
                                                                                                           http://www.kanam21.co.cc

BAB X

SURGA DAN NERAKA SERTA PENGHUNINYA

1. Neraka dan Tingkatan-Tingkatannya

Neraka itu berwujud api, bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu-batuan, yang menjaga adalah malaikat yang angkuh 

dan sangat kejam, dan tidak pernah durhaka kepada Allah serta 

selalu menjalankan segala perintah Allah.

Neraka ada 7 macam, ketujuh neraka tersebut tidak 

berjajar (bersebelahan) melainkan bertingkat-tingkat, yang 

paling atas adalah neraka Jahanam, urut-urutannya adalah 

sebagai berikut

1. Jahanam, lebih panas 70 kali lipat dari api di dunia

2. Sa'ir, lebih panas 70 kali lipat dari nerakan Jahanam

3. Huthamah, lebih panas 70 kali lipat dari neraka Sa'ir

4. Lazha, lebih panas 70 kali lipat dari neraka Huthamah

5. Saqar, lebih panas 70 kali lipat dari neraka Lazha

6. Jahim, lebih panas 70 kali lipat dari neraka Saqar

7. Hawiyah, lebih panas 70 kali lipat dari neraka Jahim.

Neraka Hawiyah adalah neraka yang paling bawah,

lebih panas dari neraka Jahanam 490 kali lipat. Seandainya api 
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dari neraka Jahanam diambil sebesar biji kemiri dan digantung 

di antara langit dan bumi, maka langit bumi akan meleieh sebab 

panas api neraka Jahanam yang sebesar biji kemiri tersebut.

2. Penggiringan Orang Kafir Ke Neraka Jahanam

Setelah orang-orang kafir menangis selama 40 tahun, lalu 

mereka digiring oleh Malaikat Zabaniyah (juru siksa neraka) 

menuju neraka Jahanam, mereka dikumpulkan

bersama teman-teman syetan dan bersama kelompoknya 

sendiri-sendiri. Mulai saat itu, rasa bingung, nelangsa 

(merana) dan rasa takut yang tiada terkira semakin terlihat pada 

wajah mereka, wajahnya pucat bagaikari mayat yang akan 

membusuk, berubah menjadi hitam, matanya melotot, orang-

orang yang melihatnya pasti merasa takut dan jijik.

Orang-orang munafik dan orarig yang durhaka digiring ke 

neraka bersama-sama Raja Fir'aun dan akan menempati neraka 

Hawiyah. Orang musyrik digiring ke neraka dan akan 

menempati neraka Jahim. Orang yang menyembah berhala 

digiring ke neraka dan akan menempati neraka Saqar. Orang 

yang dengki dan suka menganiaya pada orang yang tak berdosa 

digiring ke neraka dan akan menempati neraka Lazha jadi 

temannya Qabil. Orang yang selalu menghalang-halangi 
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kemajuan agama Islam akan digiring ke neraka dan menjadi 

teman Ka'ab bin Al-Asyraf, berkumpul dengan orang Yahudi 

di neraka Huthamah. Orang yang tidak beriman kepada para 

Rasul (utusan Allah) digiring ke neraka menjadi teman Abu 

Jahal, berkumpul dengan orang-orang Nasrani di neraka Sa'ir. 

Orang yang menghinakan dan menyepelekan pada orang yang 

tidak punya (fakir miskin), akan menjadi teman Walid bin 

Mughirah, orang ahli musik, gitar, biola dan sebagainya akan 

menjadi teman Imru'ul Qois lalu digiring ke neraka Jahanam. Hal 

ini sebagaimana firman Allah:

یَْوَم نَْدُعو ُكلَّ أُنَاٍس بِإَِماِمِھْم 

      Pada  suatu  hari Kami panggil  setiap orang dengan pemimpin-

pemimpin    

      mereka." (QS. Bani Israil: 71)

َوِسیَق الَِّذیَن َكفَُروا إِلَٰى َجَھنََّم ُزَمًرا

      berombong-rombongan." (QS. Az-Zumar: 71)

لََھا َسْبَھةُ اَْبَواٍب لُِكلِّ بَاٍب ِمْنُھْم ُجْزٌءَمْقُسومٌ 

"Neraka mempunyai tujuh buah pintu, setiap pintu terdiri dari 

bagian yang  terpisah-pisah."

3. Siksaan bagi Ahli Neraka
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Rasulullah SAW. bersabda: Di antara kemiskinan yang dialami 

ahli neraka adalah saat Allah menciptakan gunung Shu'ud, ahli 

neraka merangkak naik ke gunung tersebut, maksudnya ingin 

keluar menyelamatkan diri dari api neraka, mereka berjalan 

menggunakan kepalanya selama seribu tahun barulah sampai ke 

puncak gunung, seteiah sampai di puncak gunung dan merasa 

bisa selamat dari api neraka, tapi mereka malah dilemparkan 

oleh gunung tersebut ke dasar jurang neraka Jahanam, mereka 

menyesal sekali. Maka bagi ahli neraka tidak ada tempat 

melarikan diri dari api neraka, ketika mereka mencoba 

menghindari api, api tersebut pasti akan terus mendatangi 

mereka.

