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BAB II
KONSEP HIDUP SESUDAH MATI DALAM AGAMA ISLAM

Dalam perjalanan hidupnya manusia akan melalui 7 tahap perjalanan

hingga akhirnya mendapat kemenangan bertemu dengan Allah di surga atau

terpuruk dilembah neraka. Tiap tahap ditempuh dalam waktu yang berbeda

mulai dari hitungan beberapa bulan hingga ribuan tahun. Inilah ke empat alam

yang akan dilalui oleh setiap manusia.

A. Alam Arwah

Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah swt.

setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat,

jin, bumi, langit dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan

dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena, manusia

diciptakan untuk menjadi khalifah (pemimpin) di muka bumi dan

memakmurkannya.

Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari

calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah

mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-

Qur’an:
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Artinya: “ Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa
mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka
menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.” (Kami
lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:
“Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap
ini (keesaan Tuhan).” (Al A’raf: 172).1

Dengan kesaksian dan perjanjian ini maka seluruh manusia lahir ke

dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan agama

yang lurus.










Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak
ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Ar-Ruum: 30). 2

Rasulullah saw. bersabda: “Setiap anak dilahirkan secara fitrah. Maka

kedua orang tuannya yang menjadikan Yahudi atau Nashrani atau Majusi.”

(HR Bukhari)

B. Alam Rahim

1 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, 173.
2 Ibid, 407
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Rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam

rahim: 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa ‘alaqah (gumpalan darah), dan

40 hari berupa mudghah (gumpalan daging), kemudian ditiupkan ruh dan

jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih sembilan bulan, maka

lahirlah manusia ke dunia.3
























Artinya: “Allah swt. berfirman: “Hai manusia, jika kamu dalam keraguan
tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami
telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian
dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna
kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan
Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang
sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian
(dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di
antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang
dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi
sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini
kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi

3 http://www.dakwatuna.com/2007/02/21/108/perjalanan-hidup-manusia/#ixzz3dmI7FOEk.
Diakses pada tgl 20 juni 2015.
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itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang
indah.” (Al-Hajj: 5)4

Rasulullah saw. bersabda:

“Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut

ibunya 40 hari nutfah, kemudian ‘alaqoh selama hari yang sama, kemudian

mudghoh selama hari yang sama. Kemudian diutus baginya malaikat untuk

meniupkan ruh dan ditetapkan 4 kalimat; ketetapan rizki, ajal, amal, dan

sengsara atau bahagia.” (HR Bukhari dan Muslim)

Setelah mencapai 6 bulan sampai 9 bulan atau lebih, dan persyaratan

untuk hidup normal sudah lengkap, seperti indra, akal, dan hati, maka lahirlah

manusia ke dunia dalam keadaan telanjang. Belum bisa apa-apa dan tidak

memiliki apa-apa

C. Alam Dunia

Di dunia perjalanan manusia melalui proses panjang. Dari mulai bayi

yang hanya minum air susu ibu lalu tubuh menjadi anak-anak, remaja dan

baligh. Selanjutnya menjadi dewasa, tua dan diakhiri dengan meninggal.

Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya.

Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal

usia. Sebagian meninggal saat masih bayi, sebagian lagi saat masa anak-anak,

4 Ibid, 332.
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sebagian yang lain ketika sudah remaja dan dewasa, sebagian lainnya ketika

sudah tua bahkan pikun. 5

Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapat taklif (tugas)

dari Allah, yaitu ibadah. Dan dalam menjalani taklifnya di dunia, manusia

dibatasi oleh empat dimensi; dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat

beribadah; dimensi waktu, yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target

waktu beribadah; dimensi potensi diri sebagai modal dalam beribadah; dan

dimensi pedoman hidup, yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal.

Allah Ta’ala telah melengkapi manusia dengan perangkat pedoman

hidup agar dalam menjalani hidupnya di muka bumi tidak tersesat. Allah telah

mengutus rasulNya, menurunkan wahyu Al-Qur’an dan hadits sebagai

penjelas, agar manusia dapat mengaplikasikan pedoman itu secara jelas tanpa

keraguan. Sayangnya, banyak yang menolak dan ingkar terhadap pedoman

hidup tersebut. Banyak manusia lebih memperturutkan hawa nafsunya

ketimbang menjadikan Al-Qur’an sebagai petunjuk hidup, akhirnya mereka

sesat dan menyesatkan.

Maka, orang yang bijak adalah orang yang senantiasa mengukur

keterbatasan-keterbatasan dirinya untuk sebuah produktifitas yang tinggi dan

hasil yang membahagiakan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang

5 http://www.dakwatuna.com/2007/02/21/108/perjalanan-hidup-manusia/#ixzz3dmI7FOEk
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yang senantiasa sadar bahwa detik-detik hidupnya adalah karya dan amal

shalih. Kehidupannya di dunia sangat terbatas sehingga tidak menyia-

nyiakannya untuk hal-hal yang sepele, remeh apalagi perbuatan yang dibenci

(makruh) dan haram.

Bagi orang beriman, kematian merupakan salah satu fase dalam

kehidupan yang panjang. Batas akhir dari kehidupan dunia yang pendek,

sementara, melelahkan, dan menyusahkan untuk menuju akhirat yang

panjang, kekal, menyenangkan, dan membahagiakan. Di surga penuh dengan

kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan

belum terlintas oleh pikiran manusia. Sementara bagi orang kafir, berupaya

menghindar dari kematian dan ingin hidup di dunia 1.000 tahun lagi. Tetapi,

sikap itu adalah sia-sia. Utopia belaka. Karena, kematian pasti datang

menjumpainya. Suka atau tidak suka.6

D. Alam Barzah

Setelah mati, manusia memasuki alam barzah atau alam kubur. Alam

kubur merupakan tempat penantian arwah orang-orang yang sudah meninggal

sebelum dibangkitkan kembali oleh Tuhan dalam bentuk baru. Di situ, roh

menunggu alam baru yang dimulai dengan Kiamat. 7

6 ibid
7 DR. Rosihon Anwar, M.Ag, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 180.
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Di alam kubur, arwah orang-orang yang telah meninggal dunia

menunggu datangnya hari kiamat, hari di mana semua ruh akan dibangkitkan

dan dikumpulkan di Padang Mahsyar, untuk selanjutnya di hisab. Dari Hisab

inilah akan diketahui apakah seseorang masuk surga atau neraka. Surga dan

neraka adalah alam akhirat, alam akhirat manusia. 8

Di alam kubur manusia menunggu untuk dibangkitkan pada hari

kiamat. Waktu penantian ini bisa berlangsung jutaan tahun bahkan milyaran

tahun.

