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56. Diperlihatkan tempat duduknya di surga atau di neraka.
Orang yang sudah mati akan diperlihatkan tempat duduknya
(ketetapannya) di surga atau di neraka setiap pagi dan petang. Tentang
hal ini dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi SAW Firman Allah
SWT :

ﺔﹸﺎﻋ ﺍﻟﺴﻡﻘﹸﻮ ﺗﻡﻳﻮ ﻭ،ﺎﻴﺸﻋﺍ ﻭﺪﻭ ﺎ ﻏﹸﻬﻠﹶﻴﻥﹶ ﻋﻮﺿﺮﻳﻌ ﺎﺭﺍﹶﻟﻨ
٤٦ : اﳌﺆﻣﻦ.ﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﹾﻟﻌﺪﻥﹶ ﺍﹶﺷﻮﻋﺮﺁ ﺍٰﻝﹶ ﻓﻠﹸﻮﺧﺍﹶﺩ
Kepada mereka itu diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada
hari qiyamat, (diperintahkan kepada malaikat), “Masukkanlah Fir’aun dan
kaumnya di dalam sekeras-keras siksa”. [QS. Al-Mu’min : 46]

 ﺎﺫﹶﺍ ﻣ ﺍﻛﹸﻢﺪﻥﱠ ﺍﹶﺣ ﺍ:ﻝﹶ ﺍﷲِ ﷺ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺍﹶﻥﱠ ﺭﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
ﺕ
ﺔﳉﻨ
ﻞﹺ ﺍﹾ ﹶ ﺍﹶﻫﻦﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﺍﻲﺸﺍﹾﻟﻌﺓ ﻭ ﺍﺪ ﺑﹺﺎﹾﻟﻐﻩﺪﻘﹾﻌ ﻣﻪﻠﹶﻴ ﻋﺮﹺﺽﻋ
.ﺎﺭﹺﻞﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﺍﹶﻫ ﺎﺭﹺ ﻓﹶﻤﻞﹺ ﺍﻟﻨ ﺍﹶﻫﻦﺍﻥﹾ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ ﻭﺔﻞﹺ ﺍﹾﳉﹶﻨ ﺍﹶﻫﻦﻓﹶﻤ
:٤  ﻣﺴﻠﻢ.ﺔﺎﻣﻴ ﺍﹾﻟﻘﻡﻳﻮ ﻪﻟﹶﻴ ﺍﷲُ ﺍﺜﹶﻚﻌﻳﺒ ﻰﺘﻙ ﺣ
 ﺪﻘﹾﻌ ﻫٰﺬﹶﺍ ﻣ:ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ
٢١٩٩
Dari Ibnu ‘Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya
salah seorang diantara kalian apabila meninggal dunia akan diperlihatkan
kepadanya tempat duduknya di waktu pagi dan petang. Jika ia termasuk

ahli surga, maka akan diperlihatkan surga kepadanya. Dan jika ia
termasuk ahli neraka, akan diperlihatkan neraka kepadanya. Lalu
dikatakan kepadanya, “Ini adalah tempatmu hingga Allah membangkitkan
kamu kepadanya pada hari qiyamat”. [HR. Muslim juz 4, hal. 2199, no. 65]

 ﺮﹺ ﻋﻛﹸﻢﺪ ﺍﹶﺣﺎﺕﺫﹶﺍ ﻣ ﺍ:ﻝﹶ ﺍﷲِ ﷺ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺍﹶﻥﱠ ﺭﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦﻋ
ﺽ
ﻦ ﻓﹶﻤﻨﺔﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺍﹶﻫﻦﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﺍ.ﻲ ﺸﺍﻟﹾﻌ ﻭﺍﺓﺪ ﺑﹺﺎﻟﹾﻐﻩﺪﻘﹾﻌﻠﹶﻰ ﻣﻋ
:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻓﹶﻴ.ﺎﺭﹺﻞﹺ ﺍﻟﻨ ﺍﹶﻫﻦﺎﺭﹺ ﻓﹶﻤﻞﹺ ﺍﻟﻨ ﺍﹶﻫﻦﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺍ ﻭ،ﻨﺔﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﺍﹶﻫ
:٤  اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ.ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻞﱠﺟﺰ ﻭ  ﺍﷲُ ﻋﺜﹶﻚﻌﻳﺒ ﻰﺣﺘ
 ﻙﺪﻘﹾﻌﻫٰﺬﹶﺍ ﻣ
١٠٧
Dari Ibnu ‘Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila
seseorang diantara kalian meninggal dunia, akan diperlihatkan kepadanya
tempat duduknya di waktu pagi dan petang. Jika ia termasuk ahli surga,
maka akan diperlihatkan surga kepadanya. Dan jika ia termasuk ahli
neraka, akan diperlihatkan neraka kepadanya. Lalu dikatakan kepadanya,
“Ini adalah tempatmu, hingga Allah ‘Azza wa Jalla membangkitkan kamu
pada hari qiyamat”. [HR. Nasaaiy juz 4, hal. 107]

