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BERANJAK MENGGAPAI SURGA 
 

 

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang berisi 

petunjuk dan peringatan bagi manusia. Al-Qur’an dapat 

menghidupkan hati manusia yang telah mati, jika Al-

Qur’an tersebut dipahami dan diamalkan isinya. Allah q 

bersumpah tentang Al-Qur’an; 

 

 ِ��ْ َ��ِء َذאِت א��� ْ�عِ  ∪⊆⊆∩ َوא���  َوאْ�َْرِض َذאِت א���

�ٌل َ�ْ�ٌ�  ∪⊅⊆∩ْ� ∪⊇⊆∩ َوَ'א ُ&َ� ِ%אْ�َ#ْ"لِ  ∪⊃⊆∩ ِ! �ُ� َ�َ

 

”Demi langit yang mengandung hujan. Dan demi bumi 

yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya (Al-

Quran) itu benar-benar firman yang memisahkan. Dan 

sekali-kali ia bukanlah senda gurau.”
1
 

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

Utsaimin 5; 

 

2ُ�َ3َْ4 ِ%א1َ�َ�ِْ� א��0ِْي ُ&َ� َ.َ(ُ- ُ,ُ�ْوِج א�*�َ(אِت، 
ِ= א��0ِْي َ>ْ;ُ�ُج ِ'ْ*ُ� א�*�َ(אَت، َوُכ89ُ� ِ!7َאَرةٌ ِ!5�َ  ��َوِ%א�?�َ<
                                                 
1
 QS. Ath-Thariq : 11 - 14. 
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 َ@Aَ ِب�ْ9ُ��Eَِ#א، َوאْ�ُ�D�ُْن ِ%ِ� Aََ@אُة אْ�ُْ'َ �َFْ%َ אِة אْ�َْرِض
�Eَِ#א ْ'َ �َFْ%َ  

 

“Allah q bersumpah dengan hujan yang menjadi sebab 

keluarnya tumbuh-tumbuhan dan dengan terbelahnya 

(bumi) yang darinya keluar tumbuh-tumbuhan, 

Semuanya (ini) merupakan isyarat kehidupan bumi 

setelah kematiannya, (sebagaimana) Al-Qur’an 

merupakan sebab hidupnya hati setelah kematiannya.”
2
 

 

Di antara kandungan Juz ‘Amma adalah peringatan 

tentang akan datangnya Hari Kiamat yang sangat 

dahsyat. Allah q berfirman; 

 

�אEًאِ!ن� َ>ْ�َم אGَ�ْْ�ِ� َכאَن ِ'@ْ َ ∩⊇∠∪  ْ� ِر َ>ْ�َم >ُْ*J�ِ KُGَ א��8

 ْ�EُLْ?َ�َאً�א��َ  ∪∇⊆∩ َن 4َْ�َ �אً%א�َوُ�ِ?َ;Mِ א���َ%َْ4 Mْ َُء َ�َכא 

∩⊇∪ َ�אً%א.َ Mْ َאُل َ�َכא)َOِ�َْ�ِت א  ∪⊂⊅∩ َوُ.ّ@ِ

 

 

 

                                                 
2
 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 155. 
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”(17) Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu 

yang telah ditetapkan. (18) (Yaitu) hari ditiupnya 

Sangkakala lalu kalian datang dengan berkelompok-

kelompok. (19) Dibukalah langit, maka terdapatlah 

beberapa pintu. (20) Dan dijalankanlah gunung-gunung, 

maka ia menjadi fatamorgana.”
3
 

 

 

Hari Kiamat yang Dahsyat 

Kiamat besar yang mengguncangkan seluruh alam 

dan mengejutkan manusia dimulai sejak tiupan 

Sangkakala pertama oleh Malaikat Israfil j.
4
 Tiupan 

pertama tersebut akan diiringi dengan tiupan kedua, yang 

akan membangkitan manusia dari kubur mereka.
5
 Allah 

q berfirman; 

 

 ُQGَ�ِא �َم Rُ�ُ�ْEَ א���ْ<َ ∩∉∪  ُQ�َאِد  ∪∠∩ Fُ)َ?ْEََ#א א���

 

”Pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan 

alam. (Tiupan pertama tersebut) diiringi 

dengan tiupan kedua.”
6
 

 

 

                                                 
3
 QS. An-Naba’ : 17 - 20. 

4
 Israfil j adalah salah satu Malaikat yang mulia yang memikul 

‘Arsy. 
5
 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 42. 

6
 QS. AN-Nazi’at : 6 – 7. 
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Ketika terjadi tiupan yang pertama, maka kematian 

dan kehancuran menyelimuti seluruh makhluk. 

Rasulullah a mengingatkan tentang kedahsyatan ketika 

telah terjadi tiupan Sangkakala yang pertama. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab y, ia 

berkata; 

 

ُ Uَ �9  א�Tِ  لُ �ْ .ُ رَ  אنَ כَ  �T5 א  َV َ9 ْ@ ِ�  َא ذَ ذَ !ِ  2َ �9 َ. و َ& -َ  ُW ُ9 َX א
 א א�Tَ وْ �ُ כُ ذْ אُ  א א�Tَ وْ �ُ כُ ذْ אُ  אُس א א�*� #َ >8 א 4َ >َ  אَل �َ �َ  אمَ 3َ  �ِ @ْ א��9 
 �ِ @ْ א �ِ �َ %ِ  ُت �ْ �َ א�ْ  אءَ �َ  Qُ �َ אدِ א א��� #َ G ُQ  َE ْ? َ) ُFَ א�ِ א���  ِت אءَ �َ 
  �ِ @ْ א �ِ �َ %ِ  ُت �ْ �َ א�ْ  אءَ �َ 

 

“Apabila telah berlalu dua pertiga malam, maka 

Rasulullah a bangkit berdiri dan bersabda, “Wahai 

sekalian manusia, ingatlah kepada Allah, ingatlah 

kepada Allah, (akan) datang tiupan pertama 

menggoncangkan alam dan akan diiringi dengan tiupan 

kedua, maka datanglah kematian dengan segala sesuatu 

yang ada didalamnya, (maka) datanglah kematian 

dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya.”
7
 

 

 

                                                 
7
 HR. Ahmad, Hakim Juz 2 : 3578, dan Tirmidzi Juz 4 : 2457, lafazh 

ini miliknya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 7863. 
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Kedahsyatan Hari Kiamat digambarkan oleh Allah 

q dalam Surat An-Naba’, At-Takwir, Al-Infithar, dan 

Al-Insyiqaq. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar 

p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 Zِ@ْFَ�َْر4ُْى א �ُ� َLَכ Qِ'َא@َ�ُه 4َْن َ>ْ*\َُ� ِ!5�َ َ>ْ�ِم אْ�ِ ��.َ Zْ'َ
َ��ُء אْ 1َGََ�ْت َوِ!َذא  َرْت َوِ!َذא א��� ِ�ُ̂ ُכّ �ْ �4ْ�َ ِ!َذא א�<�ْ@َ9ْ�َ

 Mْ ��َ��ُء אْ َ<   .א���
 

”Barangsiapa yang ingin melihat Hari Kiamat seakan-

akan melihatnya dengan mata kapalanya (sendiri), maka 

hendaklah ia membaca; ”Idzasy syamsu kuwwirat,
8
 wa 

idzas samaun fatharat,
9
 wa idzas samaun syaqqat.