Al-Qur’an menyebutkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia

akan menemui suatu perbatasan antara dunia dan akhirat, antara kematian dan

kebangkitan di kemudian hari, masa itu disebut alam barzah. Allah SWT

menjelaskan dalam al-Qur’an:












Artinya: “(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila
datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata: "Ya Tuhanku
kembalikanlah aku (ke dunia), agar aku berbuat amal yang saleh terhadap
yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah
perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding
sampai hari mereka dibangkitkan”.( Q.S. Al-Mu’minuun: 99-100)9

8 M. Zakkiyunnuha, Pintu-pintu Akhirat, (Yogyakarta: Nusa Media, 2014), 65.
9 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, 348.
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Dengan demikian penulis akan membahas tentang beberapa hal yang

menyangkut tentang alam barzah

1. Ruh dan Hal-ihwal yang Dialami Manusia Sesudah Mati

Kita akan memulai pembahasan tentang keadaan di dalam kubur

dengan menguraikan ke mana ruh pergi setelah maut mencengkram manusia.

Ruh adalah intisari keberadaa n kita selaku manusia. Tidak seperti jasad jelas

keberadaannya setelah kematian tiba, jasad terkubur di dalam tanah, ditempat

yang biasa kita sebut kuburan, keberadaan dan bagaimana keadaan ruh setelah

kematian merupakan satu pert anyaan besar bagi manusia pada umumnya.10

Setelah mati, manusia akan menuju kehidupan alam kubur. Inilah

tempat manusia menanti datangnya kiamat dan hari kebangkitan. Didalam

kubur, keturunan, pangkat martabat dan kekayaan seseorang tidaklah berarti.

Setiap orang akan diperlakukan berdasarkan amal perbuatan selama di dunia.

Ketika masuk ke dalam kubur, segala hal yang duniawi ditinggalkan.

Di dalam kubur juga akan diperihatkan tempat yang kelak dihuni

seseorang setelah dia dibangkitkan. Jika orang itu membawa amal saleh. Dia

akan melihat tempatnya di surga. Sedangkan yang dibawanya adalah dosa dan

amal buruk, dia akan melihat tempatnya di neraka.11

Rasulullah, dalam hadis yang disampaikan Abdullah bin Umar,

bersabda:

10 M. Zakkiyunnuha, Pintu-pintu Akhirat, 71.
11 Ibid, 75.
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“Ketika salah seorang dari kalian meninggal, akan diperlihatkan tempatnya

pada pagi dan sore hari. Apabila dia termsuk penghun surga, akan

diperlihatkan kepadanya surga. Dan apabila dia termasuk penghuni neraka,

akan diperlihatkan kepadanya neraka. Bersamaan dengan itu ada suara yang

berseru, ‘inilah tempatmu kembali di hari kiamat’.” 12

Dengan demikian, sewaktu didalam kubur, manusia sudah mengetahui

ke mana dia akan di temapatkan penempatan ini didasrkan pada amalnya saat

hidup di dunia.

Di kemukakan dalam sebuah hadis, setiap hari kubur berseru kepada

manusia:

“akulah rumah kesendirian dan kesedihan. Akulah rumah tempat

kalajengking da ular. Dan apa yang akan kalian bawa ketika

mengunjungiku?”13

Allah meneguhkan hati kaum mukmin sewaktu menghadapi tiga masa:

a) Saat melihat malaikat maut.

b) Saat menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir.

c) Saat menghadapi hisab di hari kimat.14

Dan Allah juga meneguhkan hati kaum mukmin ketika mereka melihat

malaikat maut daam tiga perkara, yaitu:

12 Ibid, 75.
13 Ibid
14 Ibid, 76.
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a) Terpelihara dari kekafiran, dan mendapat taufik dan sikap istiqamah

dalam bertauhid, sehingga sewaktu ruh mereka dicabut, mereka tetap

dalam rengkuhan Islam.

b) Mendapat ucapan selamat dari malaikat lantaran mereka mendapat rahmat

Allah.

c) Melihat tempat mereka di surge, sehingga kubur menjadi salah satu kebun

surga.15

Kubur, berkat kekuasaan Allah, berbiicara mengingatkan umat

manusia mengenai apa yang eharusnya mereka lakukan sewaktu menghuni

dunia. Meski, pada akhirnya, seruan kubur itu tak dapat lagi berpengaruh apa-

apa, lantaran manusia yang sudah meninggal tak akan mungkin kembali

kedunia.

Dengan demikian, di alam barzah hanya kita sendiri yang akan

mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita selama di dunia. Tidak ada

satu pun yang bisa membantu kita, hanya amal berbuatan kita yang bisa

menolong kita. Setelah itu kita juga akan bertemu dengan malaikat di dalam

kubur  yang akan megintrogasi kita. Dengan demikian, pembahasan

selanjutnya penulis akan membahas tentang malaikat kubur.

2. Malaikat Kubur

Nabi Muhammad, menurut keterangan Abdulllah bin Salam,

menyatakan bahwa sebelum Malaikat Munkar dan malaikat Nakir ke dalam

15 Ibid, 78.
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kubur . malaikat kubur bertugas untuk menanyai seseorang tentang apakah dia

beriman kepada Allah dan meyakini kerasuan Nabi Muhammad. Jika sanggup

menjawab kedua pertanyaan ini, dia akan memperoleh kenikmatan dan

kemudahan. 16

Dari Al-Barra’bin Azib, Rasulullah bersabda:

“Ketika orang beriman telah didudukkan di dalam kuburan, para malaikat

pun menemuinya dan dia bersaksi bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan

Muhammad adalah utusan Allah.” 17

Saat seorang muslim yang beriman meninggal dan, sewaktu ditanya

malaikat di dalam kubur, mengatakan bahwa dia bersaksi tak ada Tuhan selain

Allah dan Muhammad adalah rasul Allah, maka Allah akan meneguhkan

imannya pada kehidupan dunia dan akhirat. Sebaliknya, bagi orang yang tak

mengakui keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad, Allah akan

menyesatkannya.18











Artinya: “Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan
ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah

16 Ibid, 79
17 Ibid, 82.
18 Ibid, 83.
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menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia
kehendaki. (QS. Ibrahim: 27)19

Demikian, jelaslah yang diterangkan pada ayat diatas bahwa masing-

masing manusia akan menerima apa yang telah mereka perbuat semasa di

dunia. Maka Allah akan membalasnya ketika diakhirat, dengan demikian

penulis akan membahas tentang siksa dan nikmat kubur.