 ﺮﹺﻞﹸ ﻋﺮﺟ  ﺍﻟﺎﺕﺫﹶﺍ ﻣ ﺍ:ﻲ ﷺ ﻨﺒﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
ﺽ
ﻨﺔﹸ ﻓﹶﺎﹾﳉﹶﻨﺔﻞﹺ ﺍﹾﳉﹶ ﺍﹶﻫﻦﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻲ ﺍ ﺸﺍﹾﻟﻌ ﻭﺍﺓﺪ ﺑﹺﺎﹾﻟﻐﻩﺪﻘﹾﻌ ﻣﻪﻠﹶﻴﻋ
ﻙﺪﻘﹾﻌ ﻫٰﺬﹶﺍ ﻣ:ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻢ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸـ.ﺎﺭﺎﺭﹺ ﻓﹶﺎﻟﻨﻞﹺ ﺍﻟﻨ ﺍﹶﻫﻦﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺍﻭ
٢١٩٩ :٤  ﻣﺴﻠﻢ.ﺔﺎﻣﻴ ﺍﹾﻟﻘﻡﻳﻮ ﻪﻟﹶﻴﺚﹸ ﺍﻌﺒﻯ ﺗﺍﻟﱠﺬ
Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata : Nabi SAW bersabda, “Apabila seseorang
meninggal dunia, akan diperlihatkan tempat duduknya pada pagi dan
petang. Apabila ia termasuk ahli surga maka diperlihatkan surga. Dan jika
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ia termasuk ahli neraka maka diperlihatkan neraka”. Nabi SAW bersabda :
Kemudian dikatakan kepadanya, “Ini adalah tempatmu yang kamu akan
dibangkitkan padanya besok pada hari qiyamat”. [HR. Muslim juz 4, hal.
2199, no. 66]
57. Tempat ketetapan ruuh.
Tempat ketetapan ruuh, yakni orang yang sudah mati, ruuhnya akan اtetap
di tempat yang ditentukan baginya.
Firman Allah SWT :

ﻢﺘﻴﺗﺂ ﺍﹸﻭﻣ ﻭﺑﹺّﻲﺮﹺ ﺭ ﺍﹶﻣﻦ ﻣﺡّﻭ ﻗﹸﻞﹺ ﺍﻟﺮ،ﺡﹺّﻭﻦﹺ ﺍﻟﺮ ﻋﻚﻧﺌﹶﻠﹸﻮﻳﺴﻭ
٨٥ : اﻻﺳﺮاء.ﻠﹰﺎﻴﻟﱠﺎ ﻗﹶﻠﻠﹾﻢﹺ ﺍ ﺍﻟﹾﻌﻦﻣ
Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruuh. Katakanlah, "Ruuh itu
termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan
melainkan sedikit". [QS. Al-Israa’’ : 85]
Hadits Nabi SAW :

ﻩ  ﻫٰﺬﻦ( ﻋﺩﻮﻌﺴ ﻣﻦ ﺍﺑﻮ ﺍﷲِ )ﻫﺪﺒﺎ ﻋﺄﹶﻟﹾﻨ ﺳ:ﻕﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﻭﺮﺴ ﻣﻦﻋ
ٌﺂﺀﻴﻞﹾ ﺍﹶﺣ ﺑ،ﺎﺍﺗﻮﻞﹺ ﺍﷲِ ﺍﹶﻣﺒﹺﻴ ﺳﻲﺍ ﻓﹸﻠﻮ ﻗﹸﺘﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻦﺒﺴﺤﻟﹶﺎ ﺗ ﻭ:ﻳﺔﺍﹾﻵ
ﺎ ﻗﹶﺪﻧﺎ ﺍ ﺍﹶﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.(١٦٩ :ﻥﹶ )ﺍﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥﻗﹸﻮﺯﻳﺮ ـﻬﹺﻢﺑ ﺭﺪﻨﻋ
 ﹴﺮﻀﺮﹴ ﺧ ﻃﹶﻴﻑﻮ ﺟﻲ ﻓﻢﻬﺍﺣﻭ ﺍﹶﺭ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻚ ﺫٰﻟﻦﺎ ﻋﺄﹶﻟﹾﻨﺳ
،ﺎﺀَﺕﺚﹸ ﺷﻴ ﺣﺔ ﺍﹾﳉﹶﻨﻦ ﻣﺡﺮﺴ ﺗ،ﺵ
 ﹺﺮﻠﱠﻘﹶﺔﹲ ﺑﹺﺎﹾﻟﻌﻌﻳﻞﹸ ﻣﺎﺩﺎ ﻗﹶﻨﻟﹶـﻬ
،ﺔﹰﻃﱢﻠﹶﺎﻋ ﺍﻢـﻬﺑ ﺭﻬﹺﻢﻟﹶﻴ ﺍ ﻓﹶﺎﻃﱠﻠﹶﻊ،ﻳﻞﹺﺩ ﺎ ﺍﹾﻟﻘﹶﻨﻠﹾﻚﻟﹶﻰ ﺗﺄﹾﻭﹺﻯ ﺍ ﺗﺛﹸـﻢ
ﻦﺤﻧﻬﹺﻰ ﻭﺘﺸﺀٍ ﻧﻲ ﺷ ﺃﹶﻱ:ﺍﺌﹰﺎ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﻴﻥﹶ ﺷﻮﻬﺘﺸﻞﹾ ﺗ ﻫ:ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ
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١٥٠٢ :٣  ﻣﺴﻠﻢ.ﺎ؟ﺌﹾﻨﺚﹶ ﺷﻴ ﺣﻨﺔ ﺍﹾﳉﹶﻦ ﻣﺡﺮﺴﻧ
Dari Masruq, ia berkata : Kami bertanya kepada Abdullah (yakni Ibnu
Mas’ud) tentang ayat (yang artinya), “Janganlah sekali-kali kalian
menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tetapi
mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rezqi”. (QS. Ali ‘Imraan :
169), ‘Abdullah berkata : Ketahuilah, sungguh kami pernah menanyakan
hal itu (kepada Nabi SAW), maka beliau bersabda, “Ruuh-ruuh orangorang yang mati syahid itu di sisi Allah di tembolok-tembolok burung hijau,
untuk mereka itu lampu-lampu yang bergantung di ‘Arsy, burung-burung itu
berjalan-jalan di surga kemana saja ia suka, , kemudian kembali kepada
lampu-lampu (yang menggantung di bawah ‘Arsy)”. Kemudian Tuhan
muncul kepada mereka lalu berfirman, “Apakah kalian menginginkan
sesuatu ?”. Mereka menjawab, “Apa lagi yang kami inginkan, sedangkan
kami bisa berjalan-jalan di surga kemana saja yang kami suka ?”. [HR.
Muslim juz 3,hal. 1502, no. 121]

