ َ
ُ َ ﻮﻻن
.ﻟ َﻣﺎ ِدﻳﻨﻚ؟
َ  �ﻴﻘﻮﻻ ِن. �ﻴُﺠ ِﻠ َﺴﺎﻧِ ِﻪ
ِ  �ﻴﻘ. �ﻴﻘﻮل ﻫﺎه ﻫﺎه ﻻ أد ِري.ُﻚ؟
َ
ّ ُ
َ ََُ
ُ ََُ ْ ُ
ْ َ ْ َ ْ َ ُ ََُ
َ
ْﻮل َﻫﺎه
 �ﻴﻘ. اﺬﻟَي ﺑُ ِﻌﺚ ِ�ﻴ�ﻢ؟
ِ  �ﻴﻘﻮﻻ ِن  ﻣَﺎ ﻫَﺬَا الﺮَّﺟُﻞ.�ﻴﻘﻮل ﻫﺎه ﻫﺎه ﻻ أد ِري
َ
َ
َْ َ َ
َُ
 ﻓَﺎﻓْﺮِﺷُﻮا ﻪﻟَُ ﻣِﻦْ اﻨﻟَّﺎرِ وَا�ْﺘَﺤُﻮا ﻪﻟ ﺑَﺎﺑًﺎ
 �ﻴُﻨَﺎ ِدي دٍ ﻣِﻦْ الﺴَّﻤَﺎءِ أَنْ ﻛَﺬَب.ﻫﺎهْ ﻻ أد ِري
ْ َ
َ َْ َ
ُ َ ْ َ
َ ّ
ّ
.ﻠَﻴْﻪِ �َﺮﺒُْهُ ﺣَﻰﺘّ ﺨﺗﺘَ ِﻠﻒ ِ�ﻴ ِﻪ أﺿﻼ ُﻋﻪ
َِﻦْ ﺣَﺮِﻫﺎ َو َﺳ ُﻤﻮ ِم َﻬﺎ َو ُ�ﻖُ ﻋ
 �ﻴَﺄ ِ�ﻴ ِﻪ.ﺎر
ِ َﻟَ اﻨﻟ
ْ
ّ
ُ ُ َ
َ َ ُ َُ
ّ َِو َ�ﺄ ِ�ﻴ ِﻪ ﻞٌ ﻗَﺒِﻴﺢُ الْﻮَﺟْﻪِ ﻗَﺒِﻴﺢُ اﺜﻟِّﻴَﺎبِ ﻣُﻨْﻦﺘ
ﻮء َك ﻫﺬا
ْﺮﺸِْ ﺑِﺎﺬﻟَي �ﺴ
�ﻴَﻘﻮل. �ﺢ
ِ
ِ ُِ الﺮ
ّ
ََ ُ ُ َ ّ ِ
ْ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ ُ ََُ ُ َ ُ َ ْ ُ
َﻲﺠِءُ ﺑِﺎلﺮﺸَّ ؟ �ﻴَﻘﻮل أﻧﺎ
ﺖ ﻓ َﻮﺟ ُﻬﻚ ال َﻮﺟ
�ﻴﻘﻮل ﻣﻦ أﻧ. ﻮْمُﻚَ اﺬﻟَي ﻛﻨﺖ ﺗﻮﻋﺪ
ِ
َ َ َّْ َ ُ َ َ ُ ُ بِّ ﻻَ ﺗُﻘِﻢِ الﺴ
 وﺻﺤﺤﻪ، وأﺑﻮ داود،ﺎﻋﺔ (( ] واه أﻤﺣﺪ
 �ﻴﻘﻮل.َﻤَﻠُﻚَ اﺨﻟ ِﺒﻴﺚ
[�ﻷﺒﻟﺎ
"Lalu setelah itu, ruhnya di kembalikan kedalam tubuhnya.
Datanglah dua malaikat, lantas mendudukkannya, dan bertanya:
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"Siapa Rabbmu? Dia menjawab: "Hah..hah saya tidak tahu".
Keduanya bertanya lagi: "Apa agamamu? Dia masih menjawa: "
Hah..hah saya tidak tahu". Siapa laki-laki ini yang telah diutus
diantara kalian? Hah..hah saya tidak tahu, jawabnya.
Maka terdengar suara dari langit, sungguh dusta apa yang ia
ucapkan, berilah dia kasur dari neraka, bukakan untuknya pintu
neraka. Lalu merembaslah hawa, bau dan panasnya neraka
kedalam kuburnya. Kuburnya menjadi sempit sehingga tulang
belulangnya menjadi remuk. Dalam keadaan seperti itu,
datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk, pakaiannya
jelek, dan baunya busuk, sembari mengatakan: 'Kabar untukmu
yang telah berbuat buruk, inilah hari yang dulu pernah dijanjikan
padamu". Siapa kamu, wajahmu mendatangkan keburukan?
Tanyanya. Sayalah amalan burukmu, jawab orang tersebut. Maka
iapun berdo'a: 'Ya Allah, tangguhkanlah kiamat itu". 10
Saudaraku semoga Allah merahmati kalian. Manusia
didalam kegelapan kubur berada diantara dua hal, mendapat
nikmat atau adzab. Hal itu sampai tegak hari kiamat kelak, dan
apabila kiamat telah datang maka Allah Ta'ala mengembalikan
ruh mereka kedalam tubuhnya ketika berada didunia, setelah itu
Allah lalu menghidupkan mereka. Sebagaimana yang tersirat
dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala:

ّ ُ ٰ َ َ ُ ّ �َ ٰ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ ُ ّ �َ ّ َ ۡ َ ُ َ ّ ّ َ ٰ َ
ۡ َ �
� ٖء
� ٱلمو� َنَهۥ
ِ �
ِ  ﴿ �لِك ِأَنَ �َ هو ٱ�ُ َنَهۥ ي: �قال ا� تعا
ٞ قَ ِد
[٦ :ير ﴾ ]سورة ا�ج
10

. Sama seperti di atas.
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"Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah ilah yang
benar dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang
mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".
(QS al-Hajj: 6).
Dalam hadits disebutkan, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu
'anhu, beliau berkata: "Saya pernah mendengar Rasulallah
Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َ ُّﻞ
ﻧ
ُ َُ َ
َ ُ َ َ
َْ َُ ُ ْ َ
   �ُ�ِْل
ُ ا�َُّ  ﻣَﻄَﺮًا ﻛَ�ََّﻪُ اﻟﻄَّ أ ِو
)) :اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ �ﻘ ْﻮل
�ﷲ ﺻ
ِ ﺳ ِﻤﻌﺖ رﺳﻮل ا
ُ ّْ َ ن
. [ ﺎس (( ] رواه مﺴﻠﻢ
ِ َّّﻞُ  �َﺘ ﺒُﺖ ﻣِﻨْﻪُ أَﺟْﺴَﺎدُ اﻨﻟ

"Kemudian Allah menurunkan hujan seperti gerimis atau deras
maka hujan tersebut menumbuhkan jasad manusia". 11
10F

Inilah beberapa fase perjalanan seorang manusia setelah
kematiannya lalu dikubur hingga ia dibangkitkan dan dikumpulkan
oleh Allah Ta'ala sehingga ia mengetahui, apakah sebagai
penghuni surga atau neraka:
Apabila Allah telah menghendaki agar manusia hidup
kembali, maka Dia menyuruh bumi menghimpun mereka
agar keluar dari dalam kuburnya.
Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam firmanNya:


َۡ
َۡ ُ َ َٓ
َ
ٗ ۡ َ ُ� َ َ ّ
نت ۡم � ُر ُجون ﴾ ]سورة
ُمَ إِذا د َ� ۡم دع َوة ّم َِن ٱ�� ِض إِذا أ
﴿ : �قال ا� تعا
[٢ :الروم

11

. HR Muslim no: 7568. Dalam Bab: Fii Khurujul Dajjal.
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"Kemudian apabila Dia memanggil kalian sekali panggil dari bumi,
maka seketika itu (juga) kamu keluar (dari dalam kubur)". (QS arRuum: 25).
Dalam ayat yang lain Allah Azza wa jalla berfirman:

َ َ ۡ ّ َ ُ َ َۡ ََۡ
َ َ ّ
َُۡ َُ ََۡ ۡ َ ۡ َ
حة
 يوم �سمعون لصَي٤ �ب
ٖ ِ ﴿ وٱست ِمع يوم �نادِ ٱلمنادِ ِمن َ� ٖن قر: �قال ا� تعا
َ ُ َُ
ّ ش
َ َٰ ّ َۡ
ُۡ ُ َۡ ّ
ُ ۡ ك يَ ۡو ُم
ُ ِ��ۡنَا ٱل ۡ َمص
 يَ ۡو َم ََقَ ُق٤ �
ِ ب ِٱ� ِ �ق �ل
�ۦ ون ِميت
ِ ٱ� ُر
ِ  ِنَا �ن ن٤ وج
َ َ ٌ ۡ َ َ َٰ ٗ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ۡ
َ
َ
ۡ
[٤-٤ : س� ﴾ ]سورة ق
ِ � ٱ��ض �نهم ِ�ا� ۚ �لِك ح� علينا

"Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat)
menyeru dari tempat yang dekat. (Yaitu) pada hari mereka
mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya itulah hari ke luar
(darid dalam kubur). Sesungguhnya Kami menghidupkan dan
mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua
makhluk). (Yaitu) pada hari bumi terbelah-belah menampakkan
mereka (lalu mereka ke luar) dengan cepat. Yang demikian itu
adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami". (QS Qaaf: 41-44).


Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam adalah orang
pertama yang bangkit dari kuburnya.

Seperti tercantum dalam hadits shahih, yang diriwayatkan
dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau menceritakan:
"Rasulallahu Shalallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ�َﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا
َ َ
ُّ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ وَأوَّلُ ﻣَﻦْ ﻳَنْﺸَﻖ
َ
ﻴِّﺪُ وَﺪﻟِ آدَم
ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ » ﺎ ﺳ
َ َ ْْﻪُ اﻟْﻘَﺮﺒ
َُّ َﻔ
. [  وَأوّلُ ﺷَﺎﻓِﻊٍ وَأَوَّ ل ُم ٍﻊ« ]رواه مﺴﻠﻢ
ُ

"Aku adalah penghulu anak cucu Adam, Pada hari kiamat kelak.
Aku adalah orang pertama yang dibangkitkan dari dalam kubur,
19

dan orang pertama yang meminta syafa'at dan diizinkan memberi
syafa'at". 12


Apabila manusia telah bangkit dari dalam kuburnya,
maka tiap orang berdiri disisi kuburnya menunggu
perintah selanjutnya untuk berkumpul di Mahsyar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firmannya Allah Azza
wa jalla:

َۡ
ّ
َ َ
َ ّ � لصُور َف َصع َق َمن
ّ � نُفِخ
َ�ِ ت َو َمن ِ� ٱ�� ِض
 ﴿ و: �قال ا� تعا
ِ ٰ �َ ٰ �َلس
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ ُ
َ ّ ُّ َٓ َ َ
ُ َ َ ٰ َ ۡ
[٦ :  يَنظ ُرون ﴾ ]سورة الزمرٞى فإِذا ه ۡم �ِ َيام
ُمَ نُفِخ �ِيهِ أخر
َۖ� من شاء

"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit
dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian
ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri
menunggu (putusannya masing-masing)". (QS az-Zumar: 68).
Dalam hadits, hal senada juga telah dijelaskan, hal itu
sebagaimana yang dikatakan ole Abdullah bin Amr radhiyallahu
'anhu: "Saya pernah mendengar Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa
sallam bersabda:

َ َ َُّّ �ُﻨْﻔَﺦُ  الﺼ
ُ َُ َ
َ ُ َ َ
َْ َُ ُ ْ َ
ٌ َ ُ
ﻮر ﻓﻼ � َ ْﺴ َﻤ ُﻌﻪ أ َﺣﺪ
ِﻰﻓ
)) :اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ �ﻘ ْﻮل
�ﷲ ﺻ
ِ ﺳ ِﻤﻌﺖ رﺳﻮل ا
ِ
َ  َﻰﻐ
 ُُ  اﷲ
ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ُّّﻪُ اﻟﻄَّﻞُّ أَوِ اﻟﻈِّﻞ
ﺖ ِﻣﻨﻪ
�ﺘنﺒ
َ�ﻴَ ﺼْﻌَﻖُ  اﻨﻟَّﺎسُ �ُﻢَّ   �ُ�ِْل ﻣَﻄَﺮًا ﻛَ�َﻧ
ُ
ذَا
َ
َّ�ِﻴَﺎمٌ �َﻨْﻈُﺮُونَ �ُﻢّ �ُﻘَﺎلُ ﻳَﺎ �َ�ُّﻬَﺎ اﻨﻟَّﺎسُ ﻫَﻠُﻢ
ّ
ْﺟْﺴَﺎدُ اﻨﻟَﺎَّ �ﻨْﻔَﺦُ �ِﻴﻪِ أُﺧْﺮَى ﻓَﺈِ ﻫُﻢ
ُ
ّ
َ
ُ ّ
[  َﻗِﻔُﻮﻫُﻢْ إ �َِ ُﻬ ْﻢ َم ْﺴﺌُﻮلﻮن (( ] رواه مﺴﻠﻢ.ﻰﻟَ رَ�ِ� ْﻢ
12

. HR Muslim no: 6079. Di dalam Bab: Tafdhil Nabiyuna 'ala Jami'il Khalaaiq.
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"Kemudian sangkakala ditiup, maka tidak ada seorangpun yang
mendengarnya melainkan pasti semuanya mati. Setelah itu Allah
menurunkan hujan gerimis atau deras yang menumbuhkan jasad
mereka. Lalu sangkakala ditiup sekali lagi, maka mereka berdiri
menunggu (perintah selanjutnya). Kemudian terdengar suara
yang menyeru; 'Wahai manusia kemarilah kepada Rabb kalian'.
Lalu mereka berhenti menunggu, sesungguhnya mereka semua
akan ditanya (tentang amalannya)". 13
Bila semua orang telah bangkit dari kuburnya, Allah Ta'ala
kemudian menyuruh menggiring dan mengumpulkan mereka
disatu tempat, guna mempertanggang jawabkan amalannya
masing-masing tatkala didunia, dan menerima balasan atas
amalannya tersebut, jika baik maka ia memetik yang baik, dan bila
amalannya jelek maka dia juga akan mengunduh hasilnya. Hal itu,
sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayatnya:

َ ّ ّ
ٞ ِيم َعل
ُُ ۡ�َ ك ُه َو
ٌ � ُه ۡ ۚم ِنَّ ُهۥ َحك
[٢ :ِيم ﴾ ]سورة ا�جر
َ�َ َ ﴿ ن: �قال ا� تعا

"Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang akan menghimpunkan
mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana lagi Maha
mengetahui". (QS al-Hijr: 25).
Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman:

َ َٰ ٗ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ ش
َ َ َ َ ٌ ۡ ك َح
 ﴾ ]سورةٞ�س
ِ  ﴿ يوم ََقَق ٱ��ض �نهم ِ�ا� ۚ �ل: �قال ا� تعا
ِ � � عل ۡينا

[٤ : ق

13

. HR Muslim no: 7568. di dalam Bab: Fii Khurujul Dajjal.
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"(Yaitu) pada hari di mana bumi terbelah, menampakkan mereka
(lalu mereka ke luar) dengan cepat. yang demikian itu adalah
pengumpulan yang mudah bagi Kami". (QS Qaaf: 44).
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari
Sahabat Abu Hurairah radhiyallah 'anhu, beliau berkata:
"Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

َ ِﻴَﺎﻣَﺔِ اﻷَْو
َ
َ ُ َ َ
ْ ُ َ ََ
ّﻟِ�َ وَاﻵْﺧِﺮِ�ﻦَ ﻲﻓ
 ))ْﻤَﻊُ اﷲُ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ﷲ ﺻ
ِ ﻗﺎل رﺳﻮ ِل ا
ِ
 ُﺒْﻠُﻎ
َ
ّ
ِاﻨﻟَّﺎسَ ﻣِﻦْ اﻟْﻐَﻢ
َﻨْﻔُﺬُﻫُﻢْ اﺒﻟَْﺮﺼَُ وﺗَﺪْﻧُﻮ الﺸَّﻤْﺲُ �َﻴ
َ�ََاﺣﺪٍ ﻓَيُﺴْﻤِﻌُﻬُﻢْ اﺪﻟَّاﻲﻋِ و
ِ
َ ُ ََْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ
[واﻟﻜﺮ ِب ﻣﺎ ﻻ ﻳ ِﻄﻴﻘﻮن وﻣﺎ ﻻ �ﺘ ِﻤﻠﻮن (( ] رواه مﺴﻠﻢ

"Kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpukan seluruh
makhluk, dari generasi pertama sampai yang paling akhir disatu
tempat. Lalu mereka dipanggil, yang memalingkan seluruh
pandangan kearahnya. Kemudian matahari didekatkan pada
mereka, sehingga manusia pada saat itu dalam kesulitan dan
kepayahan yang tidak sanggup lagi mereka rasakan". 14
13F

14

. HR Muslim no: 287. Di dalam Bab: Adna Ahlil Jannah Manzilatan fiiha.
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Al-Hasyr
( Pengumpulan Makhluk )
Yang di maksud dengan al-Hasyr yaitu hari di mana semua
orang dihimpun dalam satu tempat. Hal itu sebagaimana yang
termaksud dalam bahasa al-Qur'an, seperti yang Allah Azza wa
jalla firmankan:
"Maka Dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru
memanggil kaumnya". (QS an-Nazi'at: 23).
Dalam ayat lain, lebih jelas bahwa makna al-Hasyr adalah
mengumpulkan, seperti firmanNya:

ُ ۡ َ ۡ َ َ ََۡ
َ َٓ َۡ
َ �ٰ �
[ ٥ : �ن ة﴾ ] الشعراء
ِِ  ﴿ فأرسل ف ِرعون ِ� ٱلمدا� ِ ِن: �قال ا� تعا

"Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan
(tentaranya) ke kota-kota". (QS asy-Syu'araa: 53).


Tempat penghimpunan tersebut nanti terjadi di Syam,
yang ada pada saat sekarang ini.

Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam hadits hasan yang
diriwayatkan dari Sahabat Mu'awiyah al-Bahzi radhiyallahu 'anhu.
Bahwasannya Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

] (( ِﺎم

َ َ َ
َ ُ َ َ َّ  اﻨﻟَّﻲﺒ
َّْﻮِ الﺸ
َ َ
َ� َ �ِﻴَﺪِه إِﻰﻟ
 )) ﺮ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ ﻗﺎل
�ِ ﺻ
ِ ﺸَُونَ ﻫَﺎﻫُﻨَﺎ وَأوْﻣَﺄ
. [ �اه أﻤﺣﺪ وﺣﺴﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ
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"Mereka semua nanti akan dikumpulkan disana. kemudian beliau
mengisyaratkan tangannya kearah Syam". 15
Namun mereka, akan berkumpul tidak lagi berada diatas
bumi ini, tidak pula dibawah kolong langit ini. Hal itu, sebagimana
ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala:

َۡ َۡ َ ُ َۡ ُ ّ ََۡ
ۡ ّ ْ
ُ َ ّ َ
ح ِد
� ٱ�� ِض وٱ
�  ﴿ يوم ُبَدَل ٱ��ض: �قال ا� تعا
ِ ٰ �َ سَ� ٰ َ� ٰت ۖ َو َ� َر ُزوا َِ ِ ٱل
ّ ۡٱل
[٤ :َهَارِ ﴾ ]سورة إبراهيم

"(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain
dan (demikian pula) langit, dan meraka semuanya berkumpul (di
padang Mahsyar) menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa
lagi Maha Perkasa". (QS Ibrahim: 48).


Padang Mahsyar nanti berwarna putih yang tidak terlihat
bekas hunian diatasnya.

Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam
syarh Muslim. Pada sebuah hadits, Dari Sahl bin Sa'ad
radhiyallahu 'anhu, beliau mencertikan: "Rasulallah Shalallahu
'alaihi wa sallam pernah bersabda:

َ
َ ُ َ َ
ُ َُ َ َ
ََ
ُ
َ  اﻨﻟَّﺎسُ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻰﻠﻋ أَ ْرضٍ َ�ﻴْ َﻀ
َ )): اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
ﺎء
�ﷲ ﺻ
ِ ﻗﺎل رﺳﻮل ا
َ َ َ
ْ َ ّ َ اءَ ﻛَﻘُﺮْﺻَﺔِ اﻨﻟَّﻲﻘ
[ﻴﻬﺎ َﻋﻠ ٌﻢ ِﻷ َﺣ ٍﺪ (( ]واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
ﺮ
�ِ ِ ﻟي َﺲ
ِ

15
. HR Ahmad no: 19160, 40/481. Hadits ini di Hasankan oleh al-Albani dalam
Shahih Targhib wat Tarhib no: 3582.
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"Kelak pada hari kiamat manusia akan digiring ke tanah putih,
bagaikan bulatan yang bersih, yang tak bertanda ada penghuni
sebelumnya". 16


Manusia dihimpun setelah bangkit dari kuburnya
menuju mauqif, lalu dibagi menjadi tiga golongan.

Ada yang naik kendaraan, Sambil berjalan kaki, dan golongan
terakhir berjalan sambil menyeret wajahnya. Hal itu, seperti yang
dikatakan dalam haditsnya Mu'awiyah al-Bahzi, bahwa Nabi
Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ِﺎم

َ َ َ
َ ُ
َ َّ  اﻨﻟَّﻲﺒ
َّْﻮِ الﺸ
َ َ
َ� َ �ِﻴَﺪِه إِﻰﻟ
 )) ﺮ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ ﻗﺎل
�ِ َﺻ
ِ ﺸَُونَ ﻫَﺎﻫُﻨَﺎ وَأوْﻣَﺄ
َ
ُ
. [ �ﻛْﺒَﺎﻧًﺎ وَمُﺸَﺎةً وَﻰﻠ َﻋ ُو ُﺟﻮ ِﻫ�ﻢ (( ] اه أﻤﺣﺪ وﺣﺴﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ

"Mereka semua nanti akan dikumpulkan disana. kemudian beliau
mengisyaratkan tangannya kearah Syam. Mereka ada yang naik
diatas kendaraan, berjalan dengan kaki telanjang, dan berjalan
terbalik menggunakan wajahnya". 17
16F

Golongan pertama: Orang yang naik kendaraan. Mereka adalah
orang-orang beriman yang setelah dibangkitkan dari kuburnya
naik kendaraan menuju padang Mahsyar. Allah Azza wa jalla
berfirman menjelaskan hal itu:

ٗۡ
َ ّ ۡ ُُ ۡ َ َ ۡ َ
ّ �َ � إ
[٨ : لرَ� َوفدا ﴾ ]سورة مر�م
ِ ِ ﴿ يوم �� ٱلُتَق: �قال ا� تعا
16
. HR Bukhari no: 6040. di dalam Bab: Nafkhis Shuur. Muslim no: 4998, dalam
Bab: Fill Ba'ats wan Nusyur wa Shifatil Ardhi Yaumal Qiyamah.
17
. HR Ahmad no: 19160, 40/481. Hadits ini di Hasankan oleh al-Albani dalam
Shahih Targhib wat Tarhib no: 3582.

25

"(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang
takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan
yang terhormat". (QS Maryam: 85).
Sebagaimana yang telah disebutkan dimuka, dari haditsnya
Mu'awiyah al-Bahzi, bahwasannya Nabi Shalallahu 'alaihi wa
sallam bersabda: "Mereka semua nanti akan dikumpulkan,
dengan naik diatas kendaraan..". 18
Dan dalam haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi
Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َ
َ ُ َ َ َّ َ َ ّﻲﺒ
ََ
ُ
َ � َراﻫﺒ
َ  اﻨﻟَّﺎسُ ﻰﻠﻋ ﺛَ َﻼث َﻃ َﺮاﺋ َﻖ َراﻏﺒ
َ )) : اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�
�ﻗﺎل ِ ﺻ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ٍ�َِ ﺑَﻌ
َ ََ ﺑَﻌِ�ٍ وَأَرْ�َﻌَﺔٌ ﻰﻠﻋََ ﺑ
ََ
َ
َ
ﻌِ�ٍ وَﻋَﺮﺸَةٌ ﻰﻠﻋ ﺑ ِﻌ�ٍ (( ]واه اﺒﻟﺨﺎري
َﻰﻠﻋ
وَﺛَﻼَﺛَﺔٌ ﻰﻠﻋ
[ومﺴﻠﻢ
"Manusia akan di kumpulkan (pada hari kiamat) menjadi tiga
golongan, mereka semua berada dalam rasa harap dan cemas.
(ada yang) Dua orang naik onta, tiga orang naik onta, empat
orang naik onta, dan sepuluh orang naik onta". 19
18F

Golongan kedua: Kelompok yang berjalan kaki. Mereka adalah
kaum muslimin yang berbuat maksiat, para pendosa. Mereka
semua, setelah bangkit dari kubur akan berjalan dengan kedua
kakinya menunju padang Mahsyar. Allah Ta'ala berfirman:

18
. HR Ahmad no: 19160, 40/481. Hadits ini di Hasankan oleh al-Albani dalam
Shahih Targhib wat Tarhib no: 3582.
19
. HR Bukhari no: 6041. Dalam bab: Kaifal Hasyr. Muslim no: 5105. Dalam bab:
Fanaai Dunya wa Bayanil Hasyr Yaumal Qiyamah.
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ٗ
ّ �ٰ َ � إ
َ ۡ ُۡ ُ َُ َ
[٨ : َهَنَ َم وِ ۡردا ﴾ ]سورة مر�م
ِ  ﴿ و�سوق ٱلمجرِ ِم: �قال ا� تعا
"Dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka
Jahannam dalam Keadaan dahaga". (QS Maryam: 86).
Dan dalam hadits terdahulu, dimana Nabi Shalallahau 'alaihi
wa sallam bersabda: "Mereka semua nanti akan dikumpulkan
berjalan dengan kaki telanjang..". 20
19F

Golongan ketiga: Golongan yang diseret dengan wajahnya.
Mereka adalah orang-orang kafir, setelah dibangkitkan dari dalam
kuburnya mereka semua akan digiring kepadang Mahsyar,
berjalan terbalik diseret dengan menggunakan wajahnya. Hal itu,
sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Azza wa jalla:

ۡ ٗ
ۡ
ُ
ُ � ُو
ُُ ۡ�َ  ﴿ َو: �قال ا� تعا
ٰ َ َ ِ� ُه ۡم يَ ۡو َم ٱلۡق َِ�ٰ َمة
جوهِ ِه ۡم � ۡم ٗيا َو ُ�� ٗما َو ُص ّماۖ َّأ َوٮ ٰ ُه ۡم
ۡ َ َ ََّ ُ ّ
ٗ ِت ز ۡد َ�ٰ ُه ۡم َسع
[٩ :�� ﴾ ]سورة ا��اء
ِ َهَنَمۖ ُما خب

"Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat
(diseret) atas muka mereka dalam Keadaan buta, bisu dan pekak.
Dan tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam yang tiap
kali nyala api Jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi
mereka nyalanya". (QS al-Israa: 97).
Dan seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik
radhiyallahu 'anhu, beliau menceritakan: "Bahwasannya pernah
ada seseorang yang bertanya kepada Nabi: 'Wahai Nabi Allah,
bagaimana mungkin orang kafir itu diseret dengan mukanya?
20

. HR Ahmad no: 19160, 40/481. Hadits ini di Hasankan oleh al-Albani dalam
Shahih Targhib wat Tarhib no: 3582.
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Beliau menjawab: "Bukankah Dzat yang menjadikan dirinya bisa
berjalan dengan kedua kakinya didunia, mampu untuk
menjadikan dirinya berjalan dengan mukanya pada hari kiamat!?.
Berkata Qatadah, salah seorang perawi hadits; 'Benar, demi
Kemulian Rabb kami'. 21
Selaras dengan ini, adalah haditsnya Abu Hurairah dimuka,
bahwasannya Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

َ
َ ُ
ََ
َ َّ َ اﻨﻟَّﻲﺒ
َ � َراﻫﺒ
َ ُ اﻨﻟَّﺎسُ ﻰﻠﻋ ﺛَ َﻼث َﻃ َﺮاﺋ َﻖ َراﻏﺒ
�
)) :اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ َﺻ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
َ
َ
َ
ُ
َ  ﺑَﻌِ�ٍ وَأَرْ�َﻌ
َ
َ
َﻠﻋََ ﺑَﻌِ�ٍ و ﺛَﻼَﺛَﺔٌ ﻰﻠﻋ
َﺔٌ ﻰﻠﻋ
 ﺑَﻌِ�ٍ وَﻋَﺮﺸَةٌ ﻰﻠﻋََ ﺑ ﻌِ�ٍ وَﺤﺗْ ﺮﺸُ ﺑَﻘِﻴَّﺘَ ُﻬ ْﻢ
ُ َْ ْ َُ َ ُ ْ َُ ُ َ ُ َْ ْ َُ َ ُ ََ ُ َ ُ َْ ْ َُ َ ُ َ ُ ّ
ُ َﺚ أَ ْﺻﺒ
ﺤﻮا
ﻟَﺎر ﺗ ِﻘﻴﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻗﺎلﻮا وﺗ ِبﻴﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﻮا وﺗﺼ ِﺒﺢ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻴ
َْ ُ
[ َ�ُﻤْﻲ ِﺴ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ َﺣﻴْﺚ أم َﺴ ْﻮا (( ] واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
"Manusia akan di kumpulkan (pada hari kiamat) menjadi tiga
golongan, mereka semua berada dalam rasa harap dan cemas.
(ada yang) Dua orang naik onta, tiga orang naik onta, empat
orang naik onta, dan sepuluh orang naik onta. Sisanya akan
digiring oleh neraka, panasnya akan mengiringi qailulah 22 mereka
dimana mereka tidur, ia akan mengiringi menginap dimana
mereka mendapati tempat menginap, dan ia akan terjaga di
mana mereka bangun dari tidurnya, dan ia akan berjalan
mengiringi kemanapun mereka pergi". 23
21F

2F

21

. HR Bukhari no: 6042. Dalam Bab: Kaifal Hasyr.
. Tidur sejenak diwaktu siang.
23
. HR Bukhari no: 6041. Dalam bab: Kaifal Hasyr. Muslim no: 5105. Dalam bab:
Fanaai Dunya wa Bayanil Hasyr Yaumal Qiyamah.
22
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Adapun orang-orang yang beriman maka mereka berharap,
sedangkan para pendosa maka mereka tercekam dalam
kegundahan, dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang
merugi dengan siksa api neraka.