3. Siksa dan Nikmat Kubur

Adu Hurairah berkata bahwa Rasulullah selalu selalu memanjatkan

doa ini kepada Allah:

“ Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, azab neraka, fitnah

pada saat hidup dan pada saat mati, serta fitnah Dajjal.”20

Siksa kubur berkaitan dengan pertanyaan tentang Tuhan, agama dan

nabi, yang diajukan kepada mayat ketika sudah dikubur. Apabila orang yang

mati itu beriman, Allah akan meneguhkan imannya sehingga dia menjawab

pertanyaan di alam kubur dengan jawaban yang mantap. Dia akan menjawab

pertanyaan itu secara tegas dan penuh keyakinan. Sebaliknya, Allah

menyatakan orang-orang yang zalim dan kafir. Mereka akan menjawab

pertanyaan dengan terbata-bata lantaran pertanyaan itu terdengar asing bagi

mereka. Sedangkan orang-orang munafik akan kebingungan, mengajukan

19 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, 259.
20 M. zakkiyunnuha, Pintu-pintu Akhirat, 89.
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jawaban semacam ini, “Aku sungguh tidak tahu. Dulu aku pernah

mendengaran orang-orang mengatakan sesuatu lalu aku mengatakannya.”21

Apabila kita ingin terhindar dari siksa kubur, ada empat perkara yang

harus terus kita lakukan dan empat perkara yang harus kita jauhi. Menurut Al-

Faqih dan Al-Faqih dan Abu Laits as-Samarqandi, empat perkara yang harus

senantiasa kita kerjakan agar terhindar dari siksa kubur ialah:

a) Menunaikan shalat.

b) Banyak bersedekah.

c) Banyak membaca Al-Qur’an.

d) Banyak bertasbih (membaca Subhaanallaah walhamdulilaah wa laa

ilaaha illaallaah wallaahu akbar, walaa haula walaa quwwata illaa

billaah).22

Sedangkan empat hal yang hars dijauhi ialah:

a) Berdusta.

b) Berkhianat.

c) Bergunjing dan mengadu domba.

d) Tidak bersuci setelah buang air besar atau kecil.23

21 Ibid, 89.
22 Ibid
23 Ibid
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Tidak bersuci setelah buang air besar atau kecil sekilastampak sepele.

Tetapi ternyata di alam kubur nanti, orang yang mati disiksa jika mengabaikan

perkara tersebut. Rasulullah bersabda:

“Bersuci kalian sesudah buang air kecil, karena pada umumnya siksa kubur

disebabkan oleh hal itu.”24

Demikinlah, siapa pun harus menjauhkannya diri dari adu domba dan

perbuatan-perbuatan dosa lainnya agar selamat dari siksa kubur, dan supaya

mudah menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan malaikat Nakir.

Jika kita ingin selamat dari siksa kubur, maka hendaklah kita

senantiasa memperbanyak amal ibdah serta memohon kepada Allah agar

diberi kekuatan iman dan keikhlasan. Dengan begitu, dalam menunaikan

ibadah, hati kita bersih dari riya dan segala yang melenyapkan pahala.

Dengan demikian penulis akan meneruskan pembahasan tentang

kehidupan hari akhir apa-apa saja yang akan dilalui Selama hidup diakhirat.

E. Alam Akhirat (Hari Akhir)

Manusia akan mengalami kematian, lalu manusia akan dibangkitkan

yang disebut hari kebangkitan atau al-ba’ts adalah saat mana segala (manusia)

hidup kembali.  Mereka dikeluarkan dari alam kubur untuk di-hisab (dihitung

seluruh amalnya). Setelah kehidupan ada kematian. Setelah alam kubur ada

kebangkitan, dan setelah kebangkitan ada perhitungan. 25

24 Ibid, 92
25 Syaikh Ali Abdurrahman, Ekspedisi Alam Akhirat, (Jakarta: Embun Litera, 2010), h, 94.
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Di hari kiamat, diterangkan dari sebuah hadis, Allah mengumpulkan

seluruh manusia mulai dari pertama yang diciptakan hingga manusia terakhir

disebuah tempat. Lalu, matahari di dekatkan ke kepala mereka dan ditambah

kadar panasnya. Pada hari itu akan keluar seekor hewan dari tengah kobaran

api sehingga tampak seperti sebuah bayangan yang bisa meneduhkan mereka.

Kemudian terdengar suara, kemudian menyerulah zat penyeru: “Wahai

seluruh makhluk, berteduhlah kalian di bawah bayang-bayang itu”, maka

seluruh makhluk pun berjalan kearah tepat teduh itu. Maka seluruh makhuk

pun berjalan kearah tempat teduh itu. Mereka ini terbagi menjadi tiga

kelompok yaitu :

1. Kelompok orang-orang mukmin

2. Kelompok orang-orang munafik

3. Kelompok orang-orang kafir.26

Ketika kelompok-kelompok ini telah berteduh di bawah, bayang-

bayang tempat mereka berteduh dan mereka pun terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Bagian Panas

2. Bagian Asap

3. Bagian Cahaya. 27

Dan Allah berfirman




26 M. Zakkiyunnuha, Pintu-pintu Akhirat, (Pekanbaru : Zanafa 2014),  128.
27 Ibid,  128.
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Artinya: “ Pergilah kalian guna mendapatkan naungan yang mempunyai tiga

cabang.” (QS. Al-Mursalaat:30)28

1. Bagian Panas

Bagian yang amat panas berada di atas kepala orang-orang munafik

karena di dunia mereka telah memelihara panasnya matahari.29 Allah

berfirman:














Artinya: “ Orang-orang yang tinggal (tidak ikut berperang) itu merasa
gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rsulullah, dan mereka tidak
suka berjihat dengan harta dan jiwa mereka dijalan Allah, dan mereka
berkata: “ Janganlah kalian berangkat (pergi berperang) dalam panas terik
ini”. “katakanlah: ‘Api neraka Jahannam itu lebih panas lagi’, jika saja
mereka mengetahui.”(QS. At-Taubat:81)30

2. Bagian Asap

Bagian yang terbuat dari asap berada di atas kepala orang-orang kafir

karena saat di dunia mereka berada dalam terang, maka ketika di akhirat

mereka ditempatkan dalam kegelapan.31 Allah berfirman:

28 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, 480.
29 M. Zajjiyunnuha, Pintu-pintu Akhirat, 129.
30 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, 200.

