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KEDAHSYATAN 

SETELAH KEMATIAN 
 

 

Tabiat manusia adalah benci terhadap kematian dan 

berusaha lari darinya. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Mahmud bin Labid y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

�َ  ُت �ْ �َ א�ْ وَ  ُت �ْ �َ �ْ אَ  مَ �دَ  �ُ א א�ْ �َ �ُ �ُ َ כْ �َ  אنِ �َ �َ �ْ �ِ  ْ� ٌ 
 *( %َ )َ  אلِ �َ א�ْ  #ُ �& %ِ وَ  אلِ �َ א�ْ  #ُ �& %ِ  هُ َ כْ �َ وَ  #ِ �َ �ْ "ِ א�ْ  �َ !ِ  �ِ !ِ  ْ �ُ �ْ �ِ 
 .אِب َ, +ِ �ْ �ِ 

 

“Dua hal yang dibenci oleh anak Adam; (1) Kematian, 

(padahal) kematian lebih baik bagi seorang mukmin 

daripada fitnah. (2) Sedikitnya harta, (padahal) 

sedikitnya harta (akan menjadikan) sedikitnya hisab 

(pada Hari Kiamat).”
1
 

 

Bagaimana pun cara manusia untuk menghindari 

kematian, pada saatnya kematian pasti akan datang. Allah 

q berfirman; 

 

                                                 
1
 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 139. 
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وْ  ُ%ْ* ِ�ن& אْ�َ�ْ�َت א�&0ِْي  )"ِ1َ ْ�ُכ7ْ �7ُ& َن ِ!%ِ2َ!ُ 3ُ&45ِ6َ 3ُ�ْ
وْ 1ُ  9ُُכ7ْ ِ�َ�א ُכ7ُْ��ْ  نَ َد( ِ;ّ�َ�َ�אَدِة 6َُ A�َ�ِ َ@א7ِ�ِ אْ�َ?ْ�ِ< َوא�=&

 ْ��ُ�َBْ1َ َن.  
 

”Katakanlah, “Sesungguhnya kematian yang kalian lari 

darinya, maka sungguh kematian tersebut akan 

mendatangi kalian, kemudian kalian akan dikembalikan 

kepada (Allah q) yang mengetahui perkara ghaib dan 

perkara yang nyata, lalu Dia akan memberitahukan 

kepada kalian (tentang) apa yang telah kalian 

kerjakan.”
2
 

 

Setelah kematian manusia akan memasuki alam 

kubur dan akhirat. Alam kubur merupakan persinggahan 

menuju akhirat. Barangsiapa yang selamat di alam kubur 

niscaya kehidupan setelahnya akan lebih mudah.  Namun 

sebaliknya, barangsiapa yang tidak selamat di alam kubur 

niscaya kehidupan setelahnya akan lebih sulit. 

Diriwayatkan dari ‘Utsman bin ‘Affan y ia berkata, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

�ِ אEْ  لِ אزِ �َ !َ  لُ و& )َ  َ ;ْ Cَ א�ْ  ن& �ِ  َ هُ B َHْ א �َ �َ ، 6َ 3ُ �ْ א !ِ Fَ 4َ  نْ 5ِ 6َ . ةِ 
 َ( ْ� ,َ ُ ( Jَ )H  ِ! ْ� ُ3َ  هُ B َHْ א �َ �َ ، I  ِ! ْ� ُ3 َ6ُ �ْ �َ  7ْ �َ  نْ �ِ وَ . 3ُ �ْ !ِ  

                                                 
2
 QS. Al-Jumu’ah : 8. 
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“Sesungguhnya (alam) kubur merupakan tempat pertama 

(dari kehidupan) akhirat. Barangsiapa yang selamat 

darinya, maka (kehidupan) setelahnya akan lebih mudah. 

Namun barangsiapa yang tidak selamat darinya, maka 

(kehidupan) setelahnya akan lebih sulit.”
3
 

 

Berikut ini adalah fase kehidupan manusia setelah 

kematian hingga berakhir di Surga atau di Neraka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2308, Hakim Juz 1 : 1373 dan Ibnu Majah : 

4267. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih Ibni Majah Juz 10 : 3442. 
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1. RUH DIBAWA KE LANGIT 

Setelah ruh manusia keluar dari jasadnya, maka ruh 

tersebut dibawa oleh para Malaikat ke langit. Malaikat 

memohon agar pintu-pintu langit dibuka untuk ruh orang 

yang beriman, dan pintu-pintu langit tidak akan dibuka 

untuk ruh orang kafir. Allah q berfirman; 

 

ُ��ْ ِ�ن& א�&0ِ�ْ  א َ@ْ�َ�א Mُ&�"َ1ُ Nَ 7ْ�ُ�َ א L�َِ�א1َِ�א َوאKَْ�ْכَ;ُوْ َ� َכ0&
 َ� �ُ��ْ L)َْ�َ�אُب א�,&ُHْ�َ Nَِء َو *ُ�َFَ�ْא Iَ�ِ�َ A&�Pَ #َ&�Fَ�َْن א

�אِط وَ َRِ�ْ7ِّ אKَ S6ِ ْ�!ِِFْ�ُ�ْي אTِFْ4َ َכ0َِ�َכ َ�. 

“Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-

ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-

kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit 

dan mereka tidak akan di masukkan ke dalam Surga, 

hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami 

memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat 

kejahatan.”
4
 

 

Allah q memerintahkan agar ruh orang yang 

beriman dikembalikan ke bumi setelah kitab amalannya 

ditulis di Iliyyin, di Surga yang paling tinggi.
5
 Sedangkan 

ruh orang kafir akan dihempaskan dengan kuat dari langit 

setelah kitab amalannya ditulis di Sijjin, di lapisan bumi 

yang paling rendah.
6
 Allah q berfirman; 

                                                 
4
 QS. Al-A’raf : 40. 

5
 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 103. 

6
 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 98. 
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�َ َوَ!ْ� �(  & ِ!َ� א�,&�ِ 6ََכ4َV&َ�א َ &Wْכ ِ�אِ=ْL 3ُ"ُYَRْ�َ6َ ِء
 )َْو 1َْ�ِ�ْي ُ�ْ&Yא�  ْ� ِ�ْ  Sْ6ِ Mُ 3ِ�ِ א�ّ+ِKَ َכאٍن!َ [ٍ. 

 

“Barangsiapa yang menyekutukan Allah q, maka adalah 

ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh 

burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang 

jauh.”
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 QS. Al-Hajj : 31. 
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2. HIMPITAN KUBUR 

Di dalam kubur terdapat himpitan kubur. Tidak ada 

seorang pun yang dapat selamat dari himpitan liang 

kubur, meskipun anak kecil sekalipun. Diriwayatkan dari 

Abu Ayyub y, Rasululah a bersabda; 

 

 َ� ْ�  َ( ْ6 َ� \َ  َ( َP ٌH  ِ! ْ�  ]َ &� ِ#  ْא� َC ْ; ِ  َ  .S( ;ِ א א�_& 0َ �َ  َ\ �َ 6ْ َ̂

 

“Seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan 

kubur, niscaya anak ini akan selamat (dari himpitan 

kubur).”
8
 

 

Bahkan Sa’ad bin Muadz y seorang Sahabat yang 

kematiannya pada tahun 5 H –karena luka akibat anak 

panah yang didapatkannya dalam perang Khandaq-
9
 

menggoncangkan Arsy Allah q, beliau juga merasakan 

himpitan kubur. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 .אذٍ Kَ ْB ُH  ْ� ُ�  ُ! َB  ِت �ْ �َ �ِ  �ِ �َ Pْ א�&  ُش ْ @َ  T& �َ �ْ אِ 

 

“Arsy Ar-Rahman bergoncang karena kematian Sa’ad 

bin Muadz y.”
10

 

                                                 
8
 Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul 

Jami’ : 5238. 
9
 Ikhtar Isma Mauludika, Muhammad ‘Abdurrahim. 

10
 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3592, Muslim Juz 4 : 2466, 

Ahmad dan Ibnu Majah : 158. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 2521. 
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Diriwayatkan pula dari ‘Aisyah i ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

 

ِ ;ْ Cَ �ْ �ِ  ن& �ِ   ]َ ْ? َY ً#  َ� ْ�  َאنَ כ  َ( َP ٌH  َ4 ِcא ً� �ُ �ْ  B ُHْ א F Kََ א 4َ �َ �ْ א !ِ 
 ُ! َB ٍאذ. 

 

“Sesungguhnya kuburan memiliki himpitan. Seandainya 

ada seorang yang dapat selamat dari (himpitan kubur) 

tersebut, niscaya selamatlah Sa’ad bin Mu’adz y.”
11

 

 

Himpitan kubur bukanlah bagian dari siksa kubur. 

Sebagaimana penjelasana dari Imam Adz-Dzahabi 5; 

“Himpitan kubur bukan bagian dari siksa kubur, tetapi 

merupakan sesuatu yang harus ditemui seorang muslim 

seperti rasa sakit yang ia rasakan ketika anaknya atau 

keluarganya meninggal ketika di dunia. Rasa sakit 

tersebut akan dirasakan oleh seorang hamba, dan hal 

tersebut bukan bagian dari siksa kubur dan bukan pula 

bagian dari siksa Neraka Jahannam. Namun untuk hamba 

yang bertaqwa (himpitan tersebut) akan diringankan oleh 

Allah q dalam sebagiannya atau seluruhnya.”
12

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 2180. 
12

 Siyar A’lamin Nubala’, 1/ 290, dengan diringkas. 
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3. FITNAH KUBUR 

Fitnah kubur adalah pertanyaan yang dilontarkan 

oleh Malaikat Munkar dan Nakir kepada mayit tentang 

Rabb, Nabi dan agama. Fitnah kubur ini akan diberikan 

kepada semua orang yang telah mukallaf, baik yang 

mukmin maupun yang kafir. Diriwayatkan dari ‘Utsman 

bin Affan y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

َ وْ ُ "ِ ?ْ �َ Kْ אِ  ِ̂ �ِ א  ْ��ْ ;ِ dْ א��& �ِ  3ُ א �َ �ْ �ُ Kَ وَ  7ْ כُ  \ِ،  َ3ُ 45ِ& 6  Eْنَ א 
 �ُ ,ْ َV ُل. 