10
”

11
 

Allah q berfirman; 

 

َرْت  ِ�ُ̂ ُכّ �ْ �ُم אْ َכَ�َرْت  ∪⊆∩ ِ!َذא א�<�Oُ8*َوِ!َذא א� ∩⊄∪ 

َ�ْت  Mْ9َ َوِ!ذَ  ∪⊃∩ َوِ!َذא אOِ�َْ(אُل ُ.ّ@ِ ِ1ّVُ אُر>َFِ�ْא א ∩⊆∪ 

                                                 
8
 QS. At-Takwir. 

9
 QS. Al-Infithar. 

10
 QS. Al-Insyiqaq. 

11
 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 5 : 3333, dan Hakim Juz 4 : 8719. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihut 

Targhib wat Tarhib Juz 2 : 1476. 
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 ْ�Aُ�َ�ْت  ∪∋∩ ُش Aُِ<َ�ْت َوِ!َذא אْ�ُ ِOّ.ُ َوِ!َذא אْ�ِ(َ;אُر 

∩∉∪ 

 

”(1) Apabila matahari digulung. (2) Apabila bintang-

bintang berjatuhan. (3) Apabila gunung-gunung 

dihancurkan. (4) Apabila unta-unta yang hamil 

ditinggalkan. (5) Apabila binatang-binatang liar 

dikumpulkan. (6) Apabila lautan dipanaskan.”
12

 

 

Enam ayat yang pertama dari Surat At-Takwir 

menggambarkan tentang kejadian Hari Kiamat di dunia, 

sedangkan tujuh ayat berikutnya menjelaskan tentang 

kejadian Hari Kiamat di akhirat.
13

 Karena demikian 

dahsyatnya kejadian Hari Kiamat yang disebutkan dalam 

surat tersebut, hingga menjadikan Rasulullah a beruban. 

Diriwayatkan dari Abu Bakar y, ia berkata; 

 

 QُFَ3ِא��ٌد َوאْ�َْ&ُ Jْ*ِ?ْ)َ@ْ7َ 3َאَل Mَ)ْ7ِ �ْ3َ ِ �Tَل א�َ>א َرُ.ْ
َرْت  ِ�ُ̂ ُכّ �ْ  .َوאْ�ُ�ْ�َ.aَُت َو�2Vَ َ>َ?َ��َءُ�ْ�َن َوِ!َذא א�<�

 

 

                                                 
12

 QS. At-Takwir : 1 - 6. 
13

 Zubdatut Tafsir, 794. 
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”Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah beruban. 

Rasulullah a bersabda, “Telah membuatku beruban; 

(Surat) Hud, Al-Waqi’ah, Al-Mursalat, ‘Amma yatasa-

alun,
14

 dan Idzasy syamsu kuwwirat
15

.”
16

 

 

Pada Hari Kiamat kelak langit akan dilipat oleh 

Allah q dengan tangan kanan-Nya. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

 

 ُ �Tא bُ)ِ�Eََ(אَرَכ َوFَEَא5�َ אْ�َْرَض َ>ْ�َم אْ�ِ�َ@אَ'Qِ َوَ>1ِْ�ي َ>ْ
�ُכ אْ�َْرِض ْ9ُ'ُ Zَ<َْ4 ُل 4ََ א א�9ِ�َُכ�ْ�ُ<َ �2ُW �ِ*ِ@ْ�ِ@َ%ِ َ�אَء  א���

 

“Allah q akan menggenggam bumi pada Hari Kiamat 

dan melipat langit dengan tangan kanan-Nya. Kemudian 

Allah q berfirman, “Akulah raja, manakah (sekarang) 

raja-raja di bumi?”
17

 

 

Bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang 

dikandungnya, berupa orang-orang yang telah mati dan 

harta-harta yang terpendam.
18

 Allah q berfirman; 

                                                 
14

 QS. An-Naba’. 
15

 QS. At-Takwir. 
16

 Tirmidzi Juz 5 : 3297, lafazh ini miliknya dan Hakim Juz 2 : 3314. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul 

Jami’ : 3723. 
17

 HR. Bukhari Juz 5 : 6154 dan Muslim Juz 4 : 2787, lafazh ini 

miliknya. 
18

 Taisirul Karimir Rahman, 932. 
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�אَ�َ#א َWَْ4 אْ�َْرُض Mِ�َ�َ,َْ4َو∩⊄∪ 

”Dan bumi mengeluarkan beban-beban berat (yang 

dikandung)nya.”
19

 

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 Zَ'ِ אِن��Jُْءאْ�َْرُض aَ�َْ4َذ َכِ(ِ�َ&א Xَ'َْ4אَل אْ�ُْ.1َُِEَ
 َ& Jْ�ِ ُل�ْ�ُ@َ�َ �ُEِא�JْOِ@َ�َ Qُِء אْ�َ �eGِ�َْوא -ِ&َ 0َא Mُ9ْ?َ3َ א��0

 Jْ�ِAَْر MُFْ1َ3َ 0َא&َ Jْ�ِ ُل�ْ�ُ@َ�َ �ُfِא�َوَ>JْOُِء אْ�َ
 �2ُW ِ�ْي<َ MُFْ1َ3َ 0َא&َ Jْ�ِ ُل�ْ�אِرُق َ�َ@ُ َوَ>JْOُِء א���

�َ ُ� Lْ<َ aَ�َُ,0ُْوَن ِ'ْ*ُ� hً@ْ7َאْVُ�ْ<َ  
“Bumi mengeluarkan isi perutnya, seperti tiang-tiang 

dari emas dan perak. Maka datanglah pembunuh, lalu ia 

berkata, “Karena inilah aku membunuh.” Datanglah 

orang yang memutuskan (silaturrahmi), lalu ia berkata, 

“Karena inilah aku memutuskan silaturahmiku.” Dan 

datanglah pencuri, lalu ia berkata, “Karena inilah 

tanganku dipotong.” Kemudian mereka 

meninggalkannya dan tidak mengambilnya sesuatu pun 

darinya.”
20

 

                                                 
19

 QS. Az-Zalzalah : 2. 
20

 HR. Muslim Juz 2 : 1013. 
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Hari Kebangkitan 

Kemudian terjadilah tiupan Sangkakala yang 

kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Sehingga seluruh 

manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Jarak antara 

tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua adalah 

empat puluh. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 Mُ@ْ%ََ4 א 3َאَل'ً��َن َ>ْْFُ%ََن 3َאَل 4َْر�ْFُ%َ4َْر Zِ@ْ?َiَGَ�*א� Zَ@ْ%َ א'َ
�َن #ْ7ًَ�א 3َאَل ْFُ%َ3َאَل  3َאَل 4َْر Qً*َ.َ َن�ْFُ%َ3َאَل 4َْر Mُ@ْ%ََ4