31 M. Zajjiyunnuha, Pintu-pintu Akhirat, 129.
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Artinya: “Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan
dari kegelapan (kekafiran) menuju cahaya (iman). Dan orang-orang kafir,
pelindung-pelindung mereka adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari
cahaya menuju kegelapan (kekufuran). Mereka itulah penghuni neraka.
Mereka kekal didalamnya.” (QS.Al-Baqarah:257)32

3. Bagian Cahaya

Bahagian  yang terbuat dari cahaya berada di atas kepala orang-orang

yang beriman. Karena selama di dunia mereka berada dalam kegelapan, maka

di akhirat mereka layak berada dalam tempat terang.33













Artinya: “(Yaitu) pada hari ketika kalian melihat mukmin laki-laki dan
mukmin perempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar dihadapan dan di

32 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan.43
33 M. Zajjiyunnuha, Pintu-pintu Akhirat, 129.
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sebelah kanan mereka. (dikatakan kepada mereka ): ‘ pada hari ini ada berita
gembira untuk kalian, (yaitu) surge yang mengalir dibawahnya sungai-
sungai, dimana kalian kekal didalamnya. Itulah beruntungnya yang besar’.”
(QS. Al-Hadiid: 12)34

Adapun nama-nama hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Qur’an

sebagai berikut:

1. Yaumul- Ba’ts ( hari kebangkitan)

2. Yaumul Qiyamah (hari Kiamat)

3. As-Sa’ah (saat pembeberan amal)

4. Al-Akhirat (Akhir, yang akhir)

5. Yaumuddin (hari pembalasan)

6. Yaumul- Hisab (hari perhitungan amal)

7. Yaumul Fath (hari kemenangan orang Mukmin)

8. Yaumul Talaqi ( hari pertemuan dengan Tuhan)

9. Yaumul jam’I Wat Taghabun (hari pengumpulan, dan kelalaian)

10. Yaumul Khulud (hari keabadian).

11. Yaumul Khuruj (hari keluarnya manusia dari kubur)

12. Yaumul Hasrah (hari penyesalan)

13. Yaumul Tanaad (hari saling memanggil)

14. Azifah (yang dekat)

15. Ath-Thaammah (malapetaka)

16. Ash-Shaakhkah (suara yang memekakkan telinga)

34 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. 539.
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17. Al-Haqqah (yang haq, pasti terjadi)

18. Al-Ghasyiyah (yang menutupi)

19. Al-Waqi’ah (yang mesti terjadi).35

Dengan demikian  dapat diketahui Bahwa manusia dan kehidupan

telah selesai maka Allah akan memusnahkan alam ini, dan hari akhir ini

dimulai dengan perubahan menyeluruh terhadap alam semesta ini.  Serta

kehidupan yang abadi yang tidak akan ada kematian yang sesudahnya, Allah

mengukur dan menimbang segala amalan dengan timbangan yang lurus.36

Kemudian  dipadang  Mahsyar itu akan dipasang bendera sebagai

tanda pengenal golongan umat manusia. Bendera itulah yang disebut “ Liwaul

Hamdi” yaitu bendera pujian. Umat Islam akan berbaris dengan beberapa

barisan dibawah panji-panji sesuai dengan apa yang telah mereka taati dalam

hidupnya. Berada pada kekuasaan Allah dan dihari kiamat bendera itu

dipasang pada sisi Nabi SAW. Bendera itu akan dipegang oleh pemimpin

kebenaran dan dibawahnya terdapat barisan pengikutnya. Bendera itu

dipasang dan dikibarkan oleh :

1. Bendera kebenaran, bendera ini akan dikibarkan oleh Sayidina Abu Bakar

As Siddiq. Bagi semua orang yang benar dan jujur akan berada dibawah

naungan panji-panji ini.

35 Sayyid Sabiq, Aqidah Islamiyah, (Jakarta: Robbani Press, 2006), 432-437.
36 Abdurrahman An-nahlawi, Pirnsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam,

(Bandung: CV. Diponegoro, 1989), 148.
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2. Bendera Fuqaha yaitu bendera ini akan dikibarkan oleh Sayidina Muazbin

Jabal r.a. bagi semua manusia yang alim lagi fiqih akan berada di bawah

naungan bendera ini.

3. Bendera Zuhud, bendera ini akan dikibarkan oleh Sayidina Abu Dzar r.a.

bagi semua manusia yang menjiwai dan hidup cara zuhud akan berada

dibawah bendera ini.

4. Bendera dermawa, bendera ini akan dikibarkan oleh Sayidina Uthman bin

Affan r.a. bagi semua para dermawan ak an berada dibawah bendera ini.

5. Bendera Syuhada, bendera ini akan dikibarkan oleh Sayidina Ali r.a. bagi

setiap yang mati Syahid akan berada dibawah bendera ini.

6. Bendera Qurra’, bendera ini akan dikibarkan oleh Ubbaya bin kaab r.a.

bagi setiap qarri akan berada dibawah bendera ini.

7. Bendera Muadzin, bendera ini akan dikibarkan oleh Saidina Bilal r.a. bagi

semua oarng yang Muadzin akan berada dibawah bendera ini.

8. Bendera orang-orang yang dibunuh secara aniaya bendera ini dikibarkan

oleh Saydina Hussain r.a. bagi orang yang dibunuh dengan aniaya akan

berada dibawah bendera ini. 37

Tentang keadaan makhluk yang berada di padang Mahsyar, saat itu

mereka sangat bingung menginginkan lekas-lekas menerima keputusan

terakhir, hasil hisab untuk masuk surga atau masuk neraka pada waktu itu

37 M. Ali Chasan Umar, Berita Ghaib dan Alam Akhirat, (Jakarta: Renekia Cipta,
1992), 159.
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manusia meminta sayafaat kepada para Nabi. Tetapi semua Nabi menyatakan

uzurnya. Sehinggan pada akhirnya Nabi Muhammad yang menyampaikan

permohonannya dan berangkat kesinggasana Allah dan bersujud dibawahnya,

dan memohon untuk lekas-lekas mengadili makhluk-makhluk semuanya

peristiwa inilah yang disebut Sayfaatul Kubra.38 Setelah itu mulailah

perhitungan amal (hisab) tiap-tiap orang dari mereka atas amal perbuatan

yang ia kerjakan, baik maupun buruk lalu bumi ini memberikan kesaksian

dengan apa yang terjadi diatasnya.39 Sebagaimana firman Allah: (al-Zalzalah:

1-8)























“Apabila bumi diguncangkan (yang dahsyat) dan bumi telah mengeluarkan
beban-beban berat (yang dikandungnya), dan manusia bertanya: ‘Mengapa
bumi jadi begini?’ Padahari itu bumi menceritakan beritanya,karena

38 M. Ali Chasan Umar, Berita Gaib dan Alam Akhirat, (digali dari Al-Qur’an),
(Semarang: Toha Putra 1977), 122.

39 Sayyid Sabbiq, Aqidah Islamiyah. 465.
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sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang demikian itu) kepadanya.
Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-
macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka.
Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan
melihat (balasan)nya pula.”40

Sebagaimana bumi menceritakan berita-beritanya, begitupula lisan,

tangan, kaki dan kulit juga memberikan kesaksiannya. Dengan demikian

hujjah Allah atas nama menjadi sempurna.41

Allah SWT berfirman: (an-Nur: 24-25).