:ﻝﹺ ﺍﷲِ ﷺ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺭﻦﺪﺙﹸ ﻋ ﻳﺤ  ﻛﺎﹶﻥﹶﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺐﹺ ﺑ ﻛﹶﻌﻦﻋ
ﺰ  ﺍﷲُ ﻋﺜﹶﻪﻌﻳﺒ ﻰﺘ ﺣﻨﺔﺮﹺ ﺍﹾﳉﹶﺠ ﺷﻲ ﻓﺮﻦﹺ ﻃﹶﺎﺋﻣﺆﺔﹸ ﺍﻟﹾﻤﻤﺴﺎ ﻧﻧـﻤﺍ
١٠٨ :٤  اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ.ﺔﺎﻣﻴ ﺍﹾﻟﻘﻡﻳﻮ ﻩﺪﺴﻟﹶﻰ ﺟﻞﱠ ﺍﺟﻭ
Dari Ka’ab bin Maalik, ia menceritakan dari Rasulullah SAW, beliau
bersabda, “Sesungguhnya ruuh orang mu’min itu adalah burung di pohonpohon surga hingga Allah ‘Azza wa Jalla memasukkannya ke badannya di
hari qiyamat. [HR. Nasaaiy juz 4, hal. 108]

:ﻝﹶ ﺍﷲِ ﷺ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺍﹶﻥﱠ ﺭﻪ ﺍﹶﺑﹺﻴﻦﺐﹴ ﻋﻦﹺ ﻛﹶﻌﻤٰﻦﹺ ﺑﺮﺣ  ﺍﻟﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﺎﻬﺟﹺﻌﻳﺮ ﺘﻰ ﺣﻨﺔﺮﹺ ﺍﹾﳉﹶﺠ ﺑﹺﺸﻠﹸﻖﻳﻌ ﺮﻢﹺ ﻃﹶﻴﻠﺴﺔﹸ ﺍﻟﹾﻤﻤﺴﺎ ﻧﻧـﻤﺍ
:٣٤٩ :٥  اﲪﺪ.ﺜﹸﻪﻌﻳﺒ ﻡﻳﻮ ﻩﺪﺴﻟﹶﻰ ﺟﺎﻟﹶﻰ ﺍﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒﺍﷲُ ﺗ
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١٥٧٨٠
Dari ‘Abdur Rahman bin Ka’ab, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah
SAW bersabda, “Sesungguhnya ruuh orang muslim itu adalah burung
yang bergantungan di pohon surga sehingga Allah ‘Tabaaroka wa
Ta’aalaa
mengembalikannya
ke
jasadnya
pada
hari
Allah
membangkitkannya”. [HR. Ahmad juz 5, hal. 349, no. 15780]