َ�אِء َ'אًء َ�َ@ْ*ُ(ُ?ْ�َن َכَ�א  ُ ِ'Zَ א��� �T�2ُ َ>ْ*ِ"ُل אW 3َאَل Mُ@ْ%ََ4
 �j!ِ 59َ)ْ<ُ �j!ِ ٌءJْ7َ َ�אِن ْ ِkْא Zَ'ِ َ̂ @ْ�َ �ُ�َ>ْ*ُ(Mُ אْ�َ(ْ

 -ُ َ ِ- َوِ'ْ*ُ� َ>َ�ّכِ אVَ  =ُ9ْiَ�ْْ\ً�א َوאAًِ�א َوُ&َ� OْVَُ- א��0
 ِQ'َא@َ��َم אْ�ِْ<َ.  

 

“Jarak antara kedua tiupan adalah empat puluh.” Para 

sahabat bertanya, “Apakah empat puluh hari?” 

Rasulullah a menjawab, “Aku tidak mau 

mengatakannya.” Para sahabat bertanya, “Apakah empat 

puluh bulan?” Rasulullah a menjawab, “Aku tidak mau 

mengatakannya.” Para sahabat bertanya lagi, “Apakah 

empat puluh tahun?” Rasulullah a menjawab, “Aku 

tidak mau mengatakannya.” Lalu Rasulullah a kembali 

bersabda, “Kemudian Allah q menurunkan hujan dari 

langit, maka manusia akan tumbuh seperti tumbuhnya 
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sayuran. Tidak ada anggota tubuh pun dari manusia 

melainkan akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang 

ekor. Dari tulang ekor tersebut manusia disusun kembali 

pada Hari Kiamat.”
21

 

 

Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak 

beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Ketika 

itu setiap manusia mempunyai urusan yang 

menyibukkannya jiwanya dan ia berusaha terbebas 

darinya, sehingga tidak sempat memperhatikan orang 

lain.
22

 Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas y, dari Nabi a, 

beliau bersabda; 

 

 Eُ אْ'4�ََةٌ 4َُ>ْ(ِ�ُ� 4َْو Mِ�َא�َ�َ jً�ْlُ َ�אًةVُ אًةGَAُ ُ�ْوَن>َ;ْ
 Qُ َaَ�ُ 3َאَل َ>א bٍFْ%َ َرَة�ْVَ א*َeُFْ%َ َ�ى<َ} oٍ�ِ'ِْ�ُכّ�ِ א

 ِ�@ْ*ِpُْ< ٌنLْ7َ 0ٍhِ'َ�ْ<َ 2ْ#ُ*ْ ّ'ِ{. 

“Kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas 

kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan.” Seorang 

wanita (dari isteri Nabi a) bertanya, “Apakah sebagian 

dari kita dapat memandang atau melihat aurat sebagian 

(yang lainnya)?” Nabi a bersabda, “Wahai Fulanah, 

setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai 

urusan yang menyibukkannya.”
23

 

                                                 
21

 HR. Bukhari Juz 4 : 4651. 
22

 Taisirul Karimir Rahman, 911. 
23

 HR. Hakim Juz 2 : 2995, Nasa’i Juz 4 : 2083, dan Tirmidzi Juz 5 : 

3332, lafazh ini miliknya dan ia mengatakan, “Hadits ini Hasan 

Shahih.” 
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Setiap umat akan datang bersama Rasulnya sendiri, 

menuju tempat yang luas (di padang Mahsyar).
24

 Pada 

hari itu bumi diratakan, lalu Allah q menjadikannya 

terhampar luas, yang tidak ada bagian yang rendah dan 

tidak pula ada bagian yang menjulang tinggi,
25

 sehingga 

bumi mampu menampung seluruh manusia meskipun 

banyak jumlahnya.
26

 

 

 

Melihat Allah q di Mahsyar 

Ketika di padang mahsyar yang dapat melihat Allah 

q adalah orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. 

Dan ketika orang-orang mukmin melihat Allah q, maka 

mereka akan bersujud. Adapun orang-orang munafik 

yang melihat Allah q di padang mahsyar, maka mereka 

tetap tidak dapat bersujud. Adapun orang-orang kafir 

pada Hari Kiamat benar-benar terhalang dari melihat 

Allah q.
27

 Allah q berfirman; 

 

�نَ ُْ%�ْOُ;ْ�َ�� 0ٍhِ'َ�ْ<َ 2ْ#ِ ِ%ّ  ∪∋⊆∩ َכZْVَ 2ْ#ُ� !ِ �r ر�

 

”Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu 

benar-benar terhalang dari (melihat) Rabb mereka.”
28

 

 

                                                 
24

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 26. 
25

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 26. 
26

 Taisirul Karimir Rahman, 917. 
27

 Zubdatut Tafsir, 797. 
28

 QS. Al-Muthaffifin : 15. 
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Mereka terhalang dari melihat Allah q, karena 

dahulu mereka tidak pernah mentauhidkan-Nya. Berkata 

Husain bin Fadhl 5; 

 

 J�ِ 2ْ#ُ)َOِAُ ِ�ِه@ْAِ�ْEَ ZْVَ א@َ ْ َכَ�א J�ِ 2ْ#ُ)َOِAُ א��8
 ِ�?ِ<َsُْر ZْVَ َ�ِة,ِtْא.  

 

“Sebagaimana mereka di dunia terhalang dari 

mentauhidkan-Nya, (maka) di akhirat mereka terhalang 

dari melihat-Nya.”
29

 

 

Orang-orang kafir pada Hari Kiamat akan 

mendapatkan kemurkaan Allah q dan adzab yang 

bertumpuk-tumpuk. Berkata Syaikh ’Abdurahman bin 

Nashir As-Sa’di 5; 

 

�אٍع ِ'Zَ א0َFَ�ْאِب َ َْ4 QُWَaَWَ 2ْ#ُ�َ �َ2ِ، : 0ُ�َِכ@ْ;ِOَ�ْ0َאُب אVَ
َو0َVَאُب אْ�ِ;Oَאِب ِ'Zْ َرّبِ َو0َVَאُب א�?�ْ�ِ%ْ@Kِ َوא��9ْ�ِم، 

 �1ِiْ�ُ�ِ Zُِ� َوِ)ِeَlَ� 9َVَْ@ِ#2ْ، َوُ&َ ��eَ?َ�ُ�َْא ،Zَ@ْ�ِ�َאFَ�ْא
 .0َVَ Zْ'ِ 2ْ#ِ@ْ9َVَ 2ُ\َVَْ4אِب א�*�אرِ 

 

 