 

“Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan 

mohonkanlah keteguhan untuknya, karena ia sekarang 

sedang ditanya (oleh Malaikat).”
13

 

 

Allah q akan meneguhkan iman orang-orang yang 

beriman di dalam kubur mereka dengan memberikan 

kemampuan untuk menjawab fitnah kubur. Allah q 

berfirman; 

 

 \ُ ِ;ّdَُ�  א�َ4ْ )Hאِة א��ُ א�&0ِْ�َ� �َ!ُ�ْ�א ِ�אCَ�ْْ�ِل א�d&אِ�ِ\ S6ِ אْ�َ+َ &Wא
S6َِو  &eא� ُ &Wא )*fُِ�ِة َوَ�ِEْא ْ�ُ َ!א َ�=َ אِ�ِ� &Wא *ُBَ"ْ�ََو �َL ُء. 

 

 

                                                 
13

 HR. Abu Dawud : 3221, dengan sanad yang shahih. 
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”Allah q meneguhkan (iman) orang-orang yang 

beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di 

dunia dan di akhirat. Allah q menyesatkan orang-orang 

yang zhalim dan Allah q akan melakukan apa yang Dia 

kehendaki.”
14

 

 

Ada beberapa orang yang tidak mendapatkan fitnah 

kubur, antara lain : 

a. Para Nabi 

Karena para adalah orang-orang yang dijadikan 

objek pertanyaan kepada manusia dan karena para Nabi 

lebih utama daripada para syuhada’. 

 

b. Para shiddiqun 

Shiddiqun adalah orang-orang yang sangat teguh 

kepercayaannya kepada kebenaran Rasul. Shiddiqun akan 

diselamatkan dari fitnah kubur, karena para shiddiqun 

lebih utama daripada para syuhada’. Hal ini sebagaimana 

yang diisyaratkan dalam firman Allah q; 

 

ُ  َوَ!�ْ  &W7َ אBَ4َْ( �َ�ْ0ِ&א� gَ!َ ُو9ِ�ََכV6َ ْ�َلKُ &َ َوא� &Wא gِYِ�ُ 

 َH�َ �َ� َوא�=(ْCِ� ِHّ �َ� َوא�ّ_ِْ ِ��7ْ�ِ ِ!َ� א��&ِ;ّْ�َ@َ� َ��אِ�ِ+ْ  ِء َوא�_&

 .َوPَُ,َ� )ُو9ِ�ََכ َر6ِْ�Cًא

 

 

                                                 
14

 QS. Ibrahim : 27. 
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“Barangsiapa yang mentaati Allah q dan Rasul-(Nya), 

maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang 

yang diberikan nikmat oleh Allah q, (yaitu); para Nabi, 

para shiddiqun, orang-orang yang mati syahid dan 

orang-orang yang shalih. Mereka itulah sebaik-baik 

teman.”
15

 

 

c. Para syuhada’ 

Syuhada’ adalah orang-orang yang meninggal 

dunia dalam peperangan di jalan Allah q (mati syahid). 

Suatu ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada 

Rasulullah a; 

 

 N& �ِ  7ْ �ِ رِ �ْ ;ُ %ُ  Sْ 6ِ  نَ �ْ �ُ �َ "ْ ُ�  �َ �ْ �ِ !ِ  ْ �ُ א�ْ  אلُ א �َ !َ  אW&ِ  َل �ْ Kُ א رَ �َ 
�ْ �ِ א�=&  َH  َ% כَ  אَل َ" ِ� A َ; ِא�,(  #ِ %َ אر ُ� .#ً �َ �ْ A ْ( Kِ ِ3  ِ6 رَ �َ @َ  ِف �ْ 

 

“Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang yang beriman 

difitnah (ditanya) di dalam kuburnya kecuali orang yang 

mati syahid?” Rasulullah a menjawab, “Cukuplah 

kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah (ujian 

baginya).”
16

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 QS. An-Nisa’ : 69. 
16

 HR. Nasa’i Juz 4 : 2053. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 4483. 
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d. Para murabithun 

Murabithun adalah orang-orang berjaga-jaga 

diperbatasan wilayah pertempuran, meskipun mereka 

tidak mati syahid. Diriwayatkan dari Salman y ia 

berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

�ْ �َ وَ  مٍ �ْ �َ  אطُ �َ رِ  َ� ٍ#  َ� ْ� ٌ  ِ! ْ�  jِ َ� نْ �ِ وَ  3ِ א!ِ �َ %ِ وَ  ٍ �ْ Jَ  אمِ 
 َي ِ cْ )ُ وَ   ُ3�B َ� ُْ �َ  אنَ כَ  ْي 0ِ א�&  3ُ �ُ �َ @َ  3ِ �ْ �َ ى @َ َ cَ  אَت !َ 
 َ@ َ� ْ� אنَ �& "َ א�ْ  �َ !ِ )َ وَ  3ُ %ُ زْ رِ  3ِ 

 

“Berjaga-jaga di perbatasan (wilayah pertempuran) 

sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan 

(penuh) dengan melakukan (shalat) pada malamnya. Jika 

ia meninggal dunia, maka pahala amalan shalih yang 

biasa ia lakukan akan terus mengalir untuknya, rizkinya 

senantiasa diberikan kepadanya dan (ia akan) 

diamankan dari fitnah (kubur).”
17

 

 

e. Anak-anak dan orang gila 

Karena mereka bukan mukallaf (tidak terkena 

beban syari’at). 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 HR. Muslim Juz 3 : 1913.   
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4. NIKMAT KUBUR ATAU SIKSA KUBUR 

Barangsiapa yang berhasil menjawab pertanyaan 

dari Malaikat Munkar dan Nakir, maka ia akan 

mendapatkan nikmat kubur. Adapun seorang yang gagal 

menjawab pertanyaan kubur, maka ia akan mendapatkan 

siksa kubur. Ruh orang-orang yang beriman akan tidur 

dikuburnya dan ruh orang-orang kafir akan disiksa di 

kuburnya. kubur orang yang beriman akan mendapatkan 

cahaya, sedangkan kubur orang yang selalu berbuat 

kemaksiatan akan dipenuhi dengan kegelapan. 

Ditampakkan setiap pagi dan sore tempatnya kelak pada 

Hari Kiamat; apakah di Surga atau di Neraka. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar p, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

�ْ �َ @َ  َض ِ @ُ  אَت א !َ ذَ �ِ  7ْ כُ P َHَ )َ  ن& �ِ  ِ3  َ! ْC َB ُH ُא�ْ �ِ  ه َ? َH ِאة 
 نْ �ِ وَ  #ِ �& Fَ א�ْ  *ِ �ْ )َ  �ْ �ِ F &� ِ#  َ6َ א�ْ  *ِ �ْ )َ  �ْ !ِ  אنَ כَ  نْ �ِ  Sِّ ِ= א�Bَ وَ 
 כَ C َB ُHْ א !َ 0َ �َ  אلُ Cَ ُ�  אرِ א��&  *ِ �ْ )َ  �ْ �ِ 6َ  אرِ א��&  *ِ �ْ )َ  �ْ !ِ  אنَ כَ 
 َP &� َ� A ْ; َB َd َכ  ُ &Wא  ِ� َ� ْ� .#ِ א!َ �َ Cِ א�ْ  مَ �ْ �َ  3ِ 

 

“Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian 

meninggal dunia, maka akan diperlihatkan kepadanya 

tempatnya setiap pagi dan sore. Jika ia termasuk 

penghuni Surga, maka akan (diperlihatkan tempatnya) di 

Surga. Adapun jika ia termasuk penghuni Neraka, maka 

akan (diperlihatkan tempatnya) di Neraka. Akan 
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dikatakan kepadanya hingga Allah q membangkitkannya 

pada Hari Kiamat, “Inilah tempatmu.”
18

 

 

Siksa kubur akan menimpa ruh dan jasad. 

Menampakkan Neraka setiap pagi dan sore merupakan 

bagian dari siksa kubur. Allah q berfirman; 

 

א و&  אَ��&אرُ  mوHُnُ َ�א�ُ[ْ�َن َ@َ�َْBُْ� &א وm�אَ@ُ# َ@ِ= َ�ْ�َم Cُ1َْ�ُم א�,&
 �َل 6َِْ@ْ�َن )HJََ& א0َBَ�ْאِب  )َْدِ�ُ�ْ�א

 

“Kepada mereka ditampakkan Neraka pada pagi dan 

sore. Pada Hari Kiamat (dikatakan kepada Malaikat), 

“Masukkanlah fir’aun dan kaumnya ke dalam siksaan 

yang sangat keras.”
19

 

 

Di antara penyebab siksa kubur adalah; tidak 

bertabir atau tidak membersihkan diri ketika buang air 

kecil, mengadu domba, berzina, riba, dan lain 

sebagainya. Nabi a pernah melalui dua kuburan, lalu 

beliau bersabda; 

 

 

 

                                                 
18

 HR. Bukhari Juz 1 : 1313 dan Muslim Juz 4 : 2866. 
19

 QS. Al-Mu’min : 46. 
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�ُ א �َ �َ �ُ 4& �ِ  َB &0 َ� ُِ !َ وَ  אن�א  َB &0 َ� ِ6ِ  אن Sْ  َכ ِ; ْ� ٍ אنَ כَ א P ُH ُ� َ� َ6َ א )َ !& )َ  
 َ� ْ� =ِ Sْ  ِ� &א�� ِ� ْ��َ א אEْ !& )َ وَ  #ِ �َ  ُُ �ِ �َ ْ,  �َ Nَ  אنَ כَ 6َ    ِ! ْ�  َ� ْ� ِ� ِ3 

 

“Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa 

dan keduanya disiksa bukan karena (dosa yang 

dianggap) besar. Salah satu dari keduanya suka 

mengadu domba dan yang lainnya tidak bertabir ketika 

ia buang air kecil.”
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 HR. Bukhari Juz 1 : 213 dan Muslim Juz 1 : 292, lafazh ini 

miliknya. 
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5. HARI KEBANGKITAN 

Setelah terjadi tiupan faza’ (kematian), maka 

hancurlah alam semesta. Kemudian setelah 40 masa 

ditiuplah tiupan ba’ts (kebangkitan). Allah q berfirman; 

 

 ْ� َ�אَوאِت َوَ!ْ� S6ِ َوS6ِ oَ"ِ4ُ א�_( ِر S6ِ �ْ!َ [َBِ_َ6َ א�,&
 Jَ �ْ!َ &N�ِ َْرِض ْ̂ ى 5ِ6ََذא L 7ْ�ُאَ�ُْ( 3ِ�6ِ oَ"ِ4ُ &7ُ� ُ &Wَء א

وْ ِ%َ�אٌم �& ُُe�ْ َن. 

