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MISTERI SETELAH KEMATIAN 
 

Kematian adalah sesuatu yang pasti 

akan datang. Meskipun seorang berupaya 

untuk lari darinya, namun kematian akan 

datang. Sebagaimana Allah q berfirman; 

وْ  ِ�ن	 אْ
َ�ْ�َت א
	ِ�ْي  ُ�ْ�  ���ِ�َ �ُ	��ِ�َ �ُ�ْ�َن ِ
 ْ��ِ�َ�وْ  ُכْ�  ُ�	 ُ �ِ# َن �َُ�د�ْ$َ

' َ&אِ
ِ� אَْ�ِ

+ُُכْ� ِ*َ�א ُכْ�ُ)�ْ  ِ-ّ�َ�َ/אَدِة َ�ُ 	0
 .نَ �1ُ�َ2ْ�َْ  َوא

”Katakanlah, ”Sesungguhnya kematian 

yang kalian lari darinya,  sesungguhnya 

kematian itu akan menemui kalian, 

kemudian kalian akan dikembalikan kepada 

(Allah), yang mengetahui yang ghaib dan 

yang nyata. Lalu Dia akan beritakan 

kepada kalian tentang apa-apa  yang telah 

kalian kerjakan.”
1
 

                                                 
1
 QS. Al-Jumu’ah : 8. 
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Berikut ini adalah kejadian setelah 

kematian. 

 

1. Fitnah, Nikmat atau Siksa Kubur 

Fitnah kubur adalah pertanyaan yang 

dilontarkan oleh dua orang Malaikat kepada 

mayit tentang Rabb, agama, dan Nabinya. 

Nama kedua malaikat penanya di alam 

kubur adalah Munkar dan Nakir. 

Barangsiapa yang berhasil menjawab 

pertanyaan dari kedua Malaikat tersebut, 

maka ia akan mendapatkan nikmat kubur. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 אهُ �َ 6َ  �ْ כُ 9ُ 8َ 6َ  אَل �َ  وْ 6َ  5ُ �ِّ �َ א
ْ  �َ -ِ א �ُ ذَ �ِ 
 َ�א �َ Aِ 9ِ 8َ ِ@َ  אلُ ?َ <ُ  אنِ �َ رَ زْ 6َ  אنِ دَ �َ ْ; 6َ  אنِ כَ 1َ 
 ْ
�ْ כِ א
�	  �ُ Cَ אBْ وَ  �ُ כَ �ْ �ُ א ُ�  َ� َ� ُ? ْ� Dَ ِن  َ� 5َ �ْ א כُ 
 אنَ א כَ �َ  لُ �ْ ?ُ �َ �َ  �ِ Fُ א א
�	 �َ Eْ  َA �ِ  لُ �ْ ?ُ �َ 
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 �ْ ;ُ رَ وَ  אG	A َ�  َ& ْ- ُ9  ُِ  لُ �ْ ?ُ <َ ُ ُ�  َ6 Hْ َ/ ُ9  َ6 ْن  Dَ 
 ِ� َ
 َ�  ِ� 	D ُ 	G6َ وَ   א 	ن  ُ� َI 	� ً9 َ& رَ وَ  هُ 9ُ -ْ א ُ; ْ� 
ُ ُ� 
 َ� َ� ُ? ْ� Dَ ِכُ  9ْ �َ  ن 	ُ 1َ 2ْ א �َ ��6َ   	لُ �ْ ?ُ �َ  َכ �  َA َ� ُ  א 	� 
 >ُ ْ� Lَ ُM  َ
 ُ�  ِ� Eْ  َ� ْ- ِ� ِא �ِ א&ً رَ ذِ  نَ �ْ 2ُ -ْ َ;  ه Eْ 

 ;َ ْ- ِ2 ْ� َN  ُ  	�  ُ> َ� 	� ُر  َ
 ُ�  ِ� ْ�
َ  אلُ ?َ <ُ  �	  ُ  �ِ  ُ�  َ� ْ� 
 َ� َ�
َ �ِ  F ُOِ رْ 6َ  لُ �ْ ?ُ  َ6 ' ْA ِ1 Eْ  َ� ُP ْC ِ- ُ� ُA ْ� 
 َ� َ� ُ? ْ� Dَ ِْ �َ  ن�כَ   َ� ْ� َ� ِQ  ْ
 ِس وْ �ُ 2َ א

 

“Apabila seorang mayit dikuburkan, maka 

akan datang kepadanya dua malaikat hitam 

kebiruan. Salah satunya disebut Munkar 

dan yang lainnya disebut Nakir. Kedua 

Malaikat tersebut bertanya, “Apa yang 

akan engkau katakan (tentang) laki-laki 

ini?” mayit tersebut menjawab, “Ia adalah 

hamba Allah dan utusan-Nya. Aku bersaksi 
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bahwa tidak ada sesembahan (yang berhak 

untuk disembah) selain Allah dan 

Muhammad adalah hamba dan utusan-

Nya.” Kedua Malaikat tersebut berkata, 

“Sungguh kami telah mengetahui bahwa 

engkau akan menjawab demikian.” 