Mereka semua akan dikumpulkan dalam keadaan
telanjang kaki belum dikhitan.

Hal itu, sebagaimana yang ditegaskan dalam haditsnya
Aisyah radhiyallahu 'anha, beliau menceritakan: "Rasulallah
Shalallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

َ
َ
َ ُ
ُ َُ َ َ
َ
َ ُ َ
ُ ْون ُﺣ َﻔ ًﺎة ُﻋ َﺮ ًاة ُﻏ ْﺮﻻً َ� ُﻘﻠ
ﺖ ﻳَﺎ َر ُﺳﻮل
 )) ُْﺮﺸ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ﷲ َﺻ
ِ ﻗﺎل رﺳﻮل ا
ِﻴﻌًﺎ �َﻨْﻈ
َُّ َ ﺎ  ﻋَ�ِﺸَﺔُ اﻷَْمْﺮُ أَﺷَﺪ
ْ َ
ِﻣ ْﻦ
 ﺎ ُﺮُ �َﻌْﻀُﻬُﻢْ إِﻰﻟ َ�ﻌ ٍﺾ ﻗﺎل
َاﻟنِّﺴَﺎءُ وَالﺮِّﺟَﺎلُ ﻤﺟ
َنْ �َﻨْﻈ
ْ َ
[ ُﺮَ �َﻌْﻀُﻬُﻢْ إِﻰﻟ َ�ﻌ ٍﺾ (( ] واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
"Mereka semua akan dikumpulkan dalam keadaan bertelanjang
kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Maka saya tanyakan
pada beliau: "Wahai Rasulallah, laki dan perempuan, nanti
mereka akan saling melihat auratnya satu sama lain? Beliau
mengatakan: 'Wahai Aisyah, perkaranya lebih besar, dari hanya
sekedar melihat auratnya satu sama lain". 24
23F

24
. HR Bukhari no: 6046. Dalam Bab: Kaifal Hasyr. Muslim no: 5102. Dalam Bab:
Fanaai Dunya wa Bayanil Hasyr Yaumal Qiyamah.
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Setelah mereka sampai dipadang Mahsyar, maka turun
perintah agar mereka menunggu sambil berdiri.

Allah Azza wa jalla berfirman:

    .      ﴿ : �قال ا� تعا
[٦-٤ :� ﴾ ]سورة المطفف  

"Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya
mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu)
hari (ketika) manusia berdiri menghadap Allah, Tuhan semesta
alam?. (QS al-Muthaffifiin: 4-6).
Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman:
"Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena
sesungguhnya mereka akan ditanya". (QS ash-Shaffaat: 24).


Mereka terus demikian keadaannya tanpa berubah
sampai datangnya Sang Pemutus yaitu Allah Tabaraka wa
ta'ala.

Hal itu, seperti yang digambarkan dalam ayat, dimana Allah Ta'ala
berfirman:

ۡ ُِ ُ َ ۡ َ
َۡ َ ّ ّ
ُ ِ ك ِمهِۦ َو ُه َو ٱلۡ َع �زُ ٱلۡ َعل
يم ﴾ ]سورة
ۚ �  ﴿ ِنَ َ�َك �ق ِ� بينهم: �قال ا� تعا
ِز
[٧ : ا�مل
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"Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara
mereka dengan keputusan-Nya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha
Mengetahui". (QS an-Naml: 78).
Juga berdasarkan firmanNya Azza wa jalla:

َۡ ُّ َ
َ َُ َ ۡ ض
َ
ُ
َ َّ � ّق� َوٱ
َۡ
ۡ َ ِ � ون
ِين يَ ۡد ُعون ِمن دونِهِۦ � �ق
�� ٍء
ِ  ﴿ وٱَ �ق ِ� ب ِٱ: �قال ا� تعا
ّ
ّ �َ ُه َو
ُ ِيع ۡٱ�َص
َ ّ َِن
ُ لسَ ِم
[٢ :� ﴾ ]سورة �فر
"Dan Allah menghukum dengan keadilan, dan sembahansembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat
menghukum mereka dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya
Allah, Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS
Ghaafir: 20).


Waktu Mereka untuk menunggu adalah selama Lima
Puluh ribu tahun sambil berdiri.

Hal itu berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari
Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau bercerita:
"Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َ
ُ
َ َ
َ
ْ
ّ
َْ ُ َ َ
َ
ﺐٍ وَﻻ ﻓِﻀَّﺔٍ ﻻَ ﻳُﺆَدِي ِﻣﻨ َﻬﺎ
ﺎ ﻣِﻦْ ﺻَﺎﺣِﺐ ذَﻫ
)) :اﷲ َﻋﻠﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ﻗﺎل َر ُﺳﻮل اﷲ ﺻ
ِ
َ
ِ
ِ�َْ ﺎﺋِﺢُ ﻣِﻦْ ﻧَﺎرٍ ﻓَﺄُﺣ
ََّﻴْﻬَﺎ ﻲﻓِ ﻧَﺎرِ ﺟَﻬَﻨ
َﻢ
 ﻋَﻠ
َ
ﺎ إ َﻻّ إِذَا ﺎﻛنَ ﻳَﻮْمُ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺻُﻔِّﺤَﺖْ ﻪﻟَُ ﺻَﻔ
ْ َُ
َ
َ تْ أ
َ �ِﻴﺪَتْ ﻪﻟَُ ﻲﻓِ ﻳَﻮْمٍ ﺎﻛَنَ ﻣِﻘْﺪَارُهُ ﻤﺧْﺴ
ُ ﻜ َﻮى ﺑ َﻬﺎ َﺟﻨَْﺟَﺒِيﻨُﻪُ وَﻇَﻬْﺮُه
�
َُ ﻠﻛَّﻤ
�ﻴ
ُ َﺎ ﺑﺮَد
ِ
ِ
َ
ب
ﺔٍ ﺣَﻰﺘَّ �ُﻘْﻰﻀَ �َ�َْ اﻟْﻌِﺒ
ّ
َ
ََِ ﺎدِ �َ�ََى ﺳ
ﺎر (( ]رواه
ِ
ِ َﻴﻠَﻪُ إﻣَّﺎ إِﻰﻟَ اﺠﻟْ ﻨَّﺔِ وَ�ِﻣّﺎ إِﻰﻟَ اﻨﻟ
[ مﺴﻠﻢ
31

"Tidaklah, seorang yang mempunyai harta emas dan perak yang
tidak ia tunaikan kewajibannya (tatkala didunia) melainkan pada
hari kiamat kelak akan dibuatkan baginya seterika dari
lempengan neraka yang dicelup kedalam nereka, lalu
diseterikakan kesamping kiri dan kanan, serta punggungnya.
Apabila telah dingin maka dikembalikan lagi seperti semula, pada
suatu hari yang sama dengan Lima puluh ribu tahun lamanya, hal
itu dialami sampai diputuskan perkaranya para hamba (Oleh
Allah) sehingga dia dapat melihat jalannya, apakah ke surga atau
ke neraka". 25
Dalam terusan hadits di atas dikatakan:

َ َ َ َ َ
َ َ َْ َ ُ
ُ َُ َ َ
َ َ
َ ْ َ
ﺐ ِإﺑِﻞٍ َوﻻ َ�ﻘ ٍﺮ َوﻻ �ﻨَ ٍﻢ ﻻ
ِ  )) ﻣﺎ ِﻣﻦ ﺻ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ َوﺳﻠ َﻢ
ِ ﺎﺣ
َ َْ
َْ َ
َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ْ ُ َْ َ َ
َ
ٍ َدِّي ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺣَﻘّﻬَﺎ إِذَا ﺎﻛن ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﺑ ِﻄﺢ لﻬﺎ ﺑِﻘ
ﺎع ﻗ ْﺮﻗ ٍﺮ � َﻄ ُﺆ ُه ﺑِﺄﺧﻔﺎ ِﻓ َﻬﺎ َوأﻇﻼ ِﻓ َﻬﺎ
َ
َ ﺎ ﻲﻓِ ﻳَﻮْمٍ ﺎﻛَنَ ﻣِﻘْﺪَارُهُ ﻤﺧْﺴ
َ
�
ّﻪُ ﺑِﺄَﻓْﻮَاﻫِﻬَﺎ ﻠﻛَُّﻤَﺎ مَﺮَّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ أُوﻻَﻫَﺎ رُدَّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ أُﺧْﺮَاﻫ
ِ
ْ
َِّ ﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨ َّﺔِ وَ�ِﻣ
َ
َ  �َ�ََى ﺳ
َب
ّ
ِﻴﻠﻪُ إِﻣَّﺎ إ
ﻌِﺒَﺎد
ﺎر (( ] رواه
ِ َﻨَﺔٍ ﺣَﻰﺘّ �ُﻘْﻰﻀَ �َ�َْ اﻟ
ِ َِﻰﻟَ اﻨﻟ

[ مﺴﻠﻢ
"Tidaklah, seorang yang mempunyai harta onta, atau sapi dan
kambing yang dia tidak tunaikan kewajibannya (ketika didunia)
melainkan pada hari kiamat kelak mereka semua akan
menginjak-injak mencakar serta menginggitnya, tatkala sembuh
yang pertama maka dikembalikan seperti semula. Pada hari yang
sama dengan Lima puluh ribu tahun lamanya, hal itu sampai

25

. HR Muslim no: 1647. Dalam Bab: Itsmi Maani'iz Zakat.
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diputuskan perkaranya para hamba (oleh Allah) sehingga pada
akhirnya dia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka". 26

Menengok Keadaan Manusia Dipadang Mahsyar
Keadaan manusia pada saat itu, sangat beragam jenisnya, sesuai
dengan tingkat amalannya waktu didunia. Diantaranya adalah:
1. Ada yang berdiri dibawah sinar mentari yang begitu panas,
sehingga peluh dan keringat membasahi tubuhnya.
Hal itu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah
hadits shahih yang diriwayatkan dari Sahabat Miqdad bin Aswad
radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Aku pernah mendengar
Rasulallahu Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ُ َُ َ َ
َّ )) �َ ا لﺸَّﻤْﺲُ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻣ ﻦْ اﺨﻟَْﻠْﻖِ ﺣَﻰﺘ:اﷲ َﻋﻠَﻴْﻪ َو َﺳﻠَ َﻢ
ُ �َ ﻮل اﷲ َﺻ
ﻗﺎل رﺳ
ِ
ِ
ْ
َ
ََ
ْ
َْ َ
َْ َ
ْ
َ
َ
ْ ُ َ ُ َ
ﻴﻞ
ِ  ﻓﻮ ا:  َﺎلَ ﺳُﻠَﻴْﻢُ �ْﻦُ ﺎﻋ ِم ٍﺮ-، ٍار ِﻣﻴﻞ
ِ ﺗ�ﻮن ِﻣﻨﻬﻢ ﻛ ِﻤﻘﺪ
ِ ﷲ ﻣﺎ أد ِري ﻣﺎ �ﻌ ِ� ﺑِﺎل ِﻤ
َْ ََ
َ
ّ
ْ َ
َ َ َُْْ
ُ َ َْ ُ
ْ َ ََ
أ َم َﺴﺎﻓﺔ اﻷ ْر ِض أ ْم ال ِﻤﻴ
ﻜُﻮنُ اﻨﻟَّﺎسُ ﻰﻠﻋ ﻗﺪ ِر
: ﻗﺎل- �
ﺤﻞ ﺑِ ِﻪ اﻟﻌ
 اﺬﻟَي ﺗ�ﺘ
ِ
َْ ْ َ
َ
ْﻤَﺎلِﻬِﻢْ ﻲﻓِ اﻟْﻌَﺮقِ ﻓَﻤِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَ�ُﻮنُ إِﻰﻟَ ﻛَﻌْﺒَﻴْﻪِ وَﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَ�ُﻮنُ إِﻰﻟ ُرﻛ َﺒتﻴ ِﻪ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ ْ
ً َ ﻟْﻌَﺮَقُ إِﺠﻟ
َ  َوأَ َﺷ: ﻗَ َﺎل.ﺎﻣﺎ
َﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَ�ُﻮنُ إِﻰﻟ َﺣﻘ َﻮ�ْ ِﻪ َو ِﻣﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳُﻠ ِﺠ ُﻤﻪ
ﺎر َر ُﺳﻮل
َ
[  ِﻴَﺪِهِ إ ﻰِﻟ ِ�ﻴ ِﻪ (( ]رواه مﺴﻠﻢِ اﷲ

26

. HR Muslim no: 1647. Dalam Bab: Itsmi Maani'iz Zakat.
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"Matahari akan didekatkan kepada makhluk kelak pada hari
kiamat, sampai ada diantara mereka yang jaraknya sejauh satu
mil -(berkata Sulaim bin Amir, salah seorang perawi hadits ini;
'Demi Allah, aku tidak tahu apakah yang dimaksud dengan mil itu
adalah jarak yang ada didunia atau yang dimaksud yaitu sejauh
mata memandang')-. Rasulallah meneruskan; 'Adapun keringat
mereka maka sesuai dengan amalan yang ia kerjakan ketika
didunia, di antara mereka ada yang sampai lututnya, ada yang
sampai betisnya, ada yang sampai dipinggangnya, bahkan ada
yang sampai kemulutnya. Berkata rawi; 'Dan Rasulallah
mengisyaratkan dengan tangan ke mulutnya". 27
Dalam hadits lain disebutkan, dari Abu Hurairah radhiyallah
'anhu, bahwasannya Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam
bersabda:

َ َُ َ َ
َ  )) َﺮقُ اﻨﻟَّﺎسُ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺣَﻰﺘَّ ﻳَ ْﺬ َﻫ:اﷲ َﻋﻠَﻴْﻪ َو َﺳﻠَ َﻢ
ُ �َ ﻮل اﷲ َﺻ
ﺐ
ﻗﺎل رﺳ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ ْ
ً
ﻢْ ﻲﻓِ اﻷَْرْضِ ﺳَﺒْﻌِ�َ ذِرَاﺎﻋ َ�ُﻠْﺠِﻤُﻬُﻢْ ﺣَﻰﺘَّ �ﺒﻠﻎ آذا� ُﻬ ْﻢ(( ] واه اﺒﻟﺨﺎري و
َﺮ�ُﻬ
[ مﺴﻠﻢ
"Kelak pada hari kiamat seluruh manusia mengucurkan keringat,
sampai-sampai ada yang keringatnya membasahi bumi tujuh
puluh dira', sehingga menutupi mereka sampai ketelinganya". 28
27F

27
28

. HR Muslim no: 5108. Dalam Bab: Fii Shifati Yaumil Qiyamah.
. HR Bukhari no: 6051. Muslin no: 5107. Dalam Bab: Fii Shifati Yaumil Qiyamah.
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2. Di antara mereka ada yang berdiri dibawah mentari disetrika
dengan api neraka.
Hal itu berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari
Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau bercerita:
"Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َ
َ ُ َ َ
ُ
َ َ
َ
ْ
ّ
َ
ﺐٍ وَﻻ ﻓِﻀَّﺔٍ ﻻَ ﻳُﺆَدِي ِﻣﻨ َﻬﺎ
ﺎ ﻣِﻦْ ﺻَﺎﺣِﺐ ذَﻫ
)) :اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ﻗﺎل َر ُﺳﻮل اﷲ ﺻ
ِ
َ
ِ
ِ�َْ ﺎﺋِﺢُ ﻣِﻦْ ﻧَﺎرٍ ﻓَﺄُﺣ
ََّﻴْﻬَﺎ ﻲﻓِ ﻧَﺎرِ ﺟَﻬَﻨ
َﻢ
 ﻋَﻠ
َ
ﺎ إ َﻻّ ِإذَا ﺎﻛنَ ﻳَﻮْمُ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺻُﻔِّﺤَﺖْ ﻪﻟَُ ﺻَﻔ
ْ َُ
َ
َ تْ أ
َ �ِﻴﺪَتْ ﻪﻟَُ ﻲﻓِ ﻳَﻮْمٍ ﺎﻛَنَ ﻣِﻘْﺪَارُهُ ﻤﺧْﺴ
ُ ﻜ َﻮى ﺑ َﻬﺎ َﺟﻨْﺒُ ُﻪ يﻨُﻪُ وَﻇَﻬْﺮُه
�
ُ َﺎ ﺑﺮَد
َُ ﻠﻛَّﻤ
�ﻴ
ِ
ِ
َ
ب
ﺔٍ ﺣَﻰﺘَّ �ُﻘْﻰﻀَ �َ�َْ اﻟْﻌِﺒ
ّ
َ
ََِ ﺎدِ �َ�ََى ﺳ
ﺎر (( ]رواه
ِ
ِ َﻴﻠَﻪُ إﻣَّﺎ إِﻰﻟَ اﺠﻟْ ﻨَّﺔِ وَ�ِﻣّﺎ إِﻰﻟَ اﻨﻟ
[ مﺴﻠﻢ
"Tidaklah, seorang yang mempunyai harta emas dan perak yang
tidak ia tunaikan kewajibannya (tatkala didunia) melainkan pada
hari kiamat kelak akan dibuatkan baginya seterika dari
lempengan neraka yang dicelup kedalam nereka, lalu
diseterikakan kesamping kiri dan kanan, serta punggungnya.
Apabila telah dingin maka dikembalikan lagi seperti semula, pada
suatu hari yang sama dengan Lima puluh ribu tahun lamanya, hal
itu dialami sampai diputuskan perkaranya para hamba (Oleh
Allah) sehingga dia dapat melihat jalannya, apakah ke surga atau
ke neraka". 29
28F

29

. HR Muslim no: 1647. Dalam Bab: Itsmi Maani'iz Zakat.
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3. Ada yang menelungkup dibawah injakan kaki binatang
sembari digigiti olehnya.
Seperti yang telah disebutkan dalam haditsnya Abu Hurairah
radhiyallahu 'anhu, ia berkata: 'Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa
sallam bersabda:

َ َ َ َ َ
ُ َُ َ َ
َ َ
َ ْ َ
ََ َ َْ َ ُ
ﺐ إِﺑِﻞٍ َوﻻ َ�ﻘ ٍﺮ َوﻻ �ﻨَ ٍﻢ ﻻ
ِ  )) ﻣﺎ ِﻣﻦ ﺻ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ َوﺳﻠﻢ
ِ ﺎﺣ
َ َْ
َْ َ
َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ْ ُ َْ َ َ
َ
ٍ َدِّي ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺣَﻘّﻬَﺎ إِذَا ﺎﻛن ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﺑ ِﻄﺢ لﻬﺎ ﺑِﻘ
ﺎع ﻗ ْﺮﻗ ٍﺮ � َﻄ ُﺆ ُه ﺑِﺄﺧﻔﺎﻓِ َﻬﺎ َوأﻇﻼﻓِ َﻬﺎ
ََُّﻌَﻀُّﻪُ ﺑِﺄَﻓْﻮَاﻫِﻬَﺎ ﻠﻛ
َ
َ ﺎ ﻲﻓِ ﻳَﻮْمٍ ﺎﻛَنَ ﻣِﻘْﺪَارُهُ ﻤﺧْﺴ
َ
�
 ﻋَﻠَﻴْﻪِ أُوﻻَﻫَﺎ رُدَّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ أُﺧْﺮَاﻫ
َﻤﺎ
ِ
َ
ب
ﺔٍ ﺣَﻰﺘَّ �ُﻘْﻰﻀَ �َ�َْ اﻟْﻌِﺒ
ّ
َ
ََِ ﺎدِ �َ�ََى ﺳ
ﺎر (( ]رواه
ِ
ِ َﻴﻠَﻪُ إﻣَّﺎ إِﻰﻟَ اﺠﻟْ ﻨَّﺔِ وَ�ِﻣّﺎ إِﻰﻟَ اﻨﻟ
[ مﺴﻠﻢ
"Tidaklah, seorang yang mempunyai harta onta, atau sapi dan
kambing yang dia tidak tunaikan kewajibannya (ketika didunia)
melainkan pada hari kiamat kelak mereka semua akan
menginjak-injak mencakar serta menginggitnya, tatkala sembuh
yang pertama maka dikembalikan seperti semula. Pada hari yang
sama dengan Lima puluh ribu tahun lamanya, hal itu sampai
diputuskan perkaranya para hamba (oleh Allah) sehingga pada
akhirnya dia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka". 30
29F

4. Dan tidak sedikit pula yang berada dibawah naungan arRahman Tabaraka wa Ta'ala.

30

. HR Muslim no: 1647. Dalam Bab: Itsmi Maani'iz Zakat.
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Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang
masyhur, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasannya
Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ُ َُّ ﻇِﻞَّ إِﻻَّ ﻇِﻠ
َ
ُ  )) َﺒْﻌَﺔٌ ﻳُﻈِﻠُّ ُﻬ ُﻢ:اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّ َﻢ
:ﻪ
اﷲﻇِﻠِّﻪِ ﻳَﻮْمَ ﻻ
َ ُ ََ
ُ ْ ُ َ ْ
َ َ َ ََ ّ
َ ُ
َ َْ
َ ِ ﺎد ِة ا
ﺟﻼ ِن
 ور، ﺎﺟ ِﺪ
 َﺷَﺎبٌ �ﺸﺄ ﺑِ ِﻌﺒ، ﺎم اﻟ َﻌﺎ ِدل
اﻹﻣ
ِ  رﺟُﻞٌ ﻗَﻠْﺒُﻪ ﻣُﻌَﻠ، ﷲ
ِ ّﻖٌ ﻲﻓ الﻤﺴ
ِ
َ
َ
َ
ْ ُ ْ َ َ ٌ ُ َ َ ْ َ َ َّﺎﺑ َ  ﻲﻓِ اﷲِ اﺟْﺘَﻤَﻌَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ�َﻔَﺮ
َ
َ
ّﺎ
، ﺎل
ٍ  ورﺟﻞ د�ﺘﻪ امﺮأٌ ذَاتُ ﻣَﻨْﺼِﺐٍ وَﻤﺟ، ﻗﺎ ﻋﻠﻴ ِﻪ
َ
ََْ َ
ُ َ ّ َ ََ
َ َ َ
ُْ ُُ
َ ﺎف
َﺟُﻞٌ ﺗَﺼَﺪَّقَ ﺑِﺼَﺪﻗﺔٍ ﻓَﺄﺧْﻔَﺎﻫَﺎ ﺣَﻰﺘَّ ﻻ �ﻌﻠ َﻢ ﻳَ ِﻤﻴﻨﻪ َﻣﺎ �ﻨ ِﻔ ُﻖ
، اﷲ
 ِ�ِ أﺧ:�ﻘﺎل
َرَﺟُﻞٌ ذَﻛ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُُ
[ ]واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ.. ((  �ﻔﺎﺿﺖ �ﻴﻨ ُﺎه، َﺮَ اﷲَ ﺧَﺎﻴﻟًﺎ
، ِﻤَﺎﻪﻟ
ِ
"Ada tujuh golongan yang akan berada dibawah naungan Allah,
pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganNya. (mereka
adalah) Imam yang adil, pemuda yang gemar ibadah, orang yang
hatinya selalu merindukan masjid, dua orang yang berkumpul
karena Allah dan berpisah karena Allah, dan seorang pria yang
diajak zina oleh wanita yang cantik jelita, lalu mengatakan:
'Sungguh aku takut kepada Allah', orang yang bersedekah
sembunyi-sembunyi, sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya
apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan orang yang
menyebut nama Allah tatkala sendirian matanya menangis
(karena takut)". 31
30F

31

. HR Bukhari dalam Bab: Fadhlu man Jalasa fiil Masjid Yantadhirus Sholat.
Muslim dalam Bab: Fadhlu Ikhfaa'is Shodaqoh.
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5. Di antara mereka ada yang berada dibawah naungan
sedekahnya.
Berdasarkan sebuah hadits, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu
'anhu, beliau berkata: 'Aku mendengar Rasulallah Shalallahu
'alaihi wa sallam pernah bersabda:

ُ ُ َ َ ََّ ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
َ ُْ
َ َ
ﺘِﻪ ﺣَﻰﺘَّ �ﻔ َﺼﻞ
�ََّ رَﺳُﻮلَ اﷲِ ﺻ
ِ ﻓ ِﻇﻞِّ ﺻَﺪﻗ
ِ  )) امْﺮِئٍ ﻲ:ﻢ �ﻘﻮل
َ
َ َ
َ
ّ
[ﺎس (( ]واه أﻤﺣﺪ
ِ َ�َْ اﻨﻟ
ِ َّ ْ�َﻢ �َ�َْ اﻨﻟ:ﺎس أ ْو ﻗﺎل
"Tiap insan akan berada dibawah naungan sedekahnya, sampai
dipisah antara sesama insan. Atau beliau mengatakan; 'Sampai
dihukumi manusia". 32
31F

Setelah berlalu waktu yang begitu panjang tersebut, yang
penuh dengan kegalutan dan kesulitan menunggu dipadang
Mahsyar, maka selanjutnya:


Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan manusia untuk
mencari Syafa'at.

Kejadian yang menegangkan tersebut, tergambar dengan
jelas dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwasannya
Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َ
َ ُ َ َ َّ َ اﻨﻟَّﻲﺒ
َ
ْ
َ
َا ﺎﻛَنَ ﻳﻮْمُ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣ
 اﻨﻟَّﺎسُ �َﻌْﻀُﻬُﻢْ ﻲﻓ َ�ﻌ ٍﺾ
ﺔِ ﻣَﺎج
)) :اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ ﺻ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ََُ َ ّ
ُ َ
ُ ْ َ ْ
َ ُ ْ
َ � ْﻢ ﺑﺈﺑ ْ َﺮا ِﻫ
ﻴﻢ
�ﻦ ﻋﻠﻴ
ِ َﺄْﺗُﻮنَ آدَمَ � ﻴَﻘُﻮلﻮنَ اﺷْﻔَﻊْ ﻨﻟََﺎ إِﻰﻟَ رَ�ِﻚ �ﻴﻘﻮل لﺴﺖ لﻬﺎ َوﻟ
ِِ
32

. HR Ahmad no: 17333, 27/568.
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ُ َ ُ ََّﺈِﻧ
َ
َ
ُ َّ ﻓَﺈِﻧ
َ
َ َ ﺄْﺗُﻮنَ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ �َﻴﻘُﻮلُ لَﺴْﺖُ لَﻬ
�ِﻦْ ﻋَﻠﻴْ�ُﻢْ ﺑِﻤُﻮﻰﺳَ ﻪ
ﺎ وَﻟ
ﻪ ﺧ ِﻠﻴﻞ ّﻤﺣَْﻦِ �َﻴ
َ
ُ ُ ُ َّ ﻓَﺈِﻧ
َ
َ َ ﻢُ ا�َِّ �َﻴَﺄْﺗُﻮنَ مُﻮﻰﺳَ �َﻴﻘُﻮلُ لَﺴْﺖُ لَﻬ
ﷲ
ِ ﺎ وَﻟ�ِﻦْ ﻋَﻠﻴْ�ُﻢْ ﺑِﻌِيﻰﺴَ ﻪ روح ا
ُ ََُ
ُ ََُ َ
َُْ َ
َّﻮل ل َ ْﺴُ لَﻬَﺎ وَﻟَ�ِﻦْ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ ﺑِﻤُﺤَﻤ
ﻮ� ﻓﺄﻗﻮل
َ� َِﻤَﺘُﻪُ �َﻴَﺄْﺗُﻮنَ ﻋِيﻰﺴ �ﻴﻘ
ِ  �ﻴﺄﺗ ٍﺪ
َ ْ ﻬَﺎ ﻓَﺄَﺳْﺘَﺄْذِنُ ﻰﻠﻋََ رَ�ِّ َ�ﻴُﺆْذَنُ ﻲﻟِ وَ�ُﻠْﻬِﻤُ� �ََﺎﻣِﺪَ أَﻤﺣَْﺪُهُ ﺑِﻬَﺎ ﻻَ ﺤﺗَْﺮﻀ ُُ�ِ اﻵْنَ ﻓَﺄَﻤ
ﺣ ُﺪ ُه
ِ
ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ََّ ُ َ ً َ َ ُ ُ َ �َُﻤ
َ
َ ِ ﻠْﻚَ الْﻤَﺤ
ﺪ ار�ﻊ رأﺳﻚ وﻗﻞ �ﺴﻤﻊ لﻚ وﺳﻞ
ﺎﺟﺪا �ﻴﻘﻮل ﻳ
ِ ﺎﻣِﺪ وَأﺧِﺮُّ ﻪﻟ ﺳ
ِﺘ
َُّﻌْﻂ  وَاﺷْﻔَﻊْ �ُﺸَﻔ
[ ْﻊ (( ]واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
َ
"Pada hari kiamat kelak manusia berbondong-bondong
mendatangi Adam, lalu memelas kepadanya dengan
mengatakan: 'Mintakanlah syafa'at kepada Rabbmu'. Namun
beliau beralasan, Itu bukan bagianku, akan tetapi datanglah
kalian kepada Ibrahim, sesungguhnya beliau adalah kekasih Allah,
lanjutnya. Lalu mereka mendatangi Ibrahim, dan beliau
mengatakan; 'Aku tidak sanggup, datanglah kepada Musa,
sesungguhnya dia adalah kalimu Rahman (orang yang diajak
bicara oleh Allah), maka mereka mendatangi Musa, akan tetapi
beliau mengatakan: 'Aku tidak mampu', namun pergilah kalian ke
Isa, sesungguhnya dia adalah ruh dan kalimatnya Allah'.
Selanjutnya mereka mendatangi Isa, beliau mengatakan; 'Itu
bukan bagianku, akan tetapi pergilah kalian kepada Muhammad'.
Mereka kemudian mendatangiku, maka aku katakan; 'Akulah
yang akan maju'. Lalu aku meminta izin kepada Rabbku, dan
diizinkan. Kemudian aku diilhami dengan puji-pujian yang aku
haturkan, yang belum aku ketahui sekarang. Maka aku memuji
dengan puji-pujian tersebut sambil sujud'. Lalu Allah berfirman;
'Wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan maka akan
39

didengarkan, mintalan pasti akan diberi, berilah syafa'at maka
akan dikabulkan". 33


Setelah Allah Ta'ala Mengizinkan Nabi Muhammad
meminta syafa'at serta mengabulkannya, maka datanglah
Allah ke tempat perhimpunan tersebut.