 

“Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di 

langit dan yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki 

oleh Allah q. Kemudian ditiuplah Sangkakala 

berikutnya, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu 

(keputusan).”
21

 

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

�ْ �َ )َ  אَل א %َ !ً �ْ �َ  نَ �ْ Bُ �َ رْ )َ  אَل %َ  نَ �ْ Bُ �َ رْ )َ  �ِ �ْ �َ Rَ "َ א��&  �َ �ْ א �َ !َ  \ُ 
 אَل %َ  #ً �َ Kَ  نَ �ْ Bُ �َ رْ )َ  אَل %َ  ُ\ �ْ �َ )َ  אَل א %َ ً �ْ Jَ  نَ �ْ Bُ �َ رْ )َ  אَل %َ 
 َ( َ� ْ�ُ  لُ Tِ �ْ �َ  7& �ُ  אَل %َ  ُ\  &W6َ  אءً !َ  אءِ �َ א�,&  �َ !ِ  א َ�א �َ כَ  نَ �ْ �ُ ;ُ �ْ 
�ْ �َ  ُ* Cْ ;َ א�ْ  ُ\ ;ُ �ْ �َ  pَ  ِ! َ�  ِqْאنِ َ, 4ْ א  Jَ Sْ ٌء  ِ� &N ُ�  ْ; َ� ِ� A &N 

                                                 
21

 QS. Az-Zumar : 68. 
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 َ@ ْe ً� َא و ِPא ًH َא و ُ� َ�  َ@ ْF >ُ  &03ُ �ْ !ِ وَ  ِ< 4َ א�  ُ� َ ُ] �ْ Rَ א�ْ  ُ< כِّ 
  .#ِ א!َ �َ Cِ א�ْ  مَ �ْ �َ 

 

“Jarak antara kedua tiupan adalah 40.” Para sahabat 

bertanya, “Apakah 40 hari?” Rasulullah a menjawab, 

“Aku tidak mau mengatakannya.” Para sahabat bertanya, 

“Apakah 40 bulan?” Rasulullah a menjawab, “Aku tidak 

mau mengatakannya.” Para sahabat bertanya lagi, 

“Apakah 40 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 

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.”
22

 

 

Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak 

beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak dikhitan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas p, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

                                                 
22

 HR. Bukhari Juz 4 : 4651. 
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ْ nُ  אةً َ @ُ  אةً "َ Pُ  نَ وْ رُ �ْ =ُ +ْ !َ  7ْ כُ 4& �ِ  Nً ُ�  &7  َ% َא H ْ( َ4َ א �َ �َ כَ { )َ 
�َ  َل و& )َ  ْ� [ٍ  ُ4 ِB ْ� ُH ُوَ  ه ْ@ ًH َ@ א َ� ْ� لُ و& )َ وَ } �ِ �ْ �ِ א@ِ א 6َ �& א כُ 4& �ِ א �َ 
�ْ א�ِ َ �ْ �ِ  #ِ א!َ �َ Cِ א�ْ  مَ �ْ A �َ َ, כْ ُ�  �ْ !َ  ُ7 

 

“Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dalam keadaan 

tidak beralas kaki, tidak 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.”
23

 Dan yang pertama kali diberi 

pakaian adalah Ibrahim j.”
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 QS. Al-Anbiya’ : 104. 
24

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3171, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 4 : 2860. 
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6. MAHSYAR 

Setiap umat akan datang bersama para Rasul 

mereka menuju ke Mahsyar. Pada hari itu bumi 

diratakan. Allah q menjadikannya terhampar luas, tidak 

ada bagian yang rendah dan tidak pula ada bagian yang 

menjulang tinggi,
25

 sehingga bumi mampu menampung 

seluruh manusia meskipun banyak jumlahnya.
26

  Allah q 

berfirman; 

 

 *ْ%ُ  ْ��ِ َو& ْ̂ �ْ ِ�ن& אِ�ِEَْوא �َ َ� . ْ��ُFْ�َ�َ ْ�@ُ َن  ْ�!ِ A�َ�ِ אِتCَ
 ْ��ُBْ!َ ْ�ٍم�مٍ َ. 

 

“Katakanlah, “Sesungguhnya orang-orang yang 

terdahulu dan orang-orang yang kemudian, benar-benar 

akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang 

dikenal.”
27

 

 

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; 

 

                                                 
25

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

 Taisirul Karimir Rahman, 917. 
27

 QS. Al-Waqi’ah : 49 - 50. 
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 1ُ ْH َ4 &=א� A ْ� pُ  َ� ْ� َא�ْ  م ِC َ� نَ �ْ כُ  [ِ  َP &� َ1 A�R َْ א�ْ  �َ !ِ  #ِ א!َ 
�ْ !َ  אرِ C َHْ �ِ כَ  7ْ �ُ �ْ !ِ  ٍ* 

 

“Matahari pada Hari Kiamat akan didekatkan kepada 

(para) makhluk hingga berjarak (hanya) satu mil.”
28

 

 

Sehingga manusia akan berkeringat sesuai dengan 

kadar amalannya ketika di dunia. Diriwayatkan dari Ibnu 

‘Umar p, dari Nabi a; 

 

} ْ�Cُ�َ ْ�َم�َ ْ� P ُH ُ� ْ7َ )َ  مُ �ْ Cُ �َ  אَل %َ  }�َ ُم א��&אُس ِ�َّبِ אBَ�ْאَ�ِ�
 ِ6 Sْ  َر Jْ ِ+ ِ3  ِ� َ� َ( A ْ4 _َ 4َ ذُ )ُ  אِف ْ� ِ3 

 

”{Hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb 

semesta alam (untuk menunggu hisab dan balasan)
29

}. 

Nabi a bersabda, “Salah seorang di antara mereka 

berdiri (tenggelam) dengan keringatnya hingga 

pertengahan kedua telinganya.”
30

 

 

Lalu Neraka Jahannam pun didatangkan ditarik 

dengan 70.000 tali kekang, setiap tali kekang ditarik oleh 

70.000 Malaikat. Diriwayatkan dari ’Abdullah (bin 

Mas’ud) y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

                                                 
28

 HR. Muslim Juz 4 : 2864. 
29

 Tafsirul Jalalain, 587. 
30

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

miliknya, dan Tirmidzi Juz 5 : 3336. 
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 �ُ ْ  َ1 ِ� A َF َ� &� َ7  َ� ْ� َ! ِ9 ٍ0  َ� َ� Kَ א ْ; ُB ْ� َن  َ( ْ� uَ  ِאمٍ !َ ز  َ! َg  ُכ ِ*ّ 
 .א�َ 4َ وْ ( Fُ �َ  ٍכ �َ !َ  uَ �ْ )َ  نَ �ْ Kَ ْ; ُB  אمٍ !َ زِ 

“Pada hari itu didatangkan Neraka Jahannam dengan 

70.000 tali kekang, yang tiap-tiap tali kekangnya 

dipegang oleh 70.000 Malaikat yang menariknya.”
31

 

 

Ketika orang-orang kafir melihat Neraka 

Jahannam, maka mereka berharap dapat menebus diri 

mereka dengan anak-anak mereka, isteri mereka, saudara 

mereka, keluarga mereka, bahkan dengan seluruh 

penduduk bumi agar mereka dapat selamat dari siksaan 

Neraka Jahannam. Allah q berfirman; 

ُم َ�ْ� َ�ْ"Hِ�َْي ِFْ�ُ�َْ�د( א�َ  ْ� .3ِ ِ!ْ� َ@0َאِب َ�ْ�ِ!0ٍ9ِ ِ�َ;ِ�
 ْ��َوَ!ْ� S6ِ  .3ِ 1ُْ ِو�ْ  َ�3ِ�ِ א�&Sْ�ِ َو6َِ_�ْ  .3ِ َوjَאPَِ;3ِ�ِ َو)َِ

 ْ��ِcَ َْرِض ْ̂ �ْ אFِ�ُْ� &7ُ� אBً ِ3. 