Kemudian diluaskan kuburnya tujuh puluh 

kali tujuh puluh hasta, lalu diterangi 

kuburnya. Kemudian dikatakan kepadanya, 

“Tidurlah.” Mayit tersebut berkata, 

“Kembalikanlah aku kepada keluargaku, 

aku akan memberitahukan (kejadian ini 

kepada) mereka.” Kedua Malaikat tersebut 

berkata, “Tidurlah, seperti tidurnya 

pengantin baru.”
2
 

 

 

 

 

                                                 
2
 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1071. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-

Shahihah Juz 3 : 1391. 
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Adapun seorang yang gagal 

menjawab pertanyaan kubur, maka ia akan 

mendapatkan siksa kubur. Sebagaimana 

hadits yang diriwayatkan dari Al-Bara’ bin 

‘Azib y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

“Lalu ia didatangi oleh dua Malaikat yang 

kemudian mendudukkannya sambil 

bertanya, “Siapa Rabb-mu?” Ia menjawab, 

“Ha, ha, aku tidak tahu.” Lalu mereka 

bertanya lagi, “Apa agamamu?” Ia 

menjawab, “Ha, ha, aku tidak tahu.” 

Mereka bertanya lagi, “Apa tugas laki-laki 

yang diutus kepadamu?” Ia menjawab, 

“Ha, ha, aku tidak tahu.” Lalu terdengar 

suara dari langit, “Sungguh ia telah 

berdusta, maka bentangkanlah jalanya ke 

Neraka. Maka ia pun merasakan hawa 

panasnya Neraka. Kemudian kuburnya 

dipersempit hingga tulang rusuknya saling 

bertemu. Kemudian datanglah seorang 

laki-laki yang buruk rupanya, jelek 

pakaiannya, dan sangat busuk baunya. Lalu 

laki-laki itu berkata, “Celakalah engkau 
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dengan kabar buruk yang engkau terima 

ini, ini adalah hari yang telah dijanjikan 

kepadamu.” Lalu jenazah itu bertanya, 

“Siapa engkau? Wajahmu adalah wajah 

yang menampakkan keburukan. Lalu laki-

laki itu menjawab, “Aku adalah amal 

perbuatanmu yang jelek.” Kemudian 

jenazah itu pun berkata, “Wahai Rabb-ku 

janganlah Engkau datangkan Hari Kiamat. 

Dalam riwayat lain dikatakan, “Kemudian 

didatangkan kepadanya seorang laki-laki 

yang buta, tuli, dan bisu, di tangannya ada 

sebuah palu godam yang jika dipukulkan ke 

gunung, niscaya akan hancur berkeping-

keping menjadi debu. Lalu ia dipukul 

dengan palu godam tersebut hingga hancur 

menjadi debu. Kemudian Allah q 

mengembalikan tubuhnya seperti semula. 

Lalu ia dipukul lagi dan ia pun berteriak 

dengan sekuat-kuatnya, dan teriakan 
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tersebut dapat didengar oleh seluruh 

makhluk, kecuali jin dan manusia.”
3
 

 

2. Hari Kebangkitan 

Hari kebangkitan adalah hari 

dihidupkannya orang-orang yang telah 

meninggal dunia pada Hari Kiamat. Allah 

q berfirman; 

 

א ُ�ْ� א 6َْن َ
Nَ ْ�ُS2َ-ُْ> Nْ َכَ�ُ�وْ א
	ِ�<ْ  َزَ&�َ 
 Eِْ*ّ1َ' َوَر*َ  	�ُ  	NُS2َ-ْ(ُ
Tُن	 ِ*َ�א  َ 	-�َ(ُ
َ

 ْ�Lِ>َ ِ 	Gَכ َ&1َ' א
 .�ٌ َ&1ْ�ُِ)ْ� َوَذِ
 

“Orang-orang yang kafir menyangka 

bahwa mereka sekali-kali tidak akan 

dibangkitkan. Katakanlah, ”Memang, demi 

Rabb-ku, benar-benar kalian akan 

                                                 
3
 HR. Ahmad. 
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dibangkitkan, kemudian akan diberitakan 

kepada kalian apa yang telah kalian 

kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah 

bagi Allah.”
4
 

 

Manusia akan dibangkitkan dalam 

keadaan tidak beralas kaki, tidak 

berpakaian, dan tidak dikhitan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 

‘Abbas p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

�َ  �ْ כُ �	 �ِ  ْI ُ0 ْ� ُאةً �َ &ُ  אةً �َ 8ُ  نَ وْ ر  ُV ْ� Dً  ُ  	� 
א 9ً &ْ وَ  هُ 9ُ �ْ C ْ1 Yٍ  ُ� ِ2َ  َل و	 א 6َ �َ 6ْ 9َ א *َ �َ כَ { 6َ �َ �َ 
 َ& َ1 ْ��ْ 1ِ א&ِ א �َ �	 א כُ �	 א �ِ �َ  ِN { َ6َ و 	لُ و  َ� ْN  >ُ ْכ Lَ '
�َ ?ِ א
ْ  مَ �ْ <َ  َ��ْ אQ  ِ� ْ* َ� ِAِ א ُ� 

 

“Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan 

dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak 

                                                 
4
 QS. At-Taghabun : 7. 
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berpakaian, dan tidak dikhitan.” Kemudian 

Rasulullah a membaca (ayat), 

“Sebagaimana Kami telah memulai 

panciptaan pertama, begitulah Kami akan 

mengulanginya. Itulah suatu janji yang 

pasti Kami tepati. Sesungguhnya Kami-lah 

yang akan melaksanakannya.”
5
 Dan yang 

pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim 

j.”
6
 

 

3. Hari Berkumpul 

Hari berkumpul adalah hari 

dikumpulkannya seluruh makhluk pada 

Hari Kiamat. Allah q berfirman; 

 

 �ْ�ُ  ْ�
ِ  نَ ُ&�ْ َ
َ�ْ\ُ��ْ . Nَ َN َوאCِBِْ�<ْ ِ�ن	 אْ@َو	
 ْ��ِ '
َ�ِ ْ�1ُ2ْ� .مٍ َ?אِت َ<ْ�ٍم َ

                                                 
5
 QS. Al-Anbiya’ : 104. 

6
 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3171, lafazh 

ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2860. 
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“Katakanlah, “Sesungguhnya orang-orang 

yang terdahulu dan orang-orang yang 

kemudian, benar-benar akan dikumpulkan 

di waktu tertentu pada hari yang dikenal.”
7
 

 

4. Telaga 

Telaga pada Hari Kiamat adalah 

kumpulan air yang turun dari Al-Kautsar 

untuk Nabi a pada Hari Mahsyar. Airnya 

lebih putih daripada susu dan lebih manis 

daripada madu. Baunya lebih harum 

daripada minyak wangi kasturi. Gayungnya 

seperti bintang-bintang di langit. Panjang 

dan lebarnya adalah perjalanan satu bulan. 

Barangsiapa meminumnya, niscaya dia 

tidak akan merasa kehausan selama-

lamanya. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin 

‘Amru p, Nabi a bersabda; 

 

                                                 
7
 QS. Al-Waqi’ah : 49 - 50. 
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 َ8 ْ� ]ِ Eْ  َ� Lِ ْ��َ  �ٍ /ْ Hَ  ةُ �َ  ُ̂ �َ *ْ 6َ  هُ א _ُ  ِ� َN 
 	1
�َ ْ̀ I ُ�  َ6ُ <ْ رِ وَ  Nِ -َ א #ُ  ِ� َN  ْ
�ْ כِ وَ  ِכ Lْ �ِ א َa �ُא ُ� 
�َ  אءِ �َ א
L	  مِ �ْ \ُ �ُ כَ  ْN  Hَ ِ� َب  ِ�� א �َ /َ �ْ َ َ>  ْd َ� ُP 
 ا9ً *َ 6َ 

 

“Telagaku seluas satu bulan perjalanan. 

Airnya lebih putih daripada susu, baunya 

lebih harum daripada minyak kasturi, dan 

gayungnya seperti bintang-bintang di 

langit. Barangsiapa yang meminumnya, 

maka ia tidak akan merasa kehausan 

selama-lamanya.”
8
  

 

 

 

                                                 
8
 HR. Bukhari Juz 5 : 6208, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 4 : 2292. 
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Telaga Nabi Muhammad a akan 

dikunjungi oleh banyak pengunjung hingga 

berdesak-desakan. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Irbadh (bin Sariyah) y, 

bahwa Nabi a bersabda; 

 

 َ
 َ( ْa َ8ِ د َ� 	N  َA ِ� ِאْ@ُ  ه 	� ُQ  َ& َ1 ْ
 ِض �ْ Iَ ' א

ِ  ْت دَ رَ وَ  �ٍ *ِ �ِ  אمَ 8َ دِ زْ אِ  َf ْ� gٍ 

 

“Sungguh umat ini akan berdesak-desakan 

di telaga(ku) (seperti) berdesak-desakannya 

unta yang datang (di hari yang) kelima 

(setelah empat hari unta tersebut tidak 

diberi minum).”
9
 

 

 

 

 

                                                 
9
 HR. Thabrani. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 5068. 
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Setiap Nabi memiliki telaga, namun 

telaga Nabi Muhammad a adalah yang 

paling besar, paling mulia, dan paling 

banyak pengunjungnya. Diriwayatkan dari 

Samurah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

� /ْ <� 6َ  نَ �ْ אAُ -َ )َ <َ  �ْ /ُ �	 �ِ א وَ ً[ �ْ Eّ  َ8ٍ -ِ �َ  ّ�ِ כُ 
ِ  ن	 �ِ 
 �ْ S ُ� ُAَ כْ 6َ  نَ �ْ כُ 6َ  نْ F ْ�  َ6ُ رْ Eْ  َ6 ّ�ِ �ِ وَ  ةً دَ אرَ وَ  �ُ Sَ כْ 6َ 
 .ةً دَ אرِ وَ 

 

“Sesungguhnya setiap Nabi memiliki 

telaga. Sungguh mereka akan berbangga 

siapakah di antara mereka yang paling 

banyak pengunjungnya. Dan aku berharap 

(telaga)ku yang paling banyak 

pengunjungnya.”
10

 

                                                 
10

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2443. Hadits derajatnya 

adalah Hasan atau Shahih, menurut Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 4 : 

1589. 
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5. Pembagian Kitab Catatan Amal 