                                                 
29

 Tafsirul Baghawi, 4/575. 
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“Disebutkan bagi mereka tiga macam adzab, (yaitu); 

adzab Neraka, adzab celaan dan kecaman, serta adzab 

terhalang dari (melihat) Rabb semesta alam. Ditambah 

lagi dengan kemurkaan dan kemarahan Allah q atas 

mereka, dan inilah adzab yang lebih berat bagi mereka 

daripada adzab Neraka.”
30

 

 

 

Hari Penghisaban 

Manusia akan berdiri menghadap Rabb semesta 

alam untuk menunggu hisab dan balasan.
31

 Mereka 

berdiri di tempat yang sangat berat, sesak, dan 

menyengsarakan.
32

 Karena ketika itu matahari didekatkan 

oleh Allah q sedekat satu mil. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Miqdad bin Al-Aswad y ia berkata, 

aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

�َم אْ�ِ�َ@אَ'Zَ'ِ Qِ אEَ 5�?Aَ =ِ9ْiَ�ُْכْ�َن ْ<َ ُ̂ �ْ Eُْ�َ 5 א�<�
 ِ'ْ*2ْ#ُ َכِ�ْ�َ�אِر َ'ْ@�ٍ 

 

“Matahari pada Hari Kiamat akan didekatkan kepada 

(para) makhluk hingga berjarak (hanya) satu mil.”
33

 

 

                                                 
30

 Taisirul Karimir Rahman, 916. 
31

 Tafsirul Jalalain, 587. 
32

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/483. 
33

 HR. Muslim Juz 4 : 2864. 
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Sehingga manusia akan berpeluh sesuai dengan kadar 

amalannya ketika di dunia. Diriwayatkan dari Ibnu 

‘Umar p, dari Nabi a; 

 

} َZ@ْ�ِ�َאFَ�ُْم א�*�אُس ِ�َ�ّبِ א�ْ��َم َ>ُْ<َ{  2ْ&ُ�ُAََ4 ُم�ْ�3َאَل َ>ُ
 ْ@�ِ Jْ�ِ َر7ِْ;ِ� ِ!5�َ 4َْ َ�אِف 4ُُذ َ 

 

”{Hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb 

semesta alam.} Beliau bersabda, “Salah seorang di 

antara mereka berdiri (tenggelam) dengan keringatnya 

hingga pertengahan kedua telinganya.”
34

 

 

Manusia akan berdiri menghadap Rabb-nya dalam 

waktu yang sangat lama, namun hal tersebut terasa ringan 

bagi orang-orang yang beriman. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, dari Nabi q, beliau bersabda; 

 

 Zْ'ِ ٍم�ْ<َ Rُ�ْ ِ َ�אٌر�ْ'ِ Zَ@ْ�ِ�َאFَ�ُْم א�*�אُس ِ�َ�ّبِ א�ْ��َم َ>ُْ<َ
ُن ذَ  ِ�ّ#َ@ُ�َ Qٍ*َ.َ Rَ�َْ4 Zَ@ْ�ِ�ْ,َ Jّ�ِ�َ?ََכ Zِ'ِwْ�ُ�ْ59َ אVَ ِ�َכ

ُ̂ pُ9ْ�ُِ�ْوِب ِ!5�َ 4َْن pْEَُ�َب  �ْ   א�<�
 

 

                                                 
34

 HR. Bukhari Juz 4 : 4654, Muslim Juz 4 : 2862, lafazh ini 

miliknya, dan Tirmidzi Juz 5 : 3336. 
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“Hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta 

alam kadarnya setengah hari dari lima puluh ribu tahun. 

(Namun hal) tersebut terasa ringan bagi orang yang 

beriman, (hanya) seperti (waktu) matahari akan 

terbenam hingga benar-benar terbenam.”
35

 

 

 

Rahmat Allah q Bagi Orang yang Beriman 

Rahmat Allah q pada Hari Kiamat sangat luas 

yang akan diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang 

beriman yang banyak melakukan amal shalih dan 

kebaikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi 

a, beliau bersabda; 

 

 ِZّOِ�ْא Zَ@ْ%َ َ�ًةAَِوא Qً�َAْ4َْ َ"َل ِ'ْ*َ#א َر Qٍ�َAَْر Qََxא'ِ ِ �Tِ ن�!ِ
�َن َوِ%َ#א ْGُfَאFَ?َ<َ אِمّ َ�ِ(َ#א�ِ̂ َوאْ�َ(َ#א2ِxِ َوאْ�َ#َ  ْ ِkَْوא
 �َ �َن َوِ%َ#א Rُ1ِFْEَ אْ�َ�59َVَ yُAْ َوَ�ِ�َ&א َو4َ,�ْ�ُAََ�א?َ<َ

ُ Fً�ْEِא َوZَ@ْFِ�ْEِ رَ  �Tَم א�2ُAَ�ْ<َ Qً�َAْ %َ#א Vَِ(אَدُه َ>ْ
 ِQ'َא@َ� .אْ�ِ

 

 

                                                 
35

 HR. Ibnu Hibban dan Abu Ya’la Juz 10 : 6025. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihut Targhib wat 

Tarhib Juz 3 : 3589. 
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“Sesungguhnya Allah q memiliki seratus rahmat. Dia 

menurunkan satu rahmat-Nya kepada jin, manusia, 

binatang ternak, dan binatang buas. Dengan satu rahmat 

tersebut mereka saling mencintai, dengan satu rahmat 

tersebut mereka saling berkasih sayang, dan dengan satu 

rahmat tersebut binatang buas mengasihi anaknya. Allah 

q mengakhirkan sembilan puluh sembilan rahmat (yang 

lainnya) untuk merahmati para hamba-Nya (yang 

beriman) pada Hari Kiamat.”
36

 

 

Allah q akan memberikan menghisab yang mudah 

dan tidak mendetail bagi orang-orang yang beriman, yang 

mendapatkan kitab catatan amalnya dengan tangan 

kanannya. Allah q berfirman; 

 

�َف ُ>َ;אَ.ُ- Aَِ�אً%א >�ِ�ْ@ً�אْ�َ�َ ∩∇∪ 

 

”Maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah.”
37

 

 

Ditampakkan berbagai amalan keburukannya, lalu Allah 

q mengampuni dosa-dosanya tersebut dan tidak 

menghisabnya secara mendetail.
38

 Sebagaimana 

diriwayatkan dari Shafwan y, Nabi a bersabda; 

 

                                                 
36

 HR. Muslim Juz 4 : 2752. 
37

 QS. Al-Insyiqaq : 8. 
38

 Zubdatut Tafsir, 799. 
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 5�?Aَ Zُ'ِwْ�ُ�ْא �>ُْ�َ 5 אZْ'ِ Zُ'ِwْ�ُ�ْ َرّ%ِِ� َو3َאَل ِ&َ<אٌم َ>ْ�ُ 
�ُل ْ�ُرُه 0ُ%ُِ ْ�ِ%ِ� FْEَِ�ُف َذْ ً- َכ0َא َ>ُ ِ�ّ�َ@ُ�َ �ُGَ*ََכ �9َْ@ِVَ �َeَ<َ