“Orang kafir ingin seandainya ia dapat menebus 

(dirinya) dari siksaan pada hari itu dengan anak-

anaknya. (Dengan) isteri dan saudaranya. Keluarganya 

yang melindunginya (ketika di dunia). Dan orang-orang 

di atas bumi seluruhnya, kemudian (ia mengharapkan 

dengan tebusan tersebut dapat) menyelamatkannya.”
32

 

                                                 
31

 HR. Muslim Juz 4 : 2842 dan Tirmidzi Juz 4 : 2573. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

8001. 
32

 QS. Al-Ma’arij : 11 - 14. 
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7. HISAB 

Manusia akan dihadapkan kepada Allah q untuk 

dihisab. Orang kafir dan orang munafik akan dihisab di 

hadapan seluruh makhluk untuk mempermalukan mereka 

dan menegakkan hujjah atas mereka. Sedangkan orang 

yang beriman akan Allah q hisab secara berduaan 

dengan-Nya. Diriwayatkan dari Shafwan y, Nabi a 

bersabda; 

 

 �ُ ْH َ4 ْא� A ُ� ْ  ِ! ُ�  ِ! ْ�  َאمٌ =َ �ِ  אَل %َ وَ -  3ِ ّ�ِ ر  َ� ْH 4ُ ْא� � ُ� ْ  ِ! ُ�- 
 َP &� َ� A fَ َg  َ@ َ� ْ��ُ 6َ  3ُ "َ �َ כَ  3ِ  َC ِّא 0َ כَ  َ< 4ْ ذَ  ُف ِ Bْ 1َ  3ِ �ِ �ْ 4ُ 0ُ �ِ  هُ رُ 
 َ� ُC ْ� ُل  َ( ْ@ ِ& !َ  ُف ِ @ْ )َ  ّبِ رَ  لُ �ْ Cُ �َ  ُف  َ1 ْ� ِ�  َ6 َ� ُC ْ� ُل  Kَ َ� ْא �َ 1ُ 
 ِ6 )Hא� S ْ4 َ��ْ +ِ ى Y َ� jَْ 1ُ  7& �ُ  مَ �ْ �َ א�ْ  َכ א �َ �َ ُ "ِ nْ )َ א وَ  َ" َ# 

 َP ,َ َ� ِ1وَ  3ِ א َ( &! Eْא א َ� ُA �َ ى @َ אدَ �َ �ُ 6َ  אرُ "& כُ א�ْ  وِ )َ  نَ وْ 
َ  ِس وْ wُ رُ  ْ̂  A ِّ� ِ� ْ7  َ( Nَ رَ �َ א @َ �ْ ُ� 0َ כَ  �َ �ْ 0ِ א�&  ءِ Nَ  ُ �َ { אدِ �َ Jْ א
 َ� ْB َ� ُ#  ِ&Wא  َ@ َ� &eא� A ِא� ِ� ْ� َ�{. 

“Didekatkan seorang yang beriman kepada Rabb-nya –

atau seorang yang beriman mendekat (kepada Rabb-

nya)- hingga sangat dekat. Kemudian orang yang 

beriman tersebut diperintahkan untuk mengakui dosa-

dosanya. Lalu orang tersebut berkata, “Aku 

mengakuinya.” Allah q berfirman, “Apakah engkau 

telah mengakuinya? Apakah engkau telah 

mengakuinya?” Maka Allah q berfirman, “Aku telah 
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menutupinya untukmu ketika di dunia, maka Aku akan 

mengampuninya untukmu pada hari ini.” Lalu diberikan 

kitab catatan kebaikannya. Adapun orang-orang 

(munafik) atau orang-orang kafir, maka Allah q akan 

memanggil mereka di hadapan seluruh makhluk, 

“Merekalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah 

q. Ketahuilah bahwa laknat Allah q akan menimpa 

orang-orang yang berbuat kezhaliman.
33

”
34

 

 

Umat yang pertama kali dihisab adalah umat 

Muhammad a. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ4 ْ+ ُ�  Eْא ِ� ُ #ِ א!َ �َ Cِ א�ْ  مَ �ْ �َ  نَ �ْ Cُ א�ِ א�,&  �ُ +ْ 4َ وَ  نَ وْ 

“Kita adalah (umat yang) terakhir, (akan tetapi) kita 

adalah (umat yang) pertama kali (dihisab) pada Hari 

Kiamat.”
35

 

 

Amalan yang pertama kali dihisab adalah shalat, 

sedangkan hukum yang pertama kali diputuskan adalah 

masalah pertumpahan darah. Diriwayatkan dari 

‘Abdullah (bin Mas’ud) y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 .אءِ !َ S א�Hِّ 6ِ  #ِ א!َ �َ Cِ א�ْ  مَ �ْ �َ  אِس א��&  �َ �ْ C fَ َ� Aْ א �ُ !َ  لُ و& )َ 

“Pertama kali yang akan diputuskan di antara para 

hamba adalah (tentang masalah pertumpahan) darah.”
36

 

                                                 
33

 QS. Hud : 18. 
34

 HR. Bukhari Juz 4 : 4408. 
35

 HR. Muslim Juz 2 : 855. 
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8. PEMBAGIAN KITAB CATATAN AMAL 

Kemudian kitab catatan amal manusia dibagikan. 

Manusia akan menerima kitab catatan amal yang tidak 

meninggalkan sesuatu yang kecil dan tidak pula sesuatu 

yang besar, kecuali semua tercatat dalam kitab tersebut. 

Allah q berfirman; 

 

 ْ�!ِِFْ�ُ�ْى א�ْ َوُوِ[gَ אْ�ِכَ�אُب 6ََ�َCِ"ِ=ْ!ُ �َ ْ�א 6ِ &�!ِ �َ 3ِ
�ْ ُ��ْ �Cُْ َو�َ ?ِjَ אِدُر?َُ� Nَ َ�َ�א َ!אِل 0َ�َא אْ�ِכَ�אِب�َ�א َوْ�ًة َن ََ
א Pَאِ[ًא א َ!א َ@ِ�ُ��ْ ًَة Pَْ( &N�َِ_אَ�א َوَوHُcَوْ Nَ َכِ;�ْ و& 

 .َوَ Nَ�eِْ�7ُ َر�(َכ )HًPََא

 

“Diletakkanlah kitab, lalu engkau akan melihat orang-

orang berdosa ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di 

dalamnya. Mereka berkata, “Wahai celakanya kita, kitab 

apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak 

(pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya.” 

Mereka mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan 

(tertulis semua). Rabb-mu tidak menzhalimi seorang 

pun.”
37

 

 

 

 

                                                                                              
36

 HR. Muslim Juz 3 : 1678. 
37

 QS. Al-Kahfi : 49. 
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Orang yang beriman akan menerima kitab catatan 

amalnya dengan tangan kanannya. Sebagaimana firman 

Allah q; 

 

א َ!ْ� )ُوْ  &!َV6َ ْ��ِ�  .א ِכَ�אِ�َ�wُ ْ3ُم אْ%َُءوْ Lُل �َ 3ِ�ِ 6ََ�Sَ1ِ ْ�Cُ ِכَ�א3ُ�َ ِ�َ
 

”Orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah 

kanannya, maka ia berkata, “Ambillah, bacalah kitabku 

(ini).”
38

 

 

Sedangkan orang kafir akan menerima kitab catatan 

amalnya dengan tangan kiri, dengan dibengkokkan ke 

belakang. Karena tangan kanannya dibelenggu di 

lehernya dan tangan kirinya dibengkokkan ke belakang, 

sehingga ia menerimanya dari belakang punggungnya.
39

 

Allah q berfirman; 

  

א َ!ْ� )ُوْ  َت 7ْ�َ )ُوْ  ُل َ�א َ�ْ�Sْ�ِ�َ ِ�ِ=َ�א3ِ�ِ 6ََ�Sَ1ِ ْ�Cُ ِכَ�א3ُ�َ َو)َ!&
 ْ3�  .ِכَ�אِ�َ

 

”Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah 

kirinya, maka ia berkata, ”Seandainya kitabku (ini) tidak 

diberikan kepadaku.”
40

 

 

 

                                                 
38

 QS. Al-Haqqah : 19. 
39

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 114. 
40

 QS. Al-Haqqah : 25. 
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Allah q juga berfirman; 

 

א َ!ْ� )ُوْ  هِ �رَ Sَ1ِ ِכَ�א3ُ�َ وَ َو)َ!&ِ�ْxَ َء . ْ�@ُHْ�َ א6ََ,ْ�َف 
 .ًرא�ُُ;�ْ 

 

”Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari 

belakang punggungnya. Maka ia akan berteriak, 

“Celakalah aku.”
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 QS. Al-Insyiqaq : 10 - 11. 
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9. MIZAN 

Kemudian amal perbuatan manusia ditimbang 

dengan timbangan yang hakiki dan sangat teliti. Allah q 

berfirman; 

 

V6َ 3ُ�ُُو9ِ�ََכ אْ�َ+]( Cُ�َ �ْ�َ6ََ�ْ\ َ!َ�אِز�ْ نِ  َوאْ�َ�ْزُن َ�ْ�َ!09ِِ 
ْ\ َ!َ�אِز�ْ . نَ 7ُ�ُ אْ�ُ�ْ"ِ�ُ+�ْ  &"�َ� V6َ 3ُ�ُُو9ِ�ََכ א�&0ِ�ْ َوَ!ْ� َ

وْ ُ,ِ�  .نَ א L�َِ�א1َِ�א َ�eِْ�ُ��ْ )4َُْ"َ,7ْ�ُ ِ�َ�א َכא�4ُْ  �َ
 

“Timbangan pada hari itu adalah kebenaran. 

Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka 

mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sedangkan 

barangsiapa yang ringan timbangan (kebaikan)nya, 

maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya 

sendiri, disebabkan karena mereka selalu mengingkari 

ayat-ayat Kami.”
42

 

 

Mizan pada Hari Kiamat jumlahnya hanya satu dan 

memiliki dua daun timbangan. Adapun yang ditimbang 

pada Hari Kiamat adalah; amalan, orang yang beramal 

dan kitab catatan amal. Dalil-dalilnya adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

                                                 
42

 QS. Al-A’raf : 8. 
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a. Yang ditimbang adalah amalan 

Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

 َ( ْ� َC *ُ  Jَ Sْ ٌא�ْ 6ِ  ء S ِ� ْ� َT ِאَ  אن ْ� ُR ُ� [ُ  ْא� َ+ ,َ ُ�  
 

”Sesuatu yang lebih berat di timbangan adalah akhlak 

yang baik.”
43

 

 

b. Yang ditimbang adalah orang yang beramal 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

dari Rasulullah a, beliau bersabda; 

 

 ِ� &4 ُ3  َ� َ� ْV ِ1 & نُ   ِT�Nَ َ  #ِ א!َ �َ Cِ א�ْ  مَ �ْ �َ  �ُ �ْ �ِ א�,&  7ُ �ْ B ِeَ א�ْ  ُ* S ُc א�
 ِ@ ْ� َH  ِ&Wא  َc َ� َאح  َ� ُB ْ� ]َ ٍ#  َאِ  אَل %َ و ْ% َ ُw ْنْ א �ِ و  Jِ ْ9 ُ� ْ7 } َ6 2َ 
 4ُ ِC ْ�   .}א4ً زْ وَ  #ِ א!َ �َ Cِ א�ْ  مَ �ْ �َ  7  َ� ُ� ْ7ُ 

 

“Sesungguhnya pada Hari Kiamat akan didatangkan 

seorang yang besar dan gemuk, namun di sisi Allah q 

tidak mencapai berat sayap nyamuk.” Rasulullah a 

bersabda; “Jika kalian bersedia bacalah (ayat), “Kami 

tidak mengadakan perhitungan (amal) bagi mereka pada 

Hari Kiamat.
44

”
45

 

                                                 
43

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 876. 
44

 QS. Al-Kahfi : 105. 
45

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

2785.  