Allah Ta'ala berfirman:
"Dan datanglah Tuhanmu sedang Malaikat berbaris-baris". (QS
al-Fajr: 22).
Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman:

ََ ۡ ََ
ّ
ُ ٰ�َِ ت ۡٱ�َ� ُض ب ُنور َر ّ� َها َو ُوضِ َع ٱلۡك
ٓ ْ ب َوجا
ي َء ب ِٱَّب ِ ِ�ۧ َن
 ﴿ وأ: �قال ا� تعا
ِ �ق
ِ
ِ ِ ِ
ّ َ
ّ َ
َ ُ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ّ َۡ
ۡ َوُ�ِي
ۡ َت ُُ ّ َ� ۡفس َّا َعمل
َت َو ُهو
َ ِ ُشُ َه َدا ٓءِ َوق
وٱ
 و٦ � بَيۡ َن ُهم ب ِٱ� ِق وهم � �ظلمون
ِ
ٖ
َ َُ َۡ َ َُۡ َ
[69-70 :أعلم بِما �فعلون ﴾ ]الزمر

"Dan terang benderanglah bumi (padang Mahsyar) dengan
cahaya (keadilan) Rabbnya, dan diberikanlah buku (perhitungan
perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah Para Nabi dan
saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil,
sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap
jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih
mengetahui apa yang mereka kerjakan". (QS az-Zumar: 69-70).

33
. HR Bukhari no: 6956. Dalam Bab: Kalami Rabb Azza wa jalla Yaumil Qiyamah.
Muslim no: 286. Dalam Bab: Fii Qaulin Nabi Ana Awalun Naasi Yusyfa'u fiil Jannah.

40

Lalu di nampakan setiap amalan para hamba, tatkala
didunia.
Hal sebagaimana yang tertera di dalam firman Allah Azza wa jalla:


ُ َ ۡ َ ّ ّ ّ َۡ
ُ ََ ُ َ َ َ َ َ
ُ ِخ َما ُك
نت ۡم
ق ِنَا ُنَا �ستنس
� ِ � ﴿ � ٰذا كِ�ٰ ُبنا ين ِطق عل ۡي�م ب ِٱ: �قال ا� تعا
َ ُ َ
[29 :� ۡع َملون ﴾ ]ا�اثية

"(Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan
terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh
mencatat apa yang telah kamu kerjakan". (QS al-jaatsiyah: 29).
Dan juga firmanNya:

َ
ۡ َ َ ّ َ �َ
ۡ
ُۡ
ُ
ٰ
ٰ ٓ ��ن �ل َز ۡم َ�ٰ ُه
َِ� ِ َرهُۥ ِ� � ُنقِهِۖۦ َو� ِر ُج ُ�ۥ يَ ۡو َم ٱلقِ َ�ٰ َمة
ٍ ۡ ِ  ﴿ ُ إ: �قال ا� تعا
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
َ َ َ
َ
َ ََٰ َ ۡ
َ ٰ كك
ٗ س
ً ُك َِ�ٰ ٗبا يَلۡ َقٮ ٰ ُه َمنش
:يبا ﴾ ]ا��اء
 ٱقرأ كِ�ب١ ورا
ِ سك ٱ�َ ۡوم عل ۡيك َح
ِ � بِنف
[13-14

"Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal
perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. dan
Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang
dijumpainya terbuka. "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri
pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu". (QS al-Israa':
13-14).


Tatkala manusia melihat catatan amalannya mereka
semua mengakuinya.

Allah Azza wa jalla menjelaskan hal itu dalam firmanNya:

ۡ َ ۡ ۡ
َ ُ ُ
َ مُش ق
ُ ٰ�َِ  ﴿ َو ُوضِ َع ٱلۡك: �قال ا� تعا
ّ �
َ َ �َ ب
ِمَا �ِيهِ َو َ�قولون
ِ ِ�ى ٱل ُمج ِر ِم� ف
ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ٓ ّ ًَ َ َ َ َٗ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ َََ ۡ َ َ
ب � �غادِر صغِ�ة و� كبِ�ة ِ�َ أحصٮها ۚ ووجدوا ما ع ِملوا
ِ ٰ�ِ� ٰو�لتنا ما ِل �ٰذا ٱلك
ٗ َ َ ّ ُ َۡ ََ ٗ َ
[49 :َ�ُك أ َحدا ﴾ ]الكهف
ا��ۗ و� �ظل ِم
ِ ح
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"Dan diletakkanlah Kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang
bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan
mereka berkata: "Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak
meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan
ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah
mereka kerjakan ada (tertulis). dan Rabbmu tidak Menganiaya
seorang pun". (QS al-Kahfi: 49).


Namun ketika mereka semua sudah mengakuinya,
mereka berbalik mengingkarinya.

Allah Ta'ala berfirman:

ۡ ّ
ّ
َ ّ َ َٰ
ّ �� ُن يَ ۡوَ�ِذۢ ب َما
ّ ك يَ ۡو َم� ٍذ ٱل ۡ ُم ۡس
ٰ َ �ِ ُنَبَ ُؤا ْ ٱ
١ َُقَر
َدَ َم َأَخَ َر
ِ
ِ ِ
ِ � ﴿ إِ� ر: �قال ا� تعا
َ
ۡ
َ
ۡ َ َٰ َ ُ ٰ َ ۡ َ
َ
ٞ
َ
َ
َ
َ ِسهِۦ بص
َ � معاذ
ٰ  َول ۡو �ل١ �ة
[12-15 :ِيرهُۥ ﴾ ]القيامة
 ب ِل ٱ ِ���ن١
ِ � �ف

"Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.
Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah
dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu
menjadi saksi atas dirinya sendiri. Meskipun dia mengemukakan
alasan-alasannya". (QS al-Qiyaamah: 12-15)


Bila keadaannya seperti itu, maka Allah menghadirkan
bukti yang akan bersaksi atas perbuatannya.

Apabila manusia sudah mengakui perbuatannya tatkala
didunia, kemudian mereka mengelak maka Allah menghadirkan
bukti konkrit dengan mendatangkan saksi-saksi, diantara saksisaksi tersebut yaitu:
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a. Angggota Badan
Ia dihadirkan sebagai saksi atas perbuatan yang pernah
dilakukannya ketika didunia, hal itu, sebagaimana yang termaktub
dalam firman Allah Azza wa jalla:

َ ٓ ّ َ ُ
ُ َ
َۡ َٰٓ ُ َۡ َ َۡۡ
َۡ
 ﴿ ٱ�وم �ت ِم: �قال ا� تعا
َ أف َ� ٰهِ ِه ۡم َوت�ل ِ ُم َنا �يۡدِي ِه ۡم َو�ش َه ُد أ ۡر ُجل ُهم ب ِ َما
َ
ۡ ْ ُ َ
[٦ :س ُبون ﴾ ]سورة �س
ِ �َ�نوا ي

"Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada
Kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian
terhadap apa yang dahulu mereka usahakan". (QS Yaasiin: 65).
Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman:

َ
َ َ َٓ َ َ ٰٓ َ
ُ ُ ُ
ُ َ َ
جا ُءوها شهِ َد َعل ۡي ِه ۡم َس ۡم ُع ُه ۡم َو�بۡ� ٰ ُره ۡم َو ُجلودهم ب ِ َما
 ﴿ �ّ إِذا ما: �قال ا� تعا
ْ ُ َ
َ ُ
[٢ :�نوا َ� ۡع َملون ﴾ ]سورة فصلت

"Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran,
penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka
tentang apa yang telah mereka kerjakan". (QS Fushshilat: 20)
b. Para malaikat yang kita telah diperintahkan untuk
mengimani adanya, dengan masing-masing tugas yang
mereka pikul. Seperti halnya:
Yang pertama: Malaikat yang ditugaskan untuk mencatat semua
ucapan kita. Hal itu seperti yang tertera dalam firman Allah Ta'ala:

ۡ َ َ ََُّۡ ّ ۡ
ّ
ُ ۡ
ٞ َ
َ
 َّا يَلفِظ١ ٱلش َما ِل قعِيد
ِ � َوع ِن
ِ  ﴿ إِذ َتَلَ�َ ٱلمتل ِقي: �قال ا� تعا
ِ ان ع ِن ٱ�َ ِم
ٌ �ِمن قَ ۡول َّ َ َ�يۡهِ َر
[١-١ : ِيب َعتِيد ﴾ ]سورة ق
�ِ ٍ
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"(Yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya,
seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah
kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di
dekatnya Malaikat pengawas yang selalu hadir". (QS Qaaf: 1718).
Kedua: Para Malaikat yang ditugasi untuk mencatat segala
perbuatan kita. Allah Azza wa jalla berfirman menegaskan hal
tersebut dalam ayatNya:
"Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu
itu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS alInfithaar: 11-12).
Ketiga: Para Malaikat yang bertugas mencatat sholat lima waktu
yang dihadirinya. Berdasarkan sebuah hadits shahih yang
diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallah 'anhu, bahwa Nabi
Shalallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

َ
َ ْ
َ
ٌ َ
ْ ََّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ِ�َﺔٌ ﺑِﺎلﻠ
ْ َ ُ َ َ َّ َ اﻨﻟَّﻲﺒ
ﻴ ِﻞ َو َمﻼﺋِ�ﺔ
 )) ال َﻤﻼﺋِ�ﺔ �ﺘﻌﺎ�ﺒﻮن مﻼ:اﷲ َﻋﻠﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ ﺻ
ّ
ْ
ُ َ
ُ
َ
ﻳﻦ ﺑَﺎﺗﻮا ِ�ﻴ� ْﻢ
َِ �ُﻢَّ �َﻌْﺮُجُ إِﻴﻟَْﻪِ اﺬﻟ
َﺎرِ و�َْﺘَﻤِﻌُﻮنَ ﻲﻓِ ﺻَﻼَةِ اﻟْﻔَﺠْﺮِ وَﺻَﻼَةِ اﻟْﻌَﺮﺼ
ِ
ُ َ ْ َ َ َ ُّﻴَﻘُﻮلُﻮنَ ﺗَﺮَ�ْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻳُﺼَﻠ
َ� َيَﺴْﺄَلُﻬُﻢْ وَﻫُﻮَ أَﻋْﻠَﻢُ �َﻴَﻘُﻮلُ ﻛَﻴْﻒَ ﺗَﺮَ�ْﺘُﻢْ ﻋِﺒَﺎدِي
ﻮن َوأﺗيﻨﺎﻫ ْﻢ
َ ُُّﺼَﻠ
[ ﻮن (( ] واه اﺒﻟﺨﺎري
"(Ada para malaikat yang bergantian tugas), yaitu malaikat
malam dengan malaikat siang. Mereka biasanya berkumpul pada
waktu sholat shubuh dan sholat ashar, kemudian para malaikat
malam naik kelangit menghadap Allah, lalu Allah bertanya pada
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mereka. Sedangkan Dia Maha Mengetahui, Allah bertanya
bagaimana keadaan para hambaKu ketika kamu tinggalkan.
Mereka menjawab; 'Kami tinggalkan mereka dalam keadaan
sholat dan kami jumpai mereka pun sedang sholat". 34
Keempat: Para malaikat yang ikut hadir pada waktu sholat jum'at
untuk mencatat amal kebajikan. Hal itu berdasarkan haditsnya
Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasannya Nabi Shalallahu
'alaihi wa sallam bersabda:

َ
َ ُ َ َ َّ َ َ ّﻲﺒ
َ
ُ
َ ّ ُِ ﻳَﻮْمُ اﺠﻟْ ﻤُﻌَﺔِ ﺎﻛَنَ ﻰﻠﻋََ ﻞﻛ
ََْ ْ
اب
 )) ﻛَن:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ﻗﺎل ِ ﺻ
ِ ﺑﺎبٍ ِﻣﻦ أﺑﻮ
َ ﻤَﺴْﺠِﺪِ الْﻤَﻼَﺋِ�َﺔُ ﻳَ�ْﺘُﺒُﻮنَ اﻷَْوَّلَ ﻓَﺎﻷَْو
َ ُ
ّلَ ﻓَﺈِذَا ﺟَﻠَﺲَ اﻹِْﻣَﺎمُ ﻃَﻮَوْا الﺼُّﺤﻒ
ْ ّ
[ َﺟﺎءُوا �َﺴْﺘَﻤِﻌُﻮنَ اﺬﻟِﻛ َﺮ (( ] واه اﺒﻟﺨﺎري
"Apabila hari jum'at, adalah para Malaikat berada pada tiap
pintu masjid untuk mencatat siapa orangnya yang datang paling
awal, dan jika imam naik mimbar maka mereka semua menutup
buku catatannya guna ikut mendengarkan khutbah". 35
34F

Kelima: Para Malaikat yang bertugas menjaga serta melindungi
dirinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala
dalam firmanNya:

َ
ۡ َ
َ ُ ََۡ
ّ
َۡ ّ ٞ َ ّ َ ُ َُ
﴾ َِۗ� � يَ َديۡهِ َو ِم ۡن خلفِهِۦ �فظون ُهۥ ِم ۡن أ ۡم ِر
ِ �  ﴿ �ۥ معقِ� ٰت ِم ۢن: �قال ا� تعا
[١ : ]سورة الرعد

34
35

. HR Bukhari no: 2984. Dalam Bab: Dzikril Malaikah.
. HR Bukhari no: 2972. Dalam Bab: Dzikril Malaikah.
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"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas
perintah Allah..". (QS ar-Ra'd: 11).
c. Bumi di mana ia dulu berpijak.
Berdasarkan firman Allah Ta'ala:
"Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. karena
sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian
itu) kepadanya". (QS az-Zalzalah: 4-5).


Manakala Allah Ta'ala telah menetapkan amal perbuatan
insan dengan menghadirkan saksi-saksi sebagi penguat,
maka amal perbuatan mulai dihisab. Lalu dibentangkan
timbangan guna menimbang amalan para hamba.

Hal itu berdasarkan firman Allah Azza wa jalla:

ٗ ۡ َ ٞ ۡ َ ُ َ ۡ ُ َ َ َ َٰ ۡ ِ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َٰ َۡ ُ َ َ َ
�اۖ �ن
ٔ سش
 ﴿ ونضع ٱلم�زِ�ن ٱلقِسط ِ�وم ٱلقِ�مةِ ف� �ظلم �ف: �قال ا� تعا
َ َ ٰ َ �َ َبَة ّم ِۡن َخ ۡر َدل َ�تَيۡ َنا ب َهاۗ َو
َ � ٰسب
ّ َ َۡ َ َ
[٤ : � ﴾ ]سورة ا�نبياء
ٖ �ن ِمثقال
ِ ِ � بِنا
ِ
ٍ

"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat,
Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika
(amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami
mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat
perhitungan". (QS al-Anbiya': 47).
Al-Hafidh al-Hakami mengatakan dalam bait syairnya:
Timbangan adalah benar adanya, tak ada kedhaliman
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Tiada ditimbang dari hamba kecuali amalannya
Orang yang berhasil, dialah yang kebajikannya lebih banyak
Sedangkan yang buruk tenggelam bersama kejelekannya


Barangsiapa yang lebih banyak kebajikan dari amal
jeleknya maka dia selamat.

Allah Ta'ala berfirman akan hal itu dalam firmanNya:

ۡ
ۡ ۡ ُ َ ٓ و
َ
ُ ت َم َ� ٰز
َ َۡ ُ ۡ َۡ َ
ۡ َ� ُّ َ� َمن َ� ُقل
�ن ُهۥ َأُْ� َٰ�ِك ه ُم ٱلمُفل ُِحون
ۚ َ  ﴿ وٱلوزن يوم� ِ ٍذ ٱ: �قال ا� تعا
ِ
َُ َ ۡ ّ ۡ َ َ ٰ ُ ُ وْ� ٓ ٰ َ ّ َ َ ُِ ْ َ ف
َ
ۡ
َ ْ ُ َ
﴾ � ٓوا أن َس ُهم ب ِ َما �نوا �� ٰت َِنا َ�ظل ِ ُمون
 ومن َفَت م�زِ�نهۥ َأُ َ�ِك �َِين خ٨

[٩-٨ :]سورة ا�عراف

"Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), Maka
barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah
orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan
kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya
sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami".
(QS al-A'raf: 8-9).


Kemudian diberikan ijazah keberhasilannya, yaitu
sebuah kitab yang diterima dari sebelah kanan, serta
pengumuman kesuksesannya.

Dalam surat al-Haaqah, secara panjang lebar Allah menjelaskan
hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman:

ّ
َ ْ ۡ ُٓ َ ُ ُ َ
َ َ ُ ۡ َ ّ
�ِ ِ  إ١ و� كِ�ٰبَ ُهۥ � ِ َي ِمينِهِۦ � َيقول هاؤ ُم ٱق َر ُءوا كِ�ٰب ِ َي ۡه
ِ  ﴿ َأَمَا من أ: �قال ا� تعا
ُ� ُ
َ
ّ � ٢ يشة َّ َية
ۡ َ نت َ� ّ� ُم َ� ٰق
َُ
ُ َظ َن
 � ُطو َها٢ َٖنَ ٍة َ� ِ�َة
ِ ٍ
ٖ ِ �ه َو ِ� ِع ٖ اض٢ حسا� ِ َيه
ِ
ِ
َۡ
ۡ
َ َ ٓ ٓ َ ْ ُ َ ۡ َ ْ ُُ� ٞ َ َ
ِ َّ��ۢ� ب ِ َما أ ۡسل ۡفتُ ۡم ِ� ٱ
َٔ�ِ  وا وٱ��وا ه٢ دا�ِية
[٢-١ : ا�َةِ ﴾ ]سورة ا�اقة
ِ َ�ام ٱ
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"Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari
sebelah kanannya, Maka Dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku
(ini)". Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan
menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam
kehidupan yang diridhai. Dalam syurga yang tinggi. Buahbuahannya dekat. (Kepada mereka dikatakan): "Makan dan
minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu
kerjakan pada hari-hari yang telah lalu". (QS al-Haaqqah: 19-24).
Dalam ayat yang lain Allah Azza wa jalla berfirman:

  .      ﴿ : �قال ا� تعا
[٩-٧ : ﴾ ]ا��شقاق    .  

"Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya.
Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan
dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman)
dengan gembira". (QS al-Insyqaaq: 7-9).


Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka dialah
orang yang merugi dan gagal.

Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman menggambarkan akan hal itu:

ْ ُ َ َ ُ َ َُ َ ۡ ّ ۡ َ َ ُ ُ وْ� ٓ َ ّ َ َ ُِ ٓ ْ َ ف
 ﴿ ومن َفَت م� ٰزِ�نهۥ َأُ َٰ�ِك �َِين خ�وا أن سهم بِما �نوا: �قال ا� تعا
َ
ۡ
َ
[٩ :�� ٰت َِنا َ�ظل ِ ُمون ﴾ ]ا�عراف
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"Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, Maka itulah
orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka
selalu mengingkari ayat-ayat kami". (QS al-A'raaf: 9).


Maka dilemparkan ijazah kegagalannya, sambil diterima
kitabnya dari sebelah kiri, lantas diumumkan dihadapan
khalayak.

Hal itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di
dalam firmanNya:

َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ ُ ُ َ َ
َ َ ُ ۡ َ ّ
٢ وت كِ�ٰب ِ َي ۡه
و� كِ�ٰ َب ُهۥ � ِشِ َما�ِِۦ �يقول �ليت ِ� لم أ
ِ  ﴿ َأَمَا من أ: �قال ا� تعا
َ
ۡ
َ
ٓ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ َٰ
ۡ
َ َ َ
َ َۡ َ
�ِّ �  هلك٢ ا�َ ۡۜه
� َما أ٢ ت ٱلقاضِ َية
ِ � � ِّ� َم
ِ  � ٰل ۡيت َها �ن٢ َول ۡم أدرِ ما ح َِسا� ِ َيه
ۡ
ّ َ َۡ ّ
ّ
ُ ُ
َ
ُ َ َ ۡ
ۡ
ّ ٣ َُلُوه
سلةٖ ذ ۡر� َها َس ۡب ُعون
حيم
ِ ُمَ ِ� سِل
ِ � ُمَ ٱ٣ ُ خذوهُ َغُلُوه٢ ُسل َ�ٰن َِيه
ُ ُ َ ٗ َ
[٢٥-٣ :ا� فٱ ۡسلكوهُ﴾ ]ا�اقة
ذِر

"Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah
kirinya, Maka Dia berkata: "Wahai alangkah baiknya jika kiranya
tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan aku tidak mengetahui
apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang
menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi
manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku. "(Allah
berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke
lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang
menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang
panjangnya tujuh puluh hasta". (QS al-Haaqqah: 25-32).
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Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman:

ُ
ّ ﴿ : �قال ا� تعا
ٗ  فَ َس ۡو َف يَ ۡد ُعوا ْ �ُ ُب١ و� كِ َ�ٰ َب ُهۥ َو َرا ٓ َء َظ ۡهره ِۦ
َ َأَمَا َم ۡن أ
�ور
ِ
ِ
َ َ َ ُّ
ً � َسع
َ ُ�َ َنَ أَن َّن
ً �
ّ  ِنَّ ُهۥ١ ورا
ُ ۡ � أ ۡهلِهِۦ َم
ٓ ِ  ِنَهۥ �ن١ ِ�ا
ٰ َ  َو َ� ۡص١
١ ور
ّ ٰ َٓ�َ
ّ َِن
ٗ َِ�َ ُهۥ َ� َن بهِۦ بَص
[١٥ ،١٠ : ﴾ ]اﻻ�ﺸﻘﺎق١ ��
ۚ
ِ
"Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang.
Maka dia akan berteriak: "Celakalah aku". Dan dia akan masuk ke
dalam api yang menyala-nyala (neraka). Sesungguhnya dia
dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang samasama kafir). Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali
tidak akan kembali (kepada Tuhannya). (Bukan demikian), yang
benar, sesungguhnya Rabbnya selalu melihatnya". (QS alInsyiqaaq: 10-15).

Menuju Titian Shirat
Manakala Allah Tabaraka wa ta'ala telah selesai menghitung
amalan hamba, begitu pula masing-masing telah menerima
hasilnya. Maka manusia berbondong-bondong menuju Shirat
untuk meniti diatasnya menuju surga, dan di antara mereka ada
yang sebelumnya mampir dulu ke nereka baru masuk ke surga.
Pada saat itu, tidak ada jalan untuk bisa mencapai surga
melainkan harus melewati jembatan yang dibentangkan diatas
gelegak panasnya api neraka, agar semua orang, baik kafir
maupun muslim meniti diatasnya. Dan tidak ada seorangpun di
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antara mereka, melainkan pasti mendatangi hal itu, Allah Ta'ala
menegaskan akan hal itu dalam firmanNya:

ٗ ۡ
ُ� ّ
َ
ُ ّ
ٰ َ َ ن� ۡم ِ� َّ َوار ُد َها ۚ َ� َن
�ِّ ُمَ َن
٧ � َر ّ�ِك َح ۡت ٗما َّقضِ ّيا
 ﴿ �ن ِم: �قال ا� تعا
ِ
ّٗ
ّ ََُّ ْ َّ َ ّ
َ َ
[٧١-٧ :جث ِيا ﴾ ]مر�م
ِ �َِين �َقوا َنذر ل�َٰل ِ ِم� �ِيها
"Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi
neraka itu. hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang
sudah ditetapkan. Kemudian Kami akan menyelamatkan orangorang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di
dalam neraka dalam keadaan berlutut". (QS Maryam: 71-72).

Singkat perjalanan Bani Adam pada saat itu, yaitu melalui
beberapa kejadian diantaranya:


Di tengah jalan menuju Shirat, mereka melewati
telaganya Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam lalu meminum
airnya.

Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits,
dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliua berkata: 'Rasulallahu
Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ََ
َ
ُ َُ َ َ
َُْ َ ّ
َََّﻠﻋ
ْ َ ُ �َ ﻮل اﷲ َﺻ
َُﻣَّﻲﺘِ  اﺤﻟَْﻮْض
ﺎس �ﻨﻪ
َوَأﻧﺎ أَذُودُ اﻨﻟ
ﻗﺎل رﺳ
 )) أ:اﷲ َﻋﻠﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
ِ
َ
ُ َ ْ ََ َ َ َُ َْ
َ � ْﻢ ﺳ
َّ َﻤﺎ ﻳَﺬُودُ الﺮَّﺟُﻞُ إِﺑِﻞَ الﺮَّ ُﺟﻞ ﻦْ إِﺑِﻠ ِﻪ ﻗَﺎلُﻮا ﻳَﺎ ﻧَﻲﺒ
ﻴﻤﺎ
ﷲ أ�ﻌ ِﺮ�ﻨﺎ ﻗﺎل �ﻌﻢ ﻟ
ِ
ِ ِا
ِ
ِ
َ
ْ
ٌَ َ ّ
َ
َ
ُ
ْ
َّ �َُﺠ
َ
َ
ْ
ُ
ا
َُﺼﺪَّنَّ �َ�ِ ﻃﺎﺋِﻔﺔ، ﺎر الﻮﺿﻮ ِء
ًّ�ِْ�ُﻢ ﺗَﺮِدُونَ ﻲﻠﻋ ََّ ﻏُﺮ
� ٍَﺖْ ﻷَِﺣَﺪ
ِ ِﻠ� ِﻣﻦ آﺛ
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َ َ
ََ ُ ْ
َْ ُ ُ َ ٌ َ
َ
َ ُ
 َوﻫﻞ: �ﻴُ ِﺠﻴبُ ِ� َمﻠﻚ �ﻴَﻘﻮل،ِ ﻣِﻦْ أَﺻْﺤَﺎﻲﺑ
 َﺄَﻗُﻮلُ ﻳَﺎ رَب ِّ ﻫ ُﺆﻻ.ِﻣﻨ� ْﻢ ﻓﻼ ﻳَ ِﺼﻠﻮن
ِ
َْ
ْ ُ ْ َ
[ ﺗﺪ ِري َﻣﺎ أﺣ َﺪﺛﻮا َ�ﻌ َﺪ َك (( ] رواه مﺴﻠﻢ
"Umatku datang ke telaga, dan aku memberi mereka satu persatu
minum dari airnya, sebagaimana seseorang memberi minum
untanya. Mereka bertanya padaku; 'Wahai Nabi Allah, apakah
engkau pada waktu itu mengenali kami? Ia, jawabku. Kalian
mempunyai tanda yang tidak dimiliki oleh umat lain, aku
mengenali kalian, karena kalian datang dalam keadaan
bercahaya bekas air wudhu'. Lalu aku lihat ada sekelompok orang
yang diusir dari telagaku, maka aku katakan; 'Ya Allah, mereka
para sahabatku'. Malaikat berkata padaku; 'Engkau tidak tahu
apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal". 36
35F

Dalam hadits yang lain di katakan, dari Abu Hurairah,
bahwasannya Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َ
َ ُ َ َ
َ َُ َ َ
)) :اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ﷲ ﺻ
ِ ﻗﺎل رﺳﻮل ا
َُّ ﺻُﺪ
ُ َ ْﺿًﺎ ﻣِﻦْ اﺜﻟَّﻠْﺞِ وَأَﺣْ�َ ﻣِﻦْ اﻟْﻌَﺴَﻞِ ﺑ ﺎلﻠَّﻦﺒَِ وَﻵَﻧِيَﺘُﻪُ أَ� ﺮ
َ اﻨﻟُّﺠُﻮمِ وَ�ِ�ّ ﻷ
ﺜ ِﻣ ْﻦ َﻋ
ِ
ِ
َ َﺎ رَﺳُﻮلَ ا�َّ أَ َ� ْﻌﺮ ُ�ﻨﺎ: ﻗَﺎلُﻮا. ﺼُﺪُّ الﺮَّﺟُﻞ إِﺑﻞَ اﻨﻟَّﺎس َ� ْﻦ َﺣ ْﻮﺿﻪ
ُ
َ
سَ �َﻨْﻪُ ﻛَﻤَﺎ ﻳ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ََْ
َ ََّ ﻏُﺮًّ �َُﺠَّ ﻠ
ْ ََ َ َ
ا
� ِﻣ ْﻦ
اﻷُْمَﻢِ ﺗ ِﺮ دُونَ ﻲﻠﻋ
ْ ْ ﺳِﻴﻤَﺎ ﻟَيْﺴَﺖْ ﻷَِﺣَﺪٍ ﻣِﻦ،  ﻗﺎل �ﻌﻢ. ﻳﻮﻣﺌِ ٍﺬ
ِ
ْ ََ
[أﺛ ِﺮ ال ُﻮ ُﺿﻮ ِء (( ]رواه مﺴﻠﻢ
َُّّ ﺣَﻮْﻲﺿِ أَ�ْﻌَﺪُ ﻣِﻦْ أَﻳْﻠَﺔَ ﻣِﻦْ ﻋَﺪَنٍ لَﻬُﻮَ أَﺷَﺪ

"Sesungguhnya telagaku, lebarnya sepanjang Ailah sampai ke
'Adn. Airnya lebih putih dari salju, rasanya lebih manis dari madu
36

. HR Muslim no: 365. Dalam Bab: Istihbab Ithalatil Ghurah wat Tahjiil fiil Wudhu.
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dan susu, (adapun) bejananya lebih banyak dari bintang
gemintang dilangit. Dan aku memberi minum manusia
sebagaimana seseorang memberi minum untanya dari telaganya.
Para Sahabata bertanya; 'Wahai Rasulallah, Apakah pada saat
itu engkau mengenali kami? Beliau bersabda: 'Ia, kalian pada
waktu itu mempunyai tanda yang tidak dimiliki oleh umat yang
lain, kalian mendatangiku dalam keadaan bercahaya, bekas air
wudhu". 37


Dan Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam mendahului
umatnya, menuju telaga tatkala usai penghisaban, untuk
bisa menyambut mereka disana.