Rasulullah Saw. bersabda: "Ahli neraka itu hangus 

wajahnya, gelap penglihatannya dan hilang akalnya. Kepala 

mereka bentuknya seperti kubah, badan-badan mereka 

seperti gunung, matanya melotot, tinggi mereka seperti 

gunung dan rambut mereka berdiri seperti bambu. Mereka 

tidak mati dan tidak pula hidup. Setiap penghuni neraka 

mempunyai 70 kulit, dari kulit yang satu ke kulit yang lain 

terdapat 7 lapis dari api neraka, perut mereka berisi ulat-ulat 

dari api neraka yang mereka dengar suaranya seperti suara-
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suara hewan buas. Rantai dan belenggu dikalungkan pada 

mereka dan gada dipukulkan pada tubuh mereka, kemudian 

mereka diseret pada wajahnya."  

Rasulullah Saw. bersabda: "Saat-saat yang menyedihkan bagi 

penghuni neraka adalah sewaktu mereka merintih-tintih: 

"'Wahai Tulutn kami, siksa telah meliputi kami." Mereka 

terpenjara di dalam neraka, terbelenggu dervgan belenggu 

neraka. Kalau mereka diam tidaklah dikasihi, mereka 

sabarpun tidak akan selamat dan mereka merintih tidak 

memperoleh perhatian. Mereka digandeng bersama-sama di 

dalam penjara yang kekal serta diliputi rasa penyesalan. 

Mereka disiksa lama sekali, tempat masuk mereka sangat 

sempit, nanah mereka mengalir terus, aurat mereka terbuka 

dan warna mereka selalu berubah. Orang-orang yang 

durhaka itu berkata: "Ya Tuhan kami, kesesatan telah 

mengalahkan kepada kami, dan kami ini adalah termasuk kaum yang 

sesat. Ya Tuhan kami, hilangkanlah dari kami siksa ini, niscaya 

kami termasuk orang-orang yang beriman."

Rasulullah SAW. bersabda: Saat-saat yang sangat 

menyedihkan bagi ahli neraka adalah ketika mereka 

memanggil Malaikat Malik as. selama 70.000 tahun dan 
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mereka tidak mendapat jawaban. Maka mereka berkata: " Ya 

Tuhan kami, sesungguhnya Malaikat Malik tidak mau 

menjawab kepada kami." Kemudian Allah SWT. berfifman: 

"Waliai Malik, jawablah ahli neraka itu." Lalu Malaikat Malik 

berkata: "Apakah yang kalian inginkan, wahai ahli neraka, orang-

orang yang dimurkai Allah." Maka mereka menjawab: "Wahai 

Malaikat Malik, berilah kami minum agar kami rnerasa puas 

olehnya, karena api telah mebakar daging kami, tulang kami, kulit 

kami, serta telah merobek-robek tulang kami dan telah 

memotong-motong hati kami." Lalu Malaikat Malik memberikan 

kepada mereka minuman air yang mendidih. Pada saat 

minuman itu mereka pegang, maka rontoklah jari-jari mereka. 

Saat air itu telah sampai ke wajah mereka, maka 

berjatuhanlah mata dan pipi mereka. Dan di saat air itu 

masuk ke perut mereka, maka terputuslah usus-usus dan hati 

mereka."

Rasulullah SAW. bersabda: "Saat-saat yang menyedihkan 

bagi ahli neraka adalah ketika mereka rnenginginkan makanan, 

maka didatangkanlah kepada mereka makanan kayu Zaqqum. 

Ketika mereka memakannya maka mendidihlah apa yang ada di 

dalam perut mereka dan otak mereka, serta gusi-gusi 
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mereka. Kemudian keluarlah dari mulut meirefea api yang 

menjilat-jilat dan rontoklah anggota tobuh mereka."

Rasulullah SAW. bersabda: "Saat-saat yang sangat 

menyedihkan bagi ahli neraka adalah ketika dipakaikan 

kepada irtereka pakaian dari cairan tirnah dan tembaga. 

Ketika pakaian itu dipakaikan kepada mereka, maka 

terkelupaslah kulit mereka. Orang-orang yang celaka itu 

berada dalam neraka dalam keadaan buta (tidak bisa 

melihat), bisu (tidak dapat berbicara) dan tuli (tidak dapat 

mendengar).