Artinya: “Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yag setimpal
menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah yang Benar, lagi
Yang menjelaskan (segala sesutatu menurut hakikat yang sebenarnya). (Q.S.
An-Nur: 24-25).42

Hisab ini dilaksanakan oleh Allah secara langsung dan hisaban amal

itu sangat cepat sekali berlangsung, akan tetapi, bagi orang kufur atau orang

mukmin yang banyak dosa, hisab itu terasa lama sekali. Tergantung amal

perbuatannya selama hidupnya didunia. Jika selama hidupnya senantiasa taat

kepada perintah Allah, ia hanya merasa sebentar sedangkan selama hidupnya

40Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemaha, 599.
41 Sayyid Sabbiq, Aqidah Islamiyah. 466.
42 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. 352.
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selalu berkubang dalam kemaksiatan maka ia akan merasa sangat lama

sekali.43

Setelah itu berlakulah Mizan yaitu timbangan atau neraca timbangan

amal perbuatan manusia selama hidupnya di dunia. Setelah selesai diperiksa,

segala amal perbuatan itu ditimbang untuk mengetahui apakah seseorang itu

lebih banyak kebaikannya atau dosanya. Segala amal kebaikan diletakkan

pada mizan sebelah kanan dan akan mendapatkan kebahagiaan dan masuk

surga, sedang segala amal perbuatan dosa diletakkan pada sebelah kiri maka

orang tersebut pastilah ia memperoleh kesengsaraan dan masuk keneraka

sementara atau selamanya.44

Oleh sebab itu manusia wajib beramal sholeh sebanyak-banyaknya

dalam hidupnya untuk mendapatkan kebahagiaan abadi mengingat beratnya

Hisab Allah SWT, berfirman tentang Hisab ini: (Q.S.Al-Anbiya: 47)











Artinya: “Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat,
maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu)
hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan
cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan. (Q.S.Al-Anbiya: 47)45

43 DR. Rosihun Anwar. M.Ag., Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 184
44 Ibid, 184-185
45 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan.326.
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Allah SWT memerintahkan agar lembaran-lembaran dokumen dan

catatan-catatan data keluar dari tempat-tempat penyimpanan menuju

pemiliknya. Maka semua dokumen dan data keluar sesuai perintah-Nya,

menuju masing-masing pemiliknya, tidak ada yang keliru atau tertukar. Lalu

Allah SWT memerintahkan masing-masing untuk membaca sendiri

catatannya.46 Allah SWT berfirman:












“Tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal miliknya (sebagaiana kalung
menetap) pada lehernya. Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah
catatan (kitab) yang dijumpainya terbuka, “Bacalah catatanmu! Cukuplah
dirimu sendiri pada hari ini sebagai identifikator atas dirimu.”(Q.S. Isra’: 13-
14) 47

Pada hari perhitungan, manusia datang berkelompok-kelompok.

Diantara mereka ada yang datang mengambil kitab (catatan)nya dengan

tangan kanan, ada yang datang mengambilnya dengan tangan kiri ada pula

yang datang mengambil dengan memanggulnya diatas punggung.48

46 Syaikh Ali Abdurrahman, Ekspedisi Alam Akhirat, 117.
47 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, 283.
48 Syaikh Ali Abdurrahman, Ekspedisi Alam Akhirat, 122.
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Dengan demikian dijelaskan dalam kitab Al-Qur’an dengan firman

Allah SWT yaitu:

1. Yang menerima kitab dengan tangan kanan  menandakan ia akan

mendapatkan kebahagiaan, sebagaimana firman Allah SWT:









“Adapun orang-orang yang diberikan (catatan)nya melalui sebeah kanan,
maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan ia akan
kembali kepad kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. (Q.S.
Al-Insyiqaq: 7-9)49

2. Manusia yang menerima dengan tangan kirinya menandakan buruk

hisabnya, sebagaimana firman Allah SWT:


















49 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, 589.
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“Adapun orang yang diberikan kitab (catatan) nya melalui sebelah kiri, maka
ia berkata, ‘Duh, andai saja tidak diberikan kitab (catatan)ku ini, dan aku
tidak tahu hisab terhadap diriku. Duhai sekiranya kematian yang
menyelesaikan segalanya. Hartaku sama sekali tidak memberi manfaat
kepadaku. Lenyaplah kekuasaanku dariku!” (Q.S. Al-Haqqah: 25-29)50

3. Yang diberikan catatannya melalui punggung mereka termasuk orang-

orang celaka, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyiqaq: 10-15:






















“Adapun yang diberikan kitab catatannya melalui punggung, maka ia akan
berteriak, ‘Celaka aku!’ Ia akan masuk kedalam api yang menyala-nyala
(neraka). Sesungguhnya dahulu (di dunia)ia bergembira dikalangan kaumnya
(sesama kafir). Ia menyakini tidak akan pernah kembali kepada
Tuhannya.(bukan demikian)! Bahkan Tuhan selalu melihatnya.” (Q.S. Al-
Insyiqaq: 10-15)51

Tegasnya pengadilan-pengadilan yang Maha tinggi disini merupakan

pengadilan yang terbuka dan amat sempurna dan diwaktu pemeriksaanya

50 Syaikh Ali Abdurrahman, Ekspedisi Alam Akhirat,, 566
51 Ibid, 122-123.



43

digunakan bermacam-macam saksi yang tidak bisa dibantah lagi kemudian

tingkatan Hisab itu ada dua yaitu:

1. Mereka di Hisab dengan Hisab ringan dan mudah, mereka adalah seorang

mukmin yang menjaga hak-hak Allah serta hak sesama, dan mereka percaya

adanya hari perhitungan senantiasa takut dan mempersiapkan diri untuk

menghadapinya.

2. Mereka dihisab dengan hisab yang sangat berat kemudian menjadi rusak

mereka adalah orang-orang pelaku dosa, orang-orang munafik, orang-orang

kafir, mereka yang tidak menjaga hak-hak Allah serta hak-hak sesama,

mereka yang tidak percaya dengan hari perhitungan . tidak takut menghadap

Allah SWT.52

Dengan uraian diatas penulis akan memberi penjelasan lagi dengan

golongan orang-prang yang beruntung.

F. Surga

Surga dan neraka adalah terminal atau akhir dari segala makhluk,

diantara manusia ada yang meraih keridhaan Allah SWT, sehingga

dimasukkan kesurga dengan segala kenikmatannya. Ada pula diantara mereka

harus sengsara, terhalang dari taufik di dunia, sehingga terhalang pula dari

keridhaan dan kenikmatan diakhirat.53 Maka disini akan diuraikan masalah

52 Ibid, 125.
53 Ibid, 179.
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surga sebagai tempat orang-orang beruntung sebagai firman Allah SWT yang

menyatakan :












Artinya: “Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang
taqwa adalah (seperti taman) yang mengalir sungai-sungai dibawahnya,
buahnya tidak henti-hentinya sedangkan naungannya demikian pula. (Q.S.
Ar-raud: 35)54

Jadi surga adalah rumah atau tempat kediaman yang disediakan oleh

Allah untuk orang-orang yang bertaqwa sebagai balasan bagi mereka atas

keimanan, mereka yang tulus, jujur dan sebagai balasan amal shaleh mereka.