28 

c. Yang ditimbang adalah kitab catatan amal 

Sebagaimana disebutkan dalam hadits bithaqah 

(kartu) yang diriwayatkan dari ’Abdullah bin ’Amru bin 

Al-’Ash p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ6 ُ� ْ� ]َ ُg  ِ,ّא� ِF &2 6ِ  ُت Sْ  َא�ْ وَ  #ٍ "& כ ِ; َY َ%6ِ  #ُ א Sْ  َכ &" ٍ# 

 

“Kemudian diletakkan catatan-catatan tersebut pada 

satu daun timbangan dan kartu tersebut pada daun 

timbangan (yang lainnya).”
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2639. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 1776. 
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10. HAUDH 

Kemudian orang-orang yang beriman akan 

mendatangi telaga. Barangsiapa yang meminumnya, 

niscaya ia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. 

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru p, Nabi a 

bersabda; 

 

 َP ْ� ]ِ Sْ  َ! ,ِ ْ� ٍَ �ْ Jَ  ةُ   َ! ُwهُ א  َ( ْ� َ� zُ  ِ! َ�  &�ْ رِ وَ  �ِ ;َ א��3ُ +ُ  
 َ( ْ{ َ��ْ כِ وَ  ِכ ْ, �ِ א�ْ  �َ !ِ  ُ<  َT 4ُכَ  3ُ א ُ� ُF ْ� ِאءِ �َ א�,&  م  َ! ْ�  Jَ ِ َب 
 اe َ� ُV  َ( َ� ًHْ  �َ 2َ א 6َ �َ �ْ !ِ 

 

“Telagaku seluas perjalanan satu bulan. Airnya lebih 

putih daripada susu, baunya lebih harum daripada 

minyak kesturi, dan gayungnya seperti (banyaknya dan 

indahnya) bintang-bintang di langit. Barangsiapa yang 

meminumnya, niscaya ia tidak akan merasa kehausan 

selama-lamanya.”
47

 

 

Setiap Nabi memiliki telaga, namun telaga Nabi 

Muhammad a adalah telaga yang paling besar, paling 

mulia dan paling banyak pengunjungnya. Diriwayatkan 

dari Samurah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
47

 HR. Bukhari Juz 5 : 6208, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 

2292. 
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 ةً دَ אرِ وَ  ُ dَ כْ )َ  7ْ �ُ �( )َ  نَ �ْ א�ُ ;َ �َ �َ  7ْ �ُ 4& �ِ א وَ ً[ �ْ Sّ  َPٍ ;ِ 4َ  ّ*ِ כُ �ِ  ن& �ِ 
 .ةً دَ אرِ وَ  7ْ �ُ ُ dَ כْ )َ  نَ �ْ כُ )َ  نْ )َ  �ْ cُ رْ )َ  Sْ 4ِّ �ِ وَ 

 

“Sesungguhnya setiap Nabi memiliki telaga. Sungguh 

mereka akan berbangga siapakah di antara mereka yang 

paling banyak pengunjungnya. Aku berharap (telaga)ku 

yang paling banyak pengunjungnya.”
48

 

 

Telaga Nabi Muhammad a akan dikunjungi oleh 

banyak pengunjung hingga berdesak-desakan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Irbadh (bin Sariyah) y, 

bahwa Nabi a bersabda; 

 

 َ� َ� ْT َد ِP َ� &�  َ� ِ0 ِه  ُ ْ̂  *ٍ �ِ �ِ  אمَ Pَ دِ زْ אِ  ِض �ْ +َ A א�ْ �َ @َ  #ُ !& א
 R ْ� pٍَ �ِ  ْت دَ رَ وَ 

“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).”
49

 

 

Ada beberapa orang yang tertolak dari telaga Nabi 

a, antara lain : 

                                                 
48

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2443. Hadits derajatnya adalah Hasan atau 

Shahih menurut Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-

Shahihah Juz 4 : 1589. 
49

 HR. Thabrani. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 5068. 
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a. Orang yang murtad 

Nabi a bersabda; 

 

 �ُ َ 3ُ �ْ @َ  نَ وْ  ُ �& +َ �ُ Sْ  َ6 א�ِ +َ jْ )َ  �ْ !ِ  אلٌ cَ رِ  ِض �ْ +َ A א�ْ �َ @َ  د( 
 َ6 َV ُ% ْ� َُ  ل�ّبِ א رَ   َ( jْ َ+ ِא� Sْ  َ6 َ� ُC ْ� َُכ 4& �ِ  ل  Nَ ِ@  ْ� َ7  َ� א �َ �ِ  َכ
 َ( ْP َH ُ� ْ� َ� א ْB َH َ1َ رْ אِ  7ْ �ُ 4& �ِ  כ )H ْא @َ و َ� َ( A ْא�ْ  7ُ �ِ אرِ �َ د َC ْ� َC َ ى

“Tertolak dari telagaku beberapa orang dari Sahabatku, 

mereka terhalangi darinya. Aku mengatakan, “Wahai 

Rabb-ku (mereka adalah) para Sahabatku.” Allah q 

berfirman, “Sesungguhnya engkau tidak mengetahui 

terhadap apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. 

Sesungguhnya mereka telah kembali murtad.”
50

 

 

Berkata Qabishah y; 

“Mereka adalah orang-orang yang murtad pada masa 

Abu Bakar y, maka Abu Bakar y memerangi 

mereka.”
51

 

 

b. Orang yang berbuat bid’ah (mukaffirah) 

Menurut Imam An-Nawawi 5 mereka adalah 

orang-orang yang yang membuat perkara baru dalam 

agama dari kalangan orang-orang khawarij dan orang-

orang Rafidhah. 

 

c. Orang munafik (i’tiqadi) 

                                                 
50

 HR. Bukhari Juz 5 : 6214. 
51

 Shahihul Bukhari, 3/3263. 
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11. UJIAN KEIMANAN DI MAHSYAR 

Manusia akan mengikuti sesembahannya. Orang-

orang kafir akan mengikuti tuhan-tuhan yang mereka 

sembah, lalu tuhan-tuhan tersebut mengantarkan mereka 

ke Neraka secara berbondong-bondong. Sehingga tidak 

ada yang tersisa di Mahsyar kecuali orang-orang yang 

beriman dan orang-orang munafik. Allah q 

menyingkapkan betis-Nya, maka bersujudlah orang-

orang yang beriman, namun orang-orang munafik tidak 

dapat bersujud. Allah q berfirman; 

 

�Fُْ َ�ْ�َم ُ�ْכَ=Kَ �ْ@َ uُאٍق و&  ِد  2َ6َ�Hَُْ@ْ�َن A�َ�ِ א�,(
 ْ�Yِ�َ,ْ�َ ْ�Bُ ََכא�4ُْ . ن Hْ%َ7ْ�ُ ِذ�&ٌ# َوCُ�َא َ�אBَJًِ# )َْ�َ_אُر1َ 7ْ�ُْ

 ْ�Fُ   .نَ َوKَ 7ْ�ُאِ�ُ��ْ  دِ �Hَُْ@ْ�َن A�َ�ِ א�,(
 

”Pada hari betis (Allah q yang Mulia disingkapkan, 

yang tidak serupa dengan apapun dan para makhluk 

melihat-Nya sebagai kemuliaan serta keagungan Allah 

q),
52

 dan mereka diseru untuk bersujud (sebagai ujian 

keimanan mereka), maka mereka tidak mampu.
53

 (Dalam 

keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah (dan) 

mereka diliputi kehinaan. Sesungguhnya mereka dahulu 

(di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam 

keadaan sehat.”
54

 

                                                 
52

 Taisirul Karimir Rahman, 894. 
53

 Aisarut Tafasir, 5/416. 
54

 QS. Al-Qalam : 42 - 43. 
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Diriwayatkan dari Abu Sa’id y ia berkata, aku 

mendengar Nabi a bersabda; 

 

�َ 6َ  3ِ א%ِ Kَ  �ْ א @َ �َ �( رَ  uُ ِ= כْ �َ  ,ْ ُF ُH  َ� ُ3  ُوَ  �ٍ !ِ  ْ !ُ  *( כ ُ! ْ  ِ! َ� ٍ# 
 #ً K ْ� َBُ وَ  אءً �َ א رِ �َ S ْ4 א�F ُH  ِ6 )Hُ ْ, �َ  אنَ כَ  �ْ !َ  *& A כُ Cَ ;ْ �َ وَ 
 َ6 َ� ْ0 َ� >ُ  ِ� َ� ,ْ ُF َH  َ6 َ� ُB ْ� ُد  َx ْ� ُ .אHً אPِ א وَ Cً ;ْ }َ  هُ 

 

“(Ketika) Rabb kami menyingkapkan betis-Nya, maka 

bersujudlah setiap mukmin dan mukminah dan tetap 

(tidak dapat bersujud) orang-orang (munafik) yang 

bersujud di dunia karena riya’ dan sum’ah. Ia berupaya 

untuk bersujud, namun punggungnya kembali menjadi 

satu (tidak dapat bersujud).”
55

 