Bagi manusia,, biasanya kalau merasa lapar pasti akan 

makan, jika tidak punya pakaian (telanjang) pasti ingin 

berpakaian, dan jika mati pasti ingin hidup dan 

memperbanyak amal kebajikan, tapi hal itu tidak berlaku bagi 

ahli neraka. Mulai saat berada di alam kubur, lebih-lebih mulai 

saat berada di Mafshilis Sabil sampai seterusnya, tidak ada 

yang rnereka harapkan kecuali agar bisa mati lalu menjadi 

debtt, dikatakan mati mereka tidak mati, dikatakan hidup 

juga tidak hidup> mereka diam tidak dikasihani, mereka sabar 

tidak akan selamat, dan meratap-ratap juga tidak ditanggapi. 

Mereka meminta hujan selama seribu tahun, setelah turun 
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hujan bukannya hujan air malahan hujan bara api yang 

menjatuhi kepala mereka hingga tembus sampai ke dubur 

mereka. Lalu mereka memohon hujan lagi selama seribu

tahun, hingga ada mendung yang mengganturig, ahli neraka 

mengharap-harap cemas turunnya hujan yang dibawa oleh 

rnendung tersebut. Setelah turun hujan ternyata bukan hujan 

air, malah hujan ular yang menggigit tubuh ahli neraka, 

sekali gigit sakitnya tidak akan hilang selama seribu tahun, 

sebagaimana firman Allah:

ِزْدنَاُھْم َعَذابًا فَْوَق اْلَعَذاِب بَِما َكانُوا یَْقُسقُونَ 

“Kami tambahkan kepada mereka siksaan yang melebihi dari 

siksaan terhadap orang yang berbuat dosa."

Lalu mereka memanggil-manggil Malaikat Malik juru kunci 

neraka. Setelah sampai 40 tahun, Malaikat Malik baru menjawab 

panggilan mereka: "Diamlah kalian, jangan kalian meratap-ratap!" 

Lalu mereka merintih-rintih kepada Allah:

  ِءنَّ ُعْدنَا فَاِءنَّا ظَا لُِمونَ َربَّنَا اَْخِرْجنَا ِمْنھَافَا

"Waاhai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari api neraka, jika kami 

kembali berbuat maksiat niscaya kami termasuk golongan orang-
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orang yang zhalim."

Setelah sampai 14 ribu tahun, Allah Yang Maha Adil 

berfirman:

  اْخَسئُوا فِْیھَا َوَال تَُكلُِّمونَ قَاَل 

"Tenang dan diamlah di dalamnya dan janganlah kamu berbicara 

dengan Aku."

Nabi SAW. bersabda: Demi Allah, setelah ahli neraka 

mendengar firman Allah tersebut, mereka tidak bisa berkata 

apa-apa. Mereka hanya bisa merintih-rintih dan berteriak 

aduh-aduh di dalam neraka yang berkobar-kobar. Suara 

mereka menyerupai suara khimar, mula-mulanya berupa 

teriakan-teriakan dan berakhir dengan rintihan-rintihan. 

Ketika mereka merangkak-rangkak berusaha menghindari api 

neraka, maka mereka digelincirkan pada api neraka seraya 

dikatakan: "Rasakanlah oleh kalian! inilah siksa neraka yang dulu 

kalian dustakan."

Begitulah sebagian dari kemiskinan yang dialami ahli neraka, 

bagaimana kita bisa membayangkan keadaan dan siksaan yang 

dialami oleh ahli neraka yang berada di bawah neraka Jahanam? 
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apalagi yang bertempat di neraka Hawiyah, yaitu neraka yang 

paling bawah dan mereka kekal di

dalamnya. Maka berlarilah kamu kepada  Allah dan 

jauhkanlah dirimu dari api neraka dengan memperbanyak amal 

kebajikan walau hanya dengan memberi sesuap makanan 

pada orang yang kelaparan. Allah SWT. berfirman:

َن بِاْلَغْیبِ  ـٰ ْحَم ْكَر َوَخِشَي الرَّ ْرهُ بَِمْغفَِرٍة إِنََّما تُنِذُر َمِن اتَّبََع الذِّ فَبَشِّ

َوأَْجٍر َكِریمٍ 

"Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-

orang yang man mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan 

Yang Maha Pemurah walaupun dia tiduk melihatnya. Maka berilah 

mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia." 

(QS. Yasin: 11)

4. Umat Muhammad Terbagi Menjadi 3 Golongan

Umat Muhammad (orang yang mati membawa iman dan 

tauhid kepada Allah dari umat Muhammad) di akhirat terbagi 

menjadi 3 golongan:

1.Sepertiga umat Muhammad masuk surga tanpa dihisab

2.Sepertiga umat Muhammad yang berdosa dan lalai, lalu  

mereka dimaafkan.
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3.Sepertiganya datang dengan banyak dosa dan keluputan

sebesar gunung, mereka menerima hukuman di neraka

jahanam, tapi wajahnya tidak hitam (hangus) seperti

orang-orang kafir, dan hukuman tersebut tidak lebih dari 7 

ribu tahun, dan akhimya mereka dimasukkan ke dalam surga 

dengan rahmat Allah dan syafa'at dari Rasulullah SAW.