Yang luasnya seluas langit dan bumi,55 firman Allah dalam surat  Ali Imran:

133:








Artinya: “ Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan
kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk
orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S. Ali Imran: 133)56

54 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, 254.
55 Sayyid Sabiq, Aqidah Islamiyah. 503.
56 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, 68.
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Dengan demikian penulis akan memberi penjelasan apa saja yang akan

dibahas tentang surga yaitu:

1. Macam-macam Pintu Surga

Sebuah hadis yang bersumber dari Abbdullah bin Abbas menjelaskan

Surga mempunya 8 pintu dari emas yang bertahtakan permata yaitu:

1) Pintu pertama tertulis Laa ilaha illallaah Muhammad rasuulullah. Pintu

ini diperuntukkan bagi para nabi, orang-orang yang mati Syahid, dan

orang-orang yang dermawan.

2) Pintu kedua diperuntukkan bagi orang-orang yang mendirikan shalat

3) Pintu ketiga diperuntukkan bagi orang-orang yang membayar zakat dan

menyucikan jasad mereka.

4) Pintu keempat diperuntukkan bagi para pemimpin yang selalu

menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

5) Pintu kelima diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa

mengendalikan hawa nafsu.

6) Pintu keenam diperuntukan bagi orang-orang yang berhaji dan berumrah

7) Pintu ketujuh diperuntukkan bagi orang –orang yang berperang dijalan

Allah, dan
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8) Pintu kedelapan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertaqwa yang

saling memalingkan muka dari barang haram dan beramal shaleh, berbuat

baik terhadap orang tua, bersilaturahmi dan berbuat kebajikan lainnya.57

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah: 25


















Artinya: “ Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman
dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir
sungai-sungai didalamnya. Setiap mereka, yang diberi buah-buahan dalam
surga-surga itu, berkata: ‘Inilah yang pernah diberikan kepada kami
dahulu’. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka ada
istri-istri yang suci, dan mereka kekal didalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 25)

2. Macam-macam Surga

Ada delapan macam surga diantaranya sebagai berikut:

1) Surga Firdaus yang terbuat dari emas merah.

2) Surga ‘Adn yang terbuat dari intan berwarna putih,

3) Surga Na’im terbuat dari perak putih

57 M. Zakkiyunnuha, Pintu-Pintu Akhirat. 161.
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4) Surga Ma’wa yang terbuat dari jamrud hijau

5) Surga Darussalam yang terbuat dari permata berwarna merah.

6) Surga Darul Jalal yaitu yang terbuat dari permata berwarna putih.

7) Surga Khuld yang terbuat dari permata berwarna merah dan kuning.

8) Darul Qarar surga ini terbuat dari emas merah.58

Dan surga Qarar ini paling bagus diantara surga-surga lainnya. Di

dalamnya terdapat dua buah pintu yang berbahan perak. Jarak antar

kedua pintu ini seluas antara jarak bumi dan langit. Dinding dan

bangunan surga ini terbuat dari bata emas dan perak. Sedangkan

tanahnya terbuat dari kesturi, debunya adalah anbar (sejenis wangi-

wangian), rerumputannya adalah zakfaran (sejenis wangi-wangian),

istana-istanaya terbuat dari permata, panggung-panggungnya terbuat

dari yaqut, sedangkan pintu-pintunya terbuat dari jauhar.59

Di dalam surga terdapat beberapa sungai yaitu:

1. Sungai Rahmah, sungai ini mengalir keseluruh surga, kerikil dan

bebatuannya berwarna putih lebih putih ketimbang salju, lebih manis

dari madu.

2. Sungai Kautsar, sungai ini milik Nabi Muhammad. Pepohonannya

terbuat dari permata dan yaqut.60

58 Ibid, 174-175
59 Ibid, 176
60 Ibid, 168.
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Disebutkan dalam hadits Nabi bahwasannya beliau bersabda: “Pada

malam ketika aku dinaikkan kelangit, diperlihatkan seluruh surga kepada

kepadaku. Aku melihat empat macam sungai. Yang pertama adalah sungai

yang dialiri air yang rasanya tak berubah. Kedua adalah sungai susu yang

rasanya tak pernah berubah. Ketiga adalah sungai khamar yang rasanya tak

pernah berubah. Keempat adalah sungai madu yang rasanya tak pernah

berubah.”61

Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:





















Artinya: “ Didalam ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan
baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-
sungai dari arak yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari
madu yang disaring.” (Q.S. Muhammad: 15)62

3. Surga Terbagi Menjadi Tiga Bagian

61 Ibid 171
62 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. 508.
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Ada pun surga yang terbagi menjadi tiga bagian tersebut adalah

sebagai berikut:

1) Surga yang dinamakan Jannatul Ikhtisan

Yaitu surga yang disediakan bagi anak-anak kecil yang meninggal dunia

sebelum dikenakkan kewajibannya, yakni meninggal dibawah umur enam

tahun. Juga Allah akan menetapkan apa saja yang dikehendakinya. Dan

juga orang-orang yang hilang akalnya yaitu mereka yang baik

kelakuannya ketika masih normal, kemudian menderita sakit ingatan

sampai meninggal. Kemudian orang yang hidup dalam periode antara

Rasul (ahli fitrah) yang tidak sampai kepadanya dakwah Nabi. Juga orang

yang sama kepadanya dakwah ahli Tauhid akan tetapi dakwah tidak

sebagai mana mestinya.

2) Dinamakan Jannatul Mirats

Yaitu tempat disyurga yang mestinya disediakan bagi orang-orang kafir

kalau seandainya mereka beriman, jelaslah oleh karena itu tempat-tempat

yang disediakan itu tidak jadi diisi oleh orang-orang beriman maka tempat

itu dibagi kepada ahli surga.

3) Dinamakan Jannatul A’mal
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Yaitu surga yang disediakan bagi orang-orang mukmin berasal dari pada

amal-amalnya, surga inilah yang baginya tidak sama bahkan menurut

amal-amalya sendiri.63

Kata Jannah adalah suatu tempat yang indah berupa taman dan

sungai-sungi yang mengalir didalamnya, yang tersembunyi dari pengetahuan

manusia di dunia.64 Rasulullah bersabda:

“ (Kenikmatan surga itu) tidak pernah terlihat oeh mata, tidak pernah

terdengar oleh telinga, dan tidak terbayangkan oleh manusia ( di dunia).”

(HR. Bukhari).65

4. Jenis-jenis Orang Masuk Surga

Penduduk surga ada tiga macam yaitu:

1) Penguasa yang adil, pemurah, dan bertindak sesuai hukum.

2) Orang yang berhati pengasih dan berhati lembut terhadap karib kerabat

dan kaum muslimin.