Hal itu, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat dari
Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, ia berkata: 'Bahwa Nabi
Shalallahu 'alahi wa sallam pernah bersabda:

َ
َ ُ َ َ َّ َ اﻨﻟَّﻲﺒ
َ َْﻃُ�ُﻢْ ﻰﻠﻋََ اﺤﻟ
َ َ
َ
ّ ﺮﺷ َب َو َﻣ ْﻦ
)) : اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ ﺻ
ِ ََﻮْضِ ﻣَﻦْ مﺮَّ ﻲﻠﻋ
ْ
ْ ُ ُ
َ ﻤَﺄْ أﺑَﺪًا ﻟَ�َِدَ َن
َ َﺷﻢْ � َ ْﻈ
ّ ﻲﻠﻋََّ أَﻗْﻮَامٌ أَﻋْﺮِ�ُﻬُﻢْ وَ�َﻌْﺮِﻓُﻮ�ِ �ُﻢَّ �َﺎل ﺑَي ِ� َو َ�يﻨَ ُﻬ ْﻢ (( ]رواه
ِ
[ ﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
"Sesungguhnya aku nanti akan mendahului kalian menuju telaga,
maka barangsiapa yang melewati telagaku maka ia minum
darinya, dan siapa yang minum darinya maka ia tidak akan
merasa haus selama-lamanya. Sungguh akan datang sekelompok
kaum kepadaku, yang aku mengetahui mereka sedangkan

37

. HR Muslim no: 364. Dalam Bab: Istihbab Ithalatil Ghurah wat Tahjiil fiil Wudhu.
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merekapun mengenaliku, akan tetapi ada yang menghalangiku
dan mereka". 38
Dalam riwayat lain, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari
Abdullah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Shalallahu 'alaihi wa
sallam bersabda:

ْ
ٌ
ََ )) ﻓَﺮَﻃُ�ُﻢْ ﻰﻠﻋ:َ اﷲ َﻋﻠَﻴْﻪ َو َﺳﻠَﻢ
اﺤﻟَْﻮ ضِ ﻟَ�ُْ�َﻌ
ُ �َ ِ َﺻ
َّ
َّ َ اﻨﻟَّﻲﺒ
َﻦَّ إِﻲﻟَ ِر َﺟﺎل
ِ
َ ُ ُ
َ
ﻗُﻮلُ أَيْ رَبِّ أَﺻْﺤَﺎﻲﺑ ﻓﻴَﻘﻮل ﻻ
�ُﻢْ ﺣَﻰﺘَّ إِذَا أَﻫْﻮَ�ْﺖُ ﻷُِﻧَﺎوِلَﻬُﻢْ اﺧْﺘُﻠِﺠُﻮا دُو�ِ ﻓَﺄ
ِ
َْ
ْ ُ ْ َ
[ ﺗﺪ ِري َﻣﺎ أﺣ َﺪﺛﻮا َ�ﻌ َﺪ َك (( ] واه اﺒﻟﺨﺎري
"Aku akan mendahului kalian menuju telaga. Sungguh akan
datang sekelompok orang diantara kalian, sampai kiranya aku
telah bersiap-siap untuk menyambutnya, namun mereka diusir
(keluar dari telagaku). Maka aku katakan; 'Ya Allah, sahabatku'.
Allah berfirman: 'Kamu tidak mengetahui apa yang mereka
lakukan setelahmu". 39
38F

Apa yang dilakukan begitu sampai di jembatan Ash-Shirat
Selanjutnya, ketika mereka telah sampai dijembatan, maka
Allah membagi cahaya bagi masing-masing orang, untuk
menerangi jalan yang akan dilewatinya. Hal itu, seperti yang
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firmanNya:

38
. HR Bukhari no: 6097. Dalam Bab: Man Ra'a anna Shahibal Haudh wal Qirbah
Ahaqu bii Maaihi.
39
. HR Bukhari no: 6527. Dalam Bab: Man Ra'a anna Shahibal Haudh wal Qirbah
Ahaqu bii Maaihi.
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َ ََۡ ُ ُ ُ َ َۡ
َ َ
َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ
ٰ ت �س
� �يۡ ِدي ِه ۡم
� � نورهم
ِ ٰ� ﴿ يَ ۡوم ت َرى ٱل ُمؤ ِمنِ� َوٱل ُمؤ ِم: �قال ا� تعا
َ
َۡ ٞ ّٰ َ َۡۡ ُ ُ ٰ َ ُۡ
ُ َ َ َ َ ٰ َ ُ ََٰۡ ۡ َ ۡ َ
ت � ِري ِمن �ت ِها ٱ�ن�ر ��ِِين
َ�َ َو�ِ�يۡ َ� ٰن ِ ِهم� ��ٮ�م ٱ�وم
�ِيها ۚ � ٰلِك ه َو
َۡ َ ُ ْ
َ َٰ ُۡ َ َ ُ َٰ ُۡ ُ ُ َ َ َۡ
ُ ٰ�ِف
َ َ�ِّ ت
ُ ٱلۡ َف ۡو ُز ٱلۡ َع ِظ
ِين َء َام ُنوا ٱنظ ُرونا �قتَب ِ ۡس مِن
� يوم �قول ٱلم�فِقون وٱلم١ يم
ُ َ اب ب
ۡ َ ۡ ُ ّ
ٗ ُٱرج ُعوا ْ َو َرا ٓ َء�ُ ۡم فَٱ ۡ�َ ِم ُسوا ْ ن
ۢ ُ َ ور�ۖ فَ� َب بَيۡ َن ُهم � ُسور ّ َُۥ ب
ِاطِن ُهۥ �ِيه
ِ ُورِ�م �ِيل
ُِ
ٖ ِ
ْ ُ
ُ َ ّ ُ َ ََۡ ۡ َُ ُ َُ
َ ۡ َلر
ُ � ُة َو َ�ٰه ُرهُۥ ِمن ق َِبلِهِ ٱلۡ َع َذ
ّ
ٰ َ َ� ۡمۖ َقالوا ب
 �نادو�هم �لم ن�ن َع١ اب
�
ِ
َ
َ
َ
ۡ ُ ُ ۡ ّ ۡ َُۡۡ َ ۡ ُ ۡ ّ
ّ ۡ ٓ ّٰ ّ
ۡ ُ َ َُ َ ّ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ف
َِ� َ�َ َجا َء أم ُر
ُِ�و� ِٰنَ�م �تنتم أن س�م َتَرَ�َصتم وٱرتبتم َغَرَت�م ٱ�َا
ُ َغَرَ�ُ م بٱ َّ ِ ٱلۡ َغ ُر
ّ
[١٢-١ :ور ﴾ ]ا�ديد
ِ
"(Yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki
dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan
di sebelah kanan mereka, (Dikatakan kepada meraka): "Pada hari
ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) syurga yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah
keberuntungan yang besar". Pada hari ketika orang-orang
munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang
yang beriman: "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil
sebahagian dari cahayamu". Dikatakan (kepada mereka):
"Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya
(untukmu)". Lalu diadakan di antara mereka dinding yang
mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di
sebelah luarnya dari situ ada siksa.Orang-orang munafik itu
memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata:
"Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" mereka
menjawab: "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan
menunggu (kehancuran Kami) dan kamu ragu- ragu serta ditipu
oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah,
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dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat
penipu". (QS al-Hadiid: 12-14).
Dalam sebuah hadits, hal itu juga diterangkan lebih gamblang
lagi. Sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh ath-Thabarani
dan Hakim, dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu,
bahwasannya Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َ
ُ َ
َ اﻨﻟَّﻲﺒ َّ َ
ََ َ ْ َ ْ
َ ْ
ﻴُﻌْﻄِﻴﻬِﻢْ ﻧُﻮرَﻫُﻢْ ﻰﻠﻋ ﻗﺪ ِر أ� َﻤﺎل ِ ِﻬ ْﻢ  ،ﻓ ِﻤﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ
اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ)) :
ِ َﺻ�
َﺒَﻞِ اﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ �َﺴْﻰ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ
ﻮر ُه أﺻﻐ َﺮ ِﻣ ْﻦ
ﻌ �� ﻳﺪﻳ ِﻪ  ،و ِﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ �ﻌﻄﻰ ﻧ
ﻌْﻄَﻰ  ﻧ ُﻮرَهُ ﻣِﺜْ ﻞَ اﺠﻟْ
ّ ْ َ
َ َ
َ ُْ ْ َ ْ ُ َْ ُ ً َ َ
ُْ ْ
ﻮرا أ ْﺻﻐ َﺮ ِﻣ ْﻦ
ﻞَ اﻨﻟَﺨﻠ ِﺔ ِ�ﻴَ ِﻤﻴ ِﻨ ِﻪ  ،و ِﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ �ﻌﻄﻰ ﻧ
ذلِﻚ َ ،و ِﻣﻨﻬﻢ ﻦْ �ُﻌْﻄَﻰ  ﻧ ُﻮرًا ﻣِﺜْ
ً َ َ
ُ
َ َ َ َ
َ
مَﺮَّةً وَ�ﻲﻔِءُ مَﺮَّ ة  ،ﻓﺈِذا
ذلِﻚ  ،ﻳ�ُﻮن رَﺟُﻼ �ُﻌْﻄَﻰ ﻧُﻮرَه ﻰﻠﻋََ إِ�ْﻬَﺎمِ ﻗَﺪَﻣِﻪِ ﻳُﻀِﺊُ 
ﺎم" .ﻗَ َﺎل ُّ" :ﻋَﺰَّ َوﺟَﻞَّ أَﻣَﺎمَﻬُﻢْ ﺣَﻰﺘَّ
ﺊ ﻗَ َ
ﺿَﺎءَ ﻗَﺪَّمَ ﻗَﺪَﻣَﻪُ �َﻤَﻰ َﺸَ ،و� َذا ُﻃﻔ َ
�َﻤُﺮَّ ﻲﻓ
ِ
ِ
ِ
ﺪِّ الﺴَّﻴْﻒِ دَﺣْﺾُ مَﺰِﻟَّ
ُ
َ
َ ََُ
رِ �َﻴَﺒْﻰﻘَ  َ
ََ َ ْ
ُﺮُّ
ٍﺔ" .ﻗﺎل":و�ﻘﻮل :وا َﻤُﺮُّونَ ﻰﻠﻋ ﻗﺪ ِر
أ ﺛَﺮُهُ ﻛَﺤَ
َ ْ
َْْ
َْ
ﻧُﻮرﻫﻢ ْ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ �َﻤُﺮُّ َ َ ْ
ْ ﻣَﻦْ �َﻤُﺮُّ ﺎﻛَﻟْﺮﺒق َﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ �َﻤُﺮُّ
�  ،و ِﻣﻨ
ِِ
ِ
ﻛﻄﺮ ِف اﻟﻌ ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
�ﺢ َو ِﻣﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ
ﺎب ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ �َﻤُﺮّ ﺎﻛﻧ ِﻘﻀ ِ
ﺐ ِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ �َﻤُﺮُّ ﺎﻛَلﺮِ ِ
ﺎض اﻟﻜﻮﻛ ِ
َلﺴَّﺤ ِ
َ
ََ
ّ َْ
ُ
ِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ �َﻤُﺮُّ ﻛَﺸﺪِّ الﺮَّ ُﺟﻞ َ ،ﺘّ �َﻤُﺮَّ
ﻧُﻮرَهُ ﻰﻠﻋ
ﻤُﺮّ ﻛَﺸَﺪِ اﻟﻔ َﺮ ِس
ِّي أُﻋْﻄِﻲَ
ِ
َ
َ َﻳْﻪِ وَرِﺟْﻠَﻴْﻪِ ﺨﺗَِﺮُّ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ
ُ ُ
ﺟ ٌﻞَ ،و ُ�ﺼ ُ
ﻬَﺎمِ ﻗَﺪَﻣ
ﻴﺐ َﺟ َﻮا�ﺒَﻪ
ِرﺟﻞ ،و�ﻌﻠﻖ ِر
ﻴْﻪِ �َْﺒُﻮ ﻰﻠﻋََ وَﺟْﻬِﻪ وَ�ﺪ
ِ
ِ
َ لِﻚَ ﺣَﻰﺘَّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ﻢَّ َ َ ْ َْﺪُ �َِّ َ َ ْ
ﻟَ ُ
ّ
ﺎر ﻼ ﻳَﺰَالُ ﻛَﺬ
ِ ﻟﻘﺪ
�ﻠﺺ ،ﻓﺈِذا ﺧﻠﺺ و�ﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ُ .ﻗﺎل :ﺤﻟ
ْ َ ْ َْ
ْ
َّ
ا
�ْﻄَﺎ�ِ ا�َُّ ﻣَﺎ لَﻢْ �ُﻌْﻂِ أَﺣَﺪً أَنْ �َ ِﺎ� ِﻣﻨ َﻬﺎ َ�ﻌﺪ ِإذ َرأ�ﺘُ َﻬﺎ (( ]واه اﻟﻄﺮﺒا�،
اﺤﻟﺎ�ﻢ ﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ� [
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"Lalu selanjutnya, mereka diberi cahaya selaras dengan amal
sholeh yang pernah dikerjakannya. Di antara mereka, ada yang
diberi cahaya tak ubahnya seperti gunung besar, yang berada
didepannya. Diantaranya juga ada yang diberi cahaya, namun
lebih kecil dari yang pertama. Diantara mereka ada yang dikasih
cahaya seperti pohon kurma disebelah kanannya, ada pula yang
dikasih lebih kecil dari pohon kurma. Sampai kiranya ada
seseorang yang dikasih cahaya sebesar jari jempol kaki, yang
terkadang terang dan redup, tatkala terang ia berjalan dan bila
redup ia pun berdiri menunggu. Sedangkan Allah Azza wa jalla
berada didepan mereka, melewati neraka sehingga menyisakan
jejaknya, tajam bagaikan mata pedang dan sangat licin. Setelah
itu Allah berkata; 'Lewatlah kalian'. Maka mereka semua
melintasi sambil menggunakan cahayanya masing-masing.
Sehingga ada diantara mereka, yang melintasinya cepat bagaikan
kedipan mata, ada yang secepat halilintar, ada pula yang
bagaikan awan, ada lagi yang seperti meteor, diantara mereka
juga ada yang melintasi seperti angin, ada pula yang cepat
bagaikan kuda, ada yang seperti larinya orang. Sampai ketika tiba
gilirannya orang yang dikasih cahaya sejempol tadi melintasi
shirat maka ia merangkak dengan wajah dan tangannya
menyeret kakinya, dan terjuntai, sehingga kiri kanannya terbakar
api.
Demikian seterusnya, hingga sampai ditepian, maka tatkala
sampai ditepian ia berdiri membalikkan badan sambil berkata;
'Segala puji bagi Allah, yang telah menganugerahi hambaNya,
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yang tidak pernah diberikan kepada seorangpun, ketika
menyelamatkan diriku darinya". 40


Setelah pembagian cahaya selesai, baru mereka
diizinkan untuk meniti jembatan tersebut.

Senada dengan itu adalah haditsnya Abu Hurairah
radhiyallahu 'anhu, bahwasannya Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa
sallam bersabda:

َ َُ َ َ
َ َ ُ ُ َ َ َّ �َ�َْ ﻇَﻬْﺮَيْ ﺟَﻬَﻨ
ُ �َ ﻮل اﷲ َﺻ
َ ْ )) :اﷲ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠَ َﻢ
َﻢ ﻓﺄ�ﻮن أﻧﺎ
ﻗﺎل رﺳ
ُُﺮﻀ ُب اَِّاط
ِ
َ
ّْ َ َّﻻَّ الﺮُّﺳُﻞُ وَدَﻋْﻮَى الﺮُّﺳُﻞِ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ الﻠَّﻬُﻢ
َُﻻَ �َﺘﻠﻜََّﻢ
َ
ﺳِﻢ
ِﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ إ
 أَوَّلَ ﻣﻦْ �ُِ�ُﻫَﺎ و
َ
ْ
َ
ْ
ْ َ
َ َّﺐُ ﻣِﺜْﻞُ ﺷَﻮْكِ الﺴَّﻌْﺪَانِ ﺨﺗَْﻄَﻒُ اﻨﻟ
ﺎس ﺑِﺄ� َﻤﺎل ِ ِﻬ ْﻢ ﻓ ِﻤﻨ ُﻬ ْﻢ ال ُﻤﻮ� ُﻖ
َِ�ِ ﺟَﻬَﻨ َّﻢَ ﺎﻠﻛََﻴﻟ
َ ﺑ َﻌ َﻤﻠﻪ َوﻣﻨْ ُﻬ ْﻢ ال ْ ُﻤ
َ ﺠ
[ ﺎزى (( ] واه اﺒﻟﺨﺎري
ِ ِِ ِ
"Shirat dibentangkan dipunggung neraka Jahanam, maka aku dan
umatku adalah orang pertama yang dibolehkan untuk menitinya.
Tidak ada sepatah katapun yang keluar dari mereka melainkan
para Rasul, sedangkan do'anya para Rasul pada saat itu adalah;
Ya Allah, selamatkan, selamatkan'. Sedangkan dari dalam
Jahanam api menyambar-yambar seperti duri Sa'dan, yang
merenggut manusia sesuai dengan amalannya, maka di antara
mereka ada tegar dengan amalannya dan ada pula yang lolos". 41
40F

40

. HR ath-Thabarani dalam Mu'jam Kabir 8/306. al-Hakim dalam Mustadrak no:
8903, 20/164.
41
. HR Bukhari no: 6885. Dalam Bab: ash-Shirat Jasru Jahanam.
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Diantara kaum muslimin yang melewati Shirat terbagi
menjadi tiga, ada yang mulus, selamat, dan ada yang
selamat namun gosong oleh api neraka.

Seperti yang dijelaskan dalam haditsnya Abu Hurairah
radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam
bersabda:

ْ
َ
َ ُ َ َ
َ َُ َ َ
َ ْ ْ
ََّ  ﺟَﻬَﻨ
َ )) ُﺮﻀَْبُ اﺠﻟِْﺮﺴُ ﻰﻠﻋ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
َﻢ َﻴَﻤُﺮُّ ال ُﻤﺆ ِﻣﻨُﻮن
�ﷲ ﺻ
ِ ﻗﺎل رﺳﻮل ا
َ
ََّﺎرِ ﺟَﻬَﻨ
َ
[ َﻢ (( ] رواه مﺴﻠﻢ
 مُﺮْﺳَﻞٌ وَﻣَﻜْﺪُوسٌ ﻰﻓ
ٌﺎجٍ مُﺴَﻠّﻢٌ وَ� َْﺪُوش
ﻨ
ِ
"Kemudian titian dibentangkan diatas neraka Jahanam, lalu
orang-orang beriman melewatinya, maka ada yang selamat
tanpa cacat, namun ada yang terkoyak-koyak oleh api neraka,
dan ada pula yang jatuh kedalam neraka Jahanam". 42
41F

Seorang penyair Arab mengatakan:
Dibentangkan titian di atas neraka Jahanam
Maka ada yang terpeleset jatuh, terkoyak api dan
selamat tanpa cacat
Golongan pertama: Yaitu orang yang selamat tanpa cacat.
Mereka adalah orang-orang yang tidak tersambar api neraka,
tidak pula terkena lidah api dikarenakan amalnya yang cepat.
Dijelaskan dari Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu
'anhuma, bahwa Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
42

. HR Muslim no: 472. Dalam Bab: Ma'rifatu thariqir Ru'yah.
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َ
َ ُ
َ َُ َ َ
َ
َ
 )) ﻤﻊُ اﷲُ اﻨﻟَّﺎسَ وَﺗُﺮْﺳَﻞُ اﻷَْﻣَﺎﻧَﺔُ وَالﺮَّ ِﺣ ُﻢ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ﷲ َﺻ
ِ ﻗﺎل رﺳﻮل ا
ّ
ِ ﺟَﻨَبَﻲﺘَْ الﺮﺼَِّ ط
ا ﻳَﻤِﻴﻨًﺎ وَ ِﺷ
ِﻤَﺎﻻً �َﻴَﻤُﺮُّ أَوَّﻟُ�ُﻢْ ﺎﻛَﻟْﺮﺒَْقِ �ُﻢَّ ﻛَﻤَﺮِّ الﺮِّ�ﺢِ �ُﻢَّ ﻛَﻤَﺮ
ّ
ّ
ﻄَّ�ِْ وَﺷَﺪِ ِ ﺠﺗَْﺮِي ﺑِﻬِﻢْ أَ�ْﻤَﺎلُﻬُﻢْ وَﻧَبِﻴُّ�ُﻢْ ﻗَﺎﺋِﻢٌ ﻰﻠﻋََ الﺮﺼَِّاطِ �َﻘُﻮلُ رَبِّ ﺳَﻠِ ْﻢ
َ َ ًﻻَّ ْ ﻔ
َ ُ
َ
ََﻰﺘَّ �َﻌْﺠِﺰ أَ�ْﻤَﺎلُ اﻟْﻌِﺒَﺎدِ ﺣ
: ﻗﺎل.ﻰﺘَّ ﻳَﻲﺠِءَ الﺮَّﺟُﻞ ﻓَﻼ �َﺴْﺘَﻄِﻴﻊُ الﺴَّ�َْ إِ َزﺣ ﺎ
ْ
 ََْ ﺎ�َﻲﺘ
ْ ُ ْ َ ْ َ ٌ َ ُ َ ٌ َ ََّ َ  ﻣُﻌَﻠ
َ ٌ ُ ْ ََ
ﺎج
ﺣ
ٍ الﺮﺼَِّاطِ ﺎﻠﻛِﺐ ُ ﻘﺔ ﻣﺄمﻮرة ﺑِﺄﺧ ِﺬ ﻣﻦ أ ِم َﺮت ﺑِ ِﻪ �ﻤﺨﺪوش ﻧ
ّ
[ﺎر (( ]رواه مﺴﻠﻢ
ِ ََﻜْﺪُوسٌ ﻲﻓِ اﻨﻟ
"Kelak pada hari kiamat, Allah akan mengumpulkan manusia dan
mengutus amanah dan rahim yang akan berdiri disisi kiri dan
kanan Shirat. Lalu melewati orang pertama dari kalian yang
bagaikan buraq kemudian seperti angin, lalu bagaikan hujan dan
mereka melesat sesuai dengan amalannya. Sedangkan Nabi
kalian berdiri disamping Shirat sambil berdo'a; Ya Allah,
selamatkan dirinya'. Sampai akhirnya amalan hamba tidak
sanggup lagi membantunya. Kemudian didatangkan seseorang
yang tidak mampu melewati melainkan sambil merangkak.
Beliau melanjutkan; 'Sedangkan di sisi kiri kanan Shirat ada lidahlidah api yang tergantung yang siap diperintah untuk
menyambar. Maka ada yang terkoyak-koyak namun selamat dan
ada pula yang terjerumus kedalam neraka". 43
42F

Golongan kedua: Selamat namun terkoyak api, mereka adalah
orang-orang yang tersambar api neraka dan terkoyak oleh lidah
api dikarenakan lambatnya dia beramal ketika didunia.

43

. HR Muslim no: 288, Dalam Bab: Adna Ahlil Janah Manzilatan Fiiha.
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu,
bahwasannya Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda;

َ
َ ُ
َ َُ َ َ
ْ ْ
َ
ُ َ
َ
((ﺄَ ﺑِﻪِ �َﻤَﻠُﻪُ لَﻢْ �ُﺮﺴع ﺑِ ِﻪ � َﺴﺒُﻪ
ّﻦْ �َﻄ
 )) َﻣ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ﷲ َﺻ
ِ ﻗﺎل رﺳﻮل ا
ِ
[]رواه مﺴﻠﻢ
"Barangsiapa yang lambat amalannya maka nasabnya tidak bisa
membantu dirinya". 44
43F

Dan sebagaimana telah di jelaskan oleh hadits terdahulu
yang mengatakan: 'Kemudian didatangkan seseorang yang tidak
mampu melewati melainkan sambil merangkak. Sedangkan di sisi
kiri kanan Shirat ada lidah-lidah api yang tergantung, yang siap
diperintah untuk menyambar. Maka ada yang terkoyak-koyak
namun selamat". 45
4F

Dalam hadits lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu,
bahwasannya Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َ
َ ُ َ َ َّ�َﺎلَ رَﺳُﻮلَ ا
ً
 )) ُ ﻣَﻦْ ﻳَﺪْﺧُﻞُ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ رَﺟُﻞٌ �َﻬُﻮَ �َﻤْﻰﺸِ مَﺮَّ ة:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ ﺻ
ِ
َ
َ َ
 مَﺮَّةً وَ�َﺴْﻔَﻌُﻪُ اﻨﻟَّﺎرُ مَﺮَّةً ﻓَﺈِذَا
َّ
َ
َﺖ
�ﻫَﺎ اﺘﻟَْﻔَ إِﻴﻟَْﻬﺎ �َﻘَﺎل � ﺒَﺎرَكَ اﺬﻟَّى �َ ِﺎ
ﻣَﺎ ﺟَﺎوَز
ْ ََ ْ
ا
َ اﻵﺧﺮ
َ َ ِ
[ �ﻦ (( ] رواه مﺴﻠﻢ
ًِﻣﻨ ِﻚ ﻟﻘﺪ �ْﻄَﺎ�َِ ا�َُّ ﺷَيْﺌًﺎ ﻣَﺎ أَ�ْﻄَﺎهُ أَﺣَﺪ
ِ ِ  ﻣِﻦَ اﻷَوَّﻟ� و
"Orang terakhir yang masuk surga adalah seseorang yang
terkadang bisa berjalan dan terkadang tergelincir, sehingga api
terkadang menghanguskannya. Maka ketika dirinya mampu
44
45

. HR Muslim no: 7028. Dalam Bab: Fadhlu Ijtima' ala Tilawatil Qur'an wa Dzikr.
. HR Muslim no: 288, Dalam Bab: Adna Ahlil Janah Manzilatan Fiiha.
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melintasinya, ia berpaling kebelakang seraya mengatakan;
'Semoga orang yang telah menyelamatkanku darimu diberkahi,
sungguh Allah telah memberiku sesuatu yang tidak pernah
diberikan kepada seorangpun dari kalangan pertama maupun
yang paling akhir". 46
Golongan ketiga: Orang yang terjerumus kedalam neraka,
mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai amalan yang
dapat membantu dirinya, sehingga mereka tergelincir masuk
kedalam neraka. Hal tersebut, sebagaimana yang diterangkan
dalam hadits terdahulu, di mana Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam
bersabda; 'Sedangkan di sisi kiri dan kanan Shirat ada lidah-lidah
api yang tergantung, yang siap diperintah untuk menyambar.
Maka ada yang terkoyak-koyak namun selamat tapi ada pula yang
terperosok masuk ke dalam neraka". 47


Manakala shirat telah mereka lewati, kemudian Allah
membiarkan mereka berkumpul pada suatu tempat, yang
berada diantara surga dan neraka, yang bernama
Qontharah, menunggu izin masuk surga.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu,
yang menjelaskan akan hal terebut, bahwa Rasulallah Shalallahu
'alaihi wa sallam bersabda:

َ َ
َ َ َّ�َﺎلَ رَﺳُﻮلَ ا
ََ َ َ َْ َ ُ
ّ
ﺎر ُﺣ ِب ُﺴﻮا
ِ َ )) ذَا ﺧَﻠﺺ الْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ﻣِﻦْ اﻨﻟ:ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ
َُّ ذَا �ُﻘ
ْ
ََّﻨ
َ
َ
ﻘَﻨْﻄَﺮةٍ �َ�َْ اﺠﻟْ ِﺔ َو
ﻮا
َِﻴَﺘَﻘَﺎﺻُّﻮنَ ﻣَﻈَﺎلِﻢ ﺎﻛَﻧَﺖْ ﺑَيْﻨَﻬُﻢ ﻲﻓِ اﺪﻟُّ�ْﻴ َﺎ ﺣَﻰﺘّ إ
46
47

. HR Muslim no: 481. Dalam Bab: Akhiru Ahli Naar Khurujan.
. HR Muslim no: 288, Dalam Bab: Adna Ahlil Janah Manzilatan Fiiha.
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َ
َ
ََّﻨ
ﻮا أُذِنَ لَﻬُﻢْ ﺑِﺪُﺧُﻮلِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﻓَﻮَاﺬﻟِّي �َﻔْﺲُ �َُﻤَّﺪٍ �ِﻴَﺪِهِ ﻷََﺣﺪُﻫُﻢْ ﺑِﻤَﺴْﻜَﻨ ِﻪِ ﻲﻓِ اﺠﻟْ ِﺔ
ْ
[ ّ ﺑِﻤَ�ِْﻪﻟِِ ﺎﻛَنَ ﻲﻓِ اﺪﻟُّ�ﻴَﺎ (( ] واه اﺒﻟﺨﺎري
"Ketika orang-orang beriman telah mampu melewati neraka,
mereka tertahan di Qinthoroh, sebuah tempat antara surga dan
neraka. Mereka lalu diadili, akibat kedhaliman yang pernah
mereka lakukan ketika didunia, sampai bersih dan suci, baru
setelah itu mereka diizinkan masuk surga. Maka demi Dzat yang
jiwa Muhammad berada ditanganNya, sungguh salah seorang
diantara kalian lebih paham dengan rumahnya yang ada disurga
dari pada rumahnya sendiri ketika didunia". 48
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Namun ketika mereka telah mendapat izin masuk,
mereka mendapati pintunya tertutup, lalu merekapun
sibuk meminta kepada para Nabi syafa'at agar memohon
kepada Allah agar dibuka pintu surga.