 

Orang-orang munafik tidak mampu bersujud 

kepada Allah q ketika di mahsyar, kerena mereka dahulu 

ketika di dunia diseru untuk bersujud kepada Allah q 

dengan seruan adzan namun mereka tidak mendatanginya 

dan mereka meninggalkan shalat berjama’ah. Berkata 

Sa’id bin Jubair 5;
56

 

 

 

 

                                                 
55

 HR. Bukhari Juz 4 : 4635, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 

183. 
56

 Beliau adalah seorang Tabi’in di Kufah yang wafat tahun 95 H. 
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 .نَ �ْ ;ُ �ْ Fِ  ُ� 2َ 6َ  حِ A َ" 2َ א�ْ �َ @َ  P &Sَ  نَ �ْ Bُ �َ ْ, א �َ �ْ א4ُ כَ 

 

“Mereka mendengar (seruan adzan), “Marilah menuju 

keberuntungan,” namun mereka tidak menjawab (dan 

tidak mendatangi seruan tersebut).”
57

 

 

Berkata pula Ka’ab Al-Ahbar 5; 

 

 �ِ @َ  نَ �ْ "ُ �&  َ� َR� َ�  َ�S ِ0 ْ א�&  N ِ6& �ِ  #ُ �َ אEْ  هِ T َ� \ْ  َ� ِ0َ א 4َ !َ 
 .אِت א@َ �َ Fَ א�ْ 

 

“Tidaklah ayat ini diturunkan, kecuali berkenaan dengan 

orang-orang yang meninggalkan (shalat-shalat) 

berjama’ah.”
58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/109. 
58

 Tafsirul Baghawi, 4/455. 
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12. SHIRATH 

Kemudian dibentangkan shirath di atas Neraka 

Jahannam untuk menuju ke Surga. Shirath tersebut lebih 

tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang.
59

 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�ّ_ِ  ُب َ fْ ُ� وَ  َ�  َx ْ� ِ Sْ �ِ !& )ُ א وَ 4َ )َ  نُ �ْ כُ c َ� &� َ7  َ6 َVَ  ْي 
�ِّ Fَ ُ�  �ْ !ِ  لُ و& )َ  ِT َ� َא و Nَ َ�  َ� َ& כ�َ  7َ �0ٍ 9ِ !َ �ْ   ِ� &N ) ُ* Kُ  א�
 Sْ  َc َ� &� َ7 6ِ وَ   ْ7� ْ7  Kَ ِّ�Kَ ِّ  7& �ُ ��& אَ   ْ� َ! ِ9 ٍ0�K *ُ  َُ ى א�( �َ @ْ دَ وَ 
�ْ �ِ 2َ כَ  >َ  ِ! ْd *ُ  Jَ ْ� ِא�,&  כ ْB َH َْ )َ رَ  ْ* �َ  אن�א�,&  7ُ �ُ  ْB َH َאن 
 אنَ B َHْ א�,&  כِ �ْ d *ُ  Jَْ א !ِ �َ 4& 5ِ 6َ  אَل %َ  אW&ِ  َل �ْ Kُ א رَ �َ  B ْ7َ א 4َ �ْ א�ُ %َ 
 َn ْ� َ  َ( &4 ُ3  Nَ َ�  ْB َ� ُ7  َ! َ% א ْH َر  َ@ ْe ِ� َ� ِ� א &N ُ &Wא  

 

“Dibentangkan shirath di atas Neraka Jahannam. 

Dijadikan aku dan umatku adalah (orang-orang) yang 

pertama kali melewatinya. Tidak ada yang berbicara 

pada waktu itu, kecuali para Rasul. Doa para Rasul 

waktu itu adalah, “Ya Allah, selamatkanlah, 

selamatkanlah.” Di dalam Neraka Jahannam terdapat 

pengait seperti duri Sa’dan. Apakah kalian tahu 

                                                 
59

 HR. Muslim Juz 1 : 183. 
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Sa’dan?” Para sahabat menjawab, “Ya, wahai 

Rasulullah.” Rasulullah a bersabda, “Sesunggungnya 

pengait tersebut seperti duri Sa’dan, namun tidak ada 

yang mengetahui besarnya kecuali (hanya) Allah q.”
60

 

 

Orang-orang yang beriman akan diberikan cahaya 

di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Adapun orang-

orang munafik cahaya mereka dipadamkan. Ketika 

orang-orang yang beriman melihat cahaya orang-orang 

munafik padam, maka mereka mengatakan; 

 

 َ�َ�אَر�&َ�א )7ْ�ِ1َْ َ�َ�א �4ُْ ْ"ِnٍْء 4�ِ&َכ @َ  َر4َא َوאSْJَ ِ*ُّכ A�َ
 ْ�Hِ%َ ٌ. 

 

“Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya 

kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha 

Kuasa atas segala sesuatu.”
61

 

 

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; 
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 HR. Bukhari Juz 6 : 7000, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 
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61
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 َ6 َ� ُ� ) Mِ �ْ א�ِّ כَ وَ  ِق ْ ;َ א�ْ כَ وَ  �ِ �ْ Bَ א�ْ  ِف ْ Yَ כَ  نَ �ْ �ُ !ِ  ْ �ُ א�ْ  
�ْ א�Y& כَ وَ  ِ 7ٍ �ِ ْ, !ُ  אجَ �َ 6َ  אِب כَ א�( وَ  *ِ �ْ Rَ א�ْ  Hِ �ْ אوِ V َcَ כَ وَ  
ْ !ُ  ُش وْ R ُHْ !َ وَ  Kَ ٍ*  َכْ !َ و ُH ْ6ِ  ٌس و Sْ  َ4 ِאر  َc َ� &� َ7 

 

“Orang-orang mukmin (yang melewati shirath) ada yang 

seperti; kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti 

burung (terbang), seperti kuda yang berlari kencang, 

seperti pengendara. Ada muslim yang selamat, ada yang 

terkoyak tetapi selamat dan ada pula yang terjatuh ke 

dalam Neraka Jahannam.”
62
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13. NERAKA JAHANNAM 

Neraka Jahannam adalah tempat yang penuh 

dengan siksaan dan penderitaan. Bunga api Neraka 

Jahannam sebesar dan setinggi istana. Allah q 

berfirman; 

 

 Sْ!ِِ  4�ِ&َ�א 1َْ_ْCَ�ٍْر َכאَ=َ�ِ.  ٌ"ْjُ \ٌ�ََ�אcِ 3ُ&4َVَכ.  
 

”Sesungguhnya Neraka Jahannam melontarkan bunga 

api (sebesar dan setinggi) istana. Seolah-olah iring-

iringan unta yang kuning.”
63

 

 

Apinya lebih panas 70 kali lipat dari api dunia.
64

 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

�ْ Kَ ْ; ِB  �ْ !ِ  ءٌ c ْTُ  7ْ כُ אرُ 4َ  َ�  ُc ْT ًאرِ 4َ  �ْ א !ِ ء  َc َ� &� َ7  ِ% ْ�א �َ  َ* 
�ْ �َ @َ  ْ\ �َ fِّ 6ُ  אَل %َ  #ً �َ א6ِ כَ �َ  ْ\ א4َ כَ  نْ �ِ  אW&ِ  َل �ْ Kُ رَ  ِ� &� 
 ِ� ِ� ,ْ َB ٍ#  َو Kِ ِّ� ْ� َ�  ُc ْT ًא כُ ء )� ُ� &�  ِ! ْd *ُ  َP ِّ .א�َ 

 

“Api kalian (di dunia hanyalah) satu bagian dari 70 

bagian api Jahannam.” Salah seorang sahabat berkata, 

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya api dunia sudah cukup 

panas.” Rasulullah a bersabda, “Api Jahannam lebih 
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 QS. Al-Mursalat : 32 - 33. 
64

 Taisirul Karimir Rahman, 949. 
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panas daripada api dunia dengan 69 bagian, yang 

masing-masing bagiannya memiliki panas yang sama.”
65

 

 

Dasar Neraka sangat dalam sekali, seandainya 

sesuatu dilemparkan di dalamnya niscaya 70 tahun baru 

mencapai di dasarnya. Tubuh orang-orang kafir di dalam 

Neraka akan menjadi besar agar merasakan pedihnya 

siksaan. Jarak antara kedua pundak mereka adalah sejauh 

perjalanan 3 hari, gigi gerahang mereka sebesar gunung 

Uhud, kulit mereka menjadi tebal, setiap kali kulit 

tersebut hangus diganti dengan kulit yang lain agar 

mereka merasakan siksaan. Siksa Neraka yang paling 

ringan adalah seorang yang dipakaikan padanya dua 

sandal yang karena dua sandal tersebut mendidihlah 

otaknya, -wal’iyadzubillah.- Diriwayatkan dari Ibnu 

‘Abbas p, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

�ْ �َ B *ٌ  ِ� َ� ْBِ �َ �ْ !ُ  �َ �ُ وَ  ٍ< א�ِ }َ  �ْ ُ� )َ  אא�ً 0َ @َ  אرِ א��&  *ِ �ْ )َ  نُ �َ �ْ )َ  ِ� 
 َ� ْ? ِ� Sْ  ِ! ْ� ُ� َ� ِא د َ! ُn3ُ א. 