Pembagian kitab catatan amal adalah 

penampakan catatan amalan pada Hari 

Kiamat, kemudian dilemparkan ke kanan, 

ke kiri, atau dari belakang punggung 

pemiliknya. Orang yang beriman akan 

mengambil kitab catatan amalnyanya 

dengan tangan kanannya, sehingga ia 

menjadi bahagia. Allah q berfirman; 

 

א 	�َP�َ  ْ��ِ��Nْ 6ُوEَ�ِ ِכَ)אَ*ُ� ِ*ََ ْ�?ُ�ُم ِ�ِ� َ�َ ُ̂ ُل Aَא
 .ِכَ)אِ*َ��ْ  אאْ�َ�ُءوْ 

 

“Adapun orang-orang yang diberikan 

kepadanya kitab (catatan amal)nya dari 

sebelah kanannya, maka ia berkata, 

“Ambillah, bacalah kitabku (ini).”
11

 

 

                                                 
11

 QS. Al-Haqqah : 19. 
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Sedangkan orang-orang kafir akan 

mengambil kitabnya dengan tangan kiri 

atau dari belakang punggungnya. 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

א 	��ُ?�ْ  َو6ََ�َ �ِ
ُل َ<א َ�Nْ 6ُوEَ�ِ ِכَ)אَ*ُ� ِ*0َِ�אِ
 Eْ�ِ(َ�ْ

ْ� 6ُوَت  ََ  ْ�� .ِכَ)אِ*َ

 

“Adapun orang yang diberikan kepadanya 

kitab (catatan amal)nya dari sebelah 

kirinya, maka ia berkata, “Wahai alangkah 

baiknya seandainya tidak diberikan 

kepadaku kitabku (ini).”
12

 

 

Dan juga firman Allah q; 

א 	� Lَ�َْ�َف . َ�Nْ 6ُوEَ�ِ ِכَ)אَ*ُ� َوَرאَء hَْ/ِ�هِ  َو6َ

 .ً�אَ;2ِ�ْ  َوَ<1َjْ'. ًرא ُُ-�ْ  َ<9ُْ&�ْ 

                                                 
12

 QS. Al-Haqqah : 25. 
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“Adapun orang-orang yang diberikan kitab 

(catatan amal)nya dari belakang, maka ia 

akan berteriak, ”Celakalah aku.” Dan ia 

akan masuk ke dalam api (Neraka) yang 

menyala-nyala.”
13

 

 

6. Mizan 

Mizan adalah timbangan yang ada 

pada Hari Kiamat. Mizan pada Hari Kiamat 

jumlahnya hanya satu, namun yang 

ditimbang banyak meliputi; amalan, orang 

yang beramal, dan kitab amalan. Dalil-

dalilnya adalah sebagai berikut : 

 

a. Yang ditimbang amalannya 

Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

 َ6 ْ  َ? �ُ  Hَ Eْ ٌء  ِ� ْ
�ْ �ِ E א َa ِאَ  אن ْ
 ُf ُ1 Yُ  ْ
  I Lَ ُNَ א
 

                                                 
13

 QS. Al-Insyiqaq : 10 - 12. 
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”Sesuatu yang lebih berat di timbangan 

adalah akhlak yang baik.”
14

 

 

b. Yang ditimbang orang yang beramal 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

dari Rasulullah a bersabda; 

 

 ِ� 	� ُ�  َ
 َ� ْP ِ� 	�
�ْ dِ 2َ א
ْ  ُ� E ُF א ُ�  	L
�ْ �ِ א ُN  َ> ْ� َم 
 ْ
�َ ?ِ א َ� Qٍ َ[ �ْ 2ُ *َ  אحَ �َ Fَ  אG	ِ  9َ �ْ &ِ  نُ Q  Dَ َ>  ِaِ א
� �َ { �ْ )ُ +ْ Hِ  نْ א �ِ وْ ُ̂ �َ �ْ אِ  אَل �َ وَ َ �ُ  ِ? ْ� ُ�  َ
 ُ/ ْ� 
�َ ?ِ א
ْ  مَ �ْ <َ  َ�   .}א�ً زْ وَ  Qِ א

 

“Sesungguhnya pada Hari Kiamat akan di 

datangkan seorang yang besar dan gemuk, 

namun tidak mencapai berat sayap nyamuk 

                                                 
14

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 

2 : 876. 
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disisi Allah q.” Rasulullah a bersabda; 

“Jika kalian bersedia bacalah ayat, “Kami 

tidak mengadakan perhitungan (amal) 

mereka pada Hari Kiamat.
15

”
16

 

 

c. Yang ditimbang kitab amalan 

Diriwayatkan dari Abdullah bin ’Amr 

bin Al-Ash. Rasulullah a menjelaskan 

tentang hadits bithaqah (kartu); 

 َ� ُ( ْ� ]َ ُO  ِLّ
 Q  ِ� Eُْ א�َ lَ -ِ א
ْ وَ  Qٍ �	 כَ  Eْ �ِ  ُت َ� \ِ א
 Qٍ �	 כَ 

”Diletakkan lembaran-lembaran catatan 

amalannya, diletakkan pada satu daun 

timbangan dan kartu diletakkan pada daun 

timbangan yang lain(nya).”
17

 