�ُل َ.َ?E�َُْ#א �ِ ْ�ُ@َ�َ Zِ@ْEَ �ُل َرّبِ Vَْ4ِ�ْف َ'��ْ�Vَْ4 Jِ�ُف َ>ُ
 ِ�Eِא*َ�َAَ QَGَ@ْ;ِUَ َى�ِ1ْEُ �2ُW َم�ْ َ@א َوGِlَْ4ُ�َ&א َ�َכ אْ�َ@ْ  א��8

 

“Didekatkan seorang mukmin kepada Rabb-nya atau 

seorang mukmin mendekat (kepada Rabb-nya) hingga 

sangat dekat. Kemudian orang mukmin tersebut 

diperintahkan untuk mengakui dosa-dosanya. Lalu 

mukmin tersebut berkata, “Aku mengakuinya.” Allah q 

berfirman, “Apakah engkau telah mengakuinya? Apakah 

engkau telah mengakuinya?” Maka Allah q berfirman, 

“Aku telah menutupinya (untukmu) ketika di dunia, maka 

Aku akan mengampuninya untukmu pada hari ini. Lalu 

diberikan kitab catatan kebaikannya.”
39

 

 

Sesungguhnya barangsiapa yang dihisab dengan 

hisab yang detail dan ketat, niscaya ia akan binasa.
40

 

Diriwayatkan dari ‘Aisyah i, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

                                                 
39

 HR. Bukhari Juz 4 : 4408. 
40

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/488. 
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 ِ �Tَل א�َ̂ Aََ4ٌ� ُ>َ;אَ.ُ- ِ!�j َ&9ََכ Mُ9ْ3ُ َ>א َرُ.ْ @ْ�َ
�ُل ْ�ُ<َ ُ �Tא َ̂ 3َאَل َذאَכ אFَ�ْْ�ُض } Aَِ�אً%א >�ِ�ْ@ً�א{4ََ�ْ@

�yَ3ِ אْ�ِ;َ�אَب َ&9ََכ ْ ُ Zْ'َ Zَْوَ�ِכ.  
 

“Tidak ada seorang pun yang dihisab (pada Hari 

Kiamat), kecuali ia akan binasa.” Aku bertanya, 

“Bukankah Allah r telah berfirman, ”(Maka ia akan 

dihisab dengan) hisab yang mudah.” Nabi a bersabda, 

”Itu hanya ditampakkan amalan yang dahulu pernah 

dilakukannya. Namun barangsiapa yang dihisab dengan 

hisab yang detail, (maka) ia akan binasa.”
41

 

 

 

Amalan yang Pertama Kali Dihisab 

Di antara amalan yang pertama kali akan Allah q 

tanyakan pada hari Kiamat adalah tentang masalah shalat 

dan kenikmatan. Nabi a bersabda; 

 

 �ِ Q  ِ' ْZ  َV َ� ِ9ِ א'َ @َ �ِ א�ْ  مَ �ْ >َ  �ُ (ْ Fَ א�ْ  �ِ %ِ  ُ- אِ. ;َ א ُ> 'َ  لُ و� 4َ 
�َ  َ  نْ !ِ وَ  }َ Oَ  ْ 4َ وَ  }َ 9َ �ْ 4َ  �ْ �َ �َ  Uَ ُ9 َ; Mْ  نْ zِ �َ  ةُ aَ َ� א�ْ  �َ Mْ 
 َ� َ� .�َ ِ� ,َ وَ  אَب ,َ  �ْ 

 

                                                 
41

 HR. Bukhari Juz 4 : 4655 dan Muslim Juz 4 : 2876, lafazh ini 

miliknya. 
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“Amalan yang yang pertama kali akan dihisab dari 

seorang hamba pada hari Kiamat adalah shalat(nya). 

Jika shalatnya baik, maka sungguh ia akan beruntung 

dan selamat. Dan jika kurang, maka sungguh ia telah 

celaka dan merugi.”
42

 

 

 

 

Allah q berfirman memperingatkan tentang 

masalah shalat; 

 

 ْ@ ِ9ّ�َ�ُ9ْ�ِ �ٌ<ْ�َ�َ َZ ∩⊆∪  ْ<0ِא�� ْ� نَ 2ْ#ِEِaَUَ ZْVَ 2ْ&ُ Zَ َ.אُ&

∩∈∪ 

 

”Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. 

(Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya”
43

 

 

Yang dimaksud dengan ”lalai dari shalatnya” 

adalah meremehkannya, meninggalkan shalat dari 

waktunya (mengerjakan shalat di luar waktunya), dan 

meninggalkan rukun-rukunnya.
44

 Sebagaimana 

diriwayatkan dari Mush’ab bin Sa’ad 5, ia berkata; 

                                                 
42

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 413. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1358. 
43

 QS. Al-Ma’un : 4 - 5. 
44

 Taisirul Karimir Rahman, 935. 
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 ُ3 ْ9 Mُ  َ�ِ ِ% Jْ  َ4 َ4َ ر ْ< Mَ  َ3 ْ� Z  ُ& ْ2  َV ْZ  Uَ aَ ِE ِ# ْ2َ >ْ 0ِ א��  א�Tِ  َل 
 ةِ J aَ א��� �ِ  �ُ َ� Gْ א  َ  َ �ُ Aَ 4َ  ُث �ِّ ;َ >ُ  ْي 0ِ א��  �َ &ُ  نَ �ْ א&ُ َ. 
 �Z כِ �َ وَ  ةِ J aَ א��� �ِ  �ُ َ� Gْ  َ  ُث �ِّ ;َ  ُ> א jَ *َ >8 4َ  وَ jَ  אَل 3َ وَ 

�ُ #ْ א���   َE ْ� ُא���  כ aَ ِة  َV ْZ  َא#َ ?ِ 3ْ و. 

 

“Aku bertanya kepada bapakku, “Bagaimana pendapatmu 

tentang firman Allah q, “(Yaitu) orang-orang yang lalai 

dari shalatnya” (apakah) ia adalah salah seorang di 

antara kami yang berbicara dengan dirinya di dalam 

shalat?” Bapaknya menjawab, ”Tidak, ”Bagaimana mung 

kin seorang tidak berbicara dengan dirinya sama sekali di 

dalam shalat? Akan tetapi yang dimaksud dengan lalai 

(pada ayat tersebut adalah) meninggalkan shalat dari 

waktunya (mengerjakan shalat di luar waktunya).”
45

 

 

Berkata ‘Atha’ bin Dinar 5; 

 

 2ْ �َ وَ } نَ �ْ א&ُ َ.  V ْZ  Uَ aَ ِE ِ# ْ2َ {: אَل 3َ  ْي 0ِ א��  �Tِِ  �ُ �ْ ;َ �ْ אَ 
 َ< ُ� �ْ  ِ� Jْ  Uَ aَ ِE ِ# ْ2  .َ ُ&א ْ�  .نَ 

 

                                                 
45

 HR. Baihaqi Juz 2 : 2981. 
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“Segala puji bagi Allah q yang telah berfirman, “orang-

orang yang lalai dari shalatnya” dan tidak berfirman, 

”orang-orang yang lalai di dalam shalatnya.”
46

 

 

Berkata pula Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 

5; 

 

�ُ #ْ ��� אَ   َV ِZ  א��� aَ ِة ُ& ، َ� مَ א��0  �ُ (ُ אUَ ِA  =8 ;ِ ?َ ْ� >َ  ْي 0ِ א��  
�َ א >َ 0َ #َ ، �َ ةِ J aَ א��� �ِ  �ُ #ْ א א��� '� 4َ وَ    مَ �ْ א��9 وَ  ُ�  ِ' ْZ  ُכ ِ�ّ 
 َ4 َA ٍ� َA ، �? ِ' 5 َZ  �*א� ِ) ِJّ  Uَ �9 ُ �T5 א  َV َ9 ْ@ ِ�  َ2َ �9 َ. و. 