5. Orang Mukmin Berbondong-Bondong Ke Surga

Orang yang pertama masuk surga yaitu Rasulullah SAW.

Diceritakan bahwa ketika orang mukmin dipisahkan dari orang 

kafir di Mafshilis Sabil, maka para malaikat da tang silih berganti 

sambil memba wa bendera, payung dan pakaian untuk diberikan 

kepada para kekasih Allah yang suci (orang mukmin) yang 

berharap segera diberangkatkan menuju surga. Pada waktu itu 

surga telah dihiasi dengan berbagai macam hiasan yang indah-

indah. Para wildan (anak-anak kecil yang menjadi pelayan di 

surga) yang mempunyai kelincahan yang diumpamakan seperti 

intan mutiara yang bertaburan. Para bidadari juga telah 

berdandan untuk menghormati dan menyambut kedatangan 

para satria linuwih (orang mukmin) di surga.

Baginda Nabi Muhammad SAW. menerima bendera pujian 
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(Liwa'ul Hamdi), semua para nabi, para ulama, para syuhada dan 

shalihin berkumpul dibawah Liwa'ul Hamdi yang dibawa oleh Nabi 

SAW. Sahabat kaum Muhajirin dan para Shiddiqin (orang-orang 

yang jujur) berkumpul dibawah bendera Sayyidina Abu Bakar Ash-

Shidiq ra. Orang yang berbuat adil dan amar ma'ruf nahi munkar 

(mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran) berada 

di bawah benderanya Sayyidina Umar bin Khathab ra. Orang yang 

mendermakan sebagian hartanya untuk jihad fi sabilillah 

(membela agama Allah) berkumpul di bawah benderanya 

Sayyidina Utsman bin Affan ra. Semua para wali berkumpul 

dibawah bendera Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karramallahu 

wajhah. Orang yang mati dianiaya tanpa dosa berkumpul di 

bawah benderanya Sayyidina Husein bin Ali ra. Orang yang ahli 

taubat berkumpul di bawah benderanya Wahsyi. Begitu 

seterusnya, bendera tersebut ada 313 macam.

Lalu mereka secara berombongan diberangkatkan menuju 

surga dan meiewati padang-padang yang luas, dalam padang 

tersebut ada pepohonan yang bermacam-macam jenisnya, 

buahnya banyak sekali, bunga-bunganya bermekaran, pada 

pepohonan tersebut terdapat burung-burung yang berkicau 

merdu sekali, suaranya nyaring, bila didengarkan bagaikan suara 
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alunan musik yang menggema, di antara pepohonan tersebut 

terdapat sumber mata air, airnya bening dan bersih, lalu ahli 

surga minum air tersebut, sehingga hati mereka menjadi bersih 

dan hilang sifat madzmumah (tercela) dari hati mereka.

Setelah itu mereka menaiki Buraq (sejenis hewan yang 

bertubuh seperti kuda, kepala dan wajahnya seperti manusia, 

mempunyai sayap, langkahnya adalah sejauh penglihatan), lalu 

mereka terbang menuju surga. Para penjaga pintu surga 

memberikan salam penghormatan kepada mereka sambil menabur-

naburkan emas, berlian dan mutiara ke arah kepala ahli surga, lalu 

mereka dipertemukan dengan para bidadari dan duduk bersama 

mereka bagaikan pengantin baru, di surga mereka kekal abadi dan 

tidak pernah mati.

6. Macam-Macam Kenikmatan Surga

Ahli surga itu gagah-gagah dan perawakannya tampan-tampan, 

tingginya sama dengan Nabi Adam, umurnya rata-rata seperti 

Nabi Isa (muda belia), suaranya merdu seperti Nabi Dawud, 

budi pekertinya seperti Baginda Nabi Muhammad Saw.

Orang lelaki diberikan kekuatan dalam makan, minum, danjima' 

(bersetubuh) seratus kali lipat kekuatan mereka di dunia dan 
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tidak mempunyai rasa letih, mereka tidak punya rambut kecuali 

alis dan bulu mata, mereka tidak pernah kencing dan buang air 

besar, tidak meludah dan tidak ingusan, tidak pernah berkutu, 

tubuhnya mulus-mulus (putih bersih), tidak ada lumpur dan 

tidak punya kotoran, mau makan dan minum sudah tersedia 

tanpa harus memasak terlebih dahulu.

Setiap satu orang mempunyai pakaian 70 macam, setiap satu 

pakaian bisa berubah-ubah 70 kali dalam waktu satu jam, tidak 

ada permusuhan dan kesombongan di antara mereka baik 

dalam hati maupun jiwa raganya, sehingga daging, kulit dan 

tulang sumsum mereka semua merasakan kenikmatan surga, 

terhormat dan mulia tanpa mah, tanpa sakit tanpa ada duka 

selama-lamanya.