                                                 
15

 QS. Al-Kahfi : 105. 
16

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 4452 dan 

Muslim Juz 4 : 2785.  
17

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2639. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

1776. 
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7. Shirath 

Shirath adalah jembatan yang 

dibentangkan di atas permukaan Jahannam, 

di antara Surga dan Neraka. Semua manusia 

akan melaluinya. Shirath ini lebih tajam 

daripada pedang dan lebih tipis daripada 

sehelai rambut.
18

 Nabi yang pertama kali 

melewati shirath adalah Nabi Muhammad 

a dan umat yang pertama kali melewati 

shirath adalah umat Muhammad a. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

�ْ *َ  אطُ �َ א
jِّ  ُب �َ mْ ُ< وَ  َN  َh ْ/ ِ� ْي  َF َ/ 	� َ� 
 َ� َP ُ6ُ א وَ �َ 6َ  نُ �ْ כ 	� ِ( Eْ  َ6 	لُ و  ِ� ْN  >ُ َ\ ِّ� ِa َA َא و Dَ 
�َ �ْ <َ  �َ 1	 כَ )َ <َ  ِ+ ٍ�  ِ� 	D ��
 ُ� ;ُ ى א
�� �َ &ْ دَ وَ  ُ� ;ُ  א
 َ> ْ� َ� �َ �	 /َ Eْ  َF �ِ وَ  �ْ 1ِّ َ;  �ْ 1ِّ َ;  �	 /ُ 
1	 אَ  �ٍ +ِ 

                                                 
18

 Syarhul ’Aqidatil Washitiyah. 
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� כَ َ ِ
 ْ� #َ  ِ� ْS �ُ  Hَ ْ� ِכ  	L
 �ُ )ُ <ْ 6َ رَ  ْ� Aَ  אنَ 9َ 2ْ א
 	L
 אَل �َ  אG	ِ  َل �ْ ;ُ א رَ <َ  �ْ 2َ א �َ �ْ א
ُ �َ  אنَ 9َ 2ْ א

 َ� ِ� 	� َ/ ِ��ْ Vَ  אنَ 9َ 2ْ א
L	  כِ �ْ S �ُ  Hَْ א  َ�  َ6 	� ُ�  Dَ 
 َ> ْ2 َ1 ُ�  َ�ُ D	 א �ِ /َ �ُ dْ &َ  رَ 9ْ א �َ  	Gא  

 

“Kemudian dibentangkan Shirath di atas 

Neraka Jahannam. Dijadikan aku dan 

umatku adalah yang pertama kali 

melewatinya. Tidak ada yang berbicara 

pada waktu itu, kecuali para Rasul. Dan 

doa para Rasul waktu itu adalah, “Ya 

Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.” Di 

dalam Neraka Jahannam terdapat pengait 

seperti duri As-Sa’dan. Apakah kalian tahu 

As-Sa’dan?” Para sahabat menjawab, 

“Tahu, wahai Rasulullah.” Rasulullah a 

bersabda, “Sesunggungnya pengait tersebut 

seperti duri As-Sa’dan, namun tidak ada 
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yang mengetahui besarnya kecuali (hanya) 

Allah q.”
19

  

 

Kondisi orang-orang yang melewati 

shirath sesuai dengan kadar amalan mereka 

ketika di dunia. Sebagaimana diriwayatkan 

pula dari Abu Sa’id Al-Khudri y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 َ� َ� ُ� ��  ْ
�ْ 2َ א
ْ  ِف �ْ lَ כَ  نَ �ْ �ُ �ِ Tْ �ُ א ِN 
�ْ א
l	 כَ وَ  Mِ <ْ א
�ِّ כَ وَ  ِق �ْ -َ א
ْ כَ وَ  ِ� 
 אجَ �َ �َ  אِب כَ א
�� وَ  �ِ �ْ fَ א
ْ  9ِ <ْ אوِ P َFَ כَ وَ 
 ُ� Lْ ِ1 ٍ�  َو َ� ْf ُ9 ُْش و  ُ� ُس وْ 9ُ כُ �َ وَ  �ٍ َ; �ْ 
 ِ� Eْ  َ� ِאر  َF َ/ 	� َ� 

                                                 
19

 HR. Bukhari Juz 6 : 7000, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 182. 
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“Orang-orang mukmin (yang melewati 

shirath) ada yang seperti kedipan mata, 

ada yang seperti kilat, seperti angin, seperti 

burung (terbang), seperti kuda yang berlari 

kencang, seperti pengendara. Ada muslim 

yang selamat, ada yang terkoyak tetapi 

selamat, ada pula yang terjatuh ke dalam 

Neraka Jahannam.”
20

 

 

8. Surga atau Neraka 

Surga merupakan tempat yang penuh 

dengan kenikmatan. Kenikmatan Surga 

merupakan kenikmatan yang belum pernah 

terbersit dalam hati manusia. Kenikmatan 

Surga akan melupakan semua penderitaan 

dan kesengsaraan di dunia. Diriwayatkan 

dari Anas y, Nabi a bersabda; 