Hal itu sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadits,
dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau berkata; 'Rasulallahu
Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َ
َ ُ
ُ
َ َ
َ
َ
ََ ُ
ُ
َﻊُ اﷲ اﻨﻟَّﺎسَ �َﻴﻘُﻮمُ الْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ﺣَﻰﺘَّ ﺗ ْﺰﻟﻒ
)) : اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ﻗﺎل َر ُﺳﻮل َﺻ
ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ََّﻨ
ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ ََّﻨ
ﺟ� ْﻢ ِﻣ ْﻦ
ﻬُﻢْ اﺠﻟْ ﺔ �ﻴَﺄﺗﻮن آد َم �ﻴَﻘﻮلﻮن ﻳَﺎ أﺑَﺎﻧﺎ اﺳﺘَِﺢْ ﻨﻟََﺎ اﺠﻟْ ﺔ �ﻴﻘﻮل وﻫﻞ أﺧﺮ
َ
َ
َ ﻻَّ ﺧَﻄِﻴﺌَﺔُ أَ�ِﻴ�ُﻢْ آدَم
�ِ ْ  ﻋَﻠﻴْﻪِ الْﺴَّﻼَمُ لَﺴْﺖُ ﺑِﺼَﺎﺣِﺐِ ذَلِﻚَ اذْﻫَﺒُﻮا إ ﻰِﻟ اﺑ
ﻨَّﺔِ إ
ِ
ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َّﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ ﺧَﻠِﻴﻞِ اﷲِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ الْﺴ
َ
ُ ﻴﻢ ل َ ْﺴ
ُ ﻮل إﺑ ْ َﺮاﻫ
ﺼَﺎﺣِﺐ ذَلِﻚَ إِﻰﻟَ مُﻮﻰﺳ
ﺖ
ِ
ِ
ِ ِ ﻼم ﻗﺎل �ﻴﻘ
48
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َ
َ
َ
ﻘُﻮلُ لَﺴْﺖُ ﺑِﺼَﺎﺣِﺐ ذَلِﻚَ اذْﻫَﺒُﻮا إِﻰﻟَ ﻋِيﻰﺴ
 ﻠﻛََّﻤﻪُ اﷲُ ﺗَ�ْﻠِﻴﻤًﺎ �َﻴَﺄْﺗُﻮنَ مُﻮﻰﺳَ �َﻴ
ِ
َ
ُ َْ َ ُ ََُ
ﻮم �ﻴُﺆذن
 �ﻴﻘ  لَﺴْﺖُ ﺑِﺼَﺎﺣِﺐِ ذَلِﻚَ �َﻴَﺄْ ﺗُﻮنَ �َُﻤَّ ًﺪا
َِﻤَﺔِ اﷲِ وَرُوﺣِﻪ �َﻴﻘُﻮلُ ﻋِيﻰﺴ
ِ
َُ
[ ﻟ (( ] رواه مﺴﻠﻢ
"Kelak Allah akan mengumpulkan manusia, maka orang-orang
beriman berdiri menunggu sehingga mereka berkumpul didekat
surga. Akhirnya mereka mendatangi Adam sembari mengatakan;
'Wahai bapak kami, mintakan kepada Allah agar pintu surga
dibuka untuk kami'. Beliau menjawab; 'Tidaklah kalian
dikeluarkan dari surga melainkan kesalahan bapakmu Adam, aku
tidak pantas untuk itu, pergilah kalian kepada anakku Ibrahim,
kekasih Allah 'alihi sallam'.
Rasulallah meneruskan; 'Maka Ibrahim mengatakan; 'Aku tidak
pantas untuk itu, namun datanglah kepada Musa yang telah Allah
ajak bicara langsung'. Lalu mereka mendatangi Musa, dan beliau
mengatakan; 'Aku tidak layak untuk itu, tapi pergilah kalian
kepada Isa, ia adalah kalimat dan ruhNya. Namun Isa juga
mengatakan Aku tidak layak untuk itu, namun datanglah kalian
kepada Muhammad, maka aku pun berdiri dan diizinkan untuk
itu". 49
48F



Pintu surga pun dibuka, mereka terpukau melihat
keindahannya.

Seperti yang dikisahkan dalam haditsnya Abu Sa'id al-Khudri
yang terdahulu, bahwa Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam
49
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bersabda: 'Sampai ketika mereka telah bersih dan suci, lalu
mereka diizinkan untuk masuk surga. Maka demi Dzat yang jiwa
Muhammad berada ditanganNya, sungguh salah seorang diantara
kalian lebih paham dengan rumahnya yang ada disurga dari pada
rumahnya sendiri ketika didunia". 50


Setelah memasuki surga, terdengar suara panggilan,
mengabarkan pada mereka akan kehidupan yang tiada
kematian setelahnya, sehat tanpa dihampiri penyakit,
senantiasa muda tidak pernah tua, bergelimang dengan
kenikmatan.

Hal itu tergambar jelas dalam firman Allah Azza wa jalla, seperti
diantaranya:

َ ُ ۡ ََۡ َۡ ّ َ ۡ َۡ َ َ ُ ُ َ َ
َ و� َو َوقَٮ ٰ ُه ۡم َع َذ
َ ۡ اب
حي ِم
ِ �ٱ
� ٰ � ﴿ � يذوقون �ِيها ٱلموت ِ�َ ٱلموتة ٱ: �قال ا� تعا
[٥٦ :﴾ ]سورة ا�خان

"Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di
dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka". (QS adhDukhaan: 56).
Dan firman Allah Ta'ala yang lainnya:

ّ
َ ُۡ
ّ
ّ
َۡ
َ �َِمُعَذ
َ  ﴿ أ َ َ� َما َ�ۡ ُن ب َم ّيت: �قال ا� تعا
ٰ � ِ�َ َم ۡوتَتَ َنا ٱ٥ �ِ
َ ِن٥ �
و� َو َما � ُن
ِ ِ
ِ
ُ َ�ٰ َذا ل َ ُه َو ٱلۡ َف ۡو ُز ٱلۡ َعظ
[٦-٥ : ِيم ﴾ ]سورة الصافات
"Maka apakah kita tidak akan mati?. Melainkan hanya kematian
kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di
50
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akhirat ini)?. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang
besar. (QS ash-Shaaffat: 58-60).
Dalam hadits disebutkan, dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu
Hurairah radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulallah Shalallahu
'alaihi wa sallam bersabda:

َ َ
َ
َ ُ
َ
َ
َ
 )) ﻨَﺎدِى ﻣُﻨَﺎدٍ إِنَّ ﻟَ�ُﻢْ أَنْ ﺗَﺼِﺤُّ ﻮا ﻓﻼ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ِ َﺻ
َ
َ
َ
َ
َْ َ َ
َ
ﻤُﻮا أَﺑَﺪًا وَ�ِنّ ﻟَ�ُﻢْ أَنْ ﺤﺗَْﻴَﻮْا ﻓَﻼ �َﻤُﻮﺗُﻮا أَﺑﺪًا وَ�ِنَّ ﻟَ�ُﻢْ أَنْ �َﺸِﺒُّﻮا ﻓﻼ �ﻬ َﺮ ُمﻮا أﺑَ ًﺪا
ﻘ
َ
َ
َ
ََّ ّ وَﺟَﻞ
َ
ْ َ ْ ُ َ ََّ�ِن
َْ َ َ
ُ ْ ْ ُ ُ
 ﴿ َونودوا أن ت ِل� ُم:
 َلِﻚَ ﻗ ﻮْﻪﻟُُ ﻋَﺰ.ﻟ� ْﻢ أن �ﻨ َﻌ ُﻤﻮا ﻓﻼ ﺗب َﺘئِ ُﺴﻮا أﺑَ ًﺪا
َ ُ َ ُْ
َ ْ ُ ُّ
[ �َْنَة أورِ� ُت ُموها ب ِ َما كن ُت ْم � ْع َملون ﴾(( ] رواه مﺴﻠﻢ
"(Dan) terdengarlah seruan, kalian akan sehat tanpa sakit
selama-lamanya, kalian akan hidup terus tanpa meninggal, kalian
akan senantiasa muda tidak pernah tua, akan selalu mendapat
nikmat tidak berputus asa selama-lamanya. Itulah firman Allah
Ta'ala:

َ ُ َ ُْ
و و
َ ْ ُ ُّ
ا أَنْ تِلْ�ُمُ ا�َْنَة أورِ� ُت ُموها ب ِ َما كن ُت ْم � ْع َملون ﴾ ]ا�عراف
ُ ﴿َنُد: �قال ا� تعا
[٤ :

"Dan diserukan kepada mereka: "ltulah surga yang diwariskan
kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." (QS alA'raaf: 43). 51
50F
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Kenikmatan Penduduk Surga


Ketika penduduk surga telah tinggal disana, mereka
mendapatkan kenikmatan yang kekal, seperti:
1. Mereka menjumpai rasa aman yang sempurna,
sebagaimana yang dijelaskan dalam firmanNya:

َ ََ
َ ّ ۡ ّ
[٥ :� ﴾ ]سورة ا�خان
م
ِ
ٖ  ﴿ ِنَ ٱلُتَقِ� ِ� مقا ٍ� أ: �قال ا� تعا

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam
tempat yang aman". (QS adh-Dhukhaan: 51).
2. Barangsiapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan
menjaganya. Sebagaimana yang tertera dalam
firmanNya:

َۡ َ َ ٓ ُ ۡ و
ُ
َ ِين َء َام ُنوا ْ َول َ ۡم يَلۡب ُس ٓوا ْ إ
َ َّ  ﴿ ٱ: �قال ا� تعا
ي� ٰ َن ُهم بِظل ٍ� ُْ� َٰ�ِك ل ُه ُم ٱ� ۡم ُن َوهم
ِ
ِ
َ
[٨ :ُّ ۡه َت ُدون ﴾ ]سورة ا�نعام

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan
keimanannya dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang
mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang
mendapat petunjuk". (QS al-An'aam: 82).
3. Tidak ada rasa aman sejati melainkan disurga. Seperti
yang tersirat dalam beberapa firman Allah Ta'ala,
berikut ini:
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"(Dikatakan kepada mereka): "Masuklah ke dalamnya
dengan sejahtera lagi aman". (QS al-Hijr: 46).
Dalam firmanNya yang lain Allah Ta'ala berfirman:

َ ُۡ
َ
ُ
[٣ : ت َءا ِم ُنون ﴾ ]سورة سبأ
ِ ٰ � ﴿ َوه ۡم ِ� ٱلغ ُر: �قال ا� تعا

"Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam
surga)". (QS Saba': 37).
4. Mereka aman dari kematian, sakit, penuaan, dan
kesusahan. Allah Azza wa jalla mengatakan dalam
firmanNya:

َ ُ ۡ ََۡ َۡ ّ َ ۡ َۡ َ َ ُ ُ َ َ
َ و� َو َوقَٮ ٰ ُه ۡم َع َذ
َ ۡ اب
حي ِم
ِ �ٱ
� ٰ � ﴿ � يذوقون �ِيها ٱلموت ِ�َ ٱلموتة ٱ: �قال ا� تعا
[٥ :﴾ ]سورة ا�خان

"Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di
dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka". (QS adDukhaan: 56).
Dalam ayat lain Allah berfirman:

ّ
َ ُۡ
ّ
ّ
َۡ
َ �َِمُعَذ
َ  ﴿ أ َ َ� َما َ�ۡ ُن ب َم ّيت: �قال ا� تعا
ٰ � ِ�َ َم ۡوتَتَ َنا ٱ٥ �ِ
َ ِن٥ �
و� َو َما � ُن
ِ ِ
ِ
ُ َ�ٰ َذا ل َ ُه َو ٱلۡ َف ۡو ُز ٱلۡ َعظ
[٦-٥ :ِيم ﴾ ]سورة الصافات

"Maka apakah kita tidak akan mati?. Melainkan hanya kematian
kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di
akhirat ini)?. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang
besar. (QS ash-Shaaffat: 58-60).
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Dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits dimuka,
bahwa Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "(Dan)
terdengarlah seruan, kalian akan sehat tanpa sakit selamalamanya, kalian akan hidup kekal tidak mati, kalian akan
senantiasa muda tidak pernah tua, akan selalu mendapat nikmat
tidak berputus asa selama-lamanya. Itulah firman Allah Ta'ala:
"Dan diserukan kepada mereka: "ltulah surga yang diwariskan
kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." (QS alA'raaf: 43). 52
5. Maka barangsiapa yang masuk surga, ia akan
mendapatkan rasa aman dari segala rasa takut. Dia tidak
takut pada kematian, rasa sedih, sakit, khawatir, letih,
lesu, karena semua itu telah sirna. Hal itu, sebagaimana
yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala:

ُ َ ٞ َُ َ ُ ْ ۡ َ ۡ ُ ّ ّ ٓ َ ۡ َ َ ّ ۡ َ َ َ ّ ّ َ َ َف
ٌ ك
ور
�َي أذهب َنَا ٱ�زنۖ ِنَ َ�َنا لغ ور ش
ِ ِ َِ  ﴿ وقالوا ٱ�مد: �قال ا� تعا
َ
ّ
ۡ َ
ٞ �ِيها نَ َص
َ َحَلَ َنا َد َار ٱل ۡ ُم َق
ّ �َ ب َو
ّ
ََمَسُ َنا �ِيها
َ َمَسُ َنا
ٓ َّ  ٱ٣
� امةِ ِمن فضلِهِۦ
ِي
ُُ
[34-35 :لغوب﴾ ]فاطر

"Dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah
menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Rabb Kami
benar-benar Maha Pengampum lagi Maha Mensyukuri. Yang
menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari
karunia-Nya, didalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula
merasa lesu". (QS Faathir: 34-35).
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Mereka juga mendapati sungai-sungai yang mengalir
dibawahnya serta taman-taman yang indah. Allah Ta'ala
berfirman:

ّ
ّ ۡ ّ
َ ُتَق
ُ ُ َ ٰ َ�َ
[15 :ون ﴾ ]ا�ار�ات
�ِ �
ِ  ﴿ ِنَ ٱل: �قال ا� تعا
ٖ
ٍ ت و�ي

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam
taman-taman (syurga) dan mata air-mata air". (QS adzDzariyaat: 15).
Seperti apa sungai serta taman yang ada di dalam surga,
Allah Azza wa jalla telah menjelaskan akan hal itu dalam
firmanNya:

ۡ َ ٓ ّ ّ ٞ َ ۡ َ ٓ َ َ ُ ّ ۡ َ ُ ّ ّ َۡ ُ َ ّ
� َءا ِس ٖن
ِ �  ﴿ َثل ٱ�َةِ لَ�ِ وعِد ٱلُتَقونۖ �ِيها �ن� ٰر ِمن َا ٍء: �قال ا� تعا
ّ َّ ّ ٞ َََۡ
ّ َّ ۡ َ ّ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ ّ
ّٗ َ ّ َ َ ۡ ّ ٞ َ ۡ َ َ َ ٰ ّ
� َ ۡم
ٖ ر م ِۡن � ٖر ةٞ ٰ �َتَغَ�َ َطع ُمهۥ َو�ن
��ِّل�َ ِر�ِ� و�ن� ٰر مِن عس ٖل ُص
ٖ َ و�ن� ٰر مِن
َ ٓ ْ ُ
ّ ّ ُ �ِيها ِمن
ٗ �
ٞ ِ ٰ �َ  ّ ِمن َّ ّ�ه ۡمۖ َك َم ۡن ُه َوٞ فِرة
َ َول َ ُه ۡم
َ ت َو َم ۡغ
يما
ِ � ِ� �َّارِ َو ُسقوا َما ًء
ِ ٰ �َ � �َ َم
ِِ
ِ
ُ ٓ َ ّ
[15 :َقَطَ َع أ ۡم َعا َءه ۡم ﴾ ]�مد
"(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan
kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada
sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya,
sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungaisungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan
sungai-sungai dari madu yang murni, dan mereka memperoleh di
dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb
mereka, sama dengan orang yang kekal dalam Jahannam dan
diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong
ususnya". (QS Muhammad: 15).
70

Sungai yang tidak berubah rasa dan baunya disebabkan
karena lama tersimpan, sungai susu yang tidak berubah rasanya
dengan sebab kemasamannya. Serta sungai dari khamr yang
sangat lezat tidak membikin pening dan mabuk peminumnya.
Allah Ta'ala berfirman:

َ
َ ُ
َ َ ّ ّ ُص
[19 :دَ ُعون � ۡن َها َو� يُ�ِفون ﴾ ]الواقعة
َ َ ﴿ : �قال ا� تعا

"Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk". (QS alWaaqi'ah: 19).
Imam Ibnu Qoyim mengatakan dalam qosidahnya:
Bersama khamr, yang lezat bagi peminumnya tanpa
Cacat, membikin pusing tidak pula membahayakan
Adapun khamr didunia, itulah kandungannya
Menutupi akal peminumnya serta memabukkan
Namun disana, padanya ada obat bagi peminumnya
Tidak takut akan kehabisan sebelum meminum
Karena Allah telah menyiapkan bagi kita
Khamr yang lezat disurga nan abadi

Adapun siapa saja yang pernah menenggak miras didunia
lalu meninggal tanpa sempat bertaubat maka manakala dirinya
masuk surga dia tidak akan merasakan lezatnya khamr di akhirat,
akan tetapi ia tetap mendapat nikmat yang banyak kecuali khamr.
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Hal itu berdasarkan sebuah hadits, dari Abdullah bin Umar
radhiyallahu 'anhuma, bahwasannya Rasulallahu Shalallahu 'alaihi
wa sallam bersabda:

َ ﻤْﺮ
َ
ْ ْ ُ َ ْ َ َّﻢ
ْ َ ُ �َ َﺎلَ رَﺳُﻮلَ ا�َّ َﺻ
ﺐ ِﻣﻨ َﻬﺎ
ِبَ ﺨﻟْ َ ﻲﻓِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ �ُ لﻢ �ﺘ
 )) َﺷ:اﷲ َﻋﻠﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
ِ
ْ
[ ُﺮِمَﻬَﺎ ﻲﻓ اﻵ ِﺧ َﺮ ِة (( ] واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
ِ
"Barangsiapa yang menenggak khamr didunia kemudian tidak
bertaubat darinya, maka diharamkan baginya diakhirat kelak". 53
52F

Sedangkan balasan bagi orang yang menenggak miras tatkala
didunia tanpa dibarengi taubat lalu meninggal adalah akan diberi
minuman dari lumpur yang membinasakan yaitu keringatnya
penduduk neraka. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah
hadits, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, bahwasannya
Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َ
َ ُ َ َ َّ  اﻨﻟَّﻰﺒ
ْ َ ََّ ّوَﺟَﻞ
�ﻬ ًﺪا ل ِ َﻤ ْﻦ
 )) ﺴْﻜِﺮٍ ﺣَﺮَامٌ إِنَّ ﻰﻠﻋََ ا�َِّ ﻋَﺰ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ ﺻ
ْ
َ َ َ َْ
ِ
ََ
ﺮﺸَْبُ الْﻤُﺴْﻜ
ﺎل ﻗﺎل
ِ ِﺮَ أَنْ �َﺴْﻘِﻴَﻪُ ﻣِﻦْ ﻃِﻴﻨَﺔِ اﺨﻟﺒ
ِ  ﺎلُﻮا ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ا�َّ وَﻣَﺎ ﻃِﻴﻨَﺔُ اﺨﻟﺒ.( ﺎل
َْ ُ ََ
ّ
[ﺎر (( ]رواه مﺴﻠﻢ
ِ َ» ﻋﺮق أﻫﻨﻟَّﺎرِ أَوْ ﻋُﺼَﺎرَةُ أَﻫْﻞِ اﻨﻟ
"Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah
Azza wa jalla menjanjikan bagi setiap orang yang meminum
khamr kelak akan diberi minuman dari Thinatil Khabaal. Lalu para
sahabat bertanya; 'Wahai Rasulallah, apa Thinatil Khabaal
53
. HR Bukhari no: 5575. Muslim no: 5342 Dalam Bab: 'Uqubah Man Syaribal
Khamr Idza lam Yatub Minha.
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tersebut? Beliau bersabda; 'Keringat penduduk neraka atau
perasan dari keringat penduduk neraka". 54
Dan sungai penduduk surga akan mengalir dibawah kamar,
taman serta istananya. Allah Azza wa jalla menjelaskan hal
tersebut dalam firmanNya:

ُ ُ�ُ ۡ َ ۡ
َۡ
ۡ َ َ ُ ّ ۡ َ ُ ّ ّ َۡ ُ َ ّ
ُتَقونۖ � ِري ِمن �ت َِها ٱ�ن َ� ٰ ُر ۖ أ ل َها
 ﴿ َثل ٱ�َةِ لَ�ِ وعِد ٱل: �قال ا� تعا
ۡ
َ
َ ۡ َّ ٞ َٓ
ُ َّ� �ن
َ ِين ّ�َ َق ۚوا ْ َّ ُ� ۡق َ� ٱل� ٰفِر
َ َ�ّ �َ ك ُ� ۡق
[35 :ار ﴾ ]الرعد
دا�ِم َظِلُها ۚ تِل
ِ

"Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang
takwa ialah (seperti taman), mengalir sungai-sungai di dalamnya,
buahnya tak henti-henti sedang naungannya (demikian pula).
Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa,
sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka".
(QS ar-Ra'du: 35).
Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman:

َ َُّۡ َ ُ ّٰ َ
ُ ّ َ ّ َ
َ َ�ۡ �ن َوٱ
َ ون ِم َن ٱل ۡ ُم َ� ٰجر
ين �َ َب ُعوهم
َ
 ﴿ وٱ�َبِقون ٱ�َل: �قال ا� تعا
ِ نصارِ وٱ
ِ ِ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ّ ۡ ُ ّ
َۡ ْ ُ
ۡ َ ُّ َ ِ ّ َٰ ۡ
َ �ٰ �َ َ�َٰت �ۡري �ۡ َت َها ٱ�نۡ َ� ٰ ُر
ِِين
�َ �ن ُه ۡم َو َرضوا �ن ُه َأَعَدَ لهم
�َ �ِإِح� ٖن
ِ ٖ
ۡ
ۡ
َ َٰ ٗ َ َ ٓ َ
ُ ك ٱل َف ۡو ُز ٱل َعظ
[100 :ِيم ﴾ ]ا�و�ة
ِ �ِيها �بد�ۚ �ل

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk
Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang
mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan
merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya
54
. HR Muslim no: 5335, Dalam Bab: Bayaan Anna Kulla Muskirin Khamr wa Anna
Kulla Khamr Haram.
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selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan
yang besar". (QS at-Taubah: 100).
Dan juga dalam ayat yang lain:

ْ ُ َ َ ُ ََۡ ۡ ُ َۡ
ۡ َ
َۡ ّ
 ﴿ َون َز� َنا َما ِ� ُص ُدورِهِم ّم ِۡن غ ِٖل � ِري ِمن �ت ِ ِهم ٱ�ن� ٰر ۖ وقالوا: �قال ا� تعا
ّ ّ
ُ
َ َ ُ ّ َٰ َ َ ۡ َ ٓ َ َۡ َ َ ۡ َ ّ َ َ َ َٰ َٰ َ َ
ۡ ٓ
َۡ
�َۖ لق ۡد َجا َءت ُر ُسل
ٱ� ۡم ُد َِ ِ �َِي هدٮنا ل ِ�ذا وما ُنَا �ِ هتدِي لو� أن هدٮنا
َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ۡ ُ ُ ّ َۡ ُ ُ ۡ َ ْ ٓ ُ ُ َ ّ َۡ َ ّ َ
[43 :نت ۡم � ۡع َملون﴾ ]ا�عراف
ر�ِنا ب ِٱ� ِق� ونودوا أن تِل�م ٱ�َة أورِ�تموها بِما ك
"Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam
dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan
mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki
kami kepada (surga) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan
mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.
Sesungguhnya telah datang Rasul-rasul Rabb kami, membawa
kebenaran." Dan diserukan kepada mereka: "ltulah surga yang
diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu
kerjakan." (QS al-A'raaf: 43).