3) Orang daif yang tidak menghendaki kekayaan.66

Menurut Ali bin Abi Thalib, ada enam tuntunan yang bisa

mengantarkan seseorang masuk surga, yaitu:

1) Mengetahui Allah dan mentaati-Nya

2) Mengetahui setan dan mendurhakainya

63 H. Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap, ( Jakarta: Renekia Cipta, 1992), 159.
64 M. Zakkiyunnuha, Pintu-Pintu Akhirat.152.
65 Ibid, 153.
66 Ibid, 182.
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3) Mengetatui (kebahagiaan akhirat) dan berusaha meraihnya

4) Mengetahui dunia dan meninggalkannya (kecuali sebatas mencari bekal

menuju kehidupan akhirat)

5) Mengetahui ihwal yang benar dan mengetahunya, dan

6) Mengetahui ihwal yang buruk dan menjauhinya.67

Ada tiga jenis kelompok orang-orang yang masuk surga, yaitu:

a) Kelompok pertama orang yang masuk surga wajahnya berseri-seri

bagaikan bulan purnama, karena begitu senang menerima kenikmatan

yang dilimpahkan Allah.

b) Kelompok kedua adalah orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab.

Menurut keterangan dalam hadis, mereka terdiri dari tujuh puluh ribu

golongan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

“Ada tujuh puluh ribu orang umatku yang akan masuk surga tanpa

dihisab (tanpa dihitung amalnya).”

c) Sedangkan kelompok terakhir yang masuk surga adalah golongan yang

sebelumnya menghuni neraka. Mereka adalah orang-orang Islam namun

timbangan dosa mereka lebih berat dari pada timbangan amal baik mereka

tidak ada amal yang tidak dihisab dan mendapat ganjaran. Itu sebabnya,

orang Islam yang hanya banyak berbuat dosa harus

67 Ibid, 183
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memepertanggungjawabkan dosa-dosanya dengan cara disiksa di neraka.

Dan akhirnya dibebaskan dan akan mausk surga.68

5. Syafa’at ‘Udhna

Syafa’at artinya pertolongan, sedangkan syafa’at ‘Udhma artinya

pertolongan besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, agar segera

perhitungan amal permohonan beliau dikabulkan. Kemudian ada lagi Syafa’at

Shugrah yaitu syafa’at para Nabi lain, alim ulama dan Syafa’at Syuhada.

Ada dua syafa’at bagi nabi kita Muhammad SAW, yakni bersifat

umum dan khusus. Syafa’at umum diberikan oleh Allah SWT sebagai

keutamaan bagi beliau di antara seluruh nabi. Syafa’at ini beliau peruntukkan

bagi segenap penghuni padang Mahsyar – baik mukmin maupun kafir – agar

Allah SWT meringankan perhitungan dan mengasihi mereka dari kengerian.

Inilah syafa’at amat besar (asy-syafa’at al’uzhma), berupa kedudukan mulia

yang Allah SWT janjikan kepada beliau, seperti dalam Firmannya, “Semoga

Tuhanmu mengangkatmu ke kedudukan terpuji” (Al-Isra’: 79).69

Kemudian dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa orang-orang

yang beruntung itu adalah orang-orang yang masuk surga nantinya. Sebagai

balasan bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh, sebagaimana firman

Allah SWT:

68 Ibid, 185.
69 Syaikh Ali Abdurrahman, Ekspedisi Alam Akhirat, 141.
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Artinya: “Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertaqwa

dan membiarkan orang-orang yang Zhalim didalam Neraka dalam keadaan

berlutut.”(Q.S. Maryam: 72).70

Dengan ayat diatas sudah jelas terlihat bagi orang-orang yang

bertaqwa akan masuk kedalam srga dan bagi orang-orang yang zhalim

nerakalah tempat mereka, dengan demikan maka penulis akan menjelaskan

mana orang-orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi.

G. Neraka

Jika berbicara masalah orang-orang yang merugi maka tidak akan

terlepas dari neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang kafir dan orang-

orang sombong yang tidak taat dan tidak beribadah kepada-Nya. Neraka

penuh dengan siksaan, kesusahan, dan kesengsaraan.71 Neraka ini adalah

tempat-tempat orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah SWT:








Artinya: “(Bukan demikian), yang benar: barangsiapa berbuat dosa dan ia
telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di
dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 81).72

70 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. 310.
71 DR. Rosihon Anwar, Akidah Akhlak. 187.
72Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. 12.
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Adapun yang menjadi pembahasan dari kelompok orang-orang yang

merugi yang pasti akan masuk neraka, dan yang akan dibahas didalam

masalah Neraka ini adalah :

1. Nama-nama Neraka

Adapun tujuh tingkatan Neraka, yaitu:

1) Jahannam, neraka ini bermuka masam atau cemberut kepada setiap

orang yang masuk kedalalamnya.

2) Lazha, neraka ini membakar hanguskan segala sesuatu yang ada

didalamnya.

3) Saqar, neraka ini membakar daging dan kulit penghuninya sehingga

otak,  darah, dan nanah mereka muncrat keluar.

4) Huthamah, neraka ini menghancurkan semua yang ada dihadapannya

5) Jahim, karena saking besarnya bara api neraka ini, digambarkan saru

bara api besarnya seperti dunia dan seisinya.

6) Sa’ir, neraka ini terus menyala dan tidak pernah padam,

7) Hawiyah, setiap orang yang turun kedalamnya tidak akan pernah

keluar. 73

2. Pintu-pintu Neraka

Adapun pintu-pintu Neraka yang disebutkan dalam Al-Qur’an,

sebagaimana firman Allah ketika mengusir Iblis dalam Surat Al-Hijr:

73 Syaikh Ali Abdurrahman, Ekspedisi Alam Akhirat,
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Artinya: “Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu
terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-
orang yang sesat. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat
yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan)
semuanya. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah
ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka” (Q.S. Al-Hijr)74

1. Pintu paling bawah,  ditempati orang-orang munafik, orang-orang kafir

serta keluarga Firaun. Nama pintu ini adalah Hawiyah.

2. Pintu kedua, tempat orang-orang musyrik, nama pintu ini adalah Jahim.

3. Pintu ketiga, dihuni orang-orang yang menyembah berhala, nama pintu

ini adalah Saqar.

4. Pintu keempat, dihuni kaum Majusi penyemabah api, serta iblis dan

pengikut-pengikutya. Pintu ini dinamakan Lazha.

5. Pintu kelima, dihuni orang-orang Yahudi, pintu ini dinamakan

Huthamah.