 >ُ ْT َ� ِ* ' َP ْ� َ2 ِ�  َ6 ْA ِ�  �9
�َ �ْ א ِ� مَ �ْ <َ  אرِ א
�	  �ِ N  َ6 ْAْ א 
 ْ
�َ ?ِ א َ��َ �َ  Qِ א jْ ُ- ُt  ِ� Eْ  َF َ/ 	� َ�  uِ ْ- َ$ ًQ  ُ  	�  ُ> َ? אُل 

                                                 
20

 HR. Muslim Juz 1 : 183. 
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 َ
 ْ� ؟ xy َA א �َ �ً �ْ Cَ  5َ <ْ 6َ رَ  ْ� Aَ  مَ wدَ  Nَ א א*ْ <َ :  �ُ 
 َ��ْ 2ِ �َ  َכ *ِ  �	  ٌ�  َ� xy َ� ؟ َ�א <َ  אG	ِ  وَ Dَ :  لُ �ْ ?ُ 
א �َ �ْ E א
�9 א �ِ ً; Tْ *ُ  אِس א
�	  T َ� ِ* ' َP Hَ ِّ9ْ ُ< وَ  ّبِ رَ 
 ِ� ْN  َ6 ْA ِ�  ْ
�َ �َ  Qِ �	 \َ א jْ ُ- ُt  ِ� ْ
 � ِQ  uِ ْ- َ$ ًQ	 E َ\ א
 َ� ُ�א ً; Tْ ُ*  5َ <ْ 6َ رَ  ْ� Aَ  مَ wدَ  Nَ א א*ْ <َ :  �ُ 
َ  אلُ ?َ 
 َ� xy َA ؟ �ْ  َ� Dَ :  لُ �ْ ?ُ �َ ؟ �َ xy �َ  ةٌ 9	 Hِ  َכ *ِ  �	 
�َ  ّبِ א رَ <َ  אG	ِ وَ  َ� Dَ وَ  xy �َ  ٌس Eْ  ُ* ْT }*ِ  �	 א 
 .xy �َ  ةً 9	 Hِ  5ُ <ْ 6َ رَ 

 

“Pada Hari Kiamat (akan) didatangkan 

(seorang) penduduk dunia yang paling 

kaya, yang ia termasuk penduduk Neraka. 

Lalu ia dicelupkan ke dalam Neraka 

Jahannam satu kali celupan. Kemudian 
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dikatakan kepadanya, “Wahai anak Adam, 

apakah engkau melihat kebaikan meskipun 

hanya sebentar? Apakah engkau 

merasakan kenikmatan meskipun 

sebentar?” Orang tersebut mengatakan, 

“Demi Allah tidak, wahai Rabb-ku.” Dan 

(akan) didatangkan (seorang) penduduk 

dunia yang paling miskin, yang ia termasuk 

penduduk Surga. Lalu ia dicelupkan ke 

dalam Surga satu kali celupan. Kemudian 

dikatakan kepadanya, “Wahai anak Adam, 

apakah engkau melihat kemiskinan 

meskipun hanya sebentar? Apakah engkau 

merasakan kesengsaraan meskipun 

sebentar?” Orang tersebut mengatakan, 

“Demi Allah tidak, wahai Rabb-ku. Tidak 

aku rasakan kemiskinan meskipun sebentar 

dan aku tidak melihat kesengsaraan 

meskipun hanya sebentar.”
21

 

 

                                                 
21

 Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 8000. 
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Adapun Neraka adalah tempat yang 

penuh dengan penderitaan dan siksaan. 

Siksa Neraka yang paling ringan adalah 

seorang yang dipakaikan padanya dua 

sandal yang karena dua sandal tersebut 

mendidih otaknya, -wal’iyadzubillah.- 

Diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Abbas p, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 َ6 ْA َ� ُ6َ  ن ْA ِ�  	�
 �َ Aُ وَ  ٍ# א
ِ َ̀  �ْ ُ* *א 6َ אً �َ &َ  אرِ א
 ُ� ْ� َ( َ2 �ٌ  ِ* َ� ْ2 َ1 ْ� ِN  َ> ْ$ ِ1 Eْ  ِ��َ א دِ �َ /ُ �ْ  ُVא ُ�. 

 

“Penduduk Neraka yang paling ringan 

siksanya adalah Abi Thalib, dipakaikan 

padanya dua sandal yang karena dua 

sandal tersebut mendidih otaknya.”
22

 

  

 

 

                                                 
22

 HR. Muslim Juz 1 : 212. 
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Allah q telah mengetahui berapa 

jumlah hamba-Nya yang akan masuk Surga 

dan berapa jumlah yang akan masuk 

Neraka. Diriwayatkan dari ’Abdullah bin 

’Amru y; 

 