Ketika penduduk surga memasukinya, mereka
mendapati pakaian yang telah siap. Allah Subhanahu wa
ta'ala berfirman:

َ َُ ّ� َ َ ّ
َ وع
ٰ �ِيها َو َ� َ� ۡع َر
[118 :ى ﴾ ]طه
� ََ  ﴿ ِنَ لك: �قال ا� تعا

"Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak
akan telanjang". (QS Thaahaa: 118).
Pakaian mereka adalah sutera yang halus lagi tebal. Allah Ta'ala
berfirman:
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َ ُ ََۡ
َ �ق ُّ َت َ�ٰبل
ُ ُ
ََۡ ۡ
[53 :ِ� ﴾ ]ا�خان
ِ
ٖ  ﴿ يلبسون ِمن سند ٖس �ست: �قال ا� تعا

"Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal,
(duduk) berhadap-hadapan". (QS ad-Dukhaan: 53).
Sundus adalah sutera yang halus sedangkan istabrak adalah kain
sutera yang tebal, Allah Ta'ala berfirman dalam al-Qur'an:

ََ َ َ
ُ ً َ َ ُ َََۡ
ّ
ّ ٗ ۡ خ
ُ
ۡ ندس
َ ۡ َ�ست
� �ِيها
�ِٔ�
 ﴿ و�لبسون �ِيابا: �قال ا� تعا
ِ َ� ٖق ّت
ٖ �� مِن ُس
ٓ َۡ
[٣ :ك ﴾ ]لﻜﻬﻒ
ِ ِ �ٱ� َرا

"Dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera
tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan
yang indah". (QS al-kahfi: 31).
Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman:
"Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera
tebal ". (QS al-Insaan: 21).
Imam Ibnu Qoyim mengatakan dalam qosidahnya:
Pakain mereka terbuat dari sutera halus berwarna hijau
Dan sutera tebal, dua sutera yang telah dikenal
Tidak pernah kotor terkena noda
Karena Allah tidak menjadikan penghuninya
mengeluarkan kotoran
Lebih tegas lagi apa yang Allah Tabaraka wa ta'ala firmankan
dalam ayatNya:
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"Dan pakaian mereka adalah sutera". (QS al-Hajj: 23).
Adapun laki-laki yang memakai sutera ketika dunia lalu
meninggal tanpa di iringi taubat maka diakhirat kelak dia tidak
akan memakainya. Hal itu berdasarkan hadits, dari Anas bin Malik
radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: 'Rasulallah Shalallahu 'alaihi
wa sallam bersabda:

ُ �َ َﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا�َّ َﺻ
ِ )) َﻟبِﺲَ اﺤﻟَْﺮِ�ﺮَ ﻰﻓ:اﷲ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠَ َﻢ
اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ لَﻢْ ﻳَﻠْبَﺴْﻪُ ﻰﻓ
ِ
ِ
[ اﻵﺧ َﺮ ِة (( ]واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
ِ
"Barangsiapa yang memakai sutera didunia, kelak diakhirat ia
tidak akan memakainya". 55
54F



Ketika di dalam mereka juga mendapatkan perhiasaan.
Allah Ta'ala menjelaskan akn ahl itu dalam firmanNya:

َ َ
ََ ُ ُ َۡ ۡ َ ُ ّ
َ ََ ۡ َ َ ّۡ
ب
ٖ  ﴿ َ�َٰت عد ٖن يدخلو�ها َُلَون �ِيها ِمن أساوِر ِمن ذه: �قال ا� تعا
ُٗ ُۡ
[٣ :َولؤلؤ�ۖ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ

"(Bagi mereka) surga 'Adn mereka masuk ke dalamnya, di
dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari
emas, dan dengan mutiara". (QS Faathir: 33).
Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman:

َ ْ ّ
ّ
ّ ِضَة َو َس َقٮ ٰ ُه ۡم
ً � ٗابا َط ُه
َ َ َ�ُ ُه ۡم
:ورا ﴾ ]ا��سان
 ﴿ َحُلُ ٓوا أ َساوِ َر ِمن: �قال ا� تعا
ٖ
[٢

55
. HR Bukhari no: 5832. Dalam Bab: Labsul Harir. Muslim no: 5546. Dalam Bab:
Tahriim Isti'mal Inaa'i Dzahab wal Fidhah.
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"Dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan
Rabb mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih".
(QS al-Insaan: 21).
Mereka semua memakai perhiasan yang sama baik laki
maupun perempuan. Hal itu berdasarkan sebuah hadits dari Abu
Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: "Saya pernah
mendengar kekasihku, Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam
bersabda:

ُ َُ َ
َ ُ
ُ ْ ْ
َ
ْ ْ
ُ
َ ُ ْ َ َ
 )) َﺒْﻠُﻎُ اﺤﻟِﻠﻴَﺔ ِﻣ َﻦ ال ُﻤﺆ ِﻣ ِﻦ َﺣﻴْﺚ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ �ﻘﻮل
�ﻴ� َﺻ
ِ ﻗﺎل ﺳ ِﻤﻌﺖ ﺧ ِﻠ
ُ َ�ﺒْﻠُ ُﻎ ال ْ َﻮ ُﺿ
[ ﻮء (( ] رواه مﺴﻠﻢ
"Seorang mukmin akan mendapatkan perhiasaan (kelak disurga)
setara dengan tingkat kesempurnaannya di dalam berwudhu". 56
5F

Betapa indah apa yang digambarkan Imam Ibnu Qoyim akan hal
tersebut dalam rangkaian bait qosidahnya, beliau berkata:
Perhiasaannya lebih indah dari mutiara dan ya'qut
Demikian pula gelangnya terbuat dari emas murni
Jangan mengira itu khusus bagi wanita saja
Akan tetapi, para lelaki juga mendapatkan ini
Bagi orang yang meninggalkan pakaian didunia ini

56

. HR Muslim no: 609. Dalam Bab: Tablughul Hilyah Haisu Yablughul Wudhu.
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Untuk mendapat pakaian disurga abadi
Tidakkah engkau mendengar, kalau perhiasaan mereka
Sampai batasan wudhu yang berada dalam timbangan


Demikian pula, disana mereka mendapatkan kasur-kasur
serta dipan-dipan yang empuk, hal itu seperti yang
dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam firmanNya:

َ ُ ّ ُُ ٰ َ َ
ّ
َ � َعلَ ۡي َها ُم َت َ�ٰبل
َ ِٔ�
� ﴿ : �قال ا� تعا
-١ :ِ� ﴾ ]الﻮاﻗﻌﺔ
ِ َ ّت. ٖ�رٖ َ ۡوضونة
ِ
[١٥

"Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata.
Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan". (QS alWaaqi'ah: 15-16).
Dalam kesempatan yang lain Allah juga berfirman:

َ ۡ َ ّ َۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ُ ٓ َ َ
ّ
َ ِٔ�
ُ ُ َٰ َ �
﴾ ان
ِ َ ﴿ ُت: �قال ا� تعا
ِ � فر� �طا�ِنها ِمن إِست� ٖ �ق وج� ٱ�َت
ٖ �د
[٥ :]الر�ن

"Mereka bertelekan di atas permadani yang bagian dalamnya
dari sutera. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik)
dari dekat". (QS ar-Rahman: 54).
Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan
permata, sebagaimana digambarkan dalam firmanNya:
"Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk". (QS al-Waaqi'ah: 34).
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Imam Ibnu Qoyim mengatakan:
Bertelekan permadani yang dalamnya dari sutera
Jangan disangka betapa putih kain suteranya
Empuk diatasnya bersenderan
Berdua bersama kekasih hatinya, nyaman
Sambil bersendau diatas dipan tanpa terlihat
Tetangga, berduaan dalam kesenangan
Luput dari pandangan setiap orang
Sedangkan keduanya memakai baju yang sama


Juga mendapati bantal-bantal yang tersusun.
Sebagaimanan yang dijelaskan dalam firmanNya:

ُ َ ُ ُ ْ ّ ّۡ َ ۡ ّ َ و
ّ ٰ �َ � ۡم ق َِب َل ٱل ۡ َم ۡ�ق َوٱل ۡ َم ۡغرب َو
َِن
 ﴿ َيس ٱل َِ أن َُلُوا وجوه: �قال ا� تعا
ِ ِ
ِ ِ
ۡ ّ
ّ ۡٱل
[١ :ِ َم ۡن َء َام َن ب ِٱَ ِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َ

"Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun". (QS al-Ghasyiyah:
15).

Yang dimaksud dengan Namaariq di dalam ayat adalah bantal
untuk bersandar yang tersusun rapi disamping kiri dan kanannya.
Allah Azza wa jalla berfirman:
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ُ َ ُ ُ ْ ّ ّۡ َ ۡ ّ َ و
ّ ٰ �َ � ۡم ق َِب َل ٱل ۡ َم ۡ�ق َوٱل ۡ َم ۡغرب َو
َِن
 ﴿ َيس ٱل َِ أن َُلُوا وجوه: �قال ا� تعا
ِ ِ
ِ ِ
ّ ۡٱل
َ ۡ ِ َم ۡن َء َام َن بٱ َّ ِ َوٱ
[١ :� ۡو ِم ٱ�خ ِِر ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َ
ِ

"Dan permadani-permadani yang terhampar". (QS al-Ghaasyiyah:
16).
Ibnul Qoyim menyatakan dalam bait qasidahnya:
Ini, walaupun permadani dan sutera
Serta karpetnya, telah di sifati namun itu tidak mencukupinya


Begitu pula, mereka menjumpai kemah (rumah) yang
besar.
Lihatlah firman Allah Ta'ala berikut ini:

"(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam
rumah". (QS ar-Rahman: 72).
Sedangkan rumah yang ada didalam surga, maka ia terbuat
dari mutiara kering yang panjangnya enam puluh mil, adapun satu
mil di sana sama dengan enam ribu jengkal, dan itu diperuntukan
bagi seorang mukmin. Di dalam rumah tersebut dia tinggal
bersama para istri-istrinya, yang masing-masing dari mereka tidak
melihat satu dengan yang lainnya.
Hal itu berdasarkan sebuah hadits yang telah sampai kepada
kita, dan hadits ini shahih dikeluarkan melalui jalur sahabat Abu
Musa al-As'ari, namanya adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu
'anhu. Dikatakan bahwasannya Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam
bersabda:
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َ ِ
ْ َّن
َ
َ ُ َ َ َّ َ اﻨﻟَّﻰﺒ
َ
 )) ِ لِﻠ ُﻤِ ﻰﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ ﺨﻟَ ﻴْﻤَﺔً ﻣِﻦْ لُﺆْلُﺆَةٍ وَاﺣِﺪَةٍ �َُﻮَّ ﻓ ٍﺔ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ ﺻ
ُْْ ً
َ ُُّﻮلُﻬَﺎ ﺳِﺘ
ًَ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْﻀ
ﻮن ِﻣﻴﻼ لِﻠﻤﺆ ِﻣ ِﻦ ِ�ﻴﻬﺎ أﻫﻠﻮن �ﻄﻮف ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ الﻤﺆ ِﻣﻦ ﻓﻼ ﻳﺮى �ﻌﻀﻬﻢ �ﻌ ﺎ

[ (( ] رواه مﺴﻠﻢ

"Sesungguhnya seorang mukmin kelak disurga akan
mendapatkan rumah yang terbuat dari mutiara kering,
panjangnya enam puluh mil. Di dalamnya dia bisa menggilir istriistrinya, namun mereka satu sama lain tidak bisa saling
melihatnya". 57
56F

َ
ْ ْ ٌَْ ْ
َ ّ ُِ )) َﺎ ﻰﻓِ الﺴَّﻤَﺎءِ ﺳِﺘُّﻮنَ ﻣِﻴﻼً ﻰﻓِ ﻞﻛ:� ﻟﻔﻆ ﻤﻟﺴﻠﻢ
او َ� ٍﺔ ِﻣﻨ َﻬﺎ أﻫﻞ لِﻠ ُﻤﺆ ِﻣ ِﻦ ﻻ
ِ ز
َ َ
ُ
[ ﻳَ َﺮاﻫ ُﻢ اﻵﺧ ُﺮون (( ] رواه مﺴﻠﻢ
Dalam riwayat yang lain, dikatakan: "Yang tingginya menjulang
kelangit, enam puluh mil. Dan pada setiap pojok ada istrinya,
yang masing-masing mereka tidak bisa melihat satu sama lain". 58
57F

ٌَْ ْ
َ
َ ّ ُِ )) ﺿُﻬَﺎ ﺳِﺘُّﻮنَ ﻣِﻴﻼً ﻰﻓِ ﻞﻛ: � ﻟﻔﻆ ﻤﻟﺴﻠﻢ أﺧﺮى
او َ� ٍﺔ ِﻣﻨ َﻬﺎ أﻫﻞ َﻣﺎ ﻳَ َﺮ ْون
ِ ز
َ
ُ َ َ َ
ْ ْ
[ �ﻦ � ُﻄﻮف َﻋﻠﻴْ ِﻬ ُﻢ ال ُﻤﺆ ِﻣ ُﻦ (( ] رواه مﺴﻠﻢ
اﻵﺧ ِﺮ
Dalam salah satu riwayat, dikatakan: "Yang panjangnya rumah
tersebut, enam puluh mil. Dan pada setiap pojok ada istrinya,

57
58

. HR Muslim no: 7337. Dalam Bab: Fii Shifati Khiyami Ahlil Janah.
. HR Muslim no: 7339.
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yang masing-masing mereka tidak bisa melihat satu sama lain,
dan dia bisa menggilir istri-istrinya tersebut". 59
Sedangkan Imam Ibnu Qoyim menyatakan dalam bait qasidahnya:
Bagi seorang hamba, kelak disurga ia mendapat istana
Yang terbuat dari mutiara, buatan Rahman
Enam pulih mil, menjulang tinggi diangkasa
Pada setiap pojok ada wanita-wanita cantik
Yang menggodanya, namun mereka tidak bisa melihat satu sama
lainnya
Karena begitu luas istana yang dimilikinya


Di sana mereka juga mendapati ada pasar.
Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits,
yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu,
bahwa Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َ
ُ
ْ َ ُ َ َ َّ�َ َ َﺳُﻮلَ ا
ّ  ﻤﺟُﻌَﺔٍ �َﺘَﻬُﺐ
�ِ ﺻ
ﻗﺎل
ُ
َُّ )) ِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ لَﺴُﻮﻗًﺎ ﻳَﺄْﺗُﻮ�َﻬَﺎ ﻞﻛ: اﷲ َﻋﻠﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
َ
َ
َ
ُ
ﻮﻫِﻬﻢْ وَ�ِﻴَﺎﺑِﻬِﻢْ �َ�ْدَادُونَ ﺣُﺴْﻨًﺎ وَﻤﺟَﺎﻻً �َ�َْﺟِﻌُﻮنَ إ ﻰِﻟ
ِ ُ الﺸَّﻤَﺎلِ �َﺘَﺤْﺜُﻮ ﻰﻓِ وُﺟ
َ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ�ﻴَﻘُﻮلُ لَﻬُﻢْ أَﻫْﻠُﻮﻫُﻢْ وَا
َْ ََ ْ َْ
ازدد� ْﻢ َ�ﻌ َﺪﻧﺎ ُﺣ ْﺴﻨًﺎ
ِ ﻟﻘ ِﺪ
ﻴﻬﻢ وﻗ ِﺪ
َ� ًازداوا ﺣُﺴْﻨًﺎ وَﻤﺟَﺎﻻ
ِ أﻫ ِﻠ
ًﻻ
ًَ َ ﻻ
َ
ِ
ََ
َ
[ ﻘُﻮلُﻮنَ وَأ�ْﺘُﻢْ وَا�َّ ﻟَﻘَﺪِ ازْدَدْ�ُﻢْ �َﻌْﺪَﻧَﺎ ﺣُﺴْﻨًﺎ وَﻤﺟﺎ (( ] رواه مﺴﻠﻢ
 ﻴ. َﻤﺟﺎ
59

. HR Muslim no: 7338.
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"Sesungguhnya disurga ada sebuah pasar, yang biasa dikunjungi
oleh penduduknya tiap hari jum'at. Manakala angin dari sebelah
kirinya berhembus menerpa wajah-wajah serta pakaian mereka,
maka hal itu, menjadikan rupa mereka bertambah indah tampan,
sehingga tatkala mereka kembali kerumah, sedangkan mereka
telah bertambah bagus dan tampan, keluarganya menyambut
sambil mengatakan; 'Demi Allah, sungguh engkau telah
bertambah bagus dan tampan'. Mereka menjawab; 'Dan kalian,
sungguh demi Allah, juga telah bertambah cantik dan
menggairahkan". 60
Imam Ibnu Qoyim mengatakan:
Mereka mendatangi pasar bukan untuk jual beli
Karena disana mereka bebas mengambil sesuka hati
Para pedagangnya telah mendapat keuntungan
Dengan transaksi membeli surga ridwan
Allah telah menyediakan pasar tuk saling berkunjung
Bagi penghuninya yang berupa tampan
Didalam surga, demi Allah, tidak mata
Tidak pula telinga pernah mendengarnya
Apalagi terbetik di dalam benak khayalnya
60

. HR Muslim no: 7324. Dalam Bab: Fii Suuqil Jannah.
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Lebih sulit lagi bila digambarkan dengan untaian kalimat


Lalu mereka menjumpai ada kamar-kamar yang lebar
nan indah. Allah Azza wa jalla mengatakan dalam
firmanNya:

"Dan mereka aman sentosa di kamar-lamar yang tinggi (dalam
syurga)". (QS Saba': 37).
Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman:

ۡ َ ٗ ُ َۡ َ ّ ُ ّ
َ ّ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َّ  ﴿ َوٱ: �قال ا� تعا
ٱ� َّةِ غ َرفا � ِري
ت َُبَوِّ�َنَهم مِن
ِ ٰ�ِ ِين َءامنوا َوع ِملوا ل�َ ٰل
َ �ِيها ۚ ن ِۡع َم أَ ۡج ُر ٱلۡ َ� ٰمل
َ ِِين
َ �ٰ �َ ِمن َ�ۡت َِها ۡٱ�َنۡ َ� ٰ ُر
[٥ :ِ� ﴾ ]العنكبوت
ِ

"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal
yang saleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada
tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungaisungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik
pembalasan bagi orang-orang yang beramal". (QS al-Ankabuut:
58).
Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan dalam akan hal itu dalam
ayatNya yang lain, Allah berfirman:

َ
َۡ ٞ ّ ۡ ّ ٞ َ ُ َ َۡ ّ ٞ َ ُ ۡ َُ ۡ ُ ّ ْۡ َ ّ َ ّ
ِيَة �رِي
�َين �َقوا َ�َهم لهم غرف ِمن فوق ِها غرف َب
ِ  ﴿ � ٰ� ِِن: �قال ا� تعا
َ َ ۡ ُ ّ ُ ۡ ُ َ ّ َ ۡ َ ُ ََٰۡ ۡ َ ۡ َ
[٢ :يعاد ﴾ ]الزمر
ِمن �ت ِها ٱ�ن�ر ۖ وعد �َ ِ � �ل ِف �َ ٱل ِم

"Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya mereka
mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula
tempat-tempat yang tinggi yang di bawahnya mengalir sungaisungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak
akan memungkiri janji-Nya". (QS az-Zumar: 20).
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Adapun pensifatan yang ada dalam hadits, di antara salah
satunya adalah sebuah hadits dari Abu Sa'id al-Khudri
radhiyallahu 'anhu, bahwasannya Nabi Shalallahu 'alaihi wa
sallam bersabda:

َ
َ ُ
َ َّ َ اﻨﻟَّﻲﺒ
َ
ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ّ أَﻫْﻞَ اﺠﻟَْﻨ َّﺔِ �َﺮ
اء ْون أﻫﻞ اﻟﻐ َﺮ ِف ِﻣ ْﻦ ﻓ ْﻮﻗِ ِﻬ ْﻢ
ﺘ
)) :اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ َﺻ
َ َ
ْ
ُ  ﺘﻟ َﻔ
ّ ُ وْنَ اﻟ َﻜ ﻮْﻛَﺐَ اﺪﻟ
ْ َاء
َ ِ ِ ْ  اﻟْﻐَﺎﺑِﺮَ ﻲﻓِ اﻷُْﻓُﻖِ ﻣِﻦْ الْﻤَﺮﺸق أَ ْو ال
ﺎﺿ ِﻞ َﻣﺎ
َّرِّي
َﺮﺘ
ِ ِ
َﻐْﺮِب
ْ
َ
َ َ َ ِ ﻔْﻲ
َ
َ ِّ ﺗ
ﻨَﻬُﻢْ ﻗَﺎلُﻮا ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ا� ِ ﻠْﻚَ ﻣ ﻨَﺎزِلُ اﻷَْﻧبِﻴَﺎءِ ﻻَ � ﺒْﻠُﻐُﻬَﺎ �َ�ُْﻫُﻢْ ﻗَﺎل ﺑ �َ و اﺬﻟَّي �َ ِﺴ
ِ
َ  رِﺟَﺎلٌ آﻣَﻨُﻮا ﺑِﺎ�َّ وَﺻَﺪَّ ﻗُﻮا ال ْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠ
[ � (( ] واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
ﻴَﺪِه
ِ
ِ
"Sesungguhnya penduduk surga dapat saling melihat kamarkamar tetangganya yang berada dibawahnya, sebagaimana
halnya kalian bisa melihat bintang gemintang yang tersebar di
ufuk timur dan barat, dan itu merupakan keutamaan yang
dianugerahkan diantara kalian. Ditanyakan pada beliau; 'Wahai
Rasulallah, itu kan kedudukannya para Nabi, bagaimana mungkin
ada yang dapat mencapai kedudukan mereka? Beliau menjawab:
'Benar, dan demi Dzat yang jiwaku berada ditanganNya, (mereka
itu) ialah orang-orang yang beriman kepada Allah serta
membenarkan para Rasul". 61
60F

Bangunannya terbuat dari semen emas dan perak, sedangkan
tanahnya terbuat dari misk, adapun kerikilnya, di ambil dari
mutiara dan permata, dan debu yang ada disekelilingnya dari
Za'faran, maka barangsiapa yang memasukinya ia akan mendapati
61

. HR Bukhari no: 3256. Muslim no: 7322. Dalam Bab: Taraa'i Ahlil Jannah Ahlal
Ghuraf.
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kenikmatan yang sangat banyak, kekal abadi tidak ada kematian,
pakaiannya bersih tak bernoda, kekal dalam rupa pemuda yang
gagah.
Hal tersebut, sebagaimana digambarkan dalam sebuah
hadits shahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau
menceritakan; 'Kami pernah bertanya kepada Rasulallah; 'Wahai
Rasulallah, kabarkan pada kami tentang surga, terbuat dari apa
bangunannya? Lalu beliau bersabda:

َ
َ
َ ُ
َ َّ َ اﻨﻟَّﻲﺒ
ُ ْ
ََِّﻨَﺔٌ ﻣِﻦْ ذَﻫَﺐٍ وَﺒ َ َ ٌ ْ ﻓِﻀ
ٍﺔ ِمﻼ ُﻃ َﻬﺎ ال ِﻤ ْﺴﻚ
ِﻟﻨﺔ ِﻣ
)) :اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ َﺻ
ْ
َ َُْ ُ ُ ْ
ُ َْ
َذﻓَﺮُ ﺣَﺼْﺒَﺎؤُﻫَﺎ اﻴﻟَْﺎﻗُﻮتُ وَالﻠُّﺆْلُﺆُ وَﺗُﺮْ�َﺘُﻬَﺎ الْﻮَرْسُ وَالﺰَّ �ﻔ َﺮان َﻣ ْﻦ ﻳَﺪﺧﻠ َﻬﺎ � ُ� ﻻ
ُ
َ
ُ َ ﺨﺗَُﺮَّق �ﻴ
ُ ﻨْﻌَﻢُ ﻻَ �َﺒْﺄَسُ ﻻَ �َﺒْ�َ ﺷَﺒ
َ ﺎ�ُﻬ
َ
[ﺎ� ُﻬﻢ (( ]واه أﻤﺣﺪ
ﻢْ وَﻻ
�َﻤُﻮتُ و
ِ
"Batu batanya terbuat dari emas dan perak, sedangkan
campurannya dari minyak misk yang sangat wangi, kerikilnya dari
permata dan mutiara, tanahnya dari za'faran hijau. Maka
barangsiapa yang masuk kedalamnya, ia akan kekal abadi tidak
akan mati, penuh dengan kenikmatan dan tidak ada kesulitan,
serta senantiasa muda, dan pakaiannya tidak pernah rusak". 62
61F

Al-Hafidz al-Hakami mengatakan dalam untaian bait sya'irnya:
Bangunannya terbuat dari emas dan perak
Penghuninya tak pernah sakit lagi bising

62

. HR Ahmad no: 9744, 15/464.
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Sedangkan debunya dari za'faran
Disana, banyak kenikmatan yang tak tergambar

Seorang penyair mengatakan dalam qosidahnya:
Tanah disana dari emas sedangkan debunya wangi
Bagaikan za'faran yang tumbuh seperti rerumputan
Sungai berairkan susu murni mengalir dibawahnya
Serta arak yang mengalir dari hulunya
Duhai Siapa yang hendak membeli bangunan di And
Tinggi bangunannya, Dibawah naungan kebahagian
Sebagaimana dijelaskan oleh manusia pilihan
Disana Allah dan Jibril memanggil dari sisinya
Duhai Siapa yang ingin membeli rumah di Firdaus
Harganya hanya dua raka'at dikegelapan malam
tanpa terlihat
Atau memberi seorang miskin yang kelaparan
Tatkala ia menderita kelaparan ditengah mahalnya
harga
87

Jiwa ini selalu tamak terhadap dunia, sedangkan ia
Mengetahui
meninggalkannya

kalau

keselamatan

tatkala

Tidak ada kampung yang ditempati ketika meninggal
Melainkan rumah yang ia bangun sebelum matinya
Bangunannya terbuat dari amal kebajikan yang ia lakukan
Namun, Bila ia bangun dengan amal kejelekan, pasti
ia kan merugi
Harta yang kita kumpulkan hanya untuk ahli waris kita
sedangkan rumah tuk kematian roboh, ia tidak
mengetahuinya


Lantas mereka merasakan adanya perubahan dalam
fisik, mulai dari segi usia, tubuhnya meninggi serta besar,
warna kulitnya, serta rambutnya. Semuanya berbeda
dengan apa yang pernah dimilikinya tatkala didunia.

Di katakan dalam sebuah hadits, umur mereka antara kisaran
tiga puluh tiga tahun, tingginya enam puluh dira', sedangkan
besarnya tujuh dira', adapun warna kulitnya menjadi putih bersih,
dan rambutnya berkeriting.
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Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu
Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasannya Nabi Shalallahu 'alaihi
wa sallam bersabda:

َ
َ َّْ ِ َﻨ
ً
ً
ً
ْ َ ُ �َ ِ َﺻ
َّ َ اﻨﻟَّﻲﺒ
 )) َﺪْﺧُﻞُ أَﻫْﻞُ اﺠﻟ َﺔ اﺠﻟْ ﺔ ُﺟ ْﺮدا ُم ْﺮدا �ِﻴﻀً ﺎ ِﺟ َﻌﺎدا:اﷲ َﻋﻠﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
َ َ
َْ
َ َ َ ﺧ
ّﻠ
] (( ﻠْﻖِ آدَمَ ﺳِﺘُّﻮنَ ذِرَاﺎﻋً ﻲﻓ َﻋ ْﺮ ِض َﺳﺒْ ِﻊ أذ ُر ٍع
ِ�َ أَ�ْﻨَﺎءَ ﺛَﻼ ثٍ وﺛَﻼَ�ِ�َ ﻰﻠﻋ
ِ
[ واه أﻤﺣﺪ
"Akan masuk penghuni surga dalam keadaan tanpa berpakaian,
belum berjenggot, putih, berkeriting, serta bercelak mata. Umur
mereka antara tiga puluh tiga tahun, sama seperti penciptaan
Adam (dahulu) tingginya enam puluh dira' dan besarnya tujuh
dira". 63
62F

Berkata Ibnu Qoyim dalam qasidahnya:
Tingginya, seperti tinggi bapak mereka, enam puluh
Namun lebarnya, tujuh tidak kurang
Warna kulit mereka, putih tanpa berjenggot
Keriting rambutnya, dan bercelak matanya
Inilah kesempurnaan dalam diri seseorang
Dalam potongan rambut serta matanya

63

. HR Ahmad no: 7933, 13/315.
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Mereka juga memperoleh bidadari yang cantik jelita.
Allah Ta'ala menjelaskan akan hal itu dalam firmanNya:
"Demikianlah, dan Kami berikan kepada mereka bidadari". (QS
ad-Dukhaan: 54).