ﻥ ﻠﹶﻜﹶﺎﺎ ﻣﻠﹶﻘﱠﺎﻫﻦﹺ ﺗﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﺡﻭ ﺭﺖﺟﺮﺫﹶﺍ ﺧ ﺍ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﻫ ﺍﹶﺑﹺﻲﻦﻋ
ﺫﹶﻛﹶﺮﺎ ﻭﻬﻳﺤﺐﹺ ﺭﹺﻴ ﻃﻦ ﻣ ﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮ،ﺎﺩﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣ.ﺎﺍﻧﹺـﻬﺪﻌﻳﺼ
ﻦ ﻣﺎﺀَﺕﺔﹲ ﺟ ﻃﹶﻴﹺّﺒﺡﻭ ﺭ:ِﺎﺀﻤﻞﹸ ﺍﻟﺴﻝﹸ ﺍﹶﻫﻳﻘﹸﻮ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻚﺴﺍﻟﹾﻤ
.ﻪﻳﻨﺮﹺﻤﻌ ﺗﻨﺖ ﻛﹸﺪﺴﻠﹶﻰ ﺟﻋ ﻭﻚﹶﻠﻴﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋ ﺻ،ﺽﹺﻞﹺ ﺍﹾﻻﹶﺭﺒﻗ
ﻟﹶﻰ ﺍﺍ ﺑﹺﻪﻘﹸﻮﻄﹶﻠﻧ ﺍ:ﻝﹸﻳﻘﹸﻮ  ﺛﹸـﻢ.ﻞﱠﺟ ﻭﺰ ﻋﻪﺑﻟﹶﻰ ﺭ ﺍ ﺑﹺﻪﻄﹶﻠﹶﻖﻨﻓﹶﻴ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻪﺣﻭ ﺭﺖﺟﺮﺫﹶﺍ ﺧ ﺍﺮﻥﱠ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓﺍ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻞﹺﺮﹺ ﺍﹾﻻﹶﺟﺁﺧ
:ِﺎﺀﻤﻞﹸ ﺍﻟﺴﻝﹸ ﺍﹶﻫﻳﻘﹸﻮ ﻭ.ﺎﻨ ﻟﹶﻌﻭﺫﹶﻛﹶﺮ ﺎﻨﹺﻬﺘ ﻧﻦ ﻣﺫﹶﻛﹶﺮ ﻭ،ﺎﺩﻤﺣ
ﺍ ﺑﹺﻪﻘﹸﻮﻄﹶﻠﻧ ﺍ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻓﹶﻴ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺽﹺﻞﹺ ﺍﹾﻻﹶﺭﺒ ﻗﻦ ﻣﺎﺀَﺕﺜﹶﺔﹲ ﺟﺒﹺﻴ ﺧﺡﻭﺭ
ﻳﻄﹶﺔﹰﻝﹸ ﺍﷲِ ﷺ ﺭﻮﺳ ﺭﺩ ﻓﹶﺮ:ﺓﹶﻳﺮﺮ ﻫﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﹶﺑ.ﻞﹺﺮﹺ ﺍﹾﻻﹶﺟﻟﹶﻰ ﺁﺧﺍ
٢٢٠٢ :٤  ﻣﺴﻠﻢ. ﻫٰﻜﹶﺬﹶﺍﻪﻔﻠﹶﻰ ﺍﹶﻧ ﻋﻪﻠﹶﻴ ﻋﺖﻛﹶﺎﻧ
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Apabila ruuh orang mukmin keluar, dua
malaikat menjemputnya dan membawanya naik. (Hammad berkata : Abu
Hurairah menyebutkan harum baunya seperti minyak wangi). Dan
penghuni langit berkata, “Ini adalah ruuh yang baik yang datang dari bumi.
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Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu dan kepada jasad yang
engkau tempati”. Lalu ruuh itu dibawa ke hadapan Tuhannya ‘Azza wa
Jalla, lalu Dia berfirman, “Bawalah ia ke batas yang terakhir (Sidratul
Muntaha)”. Dan apabila ruuh orang kafir keluar, (Hammad berkata : Abu
Hurairah menyebutkan busuknya bau ruuh itu dan ia dilaknati). Kemudian
penghuni langit berkata, “Ini adalah ruuh yang jelek yang datang dari
bumi”. Kemudian difirmankan, “Bawalah ia ke tempat terakhir (ke Sijjin)”.
Abu Hurairah berkata, “Lalu Rasulullah SAW menutupkan kain tipis ke
hidungnya demikian”. [HR. Muslim juz 4, hal. 2202, no. 75]
58. Dibangkitkan pada hari kebangkitan.
Orang-orang yang sudah mati itu akan dibangkitkan dari quburnya di hari
qiyamat, yaitu ruuhnya dimasukkan ke badannya sehingga hidup kembali.
Firman Allah SWT :

ﻢ ﺑـﻬﹺﻟٰﻰ ﺭ ﺍﺍﺙﺪ ﺍﹾﻻﹶﺟﻣﻦ ﻢﺫﹶﺍ ﻫﺭﹺ ﻓﹶﺎﺼﻮ
 ﻰ ﺍﻟ ﻓﺦﻔﻧﻭ
ﺪﻋﺎ ﻭﺎ ﻫٰﺬﹶﺍ ﻣﻧﻗﹶﺪﻣﺮ ﻦﺎ ﻣﺜﹶﻨﻌ ﺑﻦﺎ ﻣﻳﻠﹶﻨﺍ ٰﻳﻮ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮ.ﻥﹶﺴِﻠﹸﻮﻳﻨ
ﺫﹶﺍﺓﹰ ﻓﹶﺎﺪﺍﺣﺔﹰ ﻭﺤﻴﻟﱠﺎ ﺻ ﺍﺖﻥﹾ ﻛﹶﺎﻧ ﺍ.ﻥﹶﻠﹸﻮﺳﺮ ﺍﻟﹾﻤﻕﺪﺻ ﻭﻤٰﻦﺮﺣ ﺍﻟ
٥٣-٥١ : ﻳﺲ.ﻥﹶﻭﺮﻀﺨﺎ ﻣﻳﻨ ﻟﱠﺪﻊﻴﻤ ﺟﻢﻫ
Dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera
dari quburnya (menuju) Tuhan mereka. Mereka berkata, “Aduhai celakalah
kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ? Inilah
yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul-Nya.
Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka
semua dikumpulkan kepada Kami”. [QS. Yaasiin : 51-53]