 

“Lalai dari shalat menyebabkan pelakunya berhak 

mendapatkan celaan dan kecaman. Adapun lalai di dalam 

shalat (tidak konsentrasi), maka hal ini dapat terjadi pada 

setiap orang termasuk Nabi a.”
47

  

 

Nikmat kesehatan, makanan, dan  minuman juga 

merupakan nikmat yang pertama kali akan ditanyakan 

pada Hari Kiamat kelak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
46

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/554. 
47

 Taisirul Karimir Rahman, 935. 
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 Zَ'ِ �ُ)ْFَ�ْא Jْ*ِFْ<َ Qِ'َא@َ��َم אْ�ِْ<َ �ُ*ْVَ َُلL�ُْ< َل َ'א ِ!ن� 4َو�
א�*�Fِْ@2ِ 4َْن ُ>َ�אَل َ�ُ� 2ْ�ََ4  ُِ�}� َ�َכ ِ�ْ�ِ�َכ َو ُْ�ِوْ>َכ 

 ِرِد؟ِ'Zَ אْ�َ�אِء אْ�َ(א

 

”Sesungguhnya yang pertama kali ditanyakan pada Hari 

Kiamat kepada seorang hamba tentang kenikmatan 

(dunia) adalah ditanyakan kepadanya, “Bukankah Kami 

telah menyehatkan tubuhmu dan (bukankah) kami telah 

memberimu minum dengan air yang sejuk?”
48

 

 

Allah q berfirman tentang kenikmatan; 

 

 ُW 2ِ@ْFِ�*א� ZِVَ 0ٍhِ'َ�ْ<َ �Z�َُL�ْ?ُ�َ �2∩∇∪ 

 

”Kemudian sungguh benar-benar akan ditanyakan 

(kepada kalian) pada hari itu tentang kenikmatan (yang 

telah diberikan kepada kalian ketika di dunia).”
49

 

 

 

 

 

                                                 
48

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3358. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 2022. 
49

 QS. At-Takatsur : 8. 
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Ditanyakan tentang kenikmatan yang telah 

diberikan Allah q ketika di dunia, apakah telah disyukuri 

atau dikufuri. Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 

 Zَ'ِ 2ْ9َْ@ُכVَ �ِ%ِ ُ �T2َ אFَ َْ4 7ُْכِ� َ'א ZْVَ 0ٍhِ'َ�ْ<َ �Z�َُL�ْ?ُ�َ �2ُW
ْزِق َوlَْ@ِ� َذِ�َכ  َ;Qِ َوאْ�َْ'Zِ َوא�ّ�ِ َ'א ِ!َذא 3َא9ْ%َُ?2ْ ِ%ِ� א�ّ�ِ

 ِ�Eِאَد)َVِ7ُْכِ�ِه َو Zْ'ِ �ُ�ُFَ ِ. 

 

”Kemudian kalian akan benar-benar ditanya pada hari itu 

tentang kesyukuran (kalian) terhadap segala kenikmatan 

yang telah diberikan Allah q kepada kalian, seperti; 

kesehatan, rasa aman, rizki, dan yang lainnya. Apakah 

ketika kalian mendapatkan nikmat-nikmat tersebut kalian 

telah mensyukurinya dan (mempergunakannya untuk) 

beribadah kepada-Nya.”
50

  

 

Pertanyaan tentang nikmat ini akan diberikan 

kepada seluruh manusia, baik yang mukmin maupun 

yang kafir. Adapun pertanyaan yang ditujukan kepada 

orang mukmin bersifat mengingatkan nikmat Allah q 

agar mereka merasa senang. Sedangkan pertanyaan yang 

ditujukan kepada orang kafir bersifat celaan yang 

menjadikan mereka menyesal.
51

 

  

 

                                                 
50

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/545. 
51

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 311. 
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Neraka dan Surga 

Neraka adalah tempat yang penuh dengan 

penderitaan dan siksaan. Di dalam Neraka tidak 

didapatkan sesuatu yang menyejukkan hati, dan tidak 

pula mendapatkan minuman yang baik untuk mengisi 

perut selain hamim, yaitu air panas mendidih yang berada 

pada puncak kepanasannya,
52

 dan ghassaq, yaitu 

campuran dari nanah, keringat, air mata, serta sesuatu 

yang keluar dari luka-luka para penghuni Neraka yang 

dinginnya tidak terperikan dan bau busuknya tidak 

tertahankan.
53

 Allah q berfirman; 

 

ً�א  jَ ∩⊄⊆∪  �j!ِ ْ@�ِAَ 7ََ�אً%אَ#א َ%ْ�ًدא و� َن ِ�@ْ 3ُ�ْ jَ َ>0ُوْ 

א3ًאو�  ��lَ ∩⊄∈∪ 

 

”Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan 

tidak (pula mendapatkan) minuman. Selain air yang 

mendidih dan nanah.”
54

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 30. 
53

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/464. 
54

 QS. An-Naba’ : 24 - 25. 
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Orang-orang kafir akan tinggal di dalam Neraka 

sepanjang zaman yang tidak ada habis-habisnya, setiap 

kali habis satu abad datang lagi abad selanjutnya.
55

 Allah 

q berfirman; 

�אً%א َAَْ4 א#َ@ْ�ِ Zَ@ْXِ%ِjَ∩⊄⊂∪ 

 

”Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.”
56

 

 

Berkata ‘Abdullah (bin Mas’ud) y; 

 

�َن J�ِ א�*� ُْX)َ9ْ<َ 2ْ#ُ� َ4 2َ9ِ 4َْ&ُ� א�*�אِرVَ �ْ�َ 5�َAَ َ�َدVَ אِر
 J�ِ َن�ُْX)َ9ْ<َ 2ْ#ُ� َ4 Qِ�*Oَ�ْ2َ9ِ 4َْ&ُ� אVَ ��א، َوَ�ْْAُ�ِGَ�َ א@َ ْ א��8