7. Pintu Surga dan Macam-Macamnya

Ibnu Abbas ra. berkata: Surga mempunyai 8 buah pintu; yang 

pertama untuk para Nabi, para rasul, para syuhada dan para 

dermawan. Pintu kedua untuk orang yang menjalankan shalat 

dengan menyempurnakan syarat rukunnya. Pintu ketiga untuk 

orang yang selalu memberikan kewajiban zakatnya. Pintu keempat 

untuk orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Pintu kelima untuk 

orang yang tidak pernah mengumbar hawa nafsu dan 
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syahwatnya. Pintu keenam untuk orang yang menjalankan 

ibadah haji dan umrah. Pintu ketujuh untuk orang yang berjihad 

membela agama Allah. Dan pintu kedelapan untuk orang yang 

takut kepada Allah serta ahli berbuat amal kebajikan.

Macam-macam surga ada 8 macam, yaitu: 1) Darul Jalal, 

yaitu surga yang terbuat dari mutiara yang putih. 2) Darus 

Salam, yaitu surga yang terbuat dari yaqut merah. 3) Jannatul 

Ma'wa, yaitu surga yang terbuat dari zabarjud yang hijau. 4) 

Jannatul Khuldi, yaitu surga yang terbuat dari dari marjan 

yang berwarna merah dan kuning. 5) Jaimatun Na'im, yaitu 

surga yang terbuat dari perak putih. 6) JannatuI Firftus, 

yaitu surga yang terbuat dari emas merah. 7) Jannahl 'Adn, 

yaitu surga yang terbuat dari intan putih. 8) Darul Qatar, yaitu 

surga yang terbuat dari emas merah.

Darul Qarar adalah surga yang paling indah dibandingkan 

dengan surga yang lain. Surga ini mempunyai dua pintu dan dua 

daun pintu, satu daun pintu terbuat dari emas, dan yang satunya 

terbuat dari perak. Jarak antara setiap pintu adalah 

sebagaimana jarak antara bumi dan langit. Adapun bangunan 

yang ada di dalamnya terbuat dari bata emas dan bata perak, 

tanahnya dari misik, debunya dari anbar, rumputnya dari 
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za'faran, kerikilnya dari mutiara, istana-istananya yaqut dan 

pintunya dari jauhar.

8. Sungai-Sungai di Surga

Di dalam surga terdapat sungai yang airnya jernih, sungai 

susu, sungai arak, sungai Madu, sungai Rahmat, sungai Kautsar, 

Sungai Kafur, sungai Tasnim, sungai Salsabil, sungai Rahiqul 

Makhtum dan Iain-lain. Semua aliran sungai tersebut tidak 

menakutkan (mengerikan), tapi malah menyenangkan hati 

orang yang memandang.

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Pada malam 

aku di jalankan (isra') ke langit, telah diperlihatkan kepadaku 

seluruh surga, maka aku melihat 4 buah sungai, yang pertama 

sungai dari air yang tidak berubah warnanya, kedua sungai dari 

susu yang tidak pernah berubah rasanya, dan ketiga sungai 

dari arak (khamer) dan yang keempat sungai dari madu yang 

sangat bening. Sebagaimana firman Allah SWT.:

ن لَّبٍَن لَّْم یَتََغیَّْر  اٍء َغْیِر آِسٍن َوأَْنَھاٌر مِّ ن مَّ فِیَھا أَْنَھاٌر مِّ

ْن َعَسٍل  ْن َخْمٍر لَّذٍَّة لِّلشَّاِربِیَن َوأَْنَھاٌر مِّ طَْعُمھُ َوأَْنَھاٌر مِّ

َصفًّى بِِّھمْ َولَُھمْ ۖ◌   مُّ ن رَّ ۖ◌   فِیَھا ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َوَمْغفَِرةٌ مِّ
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َكَمْن ُھَو َخالٌِد فِي النَّاِر َوُسقُوا َماًء َحِمیًما فَقَطََّع أَْمَعاَءُھمْ 

"Yang di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang tidak 

berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak 

berubah rasanya, sungai-sungai dari khamer yang lezat rasanya 

bagi orang yang meminumnya dan sungai-sungai dari madu yang 

bersih dan jernih." (QS. Muhammad: 15).

Allah SWT. memberi minum kepada ahli-ahli surga itu 

dengan air surga pada hari Sabtu, memberi minum dengan madu 

surga pada hari Ahad, memberi minum dengan susu surga pada 

hari Senin, dan memberi minum dengan arak pada hari Selasa. 

Di saat mereka minum, mabuklah mereka lalu terbanglah ahli 

surga itu selama seribu tahun hingga

mereka berhenti pada suatu gunung yang besar yang terbuat dari 

kasturi yang harum semerbak baunya dan sungai Salsabil 

mengalir di bawahnya. Maka minumlah mereka pada sungai itu 

tepat pada hari Rabu.