Dan bidadari, mereka adalah perempuan-perempuan yang
berkulit putih bersih dan bermata lebar, mereka para wanita yang
berkelopak mata lebar, kulitnya indah berwarna putih, jelita
penuh pesona, dan tidak ada yang tahu hakikat rupanya sekarang
melainkan Allah Tabaraka wa ta'ala. Lebih lanjutnya simak firman
Allah Ta'ala yang satu ini:
"Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik- baik lagi
cantik-cantik". (QS ar-Rahman: 70).
Di dalam hadits dijelaskan bagaimana akhlaknya yang begitu
mulia dengan wajah yang cantik mempesona.
Imam Ibnu Qoyim mengatakan:
Didalamnya ada bidadari yang menundukan pandangan
Para Bidadari yang cantik lagi baik-baik
Berakhlak mulia, berwajah sedu
Kebaikan
bergandengan

dan

baik

adalah

dua

perkara

yang

Wanit penduduk surga, mereka bagaikan kaca yang putih
bersih, lembut dan terlihat urat-uratnya dari balik kulitnya yang
mulus. Akan tetapi jangan dikira bahwa ini khusus untuk bidadari,
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akan tetapi, sifat-sifat ini juga diperoleh oleh para wanita yang
beriman ketika didunia. Allah Subahanhu wa ta'ala berfirman:

َ ُ َ َ
ٞ ۡ
ٞ
ُ
ٞ � لطَ ۡرف
ّ �َ �َ . �ِ
﴾ ّهُنَ َ� ۡيض َّك ُنون
 ﴿ و ِع: �قال ا� تعا
ِ ّ نده ۡم � ٰصِ َ� ٰت
[٤-٤ :]الصفات

"Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar
pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah
telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik". (QS ashShaffaat: 48-49).
Wanita penduduk surga, mereka sangatlah cantik, lagi baik,
mulus bagaikan permata dan marjan. Allah Ta'ala
menggambarkan akan hal tersebut dalam firmanNya:
"Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan". (QS arRahman: 58).
Berkata Imam Ibnu Qoyim:
Baunya bagaikan minyak misk, tubuhnya mempesona
Adapun warnanya bagaikan mutiara dan permata
Dalam hadits dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu
disebutkan, bahwa Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam
bersabda tatkala menafsirkan firman Allah Ta'ala: "Seakan-akan
bidadari itu permata yakut dan marjan". Beliau bersabda:
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َ
َ ُ َ َ
ُ
َ
ُ ُ َ
َ ﻮت
((والﻤ ْﺮ َﺟﺎن
 )) ﻛ�ﻬُﻦَّ اﻴﻟﺎﻗ: ﺗﻔﺴ�ِ ﻗﻮﻪﻟ
اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ِ ﺻ
ِِ
َ
ُ
ﻣِﻦَ اﻤﻟﺮآة ِ و�نَّ أدْ�َ لﺆلﺆةٍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻟﻲﻀء ﻣﺎ
 )) ﻰﻟ وﺟﻬِﻪِ ﻲﻓ ﺧﺪِﻫِﺎ أﺻﻰﻔ: ﻗﺎل
َّﻳَﺮَى ﻣُﺦ
ِ ق
ُ
واﻤﻟﻐﺮب ِ و�ﻧَّﻪُ ﻴﻟﻜﻮنَ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺒﻌﻮنَ ﺣُﻠَّﺔ ً ﻳﻨﻔﺬُﻫﺎ ﺑﺮﺼُه ﺣﻰﺘ
[  وﻗﺎل ﺻﺤﻴﺢ ولﻢ �ﺮﺟﺎه،ﺳﺎﻗِ ِﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ورا ِء ذلﻚ (( ] رواه ﺤﻟﺎ�ﻢ

"Apabila dilihat wajahnya mulai dari pipinya maka ia lebih bersih
dari pada kaca. Dan sesungguhnya permata yang paling rendah
adalah yang cahayanya mampu menerangi belahan timur dan
barat, dan sungguh mereka akan memakai tujuh puluh perhiasan,
yang mampu menembus pandangannya, sampai kiranya ia bisa
melihat otot betis dari balik kulitnya". 64
63F

Berkata Ibnu Qoyim dalam qasidahnya:
Keduanya kan saling melihat kekasihnya
Bersama dengan keinginan, melihat wajah bersinar
Yang memancarkan keindahan pemiliknya
Aura tubuhnya tergambar jelas dalam mata
Padanya, tersampir tujuh puluh perhiasan
Menggambarkan susunan otak dari balik tengkuknya
Namun itu semua tergambar dari balik tubuhnya

64

. HR al-Hakim di dalam Mustadraknya no: 3774, 4/65.
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Jelas bagaikan minuman dari balik gelas kaca
Dalam hadits lain dinyatakan, yang diriwayatkan dari Abu
Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasannya Nabi Shalallahu 'alaihi
wa sallam bersabda:

َ
َ ُ َ َ َّ َ اﻨﻟَّﻲﺒ
ََ َ
َ
َ
ﺪْﺧُﻞُ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ ﻰﻠﻋَ ﺻُﻮرَةِ اﻟْﻘَﻤَﺮِ ﻴﻟْﻠﺔ
َوَّلَ زُمْﺮَةٍ ﺗ
)) :اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ ﺻ
ََ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
ْ ِّ
َاﻟ َ َ ﻠِﻴﻬَﺎ ﻰ
ِ
ّﻰﺘ ﺗ
ﺎن
ِ ﺎن اﺛنﺘ
ِ ﻠﻋََ أَﺿْﻮَ�ِ ﻛَﻮْﻛَﺐٍ دُرِّىٍّ ﻰﻓ الﺴَّﻤَﺎءِ ﻟِﻞﻜُ ام ِﺮئٍ ِﻣﻨﻬﻢ زوﺟﺘ
ِ
َ
ْ ََّﻨ
ُ
َُّى ﻣُﺦ
َ
َ
ﺳُﻮﻗِﻬِﻤَﺎ ﻣِﻦْ وَر
[ اءِ الﻠَّﺤْﻢِ وَﻣَﺎ ﻰﻓﺠﻟْ ِﺔ أﻋﺰب (( ] واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
ِ
"Sesungguhnya kelompok pertama yang akan masuk surga,
wajahnya bagaikan bulan di malam purnama, sedangkan yang
berikutnya, bagaikan cahaya bintang yang terang di langit, dan
bagi tiap orang diantara mereka akan mendapat dua istri yang
masing-masing otot betisnya bisa terlihat dari balik dagingnya.
Dan tidak ada penduduk surga yang membujang". 65
64F

Kalau sekiranya wanita penduduk surga keluar, turun
kemuka bumi ini tentulah cahaya mereka akan menyinari antara
langit dan bumi, ruang bumi ini akan dipenuhi dengan bau
wanginya. Sungguh setengah bagian kepalanya mereka itu lebih
baik dari dunia dan seisinya. Yang menyaksikan hal ini adalah
sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam
shahihnya, dari Anas bin Malik radhiyallah 'anhu, bahwasannya
Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

65
. HR Bukhari no: 2354. Muslim no: 7325. Dalam Bab: Awalu Zamratin
Yadkhuluna Jannah.
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َ
َ
َ ُ
َ
َ َّ َ اﻨﻟَّﻲﺒ
ِ
 )) أنَّ امْﺮَأَةً ﻣِﻦْ �ِﺴَﺎءِ أَﻫْﻞِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ اﻃَّﻠَﻌَﺖْ إ ﻰِﻟ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ َﺻ
ْ
َ
َ
ْ َ َ ََ َْْ
َْ
َ ﺼِﻴﻔُﻬَﺎ �َﻌْ�ِ اﺨﻟ َِﻤ
ٌ ْ ﺎر َﺧ
� ِﻣ ْﻦ
َ ﺎءت َﻣﺎ ﺑَيﻨ ُﻬ َﻤﺎ َلﻤ َﻸَتْ ﻣَﺎ ﺑَيْﻨَﻬُﻤَﺎ رِ�ًﺎ وَﻨﻟ
اﻷر ِض ﻷﺿ
ْ
َ � ﻟُّ�ﻴَﺎ َو َﻣﺎ
[ ﻴﻬﺎ (( ] واه اﺒﻟﺨﺎري
ِ
"Kalaulah sekiranya salah seorang wanita dari kalangan
penduduk surga menampakkan dirinya kedunia ini, tentulah
cahayanya akan memenuhi langit dan bumi, ruangan keduanya
akan penuh dengan bau harumnya. Dan setengah bagian (yaitu)
tutup kepalanya itu lebih baik dari dunia dan seisinya". 66
65F

Imam Ibnu Qoyim menyatakan dalam bait qasidahnya:
Separuh jilbab yang mereka kenakan
Tak sebanding dengan seluruh harta yang ada didunia
Wanita yang ada disurga, baik dari kalangan bidadari maupun
para wanita yang beriman. Mereka semua suci tidak pernah lagi
mengalami menstruasi dan nifas, tidak pula buang air kecil
maupun besar, demikian pula tidak mengeluarkan ludah serta
segala kotoran yang ada didunia. Allah Ta'ala berfirman:

َ ُِ ٰ َ َ ۡ ُ َ ٞ َ ّ
ٞ ٰ �َ �ِيها ٓ أَ ۡز
َ  ﴿ َول َ ُه ۡم: �قال ا� تعا
[٢ :�ون ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
� ج ّطَهَرة ۖ وهم �ِيها

"Dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan
mereka kekal di dalamnya". (QS al-Baqarah: 25).

66

. HR Bukhari no: 6568. Dalam Bab: Shifatul Jannah wa Naar.
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Amirul mukminin Ali bin Thalib dan Ibnu Mas'du radhiyallahu
'anhuma, keduanya pernah berkata: "Sungguh wanita penghuni
surga, mereka tidak lagi haid, meludah serta yang lainnya".
Ibnu Qoyim mengatakan:
Tidak lagi haid tidak pula buang air kecil
Bersih dari segala kekurangan seperti wanita dunia
Berbicara hakikat bidadari tidak pernah habis, kata-kata
tercekat tidak mampu lagi mensifatinya. Sebagaimana yang
dikatakan oleh salah seorang penyair:
Bicaranya, membuai bagaikan hipnotis
Membuat tergila-gila, mampu membunuh jiwa
Jika lama berbicara dengannya, tak membikin bosan
Bila ia berbicara, lawannya tak ingin menyetopnya
Berkata Ibnu Qoyim:
Ucapannya membuai akal, yang berirama
Lebih indah dari suara gitar dan gendang
Para bidadari akan berdendang melantunkan nyanyian
menyambut para suaminya. Suaranya begitu merdu, menelusup
keruang hati, menyejukkan jiwa.
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Semoga Allah menjadikan kaum mukminin yang telah
meninggalkan nyanyian ketika didunia, diakhirat kelak
mendapatkan itu semua, karena barangsiapa yang senang
mendengarkan nyanyian tatkala didunia ini, lalu mati tanpa
diakhiri dengan taubat, dia tidak akan bisa mendengarkan
nyanyian bidadari di surga. Walaupun ketika dia masuk surga akan
mendapatkan berbagai kenikmatan kecuali nyanyian tersebut,
karena disebutkan dalam pepatah; 'Siapa yang terburu-buru pada
sesuatu sebelum waktunya maka pada akhirnya dia terhalangi
untuk mendapatkannya'.
Berkata seorang penyair dalam bait syairnya:
Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sebelum saatnya
Maka ia tercegah untuk bisa meraihnya
Ibnu Qoyim juga mengatakan:
Berkata Ibnu Abbas, meriwayatkan sampai pada Rabb kita
Semerbak angin yang menggetarkan seluruh tubuhnya
Karena Terbuai bersama nyanyian, yang terdengar
Oleh seorang, bagaikan nyanyian merdu berirama
Duhai orang yang ingin mendengarkan musik, jangan engkau
tukar
Dengan buaian suara gitar dan gendang
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Bersihkan dari itu semua, jika engkau ingin
Mendengarkan nyanyian bidadari
Jangan engkau ganti yang berharga dengan rendahan
Sehingga
diakhirat kelak

engkau

dilarang

untuk

mendengarkan

Inilah wanita yang ada disurga kelak, adapun engkau wahai
para pecinta wanita, rayuan dan godaan mereka, janganlah
mengecoh langkah kalian, kalaupun kita semua mendapati
kekeliruan maka dengarkanlah firman Allah Ta'ala:

ُ َ ُّ ُ ۡ َ ََۡۡ ُ ُ َۡ َ َ َۡ َ َ َ
ّ � ۡم َو ُه َو أَ ۡر َح ُم
َ �ٰ َ�ل
�ِِ
��ب علي�م ٱ�وم ۖ �غفِر
ۖ �َ ل
ِ � �  ﴿ قال: �قال ا� تعا
[٩ :﴾ ]يوسف

"Dia (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap
kamu, Mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu), dan Dia
adalah Maha Penyayang diantara Para Penyayang". (QS Yusuf:
92).
Imam Ibnu Qoyim mengatakan dalam bait qasidahnya:
Duhai orang yang membiarkan hawa nafsunya
Engkau biarkan dirimu telanjang dihadapan orang
Jangan engkau tukar rupa menawan dengan penyakit
Yang nampak setelah memakan barang haram
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Jelek perbuatannya dalam pandangan manusia
Bagaikan setan yang berwujud insan
Tercibir karena memilih yang jelek lagi hina
Mereka zuhud dari keluasan ar-Rahman
Rupanya menipu yang dibuat-buat
Bila ia tinggalkan tentu mata enggan tuk melihat
Tabiatnya diciptakan tuk meninggalkannya
Untuk menafkahi keluarga agar tidak meminta-minta
Duhai para calon peminang bidadari, jika kalian mengharap
diterima lamarannya, maka hadirkan maharnya sekarang ini.
Berkata Imam Ibnu Qoyim dalam qasidah Mimiyahnya:
Duhai para peminang bidadari, jika engkau benar
Inilah waktunya engkau mendapatkan mahar
Jauhi segala kotoran yang merusak kesucian cintanya
Agar engkau bisa mendapatkannya, penuh dengan kesenangan
Dan juga dalam Nuniyahnya:
Duhai para peminang bidadari, dan para pencari
Surga nan kekal lagi abadi
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Sekiranya engkau tau apa syarat dan keinginan mereka
Tentu engkau akan keluarkan semua hartamu
Atau engkau tau dimana rumahnya
Tentu engkau akan segera mendatangi rumahnya
Sedangkan mahar wanita surga adalah amal sholeh. seorang
penyair mengatakan:
Duhai lelaki, Pinanglah seorang wanita, yang
Tidak menginginkan maharmu melainkan amal sholeh
Kisahkan padaku, tentang cinta pertamamu yang penuh mabuk
kepayang
Kecintaan pada wanita, bagaikan pedagang yang
beruntung
Beramallah, gandeng selalu amalmu jangan terputus
Pada waktunya engkau akan menuainya


Mereka juga mendapatkan makan dan minum yang
lezat.
Allah Azza wa jalla berfirman:

َ ُ َۡ َ َ
ّ
َ ون
َ َ َ َ َ َ ِ ٰ�َ �ِيها ب
[٥ :اب﴾ ]ص
�ِٔ� �ِيها يدع
ِ َ ﴿ ُت: �قال ا� تعا
ِ
ٖ �كهةٖ كث ِ�� ٖ و
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"Di dalamnya mereka bertelekan (diatas dipan-dipan) sambil
memakan buah-buahan yang banyak dan minuman di dalam
surga itu". (QS Shaad: 51).
Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman:

ُ
َ ِ � ّل َ� ٰك َِهة َءا ِمن
َ َ ُ َۡ
[٥ :� ﴾ ]ا�خان
ٍ
ِ ِ  ﴿ يدعون �ِيها ب: �قال ا� تعا

"Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan
dengan aman (dari segala kekhawatiran)". (QS ad-Dukhaan: 55).

Maksudnya, mereka merasa aman dari kekhawatiran akan
kehabisan atau terhenti dan terlarang. Allah Ta'ala menjelaskan
dalam firmanNya:

َ وعة َو َ� َم ۡم ُن
َ ُ ۡ َ ّ َ َ َ ٰ �َ  ﴿ َو: �قال ا� تعا
[٣٢-٣ :وعةٖ ﴾ ]الواقعة
ِ
ٖ  َ مقط. ٖ ��ِ كهةٖ كث

"Dan buah-buahan yang banyak. Yang tidak berhenti (berbuah)
dan tidak terlarang mengambilnya". (QS al-Waaqi'ah: 32-33).
Dalam ayat yang lain Allah Azza wa jalla berfirman:

ُ ُ�ُ ۡ َ ۡ
َۡ
ۡ َ َ ُ ّ ۡ َ ُ ّ ّ َۡ ُ َ ّ
ُتَقونۖ � ِري ِمن �ت َِها ٱ�ن َ� ٰ ُر ۖ أ ل َها
 ﴿ َثل ٱ�َةِ لَ�ِ وعِد ٱل: �قال ا� تعا
ۡ
َ
َ ۡ َّ ٞ َٓ
ُ َّ� �ن
َ ِين ّ�َ َق ۚوا ْ َّ ُ� ۡق َ� ٱل� ٰفِر
َ َ�ّ �َ ك ُ� ۡق
[٣ :ار ﴾ ]الرعد
دا�ِم َظِلُها ۚ تِل
ِ

"Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang
takwa ialah (seperti taman), mengalir sungai-sungai di dalamnya,
buahnya tak henti-henti sedang naungannya (demikian pula).
Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa,
sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka".
(QS ar-Ra'd: 35).
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Allah Ta'ala juga menjelaskan:
"Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buahbuahan..". (QS Muhammad: 15).
Dan juga firmanNya:

ّ َ َ ْ ُ َ ٗۡ ّ
َّ
َ
َُۡ
َۡ
َۡ ْ ُ
ۖ  ﴿ ُ َما ُرزِقوا ِمنها ِمن � َم َر� ٖ رِزقا قالوا �ٰذا �َِي ُرزِ�نا ِمن �بل: �قال ا� تعا
ُ�
ٰ َ ََو تُوا ْ بِهِۦ ُمت
[٢ :�ب ِ ٗهاۖ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
"Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu,
mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami
dahulu." mereka diberi buah-buahan yang serupa..". (QS alBaqarah: 25).

Berkata Ibnu Abbas tatkala menafsirkan makna ayat diatas;
'Maksudnya yaitu sama dalam masalah rupa serta jenisnya namun
beda dalam rasa'.
Disana juga ada buah-buahan yang tidak asing lagi namanya
serta familiar ditelinga kita. Seperti yang digambarkan oleh Allah
Ta'ala di dalam firmanNya:
"Di dalam kedua surga itu (ada macam-macam) buah-buahan
dan kurma serta delima". (QS ar-Rahman: 68).
Dalam kesempatan yang lain Allah Ta'ala berfirman:

ۡ ّ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ّ َ َ ٰ َ ّ َتَخ
َ
-٢ :ِّمَا �َش َت ُهون ﴾ ]الواقعة
�
ِ � ﴿ و: �قال ا� تعا
ٖ  و� ِم ط. كهةٖ ِّمَا َ�َون
[٢٠
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"Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Dan daging
burung dari apa yang mereka inginkan". (QS al-Waaqi'ah: 20-21).
Imam Ibnu Qoyim menyatakan dalam qasidahnya:
Makanannya, semua yang mereka inginkan
Daging burung yang lezat lagi berdaging
Buah-buahan melimpah, sekehendak hati yang diinginkan
Duhai orang yang telah sempurna keimanannya
Bagimu, daging, khamr, dan wanita serta buah-buahan
Indah bersama bidadari dengan segala kesenangannya
Buah-buahan surga nan banyak tersebut bisa dinikmati dan
dipetik sambil berdiri, atau duduk atau sembari tidur-tiduran
dengan bertelekan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah
Azza wa jalla:
"Buah-buahannya sangatlah dekat". (QS al-Haaqah: 23).
Dan dalam firmanNya:
"Dan buahnya dimudahkan untuk memetiknya semudahmudahnya". (QS al-Insaan: 14).
Demikian pula dalam firmanNya:
"Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat".
(QS ar-Rahman: 54).
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Satu ekor burung yang ada di akhirat bagaikan seekor unta
di dunia. Hal itu seperti yang telah dijelaskan dalam sabda Nabi
Shalallahu 'alaihi wa sallam. Diriwayatkan dari Hudzaifah
radhiyallahu 'anhu, dia bercerita; 'Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa
sallam pernah bersabda:

َ
َ ُ
ُ
َ
َ
 )) ﻓ اﺠﻟﻨَّﺔ ِ ﻃ�اً أﻣﺜﺎلَ اﺒﻟﺨﺎﻲﺗ ﻓﻘﺎل أﺑﻮ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ َﺻ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ وأﻧﺖ
ُ ﻓﻘﺎل
مﻦ ﻳﺄ�ﻠﻬﺎ ﻳﺎ أﺑﺎ
أﻧﻌﻢ ﻣﻨﻬﺎ َﻣ ْﻦ ﻳﺄ�ﻠﻬﺎ
ِ ﺮ ٍ إﻧَّﻬﺎ ﻨﻟﺎﻋﻤﺔ ٌ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ
[ ﺑ�ﺮ (( ] واه اﺤﻟﺎ�ﻢ
"Sesungguhnya didalam surga ada seekor burung semisal alBukhati. Abu bakar bertanya; 'Wahai Rasulallah, apakah ia unta
muda? Beliau menjawab: 'Benar, dan akan ada yang
memakannya, dan engkau, Wahai Abu Bakar salah seorang yang
ikut memakannya". 67
6F

Al-Bukht adalah unta muda yang banyak dagingnya. Seperti yang
di katakan dalam sebuah syair:
Tak ada kehidupan hakikki melainkan hidup dengan kemulian
Orang yang mujur bukan Laila bukan pula Ummu Salim
Namun, itulah keutamaan Allah yang Ia kehendaki
Berharaplah, duhai para pengetuk pintuNya

67

. HR al-Hakim.
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Penghuni surga memakan makanan serta minuman yang ada
didalamnya, namun mereka tidak pernah kencing, membuang air
besar tidak pula mengeluarkan ingus, hanya saja yang mereka
keluarkan adalah keringat yang wangi bagaikan minyak misk,
mereka bernafas dengan ucapan tasbih seperti jiwa bernafas.
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, bahwasannya Nabi
Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َ َ ُ
َ
َ ُ َ َ َّ َ اﻨﻟَّﻲﺒ
ِ
�َْ�ُﻞُ أَﻫْﻞُ اﺠﻟَْﻨَّﺔ �ِﻴﻬَﺎ وَ�َﺮﺸ
ُﻮنَ وَﻻَ �َﺘَﻐَﻮَّﻃﻮن َوﻻ
)) : اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ ﺻ
َ َﻤْﺘَﺨِﻄُﻮنَ وَﻻَ �َﺒُﻮلُﻮنَ وَﻟَ�ِﻦْ ﻃَﻌَﺎمُﻬُﻢْ ذَاكَ ﺟُﺸَﺎءٌ ﻛَﺮَﺷْﺢِ الْﻤِﺴْﻚِ ﻳُﻠْﻬَﻤُﻮنَ اﻟتَّ ْﺴب
ﻴﺢ
ِ
َ
َ
َ َ
ُ ﺎ ﻳُﻠْﻬَﻤُﻮنَ اﻨﻟَّﻔ َﺲ (( ﻗَ َﺎل َو� َﺪِﻳﺚِ ﺣَﺠَّ ﺎج » َﻃ َﻌ
ﺤﻟَْﻤْﺪَ ﻛَﻤ
ﺎم ُﻬ ْﻢ ذلِﻚ « ] رواه
ٍ
ِ
[ مﺴﻠﻢ
"Penghuni surga memakan serta minuman didalamnya, namun
mereka tidak pernah kencing, dan buang air besar tidak pula
mengeluarkan ingus namun mereka mengeluarkan keringat yang
wangi bagaikan minyak misk, mereka bernafas dengan ucapan
tasbih dan tahmid bagaikan jiwa bernafas. Dalam salah satu
riwayat Hajjaj dikatakan: 'Dan itulah makanannya". 68
67F

Berkata Imam Ibnu Qoyim dalam lantunan qasidahnya:
Inilah, hasil makanan yang mereka makan
Keringat yang mengalir di tubuh

68

. HR Muslim no: 7333. Dalam Bab: Fii Shifatil Jannah.
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Wangi, bagaikan misk yang tak tercampuri
Dengan warna-warni yang mengotori
Terulang dengan perut yang kembali lapar
Rindu pada makanan yang tak pernah habis
Ia tak buang air kecil tidak pula besar
Tidak juga mengeluarkan ingus, seperti insan
Ia bersendawa, yang wangi bagaikan misk
Yang menjadikan ramping, penuh pesona
Adapun bejana yang mereka gunakan untuk menyantap
makanan serta minuman maka terbuat dari emas dan perak yang
bening. Hal itu sebagaimana yang Allah Azza wa jalla firmankan:

َۡ
ۡ ََ َ َ ّ
َ
َ � َواب َو
َۡ َ ُ َ ُ
ب وأ
ِ�ِيها َما �ش َت ِهيه
ٖ  ﴿ �طاف علي ِهم ب ِصِ ح: �قال ا� تعا
�ٖ
ٖ اف مِن ذه
َ ُِ ٰ َ َ ۡ ُ َ َ ُُ ۡ َ ۡ ّ ُ �َۡ َ فُ ُ َت
[٧ :�ون ﴾ ]الزخرف
� ٱ�ن س َ ٱ��� ۖ وأنتم �ِيها

"Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan pialapiala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini
oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di
dalamnya". (QS az-Zukhruf: 71).
Dalam kesempatan lain, Allah juga berfirman:

َ
َ۠ ََ ۡ َ َ
َ
ُ
ّ َ َ�
َ ۡ َ ّ
١ �را
ٔ ِ  ﴿ َو ُ� َطاف َعل ۡي ِهم: �قال ا� تعا
ِاب �نت قوار
ٖ با�ِي ٖة مِن ِضَ ٖة وأ�و
َْ ََ
َ ُ ّ ّ
ٗ وها َ� ۡق ِد
[١ - ١ : ير� ﴾ ]سورة ا��سان
�را ِمن ِضَةٖ َدَر
ِقوار
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"Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan
piala-piala yang bening laksana kaca. (Yaitu) kaca-kaca (yang
terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaikbaiknya". (QS al-Insaan: 15-16).
Maka barangsiapa yang makan atau minum dengan
menggunakan piring yang terbuat dari emas tatkala didunia, lalu
meninggal tanpa bertaubat, kelak diakhirat ia tidak bisa
menggunakannya. Hal itu, berdasarkan sabda Nabi Shalallahu
'alaihi wa sallam:

َ
َ ُ َ َ َّ َ اﻨﻟَّﻲﺒ
 اﺬﻟَّﻫَﺐِ وَاﻟْﻔِﻀَّﺔِ وَﻻَ ﺗَﺄ
ْ�ُﻠُﻮا ﻲﻓ
ﺸَْ�ُﻮا ﻲﻓِ آ� ﻴَ ِﺔ
» :اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ ﺻ
ِ
ِ
ْ
َ
ِﻬَﺎ ﻓَﺈِ�َّﻬَﺎ لَﻬُﻢْ ﻲﻓِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ وَﻨﻟ
[ ﺎ ﻲﻓ اﻵ ِﺧ َﺮة رواه « ] رواه ﺒﻟﺨﺎري
ِ َ

"Janganlah kalian makan dengan bejana emas dan perak, tidak
pula menyantap makanan dengan menggunakan piring dari
keduanya. Sesungguhnya itu untuk mereka (orang kafir) yang ada
didunia, sedangkan bagi kita adalah kelak diakhirat". 69
68F



Mereka juga mendapatkan pelayan yang masih muda,
dan siap melayani kebutuhannya.
Allah Azza wa jalla menjelaskan akan hal tersebut dalam
firmanNya:

َۡ َ ََ
َ ُ ّ ٞ َٰ ۡ ۡ ۡ َ َ ُ ُ َ
ۡ َ
َ � َو
�ق َو�أ ٖس ّمِن
 بِأ١ َّ�َون
 ﴿ �طوف علي ِهم وِل�ن: �قال ا� تعا
ِاب و�بار
ٖ
َ
َ
َ
َ
َ ُ ّ ّ ُص
ۡ َ ۡ َ
ّ
ُ ّ  َو� ٰ ِ َ ّ َتَخ١ ون َ� ۡن َها َو َ� يُ�فُون
 َ َدَع١ �ِ
ٖ َع
ِ
ٖ� و� ِم ط٢ كهةٖ ِّمَا َ�َون
ۡ ّ
َ
[٢-١ :ِّمَا �َش َت ُهون﴾ ]سورة الواقعة
"Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
Dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari
69

. HR Bukhari no: 5426, Dalam Bab: al-Aklu fii Inaa'i Mufadhadh.

106

air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula
mabuk. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Dan daging
burung dari apa yang mereka inginkan". (QS al-Waaqi'ah: 17-21).
Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

ُ ّ ٗ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ ُ ّ ٞ َٰ ۡ ۡ ۡ َ َ ُ ُ َ َ
ٗ نث
�ور
َ �سبتهم لؤلؤ
ِ  ﴿ و�طوف علي ِهم وِل�ن َّ�َون إِذا ر��تهم ح: �قال ا� تعا
[ ١ :﴾ ]ا��سان

"Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap
muda, apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira
mereka, mutiara yang bertaburan". (QS al-Insaan: 19).
Allah Ta'ala juga berfirman yang kaitannya sama dengan diatas:

ۡ ٞ ُ ۡ ُ ّ �َ�َ ّ ٞ ۡ
َ
ُ
 ﴿ َو َ� ُطوف َعل ۡي ِه ۡم غِل َمان َ ُه ۡم َ ُه ۡم لؤلؤ َّك ُنون ﴾ ]سورة الطور: �قال ا� تعا

[٢ :

"Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk
(melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang
tersimpan". (QS ath-Thuur: 24).


Tidak ada kesibukkan bagi penduduk surga melainkan
hanya untuk bersenang-senang dengan makanan dan
minum serta berhubungan badan bersama istri-istrinya.
Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam firmanNya:

َ ُ َۡ َ َ
ُ َ َ
ّ
َ ون
َ َ َ َ َ َ ِ ٰ�َ �ِيها ب
نده ۡم
 ۞و ِع٥ اب
�ِٔ� �ِيها يدع
ِ َ ﴿ ُت: �قال ا� تعا
ِ
ٖ �كهةٖ كث ِ�� ٖ و
َ
ُ َ َ َ ّ
ّ َ� ٰصِ َ� ٰ ُت
َ ۡ َۡ َ ُ َ ُ َ َ َ
ٌ َ ۡ َ ِ لطَ ۡر
 ِنَ �ٰذا لرِ ۡز� َنا َما ُ�ۥ٥ اب
ِ  �ٰذا ما توعدون ِ�و ِم ٱ� ِس٥ ف �تراب
َّ
[٥ - ٥ : ِمن َفا ٍد ﴾ ]سورة ص
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"Di dalam surga mereka bertelekan (diatas dipan-dipan) sambil
meminta buah-buahan yang banyak dan minuman. Dan pada sisi
mereka (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya dan
sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari
berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezki dari Kami
yang tiada habis-habisnya". (QS Shaad: 51-54).
Imam Ibnu Qoyim mengatakan dalam bait qasidahnya:
Wanita, khamr, daging serta buah, disana
Bersama segala keindahan nan abadi
Dan sebagaimana hadits yang terdahulu, Dari Jabir bin
Abdullah radhiyallahu 'anhu, bahwasannya Nabi Shalallahu 'alaihi
wa sallam bersabda:

َ اﻨﻟَّﻲﺒ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ�ُﻞُ أَﻫْﻞُ اﺠﻟَْﻨ
َ َ ُ ََ َ َ َ َُ ْ
َّ
َّﺔِ �ِﻴﻬَﺎ وَ�َﺮﺸ�ﻮن وﻻ �ﺘ
)) :ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ
َﻮَّﻃﻮن َوﻻ
َ َﻤْﺘَﺨِﻄُﻮنَ وَﻻَ �َﺒُﻮلُﻮنَ وَﻟَ�ِﻦْ ﻃَﻌَﺎمُﻬُﻢْ ذَاكَ ﺟُﺸَﺎءٌ ﻛَﺮَﺷْﺢِ الْﻤِﺴْﻚِ ﻳُﻠْﻬَﻤُﻮنَ اﻟتَّ ْﺴب
ﻴﺢ
ِ
َ
َ
َ َ
ُ  َﺎلَ وَ�ِ ﺣَﺪِﻳﺚِ ﺣَﺠَّ ﺎج » َﻃ َﻌ، (( ﺎ ﻳُﻠْﻬَﻤُﻮنَ اﻨﻟَّﻔ َﺲ
ﺤﻟَْﻤْﺪَ ﻛَﻤ
ﺎم ُﻬ ْﻢ ذلِﻚ « ]رواه
ٍ
.[مﺴﻠﻢ
"Penghuni surga memakan serta minuman didalamnya, namun
mereka tidak pernah kencing, dan buang air besar tidak pula
mengeluarkan ingus hanya saja mereka mengeluarkan keringat
yang wangi bagaikan minyak misk, mereka bernafas dengan
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ucapan tasbih dan tahmid bagaikan jiwa bernafas. Dalam salah
satu riwayat Hajjaj dikatakan: 'Dan itulah makanannya". 70
Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman akan hal itu:

َ ُ
َ ُ ُ
ّ
َ
َ ِنَ أَ ۡص
َ ۡ ّ َۡ ب
َ ٰ�
﴿ : �قال ا� تعا
�ِ  ه ۡم َوأ ۡز َ� ٰ ُج ُه ۡم٥ ك ُهون
ِ ٰ � ٱ�َةِ ٱ�َ ۡوم ِ� شغ ٖل
َ
َ
ٓ َۡ ََ َ
ٞ
َ
َ ّ ّ ُ َ َ ٰ َ ۡ ُ
َ ُ ّ
:َدَ ُعون ﴾ ]سورة �س
 لهم �ِيها �كِهة ولهم َا٥ �ٔون
ِ َك ُت
ِ ِ �ظِ� ٰ ٍل � ٱ� َرا
[٥-٥

"Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang
dalam kesibukan (mereka). Mereka dan isteri-isteri mereka
berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh
apa yang mereka minta". (QS Yaasin: 55-57).

Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang kesibukan para
penghuni surga, manakala mereka sudah tidak dibebani
kewajiban apapun oleh Allah Ta'ala, dimana beban taklif sudah
diangkat olehNya, maka beliau menjawab dengan jawaban yang
membikin kita semua tergiur, beliau mengatakan: "Kesibukan
penduduk surga hanya makan dan minum serta merobek
keperawanan istri-istrinya ditepi pantai yang mengalir
dibawahnya". 71
70F

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abu Hurairah
radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam

70
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. Di nukil dari kitab al-Mathaalibul Aliyah bii Zawaaidil Masaanid Tsamaniyah
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pernah ditanya oleh para sahabatnya; 'Apakah penduduk surga
menyentuh (berjima') dengan istri-istrinya? Beliau bersabda:

َ َ َ
َ  )) ْ �َﻤَﺲُّ أَﻫْﻞُ اﺠﻟَْﻨَّﺔ أَ ْز َو:اﷲ َﻋﻠَﻴْﻪ َو َﺳﻠَ َﻢ ُﺳﺌ َﻞ
ُ �َ ِ َﺻ
َّ  ِاﻨﻟَّﻲﺒ
،  � َﻌ ْﻢ: اﺟ ُﻬ ْﻢ ؟ ﻗﺎل
ِ
ِ
ِ
ُِّﺬَﻛ ﺮٍ ﻻَ �َﻤَﻞ
ََْ َ ْ َ
َ
[  َوﺷﻬ َﻮ ٍة ﻻ �ﻨﻘ ِﻄ ُﻊ ( ] رواه أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ،  َﺮْجٍ ﻻَ �ُْﻰﻔ،
َ
'Ia, dengan keperkasaan yang tidak pernah bosan, dan kemaluan
yang selalu perawan serta syahwat yang selalu bergejolak tak
pernah usai". 72
71F

Imam Ibnu Qoyim mengatakan:
Di beritakan pada kita, kalau kesibukan mereka
Telah datang di Yaasin, tanpa penjelas
Sibuk, bagaikan pengantin baru, tatkala
Selesai bersua bersama saudaranya dipasar
Yang telah menyibukannya, dan hartanya
Senantiasa muda, dan yang penting
Telah pergi, penyakit dan tiap kesulitan

Penduduk surga akan memperoleh di taman-taman surga
rumah yan mengalir dibawahnya sungai serta diisi oleh para
72
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bidadari yang cantik, ia bebas masuk kedalamnya lalu
menggaulinya sesenang hatinya.
Diriwayatkan dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu 'anhu,
bahwa Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

ْ
ً َ اﺠﻟَْﻨ
َ
َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ اﻨﻟَّﻰﺒ
َّﺔِ ﺨﻟَﻴْ َﻤﺔ ِﻣْ لُﺆْلُﺆَةٍ وَاﺣِﺪَةٍ �َُﻮَّ ﻓ ٍﺔ
ﻣِﻦِ ﻰﻓ
ِ  ))  لِﻠْﻤُﺆ:ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ
َ َ ْ ْ
َ
ُ َ َ َُْ َ
ْ ْ ً
َ
ْ
ﻴﻬﺎ أﻫﻠﻮن � ُﻄﻮف َﻋﻠﻴْ ِﻬ ُﻢ ال ُﻤﺆ ِﻣ ُﻦ ﻓﻼ ﻳَ َﺮى َ�ﻌ ُﻀ ُﻬ ْﻢ َ�ﻌْﻀً ﺎ
�ِ ُﻮلُﻬَﺎ ﺳِﺘُّﻮن ِﻣﻴﻼ لِﻠ ُﻤﺆ ِﻣ ِﻦ
[ (( ] رواه مﺴﻠﻢ
"Sesungguhnya bagi seorang mukmin disurga kelak akan
mendapat rumah yang terbuat dari mutiara kering, yang
panjangnya enam puluh mil. Dan di dalamnya ada sitri-istrinya
yang menunggu, ia bisa menggilirnya, dan mereka tidak bisa
melihat satu sama yang lainnya". 73
72F

Imam Ibnu Qoyim mengatakan:
Istananya menyatu bersama taman- taman surga
Berada di tepi sungai yang mengalir dibawahnya
Tinggi diangkasa, menjulang sejauh enam puluh mil
Yang pada tiap pojoknya ada bidadari nan jelita

Melambai mesra, namun tak terlihat
Yang lainnya, karena luasnya tempat disana
73
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Allah bagikan untuk mu, duhai
Hati yang merindu dan berharap dengannya


Mereka berubah menjadi lebih bagus, elok dan tampan
yang tidak bisa disifati dengan untaian kata-kata.

Hal itu berdasarkan haditsnya Anas bin Malik yang terdahulu,
bahwa Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َ
ُ
ْ َ ُ �َ َﺎلَ رَﺳُﻮلَ ا�َّ َﺻ
ّ  ﻤﺟُﻌَﺔٍ �َﺘَﻬُﺐ
ُ
َُّ )) ِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ لَﺴُﻮﻗًﺎ ﻳَﺄْﺗُﻮ�َﻬَﺎ ﻞﻛ: اﷲ َﻋﻠﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
ِ
َ
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َُ ﺣُﺴْﻨًﺎ وَﻤﺟ
ُ
ُ
َﺎﻻً �َ�َْﺟِﻌُﻮنَ إ ﻰِﻟ
�ﺢُ الﺸَّﻤَﺎلِ �َﺘَﺤْﺜُﻮ ﻰﻓ وﺟﻮ ِﻫ ِﻬﻢ و ِ�ﻴﺎﺑِ ِﻬﻢ ��داد
ِ
ًاز َد ْد ُ� ْﻢ َ� ْﻌ َﺪﻧَﺎ ُﺣ ْﺴﻨﺎ
ْ ﻫْﻠِﻴﻬِﻢْ وَﻗَﺪِ ازْدَادُوا ﺣُﺴْﻨًﺎ وَﻤﺟ ََﺎﻻً �َﻴَﻘُﻮلُ لَﻬُﻢْ أَﻫْﻠُﻮﻫُﻢْ وَا�َّ ﻟَ َﻘﺪ
ِ ِ
ًَ َ ﻻ
َ ًَ َ ﻻ
ِ
َ
[  ﻟَﻘَﺪِ ازْدَدْ�ُﻢْ �َﻌْﺪَﻧَﺎ ﺣُﺴْﻨًﺎ وَﻤﺟﺎ (( ] رواه مﺴﻠﻢ
َّ�ﻘُﻮلُﻮنَ وَأ�ْﺘُﻢْ وَا
 ﻴ. َﻤﺟﺎ
"Sesungguhnya disurga ada sebuah pasar, yang biasa dikunjungi
oleh penduduknya tiap hari jum'at. Manakala angin dari sebelah
kirinya berhembus menerpa wajah-wajah serta pakaian mereka,
maka hal itu, menjadikan rupa mereka bertambah indah tampan,
sehingga tatkala mereka kembali kerumah, sedangkan mereka
telah bertambah bagus dan tampan, keluarganya menyambut
sambil mengatakan; 'Demi Allah, sungguh engkau telah
bertambah bagus dan tampan'. Mereka menjawab; 'Dan kalian,
sungguh demi Allah, juga bertambah cantik dan
menggairahkan". 74
73F
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Dan yang paling utama dari sekian banyak kenikmatan
yang diperoleh, yaitu bisa melihat wajah Rabbnya Yang
Maha Mulia tanpa terhalangi.

Dalam sebuah ayat, dengan tegas Allah menjelaskan akan hal
tersebut:

َ َ ّ ََۡ ٞ ُ ُ
ٞ َ
[٢-٢ :  إ ِ ٰ� َر ّ� ِ َها نا ِظ َرة ﴾ ]سورة القيامة. ٌا�ة
ِ َ  ﴿ وجوه يوم� ِ ٖذ:�قال ا� تعا

"Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri.
Kepada Rabbnyalah mereka melihat". (QS al-Qiyamah: 22-23).
Imam Ibnu Qoyim mengatakan:
Mereka melihat Rabb berada diatasnya
Dengan mata telanjang, tak ada samar
Al-Qahthani juga mengatakan dalam rangkaian bait qasidahnya:
Pada hari itu Allah akan kita lihat, seperti kita melihat
Bulan di malam purnama nan terang
Dalam sebuah hadits dijelaskan:

أَﻲ
ُ َ ً َ ََّ ْ ُ َن
ِ  ﻫَﻞ
َ ِ َﻦْ  ﺑ ُﻫ َﺮ�ْ َﺮ َة َﻲ
 )) ﺎ رَﺳُﻮلَ ا�َّ ْ ﻧَﺮَى رَ�َّﻨَﺎ ﻳَ ْﻮ َم:ﺎﺳﺎ ﻗﺎلﻮا
ﺿ اﷲ ُ �ﻨﻪ ﻧ
ِ
َ ُ َ ْ َْ
َ
َّ�ﻘَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا
َ َاﻟْﻘﻴ
 ﻗﺎلﻮا ﻻ ﻳَﺎ.ﺮِ ﻴﻟَْﻠَﺔَ اﺒﻟﺪ ِر
  ﺗُﻀَﺎرُّونَ ﻰﻓِ رُؤْ�َﺔِ اﻟْﻘَﻤ: ِ
َ . ﺎﻣ ِﺔ
ِ
َ َ َّ�َﺳُﻮلَ ا
َّ� الﺸَّ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ٌ َﺎلُﻮا ﻻَ ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ا
.  ْ ﺗُﻀَﺎرُّونَ ﻰﻓِ ﻤ ِﺲ ﻟيﺲ دو�ﻬﺎ ﺳﺤﺎب:  ﻗﺎل. ِ
.ِ
َ َ َ ُ َ َ ُ ََّ َ َﺈِﻧ
[ � ْﻢ ﺗ َﺮ ْوﻧﻪ ﻛﺬلِﻚ (( ]واه اﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ: ﻗﺎل
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Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa para sahabat
pernah bertanya kepada Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa sallam;
'Wahai Rasulallah, apakah kita bisa melihat Rabb kami esok pada
hari kiamat? Beliau justru melontarkan pertanyaan balik: 'Apakah
kalian merasa kesulitan untuk melihat bulan pada malam
purnama? Mereka menjawa; 'Tidak, Wahai Rasullah'. Beliau
bertanya kembali; 'Apakah kalian merasa kesulitan untuk bisa
melihat matahari pada siang hari yang cerah? Tidak wahai
Rasulallah, jawab mereka. Beliau lalu bersabda: 'Sesungguhnya
kalian akan melihat Rabbmu, sama seperti melihat keduanya
(tanpa kerepotan)". 75
Berkata al-Hafidh al-Hakami dalam qasidahnya:
Sungguh Allah pasti akan dilihat dengan mata telanjang
Di Surga Firdaus, tanpa ada yang memungkiri
Semua menyaksikan dengan kebenaran mata
Sama seperti berita dalam al-Qur'an
Dan perkataan sayidul Anam
Tanpa ada keraguan lagi kebimbangan
Melihat Rabb tanpa terhalangi
Bagaikan melihat mentari diterik tak berawan
75
. HR Bukhari no: 7437. Dan Muslim no: 469. Dalam Bab: Ma'rifatu Thariqir
Ru'yah.
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Maka siapapun orangnya yang beriman, yang menginginkan
bisa meraih kenikmatan surga yang tiada batas tersebut,
hendaknya beramal sholeh karena itulah kuncinya.
Dalam sebuah hadits dijelaskan, dari Usamah bin Zaid
radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa
sallam bersabda:

َ
َ ُ َ َ
َ
َ
 )) ِّﺮٌ إﻰﻟ اﺠﻟﻨَّﺔِ ﻓﺈنَّ اﺠﻟﻨَّﺔ َ ﻻ ﺣﻈﺮَ ﻬﻟﺎ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ِ ﺻ
ٌ
َ َ ﺎﻧ
ٌ ْ  وﻗَﺮ
ٌ مﺸﻴﺪ وﺛﻤﺮة ٌ ﻧﻀﻴﺠﺔ ٌ وزوﺟﺔ
ِ ربِّ الﻜﻌﺒﺔِ ﻧﻮرٌ ﻳﺘﻸﻷ ورَ�ْ ﺔ ٌ ﺗَﻬﺰﺘُّ ﺼ
َََ
ْ َ َْ
ﺳﻠﻴﻤﺔٍ وﻓﺎﻛﻬﺔٍ وﺧَﺮﻀَْةٍ وﺣَﺮﺒ ٍة و�ﻌ َﻤ ٍﺔ و�ﻠ ٍﺔ
ٍ ءُ ﻤﺟﻴﻠﺔ ٌ وﺣُﻠَﻞٌ ﻛﺜ�ة ٌ ﻲﻓ دار
َ
َ
ْ ُ
ّ
ّ
َ إن
ﺷﺎء اﷲ! ﻓﻘﺎل
 ﻗﻮلﻮا: ﻓﻘﺎل.ﻌﻢْ ﻳﺎ رﺳﻮلَ اﷲِ �ﻦُ الﻤُﺸَﻤِ ُﺮون
: ﻗﺎلﻮا. ﻴﻟِﺔٍ �َﻬِﻴ ٍﺔ
ْ ُ
ُ
ُ واهُ اﻟﺰﺒار
َ إن
[ و�ﻦ ﻣﺎﺟﻪ
] ((ﺷﺎء اﷲ
:اﻟﻘﻮم
"Wahai para pendaki surga, ketahuilah sesungguhnya surga itu
tidak pernah terbayang dalam benak, demi Rabb pemilik Ka'bah,
dia adalah cahaya yang terang, baunya semerbak, (didalamnya)
ada istana megah, buah-buahan siap panen, istri yang cantik lagi
jelita, serta pakaian yang banyak, di kampung keselamatan, nan
banyak buahnya, hijau, penuh suka cita, kenikmatan, dan tempat
yang tinggi. Para sahabat: 'Benar wahai Rasulalllah, kami adalah
para pendaki surga'. Rasulallah mengatakan: 'Katakan Insya
Allah'. Berkata para Sahabat; 'Insya Allah'. 76
75 F

Inilah, sebagian gambaran nikmat yang ada di dalam surga,
di mana ada begitu banyak nikmat-nikmat tersebut yang tak
76

. HR Ibnu Majah dan al-Bazaar.

115

tergambar baik dari al-Qur'an maupun Sunnah. Hal tersebut,
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan:

ْ ُ َ َ َۢ ٓ َ َ ُ ۡ َ ّ
ّ ُ َ َ س َّا ٓ أُ ۡخ
ٞ  ﴿ فَ َ� َ� ۡعلَ ُم َ� ۡف: �قال ا� تعا
� جزاء بِما �نوا
ِ
ٖ �� لهم مِن ُرَة ِ أ
َ ُ
[١ :َ� ۡع َملون ﴾ ]الﺴﺠﺪة
"Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti,
yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa
yang mereka kerjakan". (QS as-Sajdah: 17).

Yang menegaskan pada kita akan hal tersebut, adalah
sebuah hadits Qudsi yang di riwayatkan dari Abu Hurairah
radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulallahu Shalallahu 'alaihi wa
sallam bersabda, menukil dari Rabbnya:

َ
َ ُ
َ
ُ ْ ْ َ َ
َّ�َﺎلَ رَﺳُﻮلَ ا
 )) ﺎلَ ا�َُّ �َﺒَﺎرَكَ وَ�َﻌَﺎﻰﻟ أﻋ َﺪدت ِﻟ ِﻌﺒَﺎ ِدي:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
�ِ َﺻ
َ
َ َ
َ
ِ
َ
َﻄَﺮَ ﻰﻠﻋ
ِ�َ ﻣﺎ ﻻَ ��ٌْ رَأَتْ وَﻻَ أُذُنٌ ﺳَﻤِﻌَﺖْ وَﻻَ ﺧ
((  ﻗَﻠْﺐِ �َﺮﺸ
ﺎﺤﻟ
ٍ
ْ َ ُ َ َ َ
ْ ْ
ّ
ِ  لَهُمْ مِنْ قُرَة
ِ�َْ�َ �َعْلَمُ �َفْسٌ مَا أُخ
﴿ : ﻗﺎل أﺑُﻮ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة اﻗ َﺮ ُءوا إِن ِﺷئﺘُ ْﻢ ﻪﻟ ﺗﻌﺎﻰﻟ
َ
ُْ َ
[ [ ] واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ١ : � ﴾ ] سورة السجدة
ٍ �أ
"Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman; 'Aku telah persiapkan bagi
para hambaKu yang sholeh (surga) yang tidak pernah dilihat oleh
mata, tidak pula pernah terdengar oleh pendengaran, dan tidak
pernah terlintas dibenak seseorang'.
Abu Hurairah mengatakan; 'Jika kalian ingin bacalah firman Allah
Ta'ala:
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ْ ُ َ َ َۢ ٓ َ َ ُ ۡ َ ّ
ّ ُ َ َ س َّا ٓ أُ ۡخ
ٞ  ﴿ فَ َ� َ� ۡعلَ ُم َ� ۡف: �قال ا� تعا
� جزاء بِما �نوا
ِ
ٖ �� لهم مِن ُرَة ِ أ
َ ُ
[١ :َ� ۡع َملون ﴾ ]الﺴﺠﺪة
"Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti,
yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa
yang mereka kerjakan". (QS as-Sajdah: 17). 77
76F

Demikian juga sebuah hadits, yang diriwayatkan dari Abu
Hurairah, bahwa Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َْ َ َ
َ ُ
َ
ََْ َ
ْ َ َ ََّﻨ
ُ
ْ َ ُ �َ ِ َﺻ
َّ َ اﻨﻟَّﻰﺒ
 )) ﻦْ ﻳَﺪْﺧُﻞ اﺠﻟْ ﺔ �ﻨ َﻌ ُﻢ ﻻ �ﺒﺄ ُس ﻻ �ﺒ� ِ�ﻴَﺎﺑُﻪ َوﻻ:اﷲ َﻋﻠﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
ُ َ َْ
[ �ﻔ َ� ﺷﺒَﺎﺑُﻪ (( ] رواه مﺴﻠﻢ
"Barangsiapa yang masuk surga, ia akan memperoleh kenikmatan
yang tak ada hentinya, pakaiannya tidak pernah kotor, dan
senantiasa awet muda". 78
7F

Imam Ibnu Qoyim mengatakan:
Surga, sungguh ia tak pernah terlihat oleh mata
Tidak pula, terdengar oleh dua telinga
Apalagi terbetik dalam khayal manusia
Tentu lebih sulit lagi merangkainya dengan kata-kata

77

. HR Bukhari no: 4779. Muslim no: 7310. Dalam Bab: al-Jannah wa Shifatu
Na'imihaa.
78
. HR Muslim no: 7335, Dalam Bab: Fii Dawami Na'imi Ahlil Jannah.
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Al-Hafidh al-Hakami mengatakan:
Kampung yang tak pernah terlihat mata
Tidak pula terdengar oleh telinga
Bangunannya dari emas dan perak
Penghuninya tak pernah sakit lagi bising
Sedangkan debunya dari za'faran
Dan masih banyak kenikmatan yang lainnya
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Siksa Neraka
Adapun penghuni neraka, maka cukup satu sifat yang
menggambarkan betapa ngerinya neraka, yang merupakan
seburuk-buruk tempat untuk menetap dan tinggal. Lebih jelasnya,
simaklah firman Allah Ta'ala berikut ini:

َ َ ّ ّ
َ َ
َ ُ َُ َ ّ َ
ّ ٱ� ۡف
ۡ َ�َ َنا
ّ ون
َ َنَا َع َذ
َهَنَ َمۖ ِنَ عذ َا� َها �ن
اب
َين �قول
ِ  ﴿ وٱ: �قال ا� تعا
ِ
َ
َ ُ َ ّٗ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٓ َ َ ّ
ٗ
[65-66 : ِ�َها ساءت مستقر� ومقاما ﴾ ]الفرقان٦ غ َر ًاما

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, jauhkan adzab
Jahanam dari kami, Sesungguhnya adzabnya itu adalah
kebinasaan yang kekal". Sesungguhnya Jahanam itu seburukburuk tempat menetap dan tempat kediaman". (QS al-Furqaan:
65-66).
a. Jahanam adalah penjara yang menyesakkan bagi
penghuninya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan
dalam firmanNya:

ۡ
َ ۡ َّ
ۡ
َ ُ ّ
ً ِ�ن َحص
َ � ٰفِر
:�ا ﴾ ]ا��اء
 ﴿ �ن ُد�ُ ۡم ع ۡدنا ۚ َو َج َعل َنا َهَنَم لِل: �قال ا� تعا
ِ
[8

"Dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan) niscaya
Kami kembali (mengazdabmu) dan Kami jadikan neraka Jahanam
penjara bagi orang-orang yang tidak beriman". (QS al-Israa': 8).
Dalam surat al-Humazah dijelaskan:

َ َّ
ُ ُۡ َ َ ٰ َ ۡ َ ٓ َ َ
ّ
ّ ُ َ
ُ ۡ َذَنَ ِ� ٱ
 ن٥ � َط َمة
 وما أدرٮك ما ٱ٤ ِ� َط َمة
�ُ� ۖ َ ﴿ : �قال ا� تعا
ِ َار ٱ
ّ
ََ ّ
َۡۡ ََ
ۡ
ٞ
ُ َ َ ُۡ
ّ
[٨ ،٤ : ﴾ ]ﻬﻟﻤﺰة٨  ِ�َ َها عل ۡي ِهم ُّؤ َص َدة٧ ِ � َدة
ِٔ �َطَل ُِع � ٱ
ِ�َ ٱ٦ ٱلموقدة
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"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan
dilemparkan ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa
Huthamah itu?. (Yaitu) api (yang disediakan) Allah yang
dinyalakan. Yang (membakar) sampai ke hati. Sesungguhnya api
itu ditutup rapat atas mereka". (QS al-Humazah: 4-8).
b. Pakaian mereka terbuat dari api yang menyala-nyala.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu
wa ta'ala:

َ ۡ َ ُّ ْ ََُ َ ّ َ ۡ َّ ْ ُ َ َۡ
َ ۡ َ  ﴿ َ�ٰ َذ: �قال ا� تعا
ت ل ُه ۡم
ان ٱختصموا ِ� ر� ِ ِهمۖ فٱَِين �فروا � ِطع
ِ ان خصم
ِ
ۡ
ٞ �ِي
ّ َاب ّمِن َّار ُص
َ
ُ ٱ� ِم
َ بُ ِمن فَ ۡو ِق ُر ُءو ِسه ُم
[19 :يم ﴾ ]ا�ج
ِ
ٖ

"Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang
bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka.
Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian
dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas
kepala mereka". (QS al-Hajj: 19).
c. Selimut serta kasur mereka terbuat dari api neraka. Allah
Azza wa jalla berfirman:

َ ۡ َ
ّ
ٞ َ ّ
َۡ َ َ َ
ّ َُ
َ ل�َٰلِم
�
اش َو�� ٰلِك �زِي
ِ
� ٖ  ﴿ لهم مِن َهَنَ َم مِهاد َو ِمن ف ۡوق ِ ِهم غ َو: �قال ا� تعا
[41 :﴾ ]ا�عراف

"Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas
mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi
balasan kepada orang-orang yang zalim". (QS al-A'raaf: 41).
d. Makanan mereka adalah api neraka. Allah Ta'ala berfirman:
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َۡ ُ َ َ
ّ
ۡ َ ۡ ُۡ َ
ّ
َ ج َر
َ ِنَ َش
ُ ۡ
ِ ُت زَّق
. ون
﴿ : �قال ا� تعا
ِ  كٱلمه ِل �غ ِ� ِ� ٱ�ُط.  طعام ٱ��ِي ِم. وم
َ ۡ �ۡ َك َغ
[43-46 :ٱ� ِمي ِم ﴾ ]ا�خان
ِ

"Sesungguhnya pohon Zaqqum itu. Makanan orang yang banyak
berdosa. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam
perut. Seperti mendidihnya air yang amat panas". (QS adDukhaan: 43-46).
Dalam kesempatan Allah Ta'ala berfirman:

ً ّ َٞۡ َ ََ
ّ
ّ َٗۡ ََٰ ۡ َ َ ّ
َ ِّل�َٰلِم
َ زُ� أ َ ۡم َش
ِ ُج َرةُ زَّق
�
 ِنَا جعل�ها ف ِتنة٦ وم
ُ � ﴿ أ� ٰلِك خ: �قال ا� تعا
ِ
َ
ّ
ُ ُُ ُّ
َ ّ
َ  َّ َها َش٦
َُۡ َ
َ ۡ � أ ۡصل
ٓ ِ  َ�ۡ ُر ُجٞ ج َرة
 َإِ�َ ُه ۡم٦ �
ِ �ٱ
�ِ
ِ  طلعها َ�َنَهۥ رءوس لشَ�ٰ ِط٦ حي ِم
ِ
َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ َ ُِ�
[62-66 :� ون ِمنها �ما�ِ ٔون ِمنها ٱ�طون ﴾ ]الصفات

"(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah
pohon Zaqqum. Sesungguhnya Kami menjadikan pohon Zaqqum
itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya
dia adalah sebatang pohon yang ke luar dari dasar neraka yang
menyala. Mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan. Maka
sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah
pohon itu, Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah
Zaqqum itu". (QS ash-Shaffaat: 62-66).
e. Sedangkan minuman mereka adalah air panas yang
menggelegak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala
dalam firmanNya:

ۡ
َ ّ ّ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ ُِ�
ُمَ ِنَ ل ُه ۡم َعل ۡي َها
٦  ﴿ َإِ�َ ُه ۡم � ون ِم ۡن َها � َما�ِ ُ ٔون ِم ۡن َها ٱ�ُ ُطون: �قال ا� تعا
َ ۡ ّ ٗۡ ََ
[66-67 :ِي�﴾ ]الصفات
ٖ � لشو�ا مِن
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"Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian
dari buah pohon itu, Maka mereka memenuhi perutnya dengan
buah Zaqqum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon Zaqqum
itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air
yang sangat panas". (QS ash-Shaaffat: 66-67).
f. Bila mereka angkat bejana untuk meminumnya maka kulit
wajahnya mengelupas karena kepanasan. Perhatikan firman
Allah Ta'ala:

ُ َ َۡ
ُ َ�ل
َ ّ يثوا ْ ُ� َغاثُوا ْ ب َما ٓءٖ َكٱل ۡ ُم ۡهل � َ ۡشوي ٱل ۡ ُو ُجوهَۚ ب ۡئ َس
اب
ِ ﴿ �ن �ستغ: �قال ا� تعا
ِ
ِ
ِ
ِ
ًََ
ۡ ٓ
[29 :َو َسا َءت ُم ۡر�فقا ﴾ ]الكهف

"Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu
neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. 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-Kahfi: 29).
g. Maka apabila mereka memaksa untuk minum, dikarenakan
tidak tahan lagi menahan rasa haus, terputuslah usus
mereka. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Ta'ala
dalam firmanNya:

َ ٓ ْ ُ
ُ ٓ َ ّ
ٗ �
[15:َقَطَ َع أ ۡم َعا َءه ۡم ﴾ ]�مد
يما
ِ  ﴿ َو ُسقوا َما ًء: �قال ا� تعا

"Sama dengan orang yang kekal dalam Jahannam dan diberi
minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong
ususnya". (QS Muhammad: 15).
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h. Mereka di antara dua keadaan, tidak mati tidak pula hidup.
Sebagaimana firmanNya:

[13 :�� ﴾ ]ا      ﴿ : �قال ا� تعا

"Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak (pula)
hidup". (QS al-A'laa: 13).
Seorang penyair mengatakan dalam bait syairnya:
Ketahuilah, ketika jiwa tak mati sehingga bisa bebas
Tidak pula hidup, dengan merasakan hidupnya
Neraka adalah kampung kemurkaan Allah atas penghuninya, Allah
tidak pernah ridho terhadap mereka selama-lamanya.

ﷲ ﻰﻠﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ وﻰﻠﻋ آﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ
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