 َC َ� َ1َ &َ  ج ْ�ُ 1	 uَ  אG	ِ  لُ �ْ ;ُ א رَ �َ  	G1َ &َ  ' א ْ� ِ� 
א �َ  نَ وْ رُ 9ْ �َ 6َ  אَل ?َ �َ  אنِ א*َ )َ כِ  هِ Eْ  َ> ِ9 �ِ وَ  �َ 1	 َ; وَ 
 َA َ� ِאن  ْ
 D	 �ِ  אG	ِ  َل �ْ ;ُ א رَ  <َ א Dَ �َ 1ْ ?ُ �َ  אنِ א*َ )َ כِ א
�ُ א
ْ  هِ Eْ  َ> ِ9 �ِ  ْي �ِ 1	 
ِ  אَل ?َ �َ . א�َ �َ -ِ fْ �ُ  نْ 6َ  ْ� َ� '
 َA َ� ِאٌب )َ א כ  ِ� ْN  َّبِ ر  ْ
�ْ �ِ א
َ 2َ א َN  ِ� ْ� אءُ �َ ْ; 6َ  �ِ 
 َ6 ْA ِ�  ْ
 �	  ُ  �ْ /ْ 1ِ א|ِ -َ �َ وَ  �ْ /ِ א|ِ w*َ  אءُ �َ ْ; 6َ وَ  Qِ �	 \َ א
 َ6 ْF َ� �َ  َ& َ1 ِCw ' ِ� ِA ْ�  َ� �َ >ُ  َa ُאد  ِ� ْ� Dَ وَ  �ْ /ِ 
 >ُ ْ� َ? }ُ  ِ� Eْ �ِ  ْي �ِ 1	 
ِ  אَل �َ  �	  ُ . א6 َ* ً9َ  �ْ /ُ �ْ 
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 Hِ َ� ِ
�ِ  אٌب )َ א כِ �َ Aَ  �ِ א ْN  َّبِ ر  ْ
�ْ �ِ א
َ 2َ א َN  ِ� ْ� ِ� 
 �ْ /ِ א|ِ w*َ  אءُ �َ ْ; 6َ وَ  אرِ א
�	  �ِ Aْ 6َ  אءُ �َ ْ; 6َ 
� �َ  �ْ F َ� �َ  َ& َ1 ِCw ' ِ� ِAَ 6َ  �	  ُ  �ْ /ِ 1ِ א|ِ -َ �َ وَ َ 
 >ُ َa ُאد  ِ� ْ� َل א?َ �َ . �ْ /ُ �ْ �ِ  ُ{ ?َ �ْ  ُ< Dَ وَ  �ْ /ِ 
 َ6 uْ َI *ُא ُ�  َ� ِ� ْ� َ�  ْ
 نْ �ِ  אG	ِ  َل �ْ ;ُ א رَ <َ  َ� �َ 2َ א
א وْ دُ 9ِّ َ;  אَل ?َ �َ  �ُ �ْ �ِ  غَ �َ �َ  9ْ �َ  �ٌ �ْ 6َ  אنَ כَ 

َ  �ُ )َ Q  ُ> ْfِ �	 \َ א
ْ  َ# אuَ ِ8  ن	 �ِ א �َ �ْ ُ* אرِ �َ وَ  ُ� 
 ِ* َ2 َ� ِ�  ْ6 ِA �ْ  ْ
 �ٍ �َ &َ  ي� 6َ  َ� �ِ &َ  نْ �ِ وَ  Qِ �	 \َ א

َ  �ُ )َ fْ ُ<  אرِ א
�	  َ# אuَ ِ8  ن	 �ِ وَ  ُ�  ِ* َ6َ  �ِ �َ 2 ْA ِ� 
 	�
 لُ �ْ ;ُ رَ  אَل �َ  �	  ُ . �ٍ �َ &َ  ي� 6َ  َ� �ِ &َ  نْ �ِ وَ  אرِ א
 ِ	Gא  uَ 	1 ُ 	G1َ &َ  ' א ْ��َ *ِ  �َ 1	 َ; وَ  �ِ  َ9 ْ> ِ�  َ� َ� َ- َ� ُA َ� א
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�ِ  �ْ כُ *� رَ  غَ �َ �َ  אَل �َ  �	  ُ  َN  ْ
Yٌ  ِ� E <ْ �ِ �َ  אدِ -َ 2ِ א
 ْ
�ْ E ِ2 א
L	 �Yٌ  ِ <ْ �ِ �َ وَ  Qِ �	 \َ א ِ�.  

 

“Rasulullah a keluar kepada kami dan di 

tangan beliau terdapat dua kitab. Beliau  

bersabda, “Tahukan kalian dua kitab apa 

ini?” Kami menjawab, “Tidak, wahai 

Rasulullah. Kecuali jika engkau 

memberitahukannya kepada kami.” 

Rasulullah a bersabda untuk kitab yang 

berada di tangan kanannya, “Ini adalah 

kitab dari Rabb semesta alam. Di dalamnya 

berisi nama-nama penghuni Surga, nama-

nama bapak-bapak mereka, dan nama-

nama kabilah-kabilah mereka, (disebutkan) 

jumlah mereka hingga yang terakhir. Tidak 

ditambah (jumlah) di dalamnya dan tidak 

pula dikurangi selama-lamanya.” 

Kemudian beliau bersabda untuk kitab yang 

berada di tangan kirinya, “Ini adalah kitab 

dari Rabb semesta alam. Di dalamnya 
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berisi nama-nama penghuni Neraka, nama-

nama bapak-bapak mereka, dan nama-

nama kabilah-kabilah mereka, (disebutkan) 

jumlah mereka hingga yang terakhir. Tidak 

ditambah (jumlah) di dalamnya dan tidak 

pula dikurangi.” Para sahabat bertanya, 

“Kalau begitu untuk apa (seorang) beramal, 

wahai Rasulullah. Jika urusannya telah 

ditetapkan di dalam (kitab tersebut)?” 