Kemudian terbanglah mereka selama seribu tahun hingga 

berhenti pada suatu istana yang indah di dalamnya terdapat 

ranjang-ranjang yang tinggi, dan beberapa gelas yang sudah 

disediakan sebagaimana yang sudah diterangkan dalam Al-Qur'an. 



                                                                                                           http://www.kanam21.co.cc

Maka duduklah setiap orang dari mereka di atas ranjang, lalu 

datanglah pada mereka minuman Zanzabil, kemudian mereka 

meminumnya tepat pada hari Kamis.

Setelah itu mereka dihujani oleh awan yang putih selama 

seribu tahun, sehingga mereka sampai ke tempat duduknya orang 

yang benar, pada hari itu tepat pada hari Jum'at, mereka duduk 

di atas hidangan yang kekal abadi dan turunlah pada mereka 

minuman Rahiqum Makhtum, yang ditutupi dengan misik. Kemudian 

mereka membuka tutup tersebut dan mereka meminumnya. 

Nabi SAW. bersabda: "Mereka itulah orang-orang yang 

melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan maksiat."

9. Pepohonan di Surga

Pepohonan di surga akarnya berada di atas dan dauri-daunnya 

berada di bawah, pohon tersebut tidak pernah kering, layu dan 

rontok. Pepohonan di surga akarnya terbuat dari intan, batangnya 

dari yaqut, daunnya dari sundus (sutra yang sangat halus), jika 

tertiup angin melambai-melambai menyenangkan setiap mata yang 

memandang. Ada juga batangnya yang terbuat dari perak, 

dahan-dahannya dari emas dan sebaliknya, serta ada yang 

daunnya berselang-seling ada yang dari emas dan ada yang dari 
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perak. Jika tertiup angin keduanya bertatapan sehingga 

menimbulkan suara gemerincing yang sangat cantik dan membuat 

kita terlena, melebihi suara apapun yang nadanya diatur 

sedemikian rupa. Surga adalah tempat yang kekal abadi, tempat 

berkumpulnya segala macam kenikmatan dan kesenangan, 

terang benderang tanpa matahari dan bulan.

Ka'ab ra. berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW. 

tentang pohon-pohonan di surga. Maka beliau menjawab: 

"Tidak pernah kering dahan-dahannya dan daun-daunnya tidak 

pernah berguguran dan tidak rusak buahnya. Sesungguhnya 

pohon yang paling besar di surga adalah pohon Tliuba, yang 

akarnya terbuat dari intan, batangnya dari yaqut, dahannya 

dari zabarjud dan daun-daunnya dari sutra yang halus. Pohon ini 

memiliki 70.000 cabang, setiap cabang itu menyentuh Arasy 

dan lebih rendah-rendahnya cabang itu berada di langit dunia.

Tidak ada di dalam surga sebuah kamar, tidak ada sebuah 

kubah dan tidak ada bilik kecuali di dalamnya terdapat cabang 

pohon itu, yang bisa mengayomi di atas surga. Pada pohon itu 

mengeluarkanbuah-buahan menurut apa yang dikehendaki oleh 

hati. Bandingan dari pohon itu di dunia adalah matahari, asalnya 

matahari berada di langit tetapi sinarnya sampai ke segala 
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tempat.

Pohon-pohonan di dunia akarnya di bumi dan cabang-

cabangnya berada di udara, karena sesungguhnya dunia ini 

adalah tempat yang fana (rusak). Akan tetapi pohon-pohonan 

yang terdapat di surga tidaklah demikian halnya, akarnya di 

udara dan cabang-cabangnya di bumi. Sebagaimana firman 

Allah SWT.

  اْلَخالِیَةِ قُطُوفَُھا َدانِیَةٌ ُكلُوا َواْشَربُوا َھنِیئًا بَِما أَْسلَْفتُْم فِي اْألَیَّاِم 

" Buah-buahannya dekat. Makan dan minumlah dengan-sedap 

disebabkan amal yang telah kamu kerjakan  pada hari-hari  yang 

telah lalu." (QS. Al-Haqqah: 23-24).

Debu dan tanah di surga terbuat dari minyak misik, anbar dan 

kafur, dan sungai-sungainya terdiri dari susu, madu, arak dan air 

yang sangat jernih, Apabiia angin bertiup menerpa dedaunan, maka 

bersentuhan antara daun satu dengan daun yang lainnya hingga 

menimbulkan suara yang sangat indah (merdu) dan tidak ada yang 

menyamainya.