 

“Penduduk Neraka yang paling ringan siksanya adalah 

Abu Thalib, dipakaikan padanya dua sandal yang karena 

dua sandal tersebut mendidihlah otaknya.”
66
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14. QANTHARAH 

Orang-orang yang beriman tertahan di qantharah 

sebelum masuk mereka ke dalam Surga. Diriwayatkan 

dari Abu Sa’id Al-Khudri y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 َ� ْR ُ� ~ُ  ْ6َ  אرِ א��&  �َ !ِ  نَ �ْ �ُ !ِ  ْ �ُ א� ُ� ةٍ َ A ْ� َY %َ �َ @َ  نَ �ْ ,ُ ;َ +ْ 
 َ� ْ��ُ 6َ  אرِ א��& وَ  #ِ �& Fَ א�ْ  �َ  ْC َ� )~  ِ� َ; ْB fِ ِ� ْ7  ِ! ْ�  َ� ْB zِ  َ! َe ِ7َ א� 
�ْ �َ  ْ\ א4َ כَ  َ� ُ� ْ6ِ  7 )Hא� S ْ4 َ� َP א &� ِ� A َ4ُ א وَ �ْ ُ� 0ِّ א �َ ذ )C ْ� ُ( 7ْ �ُ �َ  نَ ذِ א 
 ِ6 Sْ  ُد ُ��َ �ِ  pُ  ُ! َ+ &� ٍH "ْ 4َ  ْي 0ِ א�& �َ F &� ِ#  َ6َ א�ْ  لِ �ْ  ِH ِه  َ َ̂ َP ُH ُ� ْ7 
 َ( ْ� َH ِ� ى َ� ْ� ِT ِ� ِ3  ِ6 ْא� S َF &� ِ#  ِ! ْ� ُ3  ِ� َ� ْ� ِT ِ� ِ3  َ6ِ  אنَ כ Sْ  )H4ْ א� َ� .א

 

“Orang-orang beriman yang selamat dari Neraka, 

mereka ditahan di atas qantharah (jembatan) antara 

Surga dan Neraka. Di antara mereka ada yang dipotong 

kebaikannya untuk (diberikan) kepada orang lain karena 

kezhaliman yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. 

Setelah mereka bersih dan suci (dari semua bentuk 

kezhaliman), mereka diizinkan (untuk) masuk ke dalam 

Surga. Demi (Allah q) yang jiwa Muhammad a berada 

di Tangan-Nya, sungguh salah seorang dari mereka 

lebih mengetahui rumahnya di Surga daripada (ia 

mengetahui) rumahnya ketika di dunia.”
67
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15. SURGA 

Surga merupakan tempat yang penuh dengan 

kenikmatan. Surga memiliki 8 pintu. Di surga terdapat 

100 tingkatan, tingkatan yang paling tinggi adalah 

Firdaus. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

ُ �َ c ٍ#  َ( ْ@ َHَ رَ دَ  #ُ א�َ !ِ  #ِ �& S َF א�ْ 6ِ  ن& �ِ  &Wא א  ِ� ْ� ُ� َF ِא� ِH ْ� َ�  ِ6 Sْ 
 Kَ ِ; ْ� ِ*  ِ&Wא �َ !َ  א ْ� َ�  &Hرَ א� َc َ� ْ�َ وَ  אءِ �َ א�,&  �َ �ْ א �َ �َ כَ  �ِ  ْ̂  ِض رْ א
 #ِ �& Fَ א�ْ  �ُ Kَ وْ )َ  3ُ 4& 5ِ 6َ  َس وْ دَ ْ "ِ א�ْ  هُ �ْ �ُ Vَ אKْ 6َ  אV ْ� ُ� ُ7  َ&Wَ א Kَ ذَ 5ِ 6َ 
ُ Fِّ "َ 1ُ  3ُ �ْ !ِ وَ  �ِ �َ Pْ א�&  ُش ْ @َ  3ُ %َ �ْ 6َ  אهُ رَ )َ  #ِ �& A َF א�ْ �َ @ْ )َ وَ  
 .#ِ �& Fَ א�ْ  אرُ �َ 4ْ )َ 

“Sesungguhnya di dalam Surga terdapat seratus 

tingkatan yang disediakan oleh Allah q untuk orang-

orang yang berjihad di jalan-Nya. Jarak antara dua 

tingkatan adalah seperti jarak antara langit dan bumi. 

Jika kalian meminta kepada Allah q, maka mintalah 

Surga Firdaus. Karena sesungguhnya Surga Firdaus 

adalah surga yang paling tengah dan yang paling tinggi 

(tingkatannya). Di atasnya adalah ‘Arsy (Allah q) Ar-

Rahman dan dari sanalah terpacar sungai-sungai 

Surga.”
68

 

 

Penghuni Surga tidak buang air kecil dan tidak 

buang air besar serta juga tidak kotor. Orang yang paling 

                                                 
68

 HR. Bukhari Juz 3 : 2637. 
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rendah tingkatannya adalah orang yang berangan-angan 

sesuatu lalu diberi 10 kali lipatnya. Para pelayan Surga 

adalah anak-anak muda yang tetap muda bagaikan 

mutiara yang bertaburan.
69

 Nikmat Surga yang paling 

agung adalah melihat Wajah Allah q. Diriwayatkan dari 

Jarir bin Abdullah Al-Bajali y, ia berkata; 

 

ُ �& Sّ  jَِ ;ِ א��&  Hَ �ْ א @ِ  ْ� Kً�c ُُ א �& כُ  &Wא A  َ@ َ� ْ�َ  َ7  َ6 َ� َe�Kَ & وَ  3ِ   ِ� َ� A
ِ �َ Cَ א�ْ   َ� ْ� 7ْ כُ ّ�ِ A رَ �َ @َ  نَ �ْ ُ[ َ Kَ ُ� ْB  7ْ כُ 4& אِ  אَل Cَ 6َ  رِ Hْ ;َ א�ْ  #ِ �َ 
 َ6 َ� َْ �َ Cَ א א�ْ 0َ �َ  نَ وْ َ א 1َ �َ כَ  3ُ 4َ وْ   Nَ 1ُ  fَ )!رُ 6ِ  نَ �ْ א S ْw َ� ِ� ِ3 
 عِ �ْ �ُ }ُ  َ* ;ْ %َ  ةٍ jَ A 2َ �َ א @َ �ْ ;ُ �َ ?ْ  Nَ ُ1  نْ )َ  Y ْB ُ� ْ7َ �َ אKْ  نِ 5ِ 6َ 

 א�ْ �ُ Bَ א6ْ א 6َ �َ �ِ وْ ُ nُ  َ* ;ْ %َ  ةٍ jَ 2َ وَ  pِ �ْ א�=& 

“Kami duduk di sisi Nabi a lalu beliau melihat bulan 

(yang pada waktu itu sedang) purnama. Maka beliau 

bersabda, “Sesungguhnya kalian akan melihat kepada 

Rabb kalian. Kalian akan melihatnya sebagaimana 

(cara) kalian melihat bulan ini. Kalian tidak berdesak-

desakan ketika melihat-Nya. Maka barangsiapa yang 

mampu untuk tidak terlewatkan (melakukan) shalat 

(Shubuh) sebelum terbitnya matahari dan shalat (Ashar) 

sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah.”
70

 

                                                 
69

 QS. Al-Insan : 19. 
70

 HR. Bukhari Juz 6 : 6997 dan Tirmidzi Juz 4 : 2551, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 2306. 
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16. PENYEMBELIHAN KEMATIAN 

Setelah penghuni Surga semuanya telah masuk ke 

dalam Surga dan penghuni Neraka semuanya telah masuk 

ke dalam Neraka, maka kematian akan disembelih. 

Sehingga penduduk Surga kekal tinggal di dalam Surga 

selama-lamanya dan penduduk Neraka kekal di dalam 

Neraka selama-lamanya, tidak ada lagi kematian. Hal ini 

diriwayatkan dari Abu Sa’id y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 �ُ َF َُ  ِت �ْ �َ א�ْ �ِ  אء�א�ْ  مَ �ْ  ِC َ��ُ M  َ6ُ �َ !ْ )َ  ٌ� ;ْ כَ  V &4 ُ3َ כَ  #ِ א!َ  ْ� َ% uُ 
 َ� ْ��ُ 6َ  אرِ א��& وَ  #ِ �& Fَ א�ْ  �َ  َC َُ  אل�א�ْ  َ* �ْ א )َ  َF &� ِ#  َ� *ْ  َ1 ْB ِ نَ �ْ 6ُ 
�َ א 6َ 0َ �َ  ْ= َ ُت �ْ �َ א א�ْ B ْ7  َ� َ0َ 4َ  نَ �ْ ُ� �ْ Cُ �َ وَ  نَ وْ ُ eُ �ْ �َ وَ  نَ �ْ ;( �ِ 
 אَل א %َ 0َ �َ  نَ �ْ 6ُ ِ Bْ 1َ  ْ* �َ  אرِ א��&  َ* �ْ א )َ �َ  אلُ Cَ ُ� وَ  אَل %َ 
 َ6 َ� ْ= َ אَل %َ  ُت �ْ �َ א א�ْ B ْ7  َ� َ0َ 4َ  نَ �ْ ُ� �ْ Cُ �َ وَ  نَ وْ ُ eُ �ْ �َ وَ  نَ �ْ ;( �ِ 
 َ6 ُ� ْ  َ! ُ  ِ� ِ3  َ6 ُ� ْ0 َ� ُM  َ% 7& �ُ  אَل  ُ� َC َُ  אل�א�ْ  َ* �ْ א )َ  َF &� ِ#  ُ� 2َ 6َ  دٌ �ْ �ُ 
َ %َ  7& �ُ  אَل %َ  َت �ْ  !َ 2َ 6َ  دٌ �ْ �ُ �ُ  אرِ א��&  َ* �ْ א )َ �َ وَ  َت �ْ !َ  َ( 
ُ �& jَ  אW&ِ  لُ �ْ Kُ رَ  &Wא A  َ@ َ� ْ�َ�ْ�َم  َو)0ِ4َْْر َ7 } ْ7�ُ�Kَ & وَ  3ِ 