74 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan.
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6. Pintu keenam, dihuni orang-orang Nasrani, pintu ini disebut Sa’ir.75

3. Ragam Siksa Neraka

Siksa dalam api Neraka Jahannam tidak hanya satu, tetapi banyak

dan beragam. Adapun bentuk-bentuk siksaan neraka sebagai berikut:

1. Makanan ahli Neraka. Bagi ahli Neraka disediakan makanan apabila

mereka lapar, yaitu berupa Zaqqum. Zaqqum adalah pohon yang

tumbuh dineraka menyerupai duri (dhari’) yang lebih pahit dari labu

pahit, lebih busuk dari bangkai, dan lebih panas dari api. Menurut Ibnu

Abbas r.a., seandainya percikan pohon api Zaqqum turun ke dunia,

niscaya akan merusak seluruh kehidupan, apalagi menjadikannya

sebagai makanan. Pasti sangat panas dan tersiksa. Selain Zaqqum,

Allah SWT juga menyediakan Ghislin sebagai makanan tambahan

penduduk neraka. Gishlin adalah segala sesuatu yang keluar dari perut

penghuni neraka setelah makan buah Zaqqum, maka Ghisin itu

kembali menjadi makanan mereka.76 Menegenai makanan ahli neraka

tersebut dijelaskan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Ghasiyah: 6-

7) :






75 M. Zakkiyunnuha, Pintu-Pintu Akhirat.
76 Iis Nur’aeni Afgandi, Iis Salsabilah, Ternyata Wanita Lebih Mudah Masuk Surga,

(Bandung: Ruang Kata, 2011), 101.
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Artinya : “Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang

berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan

lapar. (Q.S. Al-Ghasyiah : 6-7).77

2. Minuman penghuni neraka. Sungguh mengerikan minuman penghuni

neraka. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Allah SWT menjadikan

ahli neraka haus, sehingga karena hausnya, mereka lupa akan siksa

neraka. Mereka menjerit memanggil malaikat penjaga neraka, lalu

malaikat membawakan air yang mendidih (hamim) dan sangat bau

seperti air nanah (shadid).78 Mengenai siksaan ini, Allah SWT

berfirman dalam surat An Naba’ : 21-25 :













Artinya: “Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat
pengintai. lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang
melampaui batas, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya,
mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula
mendapat) minuman, selain air yang mendidih dan nanah, ( Q.S An-
Naba’ : 21-25).79

77 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. 592.
78 Iis Nur’aeni Afgandi, Iis Salsabilah, Ternyata Wanita Lebih Mudah Masuk Surga,101.
79 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. 582.
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3. Pakaian Ahi Neraka. Allah SWT menyediakan pakaian bagi penghuni

neraka berupa pakaian yang terbuat dari api dan cairan timah yang

sangat panas.80 Mengenai siksaan ini, Allah SWT berfirman dalam

surat Al-Hajj: 19)










Artinya : “Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan

kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan

mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian

pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke

atas kepala mereka. (Q.S. Al-Hajj : 19)81

Dalam ayat lain dijelas kan terdapat dalam surat Ibrahim : 49-50 :










Artinya: “Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada
hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka
adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka.
(Q.S. Ibrahim, : 49-50)82

80 Iis Nur’aeni Afgandi, Iis Salsabilah, Ternyata Wanita Lebih Mudah Masuk Surga,102.
81 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. 334
82 Iis Nur’aeni Afgandi, Iis Salsabilah, Ternyata Wanita Lebih Mudah Masuk Surga,,  261.
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4. Api Neraka. Siksaan paling pedih yang ditimpakan padapenduduk

neraka adalah saat mereka debakar dengan api yang sangat panas.

Dalam sabda Rasulullah SAW dijelaskan, yaitu:

Yang artinya : “ Api neraka dinyalakan selama seribu tahun sehingga

menjadi merah, kemudian dinyalakan diatasnya selama seribu tahun

sehingga menjadi hitam, maka ia menjadi hitam dan gelap.”

(HR.Tirmidzi).

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, yang artinya “ Api mu

didunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian dari api Jahannam.

Kalau saja ia tidak dipadamkan dua kali tentulah kalian tidak dapat

memanfaatkannya. Dan ia berdoa kepada Allah agar tidak

mengembalikannya kedalam neraka”. ( HR.Ibnu Majah).

Demikianlah dahsyatnya panas api neraka, sampai-sampai apa yang

telah keluar dari neraka dan menjadi api dunia meminta untuk tidak

dikebalikan lagi kedalam neraka.83

5. Cambuk neraka. Para penduduk neraka juga akan disiksa dengan

belenggu dan rantai yang dipasang di leher mereka, kemudian

dicambuk dengan   menggunakan cambuk yang terbuat dari besi.84 Hal

ini sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:




83 Ibid
84 Ibid
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Artinya: “ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka,
seraya mereka diseret, ke dalam air yang sangat panas, kemudian
mereka dibakar dalam api, (Q.S. Mu’min : 71-72)85

Demikianlah pedihnya siksaan-siksaan fisik yang dialami penduduk

neraka. Adapun siksa neraka yang paling ringan ialah ketika para ahli neraka

dipaksa memakai sepasang sandal panas yang bisa mendidihkan otak.

Rasulullah bersabda:

“Azab neraka paling ringan adalah sepasang sandal yang terbut dari bara

api yang panasnya bisa mendidihkan otak mnausia seperti air yang mendidih

dalam periuk . bunyi mendidih ini bisa didengar orang lain. Sementara itu,

gigi graham orang yang otaknya mendidih itu berubah menjadi bara api,

bibirnya berubah menjadi bara api, dan api pun menjilat-jilat keluar dari

dalam perut dan telapak kainya. Orang yang disiksa dengan cara ini akan

dianggap bahwa ia menerima siksa neraka yang paling pedih (padahal

sesungguhnya siksa ini adalah siksa neraka yang paling ringan).”86

Dan ada juga orang-orang yang disiksa dengan cara dikenakan

pakaian dari tembaga panas yang bisa membuat kulit mereka terkelupas.

Rasulullah bersabda yang artinya: “ Semalang-malangnya ahli neraka yang

memakai pakaian dari tembaga panas. Mereka itu buta, bisu, tuli. Apabila

85 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. 346.
86 Iis Nur’aeni Afgandi, Iis Salsabilah, Ternyata Wanita Lebih Mudah Masuk Surga.
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setiap orang lapar menginginkan makanan, maka ahli neraka

menginginkannya. Jika setiap orang telanjang menginginkan pakaian, maka

para ahli neraka tidak menginginkannya. Jika setiap orang yang mati ingin

agar hidup kembali, maka para ahli neraka ini malah menginginkan

kematian. Namun, mereka selamanya tidak bisa mati. Siksa ini terus terus

terulang. Setiap kali kulit mereka hancur, Allah mengembalikan kulit mereka

kembali seperti sedia kala.”

Begitulah siksaan-siksaan bagi orang-orang yang tidak menjalankan

perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya mereka termsuk orang-orang

yang merugi yang akan kekal didalam neraka dan disinilah tempat mereka

sesudah mati.


