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BAB VIII 

KELUARNYA API

1. Keluarnya Bediding (Hawa yang Dingin)

Setelah Al-Qur'an musnah, tidak berapa lama terjadi masa 

bediding, lamanya antara satu musim semi.

Disebutkan dalam Hamisy Nashaihud Diniyah, dalam sastra 

Arab Bediding disebut Riihun Baaridah (Hawa yang dingin), ada 

juga bangsa Arab yang menamakan Riihun Thayyibah yang 

artinya angin yang halus (sepoi-sepoi), ada juga yang mengartikan 

Bau yang Wangi. Maka dari kedua kata tersebut (Riihun Baaridah 

dan Riihun Thayyibah) dapat kami simpulkan bahwa pada masa 

Bediding besok juga ada bau yang wangi, Bediding dan bau wangi 

tersebut keluar dari negeri Syam (Syiria).

Mulai masa keluarnya Bediding atau adanya bau wangi 

tersebut, orang mukmin baik pria maupun wanita walau diapit 

oleh gunung atau dimana saja berada semua menjadi mati sebab 

diliputi oleh suasana bediding tersebut

2. Keluarnya Api di Hadramaut (Yaman)

Setelah semua orang mukmin mati dan yang yang tersisa 

tinggal orang kafir, syetan menyamar jadi manusia dan mengajak 
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menyembah berhala, orang-orang tidak ada yang mempunyai 

peri kernanusiaan, perilakunya seperti hewan, mereka berzina 

disepartjang jalan, tidak ada yang berkata Allah-Allah.

Lalu keluarlah api dari jazirah Arab sebelah selatan 

(ditengah-tengah kota Aden - Yaman), waqila dari jurang 

Barrahut di daerah Hadramaut.

Dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Umar, Rasulullah 

SAW. bersabda:

نَاٌر ِمْن َحْضَرَمْوٍت اَْو ِمْن نَْخِو َحْضَرَمْوٍت قَْبَل یَْوَم َستَْخُرُج 

اْلقِیَاَمِة تَْحُشُرالنَّاَس قَالُوا یَا َرُسوَل هللاِ فََما تَاْءُمُرنَا ؟ قاََل َعلَْیُكْم 

بِاالشَّامِ 

"Akan keluar api dari Hadramaut atau dari sekitar Hadramaut 

yang akan mengumpulkan manusia sebelum datangnya hari 

kiamat. Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, apakah yang 

harus kami kerjakan?" Nabi bersabda: Tetap (berkumpullah) 

kalian berada di Syam."  

     Api tersebut untuk mengumpulkan makhluk ke negeri Syam, 

lamanya 8 hari 8 malam. Jika waktu malam berhenti tapi lebih 

panas dari siang hari, menjelang dhuhur juga berhenti, 
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jalannya seperti onta, suaranya bergemuruh bagaikan guruh 

dan bagai kilat yang menyambar, api tersebut sangat 

ganas, apa yang dilewati pasti habis dimakan api tersebut.

3. Hancurnya Alam

Lalu Allah Yang Maha Agung memerintahkan Malaikat 

Israfil untuk meniup sangkakala, yang dinamakan Nafkhatul 

Ula (tiupan awal) yaitu tiupan yang mengagetkan dan mematikan.

Dikatakan, setelah sangkakala ditiup oleh Malaikat Israfil, 

semua makhluk menjadi pingsan sebab terkejut dengan datangnya 

badai yang sangat besar, yaitu badai hari kiamat. Bumi 

bergoncang, langit runtuh, bintang-bintang berguguran, laut 

utara bertabrakan dengan laut selatan, gunung-gunung berjalan 

dan bertabrakan, bumi bergoncang semakin keras, sinar 

matahari meredup, duniapun menjadi hancur, semua yang 

bernyawa mati kecuali Dzat Allah yang kekal abadi.Bumi yang 

tadinya berupa lautan dan gunung-gunung menjadi dataran 

yang rata dengan tanah, hal ini terjadi selama 40 tahun, 

tamatlah sudah riwayat alam semesta. Dalam surat Al-Kahfi 

ayat 47 Allah SWT. berfirman:

َویَْوَم نَُسیُِّر اْلِجبَاَل َوتََرى اْألَْرَض بَاِرَزةً َوَحَشْرنَاُھْم فَلَْم نَُغاِدْر 
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ُھْم أََحًداِمنْ 

"Dan (ingatlali) akan liari (yang ketika itu) Kami perjalankan 

gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi ini datar dan Kami 

kumpulkan seluruh manusia, dan tidak Kami tinggalkan seorangpun 

dari mereka."