ﻡ ﻈﹶﺎﻴﹺﻰ ﺍﹾﻟﻌﻳﺤ ﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ،ﻪ
ٗﻲ ﺧﻠﻘ ِﺴﻭﻧ ﺜﹶﻠﹰﺎﺎ ﻣ ﻟﹶﻨﺏﺮﺿﻭ
 ﺑﹺﻜﹸ ﱢﻞﻮﻫ ﻭ.ﺮﺓ ﻭﻝﹶ ﻣ ﺂ ﺍﹶﺄﹶﻫﺸ ﺍﹶﻧﻱﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﻴﹺﻴﻳﺤ  ﻗﹸﻞﹾ.ﻢﻴﻣ ﺭﻲﻫﻭ
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٧٩-٧٨ : ﻳﺲ.ﻢﻴﻠﻠﹾﻖﹴ ﻋﺧ

inilah hari berbangkit itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakini (nya). (56)
[QS. Ar-Ruum : 55-56]

Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami, dan dia lupa kepada
kejadiannya, ia berkata,.”Siapakah yang dapat menghidupkan tulang
belulang, yang telah hancur luluh ?". (78)
Katakanlah, "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali
yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluq, (79)
[QS. Yaasiin : 78-79]

٢٨:ﻟﻘﻤﺎن

◌ٓ ﻠﱢﻲ ﻟﹶﻌ.ﻥﻮﺟﹺﻌ ﺍﺭﺏ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺭﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﻢﻫﺪﺂﺀَ ﺍﹶﺣﺫﹶﺍ ﺟٰ ٓ◌ﻯ ﺍﺖﺣ
ﻣﻦ ﺎ ﻭﻠﹸﻬ ﻗﹶﺂﺋﻮﺔﹲ ﻫﻤﺎ ﻛﹶﻠّـﻬﻧ ﺍ، ﻛﹶﻠﱠﺎﻛﹾﺖﺮﺎ ﺗﻤﻴﺎ ﻓﺤﺎﻟﻞﹸ ﺻﻤﺍﹶﻋ
١٠٠-٩٩: اﳌﺆﻣﻨﻮن.ﻥﹶﺜﹸﻮﻌﻳﺒ ﻡﹺﻳﻮ ﻟٰﻰ ﺍﺥﺯﺮ ﺑﻬﹺﻢﺁﺋّﺭﻭ
(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang
kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, “Ya Tuhanku,
kembalikanlah aku (ke dunia) (99)
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. (100) [QS. Al-Mukminun : 99-100]

  ﻛﹶﺬٰﻟ،ﺔﺎﻋ ﺳﺮﺍ ﻏﹶﻴﺎ ﻟﹶﺒﹺﺜﹸﻮﻥﹶ ﻣﻮﺮﹺﻣﺠ ﺍﻟﹾﻤﻳﻘﹾﺴِﻢ ﺔﹸّﺎﻋ ﺍﻟﺴﻡﻘﹸﻮ ﺗﻡﻳﻮﻭ
ﻚ
ﺘﻢ ﻟﹶﺒﹺﺜﹾﺎﻥﹶ ﻟﹶﻘﹶﺪﻳـﻤﺍﹾﻻ ﻭﻠﹾﻢﻮﺍ ﺍﹾﻟﻌﺗ ﺍﹸﻭﻳﻦﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹶّﺬ( ﻭ٥٥)ﻥﹶﻓﹶﻜﹸﻮﻳﺆ ﺍﻮﻛﹶﺎﻧ
 ﻟﹶﺎﻢﺘ ﻛﹸﻨّﻜﹸﻢﻨﻟٰﻜ ﻭﺚﻌ ﺍﹾﻟﺒﻡﻳﻮ  ﻓﹶﻬٰﺬﹶﺍﺚﻌﻡﹺ ﺍﹾﻟﺒﻳﻮ ﻟٰﻰﺘٰﺐﹺ ﺍﷲِ ﺍ ﻛﻲﻓ
٥٦-٥٥:( اﻟﺮوم٥٦)ﻥﹶﻮﻠﹶﻤﻌﺗ
Dan pada hari terjadinya qiyamat, bersumpahlah orang-orang yang
berdosa, “Mereka tidak berdiam (dalam qubur) melainkan sesaat (saja)”.
Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran). (55)
Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan
(kepada orang-orang yang kafir), "Sesungguhnya kamu telah berdiam
(dalam qubur) menurut ketetapan Allah, sampai hari berbangkit, maka
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.ﺮﻴﺼ ﺑﻊﻴﻤ ّﻥﹶ ﺍﷲَ ﺳ ﺍ،ﺓﺪّﺍﺣﻔﹾﺲﹴ ﻭﻟﱠﺎ ﻛﹶﻨ ﺍﺜﹸﻜﹸﻢﻌﻟﹶﺎ ﺑ ﻭﻠﹾﻘﹸﻜﹸﻢﺎ ﺧﻣ
Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu (dari dalam qubur)
itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu
jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [QS.
Luqman : 28]