ْ َ@א َ�َ;ِ"ُ ْ�א   .אVَ Qِ�*Oَ�َْ�َد 5�َAَ א��8
 

“Seandainya penghuni Neraka mengetahui bahwa 

sesungguhnya mereka akan tinggal di dalam Neraka 

(selama) banyaknya kerikil di dunia, niscaya sungguh 

mereka akan bergembira. Dan seandainya penghuni 

Surga mengetahui bahwa sesungguhnya mereka akan 

tinggal di dalam Surga (selama) banyaknya kerikil di 

dunia, niscaya sungguh mereka akan bersedih.”
57

 

 

                                                 
55

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/464. 
56

 QS. An-Naba’ : 23. 
57

 Tafsirul Baghawi, 4/540. 
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Dan dikatakan kepada penduduk Neraka; 

 

 ∪⊂⊃∩0ُ�َْو3ُْ�א Zْ9َ�َ َ ِ"ْ>َ�ُכ0َVَ �j!ِ 2ْאً%א 

 

”Karena itu rasakanlah, dan Kami sekali-kali tidak akan 

menambah kepada kalian kecuali (tambahan) adzab.”
58

 

 

Mereka akan terus mendapatkan tambahan adzab 

Allah q untuk selama-lamanya.
59

 Berkata ‘Abdullah bin 

‘Amru p; 

 

 Qِ<َtْ0ِِه א&َ Zْ'ِ 8�7ََ4 Qً<َD 59َ 4َْ&ِ� א�*�אِرVَ 2ْ�َ َ>ْ*ِ"ْل
3َאَل Jْ�ِ 2ْ#ُ�َ َ'ِ"ْ>ٍ� ) 0ُ�َْو3ُْ�א Zْ9َ�َ َ ِ"ْ>َ�ُכ0َVَ �j!ِ 2ْאً%א(

  .ِ'Zَ א0َFَ�ْאِب %ََ4ً�א
 

“Belum pernah diturunkan kepada para penghuni Neraka 

satu ayat pun yang lebih keras dari pada ayat, ”Karena 

itu rasakanlah, dan Kami sekali-kali tidak akan 

menambah kepada kalian kecuali (tambahan) adzab,” 

bahwa mereka senantiasa mendapatkan tambahan adzab 

selama-lamanya.”
60

 

 

                                                 
58

 QS. An-Naba’ : 30. 
59

 Zubdatut Tafsir, 788. 
60

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/464. 
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Adapun Surga merupakan tempat yang penuh 

dengan kenikmatan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda, Allah q berfirman; 

 

 َ4 ْV َ� ُْت د  ِ� ِF َ) ِא�ِ א���  َي אد ِ; ْ@ َZ  َ' jَ א َV  ْ@ ٌZ  َوَ  ْت 4َ ر jَ ُ4  ُنٌ ذ 
 .َ ِ� َF Mْ  َو jَ َ,  َ1 َ�  َV َ9 َ3 5 ْ9 -ِ  َ% َ> ٍ� 

 

“Aku telah menyediakan untuk hamba-hamba-Ku yang 

shalih (Surga yang kenikmatannya) yang belum pernah 

dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, 

dan belum pernah terbersit pada hati manusia.”
61

 

 

Kenikmatan di dalam Surga merupakan kenikmatan 

yang sempurna, yang jauh berbeda dengan kenikmatan di 

dunia. Berkata Ibnu ‘Abbas p; 

 

ْ َ@א ِ!�j אْ�َْ.َ�אءَ  א J�ِ א��8 ��'ِ Qِ�*Oَ�ْא J�ِ َ̂ @ْ�َ.  
 

“Di dalam Surga tidak ada sesuatu pun (yang sama 

dengan) yang ada di dunia, kecuali hanya sekedar nama-

nama saja.”
62
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 HR. Bukhari Juz 3 : 3072 dan Muslim Juz 4 : 2824, lafazh ini 

milik keduanya. 
62

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 286. 
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Allah q berfirman tentang kenikmatan Surga; 

 

 ْ@� ∪⊅⊃∩ xَِ= َوVَْ4َ*אً%אGَ'َ Zَ ∩⊂⊇∪  َ�AَDאًزאِ!ن� 9ْ�ُِ�?�ِ

�ْ  ∪⊇⊃∩ َوَכLًْ.א ِدَ&א3ًא ∪⊃⊃∩ َوَכَ�אEَْ4 -َVَِ�אً%אFُ�َ�ْ<َ jَ َن

�א و� ِ�@ْ ًpْ�َ אً%אَ#א ًء �Zْ َرّ%َِכ 1Vََ ًء 'ِّ jَ ∩⊂∈∪  َ"�َD ِכ�0

  ∪∌⊃∩ Aَِ�אً%א

 

”(31) Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa akan 

mendapatkan kemenangan. (32) (Yaitu) kebun-kebun dan 

buah anggur. (33) Gadis-gadis remaja yang sebaya. (34) 

Gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). (35) Di 

dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-

sia dan tidak (pula) perkataan dusta. (36) Sebagai 

balasan dari Rabb-mu (dan) pemberian yang cukup 

banyak.”
63
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 QS. An-Naba’ : 31 - 36. 
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Allah q juga berfirman; 

 

 ْ��َ'0ٍhِ َ אQ�َVٌِ ٌه >� ُوُ�ْ ∩∇∪  ٌQ@َ�ِא َرא#َ@ِFْ�َ�ِ ∩∪  Jْ�ِ  Qٍ�*�َ

 ٍQ@َ�ِאVَ ∩⊇⊃∪  ْ@�ِ �ُ�َ�ْEَ jَ ًQ@َlِjَ א#َ ∩⊇⊇∪  ْ@�ِ ٌQ<ََ�אِر Zٌ@ْVَ א#َ 

ْ�ُ��ْ ُ.ُ�ٌر '�  َ#אِ�@ْ  ∪⊅⊆∩ ٌQVَ ∩⊇⊂∪  �' אٌب�ُ��ْ َو4َْכَ�ْ ٌQVَ ∩⊇⊆∪ 

 ْ�Gُ�ْ'َ َوَ َ�אِرُق ٌQ�َ ∩⊇∈∪  ْ�ُX)ْ'َ 8J%َِوَزَرא ٌQWَ ∩⊇∉∪ 

 

”(8) Banyak wajah pada hari itu yang berseri-seri. (9) 

Merasa senang karena usahanya. (10) Di dalam Surga 

yang tinggi. (11) Tidak engkau dengar di dalamnya 

perkataan yang tidak berguna. (12) Di dalamnya 

terdapat banyak mata air yang mengalir. (13) Di 

dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. (14) Gelas-

gelas yang terletak (di dekatnya). (15) Bantal-bantal 

sandaran yang tersusun. (16) Permadani-permadani 

yang terhampar.”
64
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 QS. Al-Ghasiyah : 1 - 26. 
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Saatnya Beranjak Menggapai Kenikmatan Surga 

Al-Qur’an telah memperingatkan manusia akan 

datangnya Kiamat yang sudah dekat. Pada hari itu 

berbahagialah orang-orang yang telah menyiapkan bekal 

untuk menyambut kedatangan Hari Kiamat, dan 

menyesal serta merugilah orang-orang yang tidak pernah 

beranjak memperisiapkan diri untuk menyambutnya. 