Dan firman Allah SWT. dalam surat An-Naml ayat 87 - 88:

وِر فَفَِزَع َمن فِي السََّماَواِت َوَمن فِي  َویَْوَم یُنفَُخ فِي الصُّ

ھُ َوُكلٌّ أَتَْوهُ َداِخِریَن  َوتََرى اْلِجبَاَل ﴾٨٧﴿اْألَْرِض إِالَّ َمن َشاَء اللـَّ

ِھ الَِّذي أَْتقََن ُكلَّ ُصْنَع تَْحَسبَُھا َجاِمَدةً َوِھَي تَُمرُّ َمرَّ السََّحابِ  اللـَّ

إِنَّھُ َخبِیٌر بَِما تَْفَعلُونَ َشْيءٍ 

"Dan (ingatlali) nan (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlali 

segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa 

yang dikehendaki oleh Allah dan semua mereka datang mengliadap-

Nya dengan merendahkan diri. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, 

kamu sangka dia di tempatnya, padalial dia berjalan seperti 

jalannya auwn. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan 

kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Malm Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan."
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BAB IX

HARI KIAMAT DAN TAHAPAN-TAHAPANNYA

1. Hari Kebangkitan Para Makhluk

Setelah semua makhluk binasa, bumi rata dengan tanah dan 

tidak berpenghuni selama kurang lebih 40 tahun, maka turunlah 

hujan selama 40 hari, airnya seperti niani (sperma) orang laki-

laki.

Setelah itu jasad semua mafehluk tumbuh dari dalam tanah 

seperti tumbuhnya sayur-sayuran pada musim hujan, tapi belum 

punya ruh (nyawa). Kemudian Allah mengidupkan Malaikat Israfil 

dan memerintahkannya untuk meniup sangkakala, yang 

dinamakan Nafkhatul Ba'ats (tiupan yang membangkitkan 

makhluk dari kuburnya). Lalu semua makhluk bangun dari kubur 

mereka masing-masing, tapi mereka masih lemah dan belum 

mempunyai daya (kekuatan) apa-apa, seperti bayi yang baru 

dilahirkan dari rahim ibunya, bangkitnya para makhluk dari kubur 

inilah yang dinamakan hari kiamat.

Mulai saat itulah manusia berada di pelataran hari kiamat 

dan memasuki tahapan-tahapan kehidupan akhirat. Pada hari 

kiamat tersebut manusia, jin, syetan dan binatang dikumpulkan 

menjadi saru di padang mahsyar.
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Menurut suatu riwayat, di padang mahsyar tersebut semua 

makhluk dikelilingi oleh api, matahari tepat berada di atas 

kepala mereka, panasnya tiada terkira, tiada tempat bernaung 

kecuali di bawah naungan Arasy, tapi yang mendapat naungan 

Arasy itu hanya 7 orang, yaitu:

1. Hakim yang adil

2. Orang yang beribadah kepada Allah sejak usia muda.

3. Orang yang selalu shalat berjamaah di masjid/mushola.

4. Dua orang yang saling mengasihi karena Allah.

5. Qrang yang dermawan kepada siapa saja (tanpa pandang

lawan atau kawan)

6. Chang yang tidak pernah berbuat zina

7. Orang yang siang malam mengalir air matanya karena

takut akan siksaan Allah SWT.

Di padang mahsyar tersebut susah dan payah yang dialami 

manusia tiada terkira, semua manusia berlari ke sana kemari 

memohon syafaat kepada para Nabi, karena tidak tahan dengan 

hawa yang panas, lapar dan dahaga, banyak yang bermandikan 

keringat sebab rasa takutnya kepada Allah Yang Maha Agung, tapi 

para Nabi semua tidak ada yang dapat memberi syafa'at, karena 
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mengurusi diri sendiri saja mereka merasa kerepotan, kecuali 

Nabi Muhammad SAW. yang akan memberi syafa'at kepada para 

umatnya yang beriman dan mentauludkan Allah SWT.