Rasulullah a bersabda, “Luruskanlah, 

mendekatlah, (dan beramallah). Karena 

sesungguhnya penghuni Surga akan ditutup 

(akhir usianya) dengan amalan ahli Surga, 

apapun amalannya (sebelumnya). Dan 

sesungguhnya penghuni Neraka akan 

ditutup (akhir usianya) dengan amalan ahli 

Neraka, apapun amalannya (sebelumnya).” 

Lalu Rasulullah a melempar dua (kitab) 

yang ada di kedua tangannya. Kemudian 

beliau bersabda, “Rabb kalian telah 

menetapkan atas hamba-hamba-Nya bahwa  
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segolongan masuk Surga dan segolongan 

masuk Neraka.”
23

 

 

Pada Hari Kiamat kematian akan 

disembelih, sehingga penduduk Surga dan 

penduduk Neraka akan kekal di dalamnya. 

Diriwayatkan dari Abu Sa’id y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

�َ ?ِ א
ْ  مَ �ْ <َ  ِت �ْ �َ א
ْ *ِ  אءُ \َ ُ<  َ� ٌ� -ْ כَ  �ُ �	 Pَ כَ  Qِ א
 َ6 ْ� َ1 ٌM  َ� ُ� ْ� ِ� �ُ  َ* ْ� َN  ْ
א <َ  אلُ ?َ �ُ �َ  אرِ א
�	 وَ  Qِ �	 \َ א
 َ6 ْA �َ  ْ
 نَ �ْ -ُ |َ �ْ 0َ �َ א �َ �َ Aَ  نَ �ْ �ُ �ِ Q  َA �ْ  َ� ْ2ِ �	 \َ א
 אَل �َ  ُت �ْ �َ א א
ْ �َ Aَ  �ْ 2َ �َ  نَ �ْ ُ
 �ْ ?ُ <َ وَ  نَ وْ �ُ dُ �ْ <َ وَ 
 אَل א �َ �َ Aَ  نَ �ْ �ُ �ِ A �ْ  َ� ْ2َ  אرِ א
�	  َ� Aْ א 6َ <َ  אلُ ?َ ُ< وَ 

                                                 
23

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2141. Hadits ini dihasankan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-

Shahihah Juz 2 : 848. 
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 َ� َ�א �َ Aَ  �ْ 2َ �َ  نَ �ْ ُ
 �ْ ?ُ <َ وَ  نَ وْ �ُ dُ �ْ <َ وَ  نَ �ْ -ُ |َ �ْ 0َ 
 ْ
�ُ �َ  אَل �َ  ُت �ْ �َ א ْT َ� ُ�  ِ* ِ�  َ� ُ� ْ� َ* ُM  َ� ُ  אَل  	�אُل ?َ <ُ   
� �َ  دٌ �ْ Q  ُC ُ1ِ �	 \َ א
ْ  َ� Aْ א 6َ <َ َ َ� َ� Aْ א 6َ <َ وَ  َت �ْ  

 	�
� �َ  دٌ �ْ C ُ1ُ  אرِ אَ َ� لُ �ْ ;ُ رَ  6َ �َ �َ  �	  ُ  אَل �َ  َت �ْ  
 ِ	Gא  uَ 	1 ُ 	G1َ &َ  ' א ْ�َ<ْ�َم  َو6َْ�ِ�ْرAُ�ْ { �َ 1	 َ; وَ  �ِ 

 Eْ�ِ �ْAَُو �ُ�Qٍ1َ�ْVَ  אْ
LْIََ�ِة ِ�ْذ Eَmِ�ُ אْ@َْ
 Dَ �ْAَُو  ْ��ُ�ِTْ>ُ َ6َ وَ   }ن Hَ َאر  ِ* َ�
َ �ِ  هِ 9ِ  '

 �9
 .א�َ �ْ א

 

”Kematian akan didatangkan (pada Hari 

Kiamat) dalam bentuk domba yang 

berwarna putih  bercampur hitam. Yang 

diletakkan di antara Surga dan Neraka. 

Kemudian dikatakan, “Wahai penduduk 
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Surga, apakah kalian mengenal ini?” 

Mereka menyaksikan dan melihat(nya). 

Lalu mereka menjawab, “Ya, itu adalah 

kematian.” Kemudian dikatakan, “Wahai 

penduduk Neraka, apakah kalian mengenal 

ini?” Mereka menyaksikan dan 

melihat(nya). Lalu mereka menjawab, “Ya, 

itu adalah kematian.” Kemudian 

diperintahkan (agar) domba tersebut 

disembelih. Lalu dikatakan, “Wahai 

penduduk Surga kekallah, tidak ada lagi 

kematian. Wahai penduduk Neraka 

kakallah, tidak ada lagi kematian.” 

Kemudian Rasulullah a membaca ayat, 

”Dan berilah mereka peringatan tentang 

hari penyesalan, (yaitu) ketika semua 

perkara telah diputus. Dan mereka dalam 

kelalaian dan mereka tidak beriman.”
24

 

Dan beliau berisyarat dengan tangannya 

kepada dunia.”
25

 
***** 

                                                 
24

 QS. Maryam : 39. 
25

 HR. Muslim Juz 4 : 2849. 
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