Allah q berfirman; 

 

 7َ Zْ�َ�َ 8=;َ�ُْم א� ∪⊃∩ َء א0َiَ�E ِ!5�َ َرّ%ِِ� َ'�ً%א�َذِ�َכ אْ�َ@ْ

َ'Mْ 4َْ 0َْرَ אُכ0َVَ 2ْאً%א 3َِ�>ْ  �ِ! �  ً(א َ>ْ�َم َ>ْ*\ُُ� אْ�َ�ْ�ُء َ'א ��3َ

 ْ�� ∪⊂⊇∩ ً%אُכْ*E Mَُُ�א ُل אْ�َכאِ�ُ� َ>א َ�ْ@َ?ِ*Jْ َ>َ�אُه َوَ>ُ

 

“(39) Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barangsiapa 

yang menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan 

kembali kepada Rabb-nya. (40) Sesungguhnya Kami 

telah memperingatkan kalian (akan datangnya) adzab 

yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah 

diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir 

berkata, “Seandainya aku dahulu adalah tanah.”
65
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 QS. An-Naba’ : 39 - 40. 
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Barangsiapa yang melakukan kebaikan ketika di 

dunia seberat semut kecil, niscaya ia akan melihatnya 

pada Hari Kiamat di dalam kitab catatan amalnya 

sehingga ia bergembira karenanya.
66

 Barangsiapa yang 

melakukan keburukan ketika di dunia seberat semut 

kecil, niscaya ia akan melihatnya pada Hari Kiamat di 

dalam kitab catatan amalnya sehingga ia bersedih 

karenanya.
67

 Allah q berfirman; 

 

 �< Zْ�َ�َ �< ٍة َ,ْ@ً�א �אَل َذر�َXْ'ِ �ْ�َFْ َُ�ه ∩∠∪  �< Zْ'ََو �ْ�َFْ

א >�  ٍة ��7َ �אَل َذر�َXْ'ِ َُ�ه ∩∇∪ 

 

”(7) Barangsiapa yang melakukan kebaikan seberat 

dzarrah pun, niscaya ia akan melihatnya. (8) Dan 

barangsiapa yang melakukan keburukan sebesar dzarrah 

pun, niscaya ia akan melihatnya pula.”
68

 

 

Sehingga seorang muslim hendaknya bergegas dan 

bersemangat dalam melakukan ibadah dan amalan 

kebaikan, serta berupaya untuk meninggalkan perkara 

keburukan sekecil apapun. Berkata Syaikh ‘Abdurrahman 

bin Nashir As-Sa’di 5; 
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 Zubdatut Tafsir, 818. 
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 Zubdatut Tafsir, 818. 
68

 QS. Az-Zalzalah : 7 - 8. 
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�ْ �َ وَ  �ِ @ْ iَ א�ْ  �ِ l ْ@ -ِ  ِ� Jْ  ِ� ْFِ �ْ א�?�  Qُ א>َ א Q  ِ� ْ@ َ# َlُ >َ אtْ  هِ 0ِ &َ وَ  
 َ3 ِ9 ْ@ aً َא�?� ، و ْ� ِ& ْ@ -ُ  ِ' ْZ  ِ� ْF ِ�  �>وَ  �ِ א� َ� ْ�  َA ِ� .ً�א@ْ 

 

“Ayat ini mengandung motivasi agar melakukan amalan 

kebaikan, meskipun sedikit. Dan memberikan peringatan 

dari amalan keburukan, meskipun kecil.”
69

 

 

Akhirnya kita memohon kepada Allah q taufiq 

agar diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan 

dan ketaatan serta dijauhkan dari berbagai keburukan dan 

kemaksiatan. Berkata Imam Al-Baghawi 5; 

 

 �j!ِ א ��7َ jََو ِ �Tא =ِ@ْ�ِ�ْ?َ%ِ �j!ِ ً�א@ْ,َ �ُ�َFْ<َ jَ ً�אAََ4 4َن�
 ِ� ِjَ0ْiُ%ِ. 

 

“Sesungguhnya seseorang tidak akan dapat melakukan 

kebaikan, kecuali dengan taufiq dari Allah q. Dan 

seorang tidak akan (melakukan) keburukan, kecuali yang 

diterlantarkan-Nya.”
70

 

 

Kita juga memohon pertolongan kepada Allah q 

sebelum beramal dan mengharapkan pahala dari Allah q 

setelah beramal. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih 

Al-’Utsaimin 5; 

                                                 
69

 Taisirul Karimir Rahman, 932. 
70

 Tafsirul Baghawi, 4/565. 
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ِ Vَ"� َوَ���  �Tא �َ'َ Zْ3َْ(َ�  ُכ ،�ِ�َFَ�ْא �َFْ%ََو �ِ�َFَ�ْ3َْ(َ� א
 �ْ�ُ�ْEَ َ�ُهFْ%ََو ، ِ ُ*ُ@ْFِ?َ�ْEَ� Vَ"� َوَ��� �Tא �َ'َ Zُْכ �ِ�َFَ�ْא

�אَب َ�Xא� �ُ*ْ'ِ. 

 

“Jadilah engkau senantiasa bersama Allah r sebelum 

beramal dan setelah beramal. Sebelum beramal, jadilah 

engkau bersama Allah r dengan memohon pertolongan 

kepada-Nya. Dan setelahnya, dengan engkau 

mengharapkan pahala dari-Nya.
71

 

 

 

 ِ�)ِ;ْUََو �59َ אَِ�ِVََو �ٍ َ*א ُ'َ;�� ِ@ّ)ِ َ 59َVَ ُ �T5�9 אUََو 

�אَ א َאِن א�ْ  َوَ.2َ�9،َVَْوאَِ,ُ� َد َZ@ْ�ِ9َFَ�َْرّبِ א ِ �Tِ �ُ�ْ;َ.  
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, 

dan para sahabatnya. Dan penutup doa kami, 

segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. 

 

 

 
***** 
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 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 255. 



34 

MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma’il bin 

Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

4. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

5. Musnad Abi Ya’la, Abu Ya’la Ahmad bin ’Ali bin 

Al-Mutsanna At-Tamimi. 

6. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

7. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu ’Abdillah 

Muhammad bin ’Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. 

8. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 
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9. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

10. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

11. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin 

‘Ali bin Musa Al-Baihaqi. 

12. Tafsirul Baghawi: Mu’alimut Tanzil, Abu 

Muhammad Husain bin Mas’ud Al-Baghawi. 

13. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad 

bin Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi. 

14. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ Ismail bin 

Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

15. Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, Muhammad 

bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

16. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. 

17. Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Muhammad 

Sulaiman ‘Abdullah Al-Asyqar. 