2. Hisab (Penghitungan Amal)

Setelah itu para manusia didatangkan pada tempat zltulnuih 

(tempat yang gelap gulita) dan selanjutnya menuju tahapan hisab 

(perhitungan amal). Pada tahap hisab (perhitungan amal), para 

makhluk akan ditanya ten tang sepuluh perkara dengan urutan 

sebagai berikut:

1. Tentang shalat dan zakatnya

2.Tentang hawa nafsunya

3. Tentang berbakti kepada kedua orang tua

4. Tentang merawat istri dan keluarganya

5. Tentang amal kebajikan yang dikerjakan

6. Tingkah laku terhadap tetangga dan saudara

7. Tentang silaturrahim (menyambung tali persaudaraan)

8. Tentang sifat dengki (srei) dan ghibah

9. Tentang amar ma'ruf nahi munkar

10. Tentang sifat prasangka buruk, adu domba, dan sumpah palsu.

Jika jawabannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah, maka 
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mereka bisa langsung meneruskan perjalanannya. Oraiag-orang 

kafir dan munaf iq berhenti di padang mahsyar yang gelap gulita 

(zhulrnah) dan dihisab disitu selarna kurang lebih 12 ribu tahun.

3. Menerima Buku Catalan Amalnya

Kemudian mereka didatangkan pada tempat terbukanya 

wadi, disitu mereka menerima buku catatan amalnya. Di antara 

mereka ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan 

dan wajahnya putih bersinar, ada yang menerima dengan tangan 

kiri dan wajahnya berwarna hitam, dan ada lagi yang 

menerimanya dari belakang punggungnya.

Orang yang putih wajahnya yaitu orang mukmin yang akan kekal 

dalam rahmat Allah (di surga), sedangkan orang yang hitam 

wajahnya yaitu orang kafir dan munafik yang akan menerima siksa 

Allah di neraka sebagai balasan atas segala amal perbuatannya. 

Lalu mereka semua membaca buku catatan amalnya masing-masing 

dan merasa terkejut karena semua amal perbuatannya saat di 

dunia tercatat semua tanpa ada satupun yang ketinggalan, baik 

itu amal baik maupun amal buruk.

Pada waktu itu tidak ada makhluk yang bisa mengelak 

(menghindar), karena selain bertempat di alam yang haq (alam 

akhirat), lisan mereka terbungkam, semua anggota menceritakan 
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atas apa yang telah mereka perbuat di dunia, tempat dan zaman 

(waktu) juga menjadi saksi atas perbuatan mereka, mereka merasa 

takut, sangat wira'i dan merasa bersalah. Orang kafir dan 

munafiq berada di tempat terbukanya wadi tersebut selama 

seribu tahun.

4. Penimbangan Amal Manusia

Setelah itu manusia didatangkan pada Mizan (neraca amal) 

untuk ditimbang amal perbuatannya, jika amal kebajikannya 

lebih berat dari amal kejelekennya, berarti ia akan masuk surga. 

Jika amal perbuatannya sama atau

seimbang dengan amal jeleknya, maka akan menunggu putusan 

di gunung A'raf yang berada di antara surga dan neraka, dan 

akhirnya ia akan masuk surga dengan rahmat Allah. Jika amal 

jeleknya lebih berat daripada amal baiknya, maka ia akan 

menerima hukuman, orang kafir dan munafik tersebut berhenti 

pada tempat mizan selama seribu tahun.

Dalam suatu riwayat dikatakan: Ketika amal perbuatan 

manusia ditimbang, para manusia diperintah oleh Allah untuk 

melihatnya, amal mereka ditimbang satu persatu tanpa ada yang 

luput satupun, melihat sangat banyaknya jumlah manusia itu 

menurut akal adalah sesuatu yang tidak mungkin, tapi tiada 
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hal yang tidak mungkin bagi Allah.

5. Melewati Shirath (Jembatan yang membentang di atas 

Neraka)

Setelah amal seluruh manusia ditimbang pada Mizan, para 

manusia didatangkan pada Shirath yaitu jembatan yang 

membentang di atas neraka Jahanam dan sangat licin sekali, ia 

lebih lembut dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang, 

Shirath tersebut bergoyang kesana kemari bagaikan perahu 

yang dihantam ombak.