Dalam sebuah hadits dari Ali ra, Rasulullah SAW. bersabda: 

"Sesungguhnya di dalam surga terdapat suatu pohon, yang di 

bagian atasnya keluar perhiasan dan pada bagian bawahnya keluar 
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kuda yang memiliki sayap yang diberi pelana yang ditaburi dengan 

intan dan yaqut. Kuda tersebut tidak pernah mengeluarkan 

kotoran dan tidak pernah buang air kecil. Adapun yang menaiki 

kuda itu adalah para wali Allah SWT. dan kuda ini akan membawa 

terbang para wali Allah ke surga. Lalu berkatalah orang-orang yang 

berada di bawah mereka:" Wahai Tuhanku, apa yang menyebabkan 

mereka mendapatkan kemulyaan semacam itu ?" Maka Allah 

SWT. menjawab: "Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan 

shalat ketika kalian semua masih tidur (shalat malam), mereka 

berpuasa ketika kalian tidak puasa, mereka berjihad membela 

agama Allah sedangkan kalian semua duduk di sisi istri kalian, dan 

rnereka bersedekah dengan harta mereka di jalan Allah, 

sedangkan kalian semua bakhil (kikir)."

Diriwayatkan dari Nabi SAW. beliau bersabda: "Apakah 

aku tidak pernah menceritakan kepadamu tentang waktu 

(sa'at), yaitu waktu yang serupa dengan waktu yang ada di 

surga. Dia adalah waktu dimana sebelum matahari terbit, 

bayang-bayangnya itu memanjang, rahmatnya saat itu merata 

dan barakahnya saat itu banyak." 

10. Bidadari

Rasulullah SAW. bersabda: "Allah SWT. menciptakan 
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wajah bidadari dari empat warna, yaitu: putih, hijau, kuning, 

merah. Allah menciptakan tubuhnya dari za'faran, misik, 

anbar dan kafur. Rambutnya dari sutra yang halus, mulai dari 

jari-jari kakinya sampai ke lututnya dari za'faran dan 

wewangian, dari kedua lutut sampai payudaranya dari 

misik, dari payudara sampai sampai lehernya dari anbar dan 

dari leher sampai kepalanya terbuat dari kafur. Seandainya 

bidadari itu meludah sekali di dunia, maka jadilah (semua air 

di dunia) ini kasturi. Di dadanya tertulis nama suaminya dan 

nama-nama Allah SWT. Pada setiap tangan dari kedua 

tangannya terdapat sepuluh gelang dari emas, sedangkan 

pada jari-jarinya terdapat sepuluh cincin, dan pada kedua 

kakinya terdapat sepuluh binggal (gelang kaki) dari jauhar 

(permata) dan mutiara."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. beliau berkata: 

Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: "Sesungguhnya di dalam 

surga itu terdapat bidadari-bidadari. Ada yang namanya 

'Aina', ia diciptakan dari empat unsur, yaitu: dari misik 

(kasturi), kafur, anbar dan za'faran, diadoni tanahnya dengan 

air kehidupan. Seluruh bidadari itu sangat merindukan suami-

suami mereka. Andaikata bidadari-bidadari itu meludah sekali 
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saja pada lautan, maka jadi tawarlah iautan tersebut lantaran 

air ludahnya. Dan tertulis pada tengkuk (leher yang sebelah 

bawah)nya: "Barangsiapa yang suka agar dirinya seperti aku, maka 

beramal dengan penuh keta'atan kepada Tuhannya." 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra, beliau berkata: 

Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: "Sesungguhnya ketika 

Allah SWT. menciptakan surga 'Adn, Dia memanggil 

Malaikat Jibril as. s'eraya berfirman kepadanya: "Wahai Jibril, 

berangkatlah engkau ke surga 'Adn dan lihatlah apa yang 

telah aku ciptakan untuk hamba-hamba-Ku dan wali-wali-Ku." 

Maka berangkatlah Malaikat Jibril as. ke surga 'Adn   dan 

mengelilingi surga tersebut. Maka salah seorang bidadari dari 

pernghuni istana-istana surga yang masih perawan dan matanya 

bersinar memuliakannya, lalu bidadari itu tersenyum pada 

Malaikat Jibril, maka jadi teranglah surga 'Adn karena gigi-

giginya. Lalu Malaikat Jibril bersujud, ia menyangka cahaya itu 

berasal dari nur Tuhan Yang Mulia, maka bidadari itu memanggil 

Malaikat Jibril: "Wahai makhluk yang dipercayai Allah, angkatlah 

kepalamu." Maka ia mengangkat kepalanya seraya memandang 

kepada bidadari itu lalu mengucapkan: "Maha Suci Dzat yang 

telah menciptakan engkau." Lalu bidadari itu berkata: "Wahai 



                                                                                                           http://www.kanam21.co.cc

makhluk yang dipercaya Allah, tahukah engkau untuk siapa aku 

diciptakan ?" Malaikat Jibril menjawab: "Tidak" Kemudian 

bidadari itu berkata: "Sesungguhnya aku ini diciptakan oleh Allah 

untuk orang yang memilih ridha Allah SWT. daripada mengumbar 

hawa nafsunya."