ﻟﹶﺎ( ﺍﹶﻭ٦٦)ّﺎﻴ ﺣﺝﺮ ﺍﹸﺧﻑﻮ ﻟﹶﺴﺖ
ّ ﺎ ﻣﺫﹶﺍ ﻣﺎﻥﹸ ﺀَﺍﺴﻧﻝﹸ ﺍﹾﻻﻳﻘﹸﻮﻭ
:( ﻣﺮﱘ٦٧)ﺌﹰﺎﻴ ﺷﻳﻚ ﻟﹶـﻢﻞﹸ ﻭ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﻠﹶﻘﹾﻨٰﻪّﺎ ﺧﺎﻥﹸ ﺍﹶﻧﺴﻧ ﺍﹾﻻﻳﺬﹾﻛﹸﺮ
٦٧-٦٦
Manusia berkata, “Apakah apabila aku sudah mati, sungguh-sungguh akan
dibangkitkan menjadi hidup kembali ?”. (Allah berfirman), “Tidakkah
manusia ingat bahwa Kami telah menciptakannya dahulu, padahal
(asalnya) ia tidak ada sama sekali ?”. [QS. Maryam : 66-67]

 ّﻥﹶﺆّﺒﻨ ﻟﹶﺘ ﺛﹸـ ّﻢﺜﹸ ّﻦﻌﺒ ﻟﹶﺘﺑﻲﺭﻠٰﻰ ﻭ ﻗﹸﻞﹾ ﺑ،ﺍﺜﹸﻮﻌﻳﺒّ ﺁ ﺍﹶﻥﹾ ّﻟﹶﻦﻭ ﻛﹶﻔﹶﺮﻳﻦ ﺍّﻟﹶﺬﻢﻋﺯ
٧: اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ.ﺮﻳﺴِﻴ ِﻠﹶﻰ ﺍﷲ ﻋﻚﺫٰﻟ ﻭ،ﻢﻠﹾﺘﻤﺎ ﻋﺑﹺـﻤ
Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan
dibangkitkan. Katakanlah, “Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar
kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang
telah kamu kerjakan”. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. [QS. AtTaghaabun : 7]

.ﺍﻳﺪﺪﻠﹾﻘﹰﺎ ﺟﻥﹶ ﺧﺛﹸﻮﻮﻌﺒﺎ ﻟﹶﻤﻧﺎ ﺀَﺍﻓﹶﺎﺗﻭﺭ ﺎﻈﹶﺎﻣﺎ ﻋﺫﹶﺍ ﻛﹸﻨﺁ ﺀَﺍﻗﹶﺎﻟﹸﻮﻭ
ﻲ ﻓﺮﻳﻜﹾﺒ ﺎـﻤﻠﹾﻘﹰﺎ ّﻣ ﺧ ﺍﹶﻭ،ﺍﻳﺪﺪ ﺣ ﹰﺓ ﺍﹶﻭﺎﺭﺠﺍ ﺣﻮﻧﻗﹸﻞﹾ ﻛﹸﻮ
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 ﹶﻝ ﺍﹶﻭﻛﹸﻢ ﻓﹶﻄﹶﺮﻱ ﻗﹸﻞﹺ ﺍﻟﱠﺬ،ﺎﻧﺪﻴﻳﻌ ﻦ ﹶﻥ ﻣﻟﹸﻮﻘﹸﻮﻴ ﻓﹶﺴ،ﺭﹺﻛﹸﻢﻭﺪﺻ
 ﻗﹸﻞﹾ،ﻮﺘٰﻰ ﻫﻥﹶ ﻣﻟﹸﻮﻳﻘﹸﻮ ﻭﻢﻬﺳﺭﺀُﻭ ﻚﻟﹶﻴﻥﹶ ﺍﻮﻀﻐﻨﻴ ﻓﹶﺴ،ﺓﺮﻣ
٥١-٤٩ : اﻻﺳﺮاء.ﺎﻳﺒﻥﹶ ﻗﹶﺮﹺﻳﻜﹸﻮ ﺲٰ ٓ◌ﱙ ﺍﹶﻥﹾﻋ
Mereka berkata, “Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang dan
benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan
kembali sebagai makhluq yang baru ?”. Katakanlah, “Jadilah kamu
sekalian batu atau besi, atau suatu makhluq dari makhluq yang tidak
mungkin (hidup) menurut pikiranmu”. Maka mereka akan bertanya,
“Siapakah yang akan menghidupkan kami kembali ?”. Katakanlah, “Yang
telah menciptakan kamu pada kali yang pertama”. Lalu mereka akan
menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, “Kapankah
itu (akan terjadi) ?”. Katakanlah, “Mudah-mudahan waktu berbangkit itu
dekat”.. [QS. Al-Israa’ : 49-51]