 Sْ6ِ 7ْ�َُو ُ!َْ ْ̂  nَ Nَ 7ْ�ُْ"َ�ٍ# و&  אْ�َ+ْ,َِة ِ�ْذ ُ%Sَfِ א

�َ �ِ  אرَ Jَ )َ وَ   }نَ ُ�ْ ِ!ُ��ْ  ِH ِه  ِ� َ� )Hא� A ْ4 َ� .א
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”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 Surga, apakah kalian 

mengetahui ini?” Mereka mendongakkan kepalanya dan 

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

kematian.” Kemudian dikatakan, “Wahai penduduk 

Neraka, apakah kalian mengetahui ini?” Mereka 

mendongakkan kepalanya dan melihat(nya). Lalu mereka 

menjawab, “Ya, itu adalah kematian.” Kemudian 

diperintahkan (agar) domba tersebut disembelih. Lalu 

dikatakan, “Wahai penduduk Surga kekallah (kalian), 

tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk Neraka 

kakallah (kalian), tidak ada lagi kematian.” Kemudian 

Rasulullah a membaca ayat, ”Berilah mereka 

peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika 

perkara telah diputuskan. (Sedangkan) mereka dalam 

kelalaian dan mereka tidak beriman.”
71

 Beliau berisyarat 

dengan tangannya ke dunia.”
72
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 QS. Maryam : 39. 
72

 HR. Muslim Juz 4 : 2849. 
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Berkata ‘Abdullah (bin Mas’ud) y;
73

 

 

 A_َPَ َدHَ@َ א��&אِر S6ِ ُْ�َنd;َ�ْ�َ 7ْ�ُ&4َ( 7َ )َْ�ُ* א��&אِر�ِ@َ �ْ�َ
�א َ�َ"ِPُْ�א، َوَ�ْ� َ@ِ�7َ )َْ�ُ* אَ 7ْ�ُ&4َ( #ِ&�Fَ�ْ�ْ�d;َُْ�َن 6ِ َ4ْ )Hא� S

�א َ�َ+4ُTِْ�אَ4ْ )Hא� A_َPَ َدHَ@َ #ِ&�Fَ�ْא.  
 

“Seandainya penghuni Neraka mengetahui bahwa 

sesungguhnya mereka akan tinggal di dalam Neraka 

(selama) banyaknya kerikil di dunia, niscaya sungguh 

mereka akan bergembira. Seandainya penghuni Surga 

mengetahui bahwa sesungguhnya mereka akan tinggal di 

dalam Surga (selama) banyaknya kerikil di dunia, niscaya 

sungguh mereka akan bersedih.”
74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73

 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 32 H di Madinah. 
74

 Tafsirul Baghawi, 4/540. 
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KHATIMAH 

Demikianlah kedahsyatan kehidupan setelah 

kematian berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Marilah kita gunakan sisa usia kita dengan berbekal 

untuk menghadapi kematian yang tekadang datang secara 

tiba-tiba. Marilah kita ikuti petunjuk Rasulullah a dalam 

beribadah kepada Allah q dan dalam bermuamalah 

dengan sesama manusia. Selektiflah dalam mencari 

teman akrab, karena agama seseorang tergantung kepada 

temannya. Marilah kita mempelajari dan mengamalkan 

kandungan Al-Qur’an, karena Al-Qur’an merupakan 

petunjuk kebenaran yang akan mengantarkan manusia 

menuju Surga yang penuh dengan kenikmatan. 

Optimalkan kehidupan dunia ini sebagai ladang untuk 

beramal sebelum datangnya penyesalan. Allah q 

berfirman; 

 

 ْ�Cُ�َ 3ِ�ْHَ�َ A�َ@َ 7ُ�ِא&eא� )zBَ�َ ْ�َم�0ُْت َوَRَ&1א S�ِ�َ�ُل َ�א َ�ْ
 ْ�Kُ &�ْ َ!gَ א�;ِKَ 2ً ِل . Sْ�ِ�َ�ْ�َ A�َ�َ�ْא َو�0ْ 4ً2َ6ُא  َRِ&1َ( 7ْ�َ

 ْ��ِ�َ 2ً . Sْ�ِ&�]ََ( HْCَ�َ  َc ِ�ْذ HَBْ�َ ْכِ َوَכאَن  َءL Sْ4َِ@ِ� א�0ِّ
4َْ,אِن َ�0ُوْ  �Yَאُن ِ�ْ�ِْ  .Nً א�=&

 

“(Ingatlah) hari (ketika) orang yang zhalim menggigit 

kedua tangannya dan berkata, “Seandainya (dahulu) aku 

mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, 

seandainya (dahulu) aku tidak menjadikan fulan sebagai 

teman akrab(ku). Sungguh ia telah menyesatkanku dari 
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Al-Qur’an setelah (Al-Qur’an) tersebut datang kepadaku. 

Dan setan akan membiarkan (tidak mau menolong) 

manusia.”
75

 

 

Akhirnya kita memohon kepada Allah q, semoga 

Allah q menjadikan akhir kehidupan kita di dunia 

dengan kematian yang husnul khatimah dan menjauhkan 

kita dari kematian yang su’ul khatimah. Kita juga 

memohon kepada Allah q, semoga Allah q menjadikan 

kita istiqamah di atas Islam dan Sunnah hingga 

datangnya ajal kematian. 

 

�َ�א ُ!ْ,ِ�ِ�ْ�َ� َو)َْ�ِ+Cَْ�א ِPَْ(َو �َ�אَ��&7�ُ& 6�َ1َ&َ�א ُ!ْ,ِ�ِ�ْ
 َ��ْ4ِ�ْ�ُ"ْ!َ Nَא َو�َTَ�َ َ�ْnَ �َ�אِ�ِ+ْ אَ��&7�ُ& 4�ِ&א V,ْ4ََُ�َכ . ِ�א�_&

َب ِ�َ�ْ�َ�א ِ!ْ� َ%ْ�ٍل )َْو َ@َ�ٍ*، َو4َ  &Bُْ�ُذِ�َכ א�Fَ�ْ&َ# َوَ!א َ%
َب ِ�َ�ْ�َ�א ِ!ْ� َ%ْ�ٍل )َْو َ@َ�*ٍ  & 4�ِ&א 7& �ُ ��& אَ  .ِ!َ� א��&אِر َوَ!א َ%

 َ4 ,ْ َV ُ� א��&  ةَ 0& �َ  َכ َe ِ َכ א�ِ A َC �ِ �َ �ِ  َق �ْ א�=& وَ  َכ �ِ A ْc وَ �َ �ِ  
 ِ6 Sْ  َn ْ� ِ  ]َ & #ِ �َ �ْ Tِ א �ِ �& ّ�ِ زَ  7& �ُ ��& אَ  #ٍ �& Nَ ِ6  ْ� َ� ٍ#  ُ! fِ وَ  ةٍ & fِ !ُ  אءَ 
  .�َ �ْ Hِ �َ �ْ !ُ  אةً Hَ א �ُ �َ �ْ Bَ אcَ وَ  אنِ �َ �ْ qِْ א

 

 

                                                 
75

 QS. Al-Furqan : 27 - 29. 
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Ya Allah, wafatkanlah kami (dalam keadaan sebagai 

seorang) muslim, hidupkanlah kami (dalam keadaan 

sebagai seorang) muslim, dan pertemukanlah kami 

dengan orang-orang shalih tanpa terhina dan tanpa 

terfitnah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu Surga 

dan hal-hal yang dapat mendekatkan kepadanya (baik 

berupa) ucapan maupun perbuatan. Kami berlindung 

kepada-Mu dari Neraka dan hal-hal yang dapat 

mendekatkan kepadanya (baik berupa) ucapan maupun 

perbuatan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon 

kepadamu kenikmatan memandang wajah-Mu dan 

kerinduan untuk bertemu dengan-Mu tanpa adanya 

kesulitan yang membahayakan dan tanpa adanya fitnah 

yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan 

perhiasan keimanan dan jadikanlah kami (termasuk) 

orang-orang yang mendapatkan petunjuk (dan menjadi) 

penyampai petunjuk (bagi orang lain). 

 

 3ِ;ِ+ْjَא3ِ�َِ َو A�َ@ََو Hٍ َ�א ُ!َ+�& ِ�ّ;ِ4َ A�َ@َ ُ &Wא A&�jََو
 ْ�Bِ�َcَْ( َ�،  ََدْ@َ�א4َא �و ُ�ِ َ( َ��ْ�ِ�َBَ�َْرّبِ א ِ &Wِ Hُ�ْ+َ�ِْن א.  

 

Semoga shalawat (dan salam) senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para 

Sahabat semuanya. Penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 

***** 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Aisarut Tafasir li Kalamil ‘Aliyil Kabir, Abu Bakar 

Jabir Al-Jazairi. 

3. Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Abu ‘Abdillah 

Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi.  

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

Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. 

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

bin Isa At-Tirmidzi. 

6. Al-Qabr Adzabuh wa Na’imuh, Husain bin Audah 

Al-’Awaisyah. 

7. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

8. Fasatadzkuruna Ma Aqulu Lakum: Waqafat Liman 

Aradan Najah, ‘Abdul Muhsin bin ‘Abdurrahman 

bin ‘Abdul Muhsin. 

9. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish Shahabatil 

Kiram, Muhammad ‘Abdurrahim. 

10. Masail fi Adzabil Qabr wa Na’imih wal Hayatil 

Barzakhiyah, Khalid bin ’Abdurrahman Asy-Syayi’. 

11. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 



50 

12. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu ’Abdillah 

Muhammad bin ’Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. 

13. Shahih Ibni Majah, Muhammad Nashiruddin Al-

Albani. 

14. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

15. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

16. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy’ats bin ‘Amr Al-Azdi As-Sijistani. 

17. Sunan An-Nasa’i, Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i. 

18. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

‘Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

19. Syarh Lum’atil I’tiqad, Muhammad bin Shalih Al-

’Utsaimin. 

20. Syarh Tsalatsatil Ushul, Muhammad bin Shalih Al-

’Utsaimin. 

21. Syarhul ‘Aqidah Al-Wasithiyah li Syaikhil Islam 

Ibni Taimiyyah, Sa’id bin ’Ali bin Wahf Al-

Qahthani. 

22. Tafsirul Baghawi: Ma’alimut Tanzil, Abu 

Muhammad Husain bin Mas’ud Al-Baghawi. 

23. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad 

bin Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi. 

24. Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ’Amma, Muhammad 

bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

25. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

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