Dan diterangkan dalam sebuah hadits: Tidak ada bagi 

seorang hamba yang berpuasa di bulan Ramadhan, keoiali Allah 

menikahkan dia dengan seorang istri dari bidadari yang sangat 

cantik menawan dalam suatu tenda (khimah) dari intan putih yang 

terukii.

Setiap bidadari itu mempunyai 70 pakaian. Setiap 

seorang lelaki itu disediakan 70 ranjang yang terbuat d.ari yaqut 

merah, pada setiap ranjang ierdapat kasur dan setiap kasur 

terdapat seorang bidadari. Setiap bidadari mempunyai 1000 

pelayan yang membawa, setiap pelayan membawa piring-piring 

dari emas, lalu makanlah bidadari tersebut bersama suanimya. 

Semua ini diperuntakkan bagi orang-orang yang berpuasa pada 

bulan Ramadhan, selain amalan yang telah dilakukan pada bulan 

Ramadhan dari kebaikan.

11. Pahala Ru'yah (Melihat Allah SWT)
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Pahala Ru'yah, maksudnya yaitu melihat pada Dzat Allah 

Yang Maha Agung dengan mata kepala sendiri tanpa kinayah 

(penghalang).

Diceritakan: Kendaraan ahli surga adalah Buraq, mereka 

bertamasya dengan mengendarai Buraq, pada suatu saat 

mereka bertamasya melewati gunung gulabatu, di bawah 

gunung tersebut ada sungai dan sumber mata air, gunung 

tersebut ditumbuhi banyak pepohonan, burung-burung yang 

berkicauan, lalu mereka berhenti di gunung tersebut dan 

minum pada sumber mata air dan sungai tersebut lalu 

mendengarkankicauanburung, tiba-tiba dengan kehendak Allah 

burung tersebut datang dihadapan mereka dalam keadaan 

sudah matang (rnasak) dan siap dimakan, lalu mereka makan 

hidangan tersebut. Setelah itu mereka kembali mengendarai 

Buraq hingga mereka melewati gunung Kasturi, sungai Salsabil 

dan Zanzabil yang mengalir di bawah gunung. Pada gunung 

tersebut terdapat banyak istana dan vila, di dalamnya 

terdapat banyak kursi yang terbuat dari yaqut merah. Para 

Nabi dan Rasul duduk dikursi tersebut, lalu para ahli surga 

disuguhi makanan dan minuman yang berada dalam gelas yang 

terbuat dari yaqut, lalu angin bertiup dari bawah gunung, 
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hingga muncul seberkas cahaya yang bersinar silih berganti, di 

tengah-tengah cahaya tersebut ada wadah yang dipenuhi oleh 

minum-minuman yang suci, maka ahli surgapun dipersilahkan 

untuk meminumnya, maka mereka menjawab:

  یَا َربَّنَا َوَعْدتَنَا فِي الدُّ ْنیَا النَّْظَر اِلَي َوْجِھَك الَ ُخلِفَ 

"Waiwi Tuhan kami, Engkau telah berjanji kepada kami saat di 

dunia yaiiu akan melihat pada Dmt-Mu, tiada kliilafpada janji-

Mu."

Maka datanglah sejenis mendung, lalu keluarlah cahaya dari 

dalam mendung tersebut, lalu hijab diangkat, sehingga cahaya 

keelokan Allah Yang Maha Agung terlihat gemerlap dan 

berkilauan pada mata ahli surga tanpa suatu penghalang, para 

ahli surga merasa takjub dan terpesona hingga keluarlah

pujian dari mulut mereka, suara mereka menggema sampai ke 

Arasy. Sebab sangat lezatnya dalam merasakan kenikmatan 

yang paling agung di surga, yaitu melihat cahaya keelokan Allah 

Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemulyaan.

12. Binatang Yang Masuk Surga

Imam Muqatil berkata: Dari bangsa hewan juga ada yang 
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masuk surga, jumlahnya ada 10 (sepuluh), yaitu: 1) Untanya Nabi 

Saleh, 2) Anak sapinya Nabi Ibrahim, 3) Kambing gibasnya 

Nabi Ismail, 4) Sapinya Nabi Musa, 5) Ikan yang memakan Nabi 

Yunus, 6) Khimarnya Nabi Uzair, 7) Semutnya Nabi Sulaiman, 8) 

Burung Hud-hud Nabi Sulaiman, 9) Untanya Nabi Muhammad Saw, 

10) Anjingnya Ashabul Kahfi, anjing tersebut berwarna kuning, di

surga bentuknya berubah menjadi kambing gibas, ia bernama 

Qithmir, ada yang mengatakan bernama Tawarum dan ada 

yang mengatakan bernama Huban. Wallaahu a'lam.