ﻪ
ّٗﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﺮﺷﻳّﺎﻡﹴ ﻭ ﺍﹶّﺔﺘ ﺳﻲ ﻓﺽﺍﹾﻻﹶﺭ ﻭّﻤٰﻮٰﺕ ﺍﻟﺴﻠﹶﻖ ﺧﻱ ﺍﻟﹶّﺬﻮﻫﻭ
ﻥﹶﺛﹸﻮﻮﻌﺒ ﻣّﻜﹸﻢﻧ ﺍ ﻗﹸﻠﹾﺖﻦﻟﹶﺌ ﻭ،ﻠﹰﺎﻤ ﻋﻦﺴ ﺍﹶﺣّﻳﻜﹸﻢ ﺍﹶﻛﹸﻢﻠﹸﻮﺒﻴﺂﺀِ ﻟﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻋ
.ﻦّﺒﹺﻴ ﻣﺮﺤﻟﱠﺎ ﺳﻥﹾ ﻫٰﺬﹶﺁ ﺍﺁ ﺍﻭ ﻛﹶﻔﹶﺮﻳﻦّ ﺍﻟﹶّﺬﻟﹶﻦﻘﹸﻮ ﻟﹶﻴﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﺪﻌ ﺑﻦﻣ
٧:ﻫﻮد
Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan
adalah ‘Arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah diantara kamu
yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk
Mekah), “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati”, niscaya
orang-orang yang kafir itu akan berkata, “Ini tidak lain hanyalah sihir yang
nyata”. [QS. Huud : 7]

ﻡﻳﻮ (٥)ﻢﹴﻴﻈﻡﹴ ﻋﻮﻴ( ﻟ٤)ﻥﹶﺛﹸﻮﻮﻌّﺒ ﻣﻢّـﻬ ﺍﹶﻧﻚّ ﺍﹸﻭﻟـٰ ٓ◌ـﺌﻳﻈﹸﻦ ﺍﹶﻟﹶﺎ
٦-٤:( اﳌﻄﻔﻔﲔ٦)ﻦﻴ ﺍﹾﻟﻌٰﻠﹶﻤﺏﺮ ﻟّﺎﺱ ﺍﻟﻨﻡﻳﻘﹸﻮ
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Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan
dibangkitkan, (4) pada suatu hari yang besar, (5) (yaitu) hari (ketika)
manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam ? (6) [QS. Al-Muthaffifin
: 4-6]

(١٤)ﻥﹶﻭﺮﺨﺴﺘﻳﺴّ ﻳﺔﹰٰﺍ ﺍﺍﹶﻭﺫﹶﺍ ﺭﺍ( ﻭ١٣)ﻥﹶﻭﻳﺬﹾﻛﹸﺮ ﺍ ﻟﹶﺎﻭﺫﹶﺍ ﺫﹸ ﱢﻛﺮﺍﻭ
ﺎﻈﹶﺎﻣﻋﺎ ّﻭﺍﺑﺮّﺎ ﺗﻛﹸﻨﺎ ﻭﻨﺘﺫﹶﺍ ﻣ( ﺀَﺍ١٥)ﻦﺒﹺﻴ ّﻣﺮﺤﻟﱠﺎ ﺳﻥﹾ ﻫٰﺬﹶﺁ ﺍﺁ ﺍﻗﹶﺎﻟﹸﻮﻭ
ﻢﺘﺍﹶﻧ ﻭﻢﻌ( ﻗﹸﻞﹾ ﻧ١٧)ﻥﹶﻟﹸﻮﺎ ﺍﹾﻻﹶ ّﻭﻧﺂﺅ ﺍٰﺑ( ﺍﹶﻭ١٦)ﻥﹶﺛﹸﻮﻮﻌﺒّﺎ ﻟﹶﻤﻧﺀَﺍ
(١٩)ﻥﹶﻭﻈﹸﺮﻳﻨ ﻢﺫﹶﺍ ﻫﺓﹲ ﻓﹶﺎﺪّﺍﺣﺓﹲ ﻭﺮﺟ ﺯﻲﺎ ﻫـﻤّﻧ( ﻓﹶﺎ١٨)ﻥﹶﻭﺮﺍﺧﺩ
١٩-١٣:اﻟﺼﻔﺎت
Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya. (13)
Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka
sangat menghinakan. (14)
Dan mereka berkata, “Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. (15)
Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi
tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali)?.
(16)
Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan
pula) ?”. (17)
Katakanlah, “Ya, dan kamu akan terhina”. (18)
Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja,
maka tiba-tiba mereka melihatnya. (19) [QS. Ash-Shaaffaat : 13-19]

ﺔﹶﻐﻀﺎ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻘﹾﻨﺔﹰ ﻓﹶﺨﻐﻀﻠﹶﻘﹶﺔﹶ ﻣﺎ ﺍﹾﻟﻌﻠﹶﻘﹾﻨﻠﹶﻘﹶﺔﹰ ﻓﹶﺨﻄﹾﻔﹶﺔﹶ ﻋﺎ ﺍﻟّﻨﻠﹶﻘﹾﻨ ﺧﺛﹸـ ّﻢ
ُ ﺍﷲﻙﺎﺭﺒ ﻓﹶﺘ،ﺮﻠﹾﻘﹰﺎ ﺍٰﺧ ﺧﺄﹾﻧٰﻪﺸ ﺍﹶﻧﺎ ﺛﹸـ ّﻢﻤ ﻟﹶﺤﻈٰﻢﺎ ﺍﹾﻟﻌﻧﻮﺎ ﻓﹶﻜﹶﺴﻈٰﻤﻋ
( ﺛﹸـ ّﻢ١٥)ﻥﹶﻮّﻴﹺﺘ ﻟﹶﻤﻚ ﺫٰﻟﺪﻌ ﺑﻜﹸﻢّﻧ ﺍ( ﺛﹸـ ّﻢ١٤)ﻦﻴﻘ ﺍﹾﳋﹶﺎﻟﻦﺴﺍﹶﺣ
١٦-١٤:( اﳌﺆﻣﻨﻮن١٦).ﻥﹶﺜﹸﻮﻌﺒ ﺗﺔﻴٰﻤ ﺍﹾﻟﻘﻡﻳﻮ ﻜﹸﻢّﻧﺍ
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Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah
itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan
tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging.
Kemudian Kami jadikan dia makhluq yang (berbentuk) lain. Maka Maha
Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik (14). Kemudian, sesudah itu,
sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. (15) Kemudian,
sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari quburmu) di hari
qiyamat. (16) [QS. Mukminuun : 14-16]

ﻦ ﻣ ﻠﹶﻘﹾﻨٰﻜﹸﻢّﺎ ﺧﻧ ﻓﹶﺎﺚﻌ ﺍﹾﻟﺒﻦﻳﺐﹴ ﻣﻲ ﺭ  ﻓﻢﺘﻥﹾ ﻛﹸﻨ ﺍّﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨّﻳﻬﻱٰ ٓ◌ﺍﹶ
ﺮﹺّﻏﹶﻴ ﻭﻠﹶّﻘﹶﺔﺨ ﻣﺔﻐﻀ ﻣﻦّ ﻣ ﺛﹸـﻢﻠﹶﻘﹶﺔ ﻋﻦّ ﻣ ﺛﹸـﻢﻄﹾﻔﹶﺔ ﻧﻦّ ﻣﺍﺏﹴ ﺛﹸـﻢﺮﺗ
ّﻰﻤّﺴﻞﹴ ﻣﻝٰ ٓ◌ﻯ ﺍﹶﺟﺂﺀُ ﺍﺸﺎ ﻧﺎﻡﹺ ﻣﺣﻰ ﺍﹾﻻﹶﺭّ ﻓﺮﻘﻧ ﻭ، ﻟﹶﻜﹸﻢﻦﻴﺒّﻨ ﻟﻠﹶّﻘﹶﺔﺨﻣ
ﻓﹼٰﻰﻮّﻳﺘ ّﻦ ﻣ ﹸﻜﻢﻨﻣ ﻭ،ّﻛﹸﻢﺪﺁ ﺍﹶﺷﻮﻠﹸﻐﺒﺘّ ﻟﻔﹾﻠﹰﺎ ﺛﹸـﻢ ﻃﻜﹸﻢﺮﹺﺟﺨّ ﻧﺛﹸـﻢ
،ﺌﹰﺎﻴﻠﹾﻢﹴ ﺷ ﻋﺪﻌ ﺑﻦ ﻣﻠﹶﻢﻳﻌ ﻠﹶﺎﻜﹶﻴﺮﹺ ﻟﻤﺫﹶﻝﹺ ﺍﹾﻟﻌﻝٰ ٓ◌ﻯ ﺍﹶﺭّ ﺍﺩّﻳﺮ ّﻦ ﻣﻜﹸﻢﻨﻣﻭ
ﺖﺑﺭ ﻭّﺕﺰﺘﺂﺀَ ﺍﻫﺎ ﺍﻟﹾﻤﻬﻠﹶﻴﺎ ﻋﻟﹾﻨﺰﺫﹶﺁ ﺍﹶﻧﺓﹰ ﻓﹶﺎﺪﺎﻣ ﻫﺽﻯ ﺍﹾﻻﹶﺭﺮﺗﻭ
ّﳊﻖ
 ﺍﹾ ﹶﻮ ﺑﹺﺎﹶﻥﹶّ ﺍﷲَ ﻫﻚ( ﺫٰﻟ٥)ﺞﹴـﻬﹺﻴﺝﹴ ﺑﻭ ﻛﹸﻞﱢ ﺯﻦ ﻣﺖﺘﺒﺍﹶﻧﻭ
ّﹶﺍﻥﹶ( ﻭ٦)ﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠٰﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻪ ﻋ
ٗﺗٰﻰ ﻭﺍﻧﻮﻴﹺﻰ ﺍﻟﹾﻤﻳﺤ ﻪ
ٗﻭﺍﻧ
(٧)ﺭﹺﻮﻰ ﺍﹾﻟﻘﹸﺒ ﻓﻦﺚﹸ ﻣﻌﻳﺒ َﺍﹶﻥﹶّ ﺍﷲﺎ ﻭﻬﻴ ﻓﻳﺐﺔﹲ ﻟﱠﺎ ﺭﻴﺔﹶ ﺍٰﺗّﺎﻋﺍﻟﺴ

kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan
berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara
kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara 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 itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhtumbuhan yang indah. (5)
Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan
sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan
sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala suatu, (6)
dan sesungguhnya hari qiyamat itu pastilah datang, tak ada keraguan
padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam
qubur. (7) [QS. Al-Hajj : 5-7]
Walloohu a’lam
~oO[ @ ]Oo~

٧-٥:اﳊﺞ
Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari qubur),
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,
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