Dalam Tafsir Yasin Hamami disebutkan bahwa bentuk 

shirath tersebut awalnya menanjak, lalu menurun dan setelah 

itu mendatar.

Sedang dalam kitab Daqaaiqul Akhbar dikatakan bahwa 

shirath itu mempunyai 7 gardu (pos), yang setiap gardu (pos) 

jaraknya adalah sekitar perjalanan 3000 tahun, seribu tahun 

berupa tanjakan yang tinggi, seribu tahun berupa dataran dan 

seribu tahun berupa lereng yang curam. Setiap pos mempunyai 7 

cabang yang ujungnya bagaikan panah yang tajam, pada setiap 

cabang manusia akan ditanya tentang perintah-perintah Allah:

- Pada pos pertama ditanya tentang keimanan,
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- pada pos kedua ditanya tentang shalat,

- pada pos ketiga ditanya tentang zakat, 

- pada pos keempat ditanya tentang puasa,

- pada pos kelima ditanya tentang haji dan umrah,

- pada pos keenam ditanya tentang wudhu dan mandi junub,

- dan pada pos ketujuh ditanya tentang bakti kepada orangtua

dan menyambung tali silaturrrahim.

Jika pada setiap pos, seorang makhluk dapat lolos dari 

pertanyaan tersebut, maka ia dapat melanjutkan perjalanan 

menuju pos selanjutnya, tetapi jika ia tidak lolos dari 

pertanyaan tersebut, maka ia akan dilemparkan ke dalam 

neraka Jahanam.

Sedangkan dalam kitab Mizanul Kubra lisy-Sya'rani 

disebutkan bahwa Shirath tersebut digambarkan ada 2 

macarn, yaitu jembatan bagi orang mukmin yang bentuknya 

mendatar dan jembatan bagi orang kafir yang bentuknya 

menanjak dan menurun.

Pada hakikatnya shirath itu hanya satu macam, tapi bagi para 

manusia terasa berbeda-beda tersebut adalah tergantung 

dari kadar ilmu dan amal seseorang. Begitu juga pada waktu 

melewati shirath keadaan manusia berbeda-beda ada yang 
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melewatinya hanya sekejap mata, ada yang bagaikan angin, 

ada yang bagaikan burung yang terbang, ada yang bagaikan 

larinya kuda, ada yang menaiki kendaraan, ada yang seperti 

berlari, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang 

dilumuri api dan sebagainya, sehingga ada yang berada di atas 

shirath selama 25 ribu atau 70 ribu tahun, semua itu tiada lain 

dikarenakan berbeda-bedanya amal perbuatan manusia.

Pada shirath (jembatan) para makhluk akan ditanya 

mengenai 3 perkara: 1) tentang rukun Islam yang lima, 2) 

tentang wudhu dan mandi, 3) tentang dhulm (perbuatan 

dhalim).

6. Mafshilis Sabil

Setelah semua makhluk melewati tahapan-tahapan hari 

kiamat, lalu mereka di datangkan pada "Mafshilis Sabil" 

yaitu tempat berpisahnya jalan yang menuju surga dan 

neraka. Pada Mafshilis Sabil, orang-orang kafir mendengar 

firman dari Allah:

َواْمتَاُزوا اْلیَْوَم أَیَُّھا اْلُمْجِرُمونَ 

"Dan berpisahlah kamu (dari orang-orang mu'ntin) pada hati ini, 

hai orang-rang yang berbuat jahat." (QS. Yasin: 59)
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      Maksudnya berpisah dari orang mukmin yang baik budi 

pekertinya, dikarena kan orang-orang mukmin tersebut akan 

segera diberangkatkan menuju surga. Setelah orang kafir 

berpisah dengan orang mukmin (yang mulia) mereka semua merasa 

merana, karena tahu nasibnya yang akan menjadi bahan bakar 

neraka, dan mereka menangis selama 40 tahun.

       Pada hari kiamat, rasa cinta dan belas kasihan tidak akan 

bisa menolong pada orang yang dikasihi, seorang anak tidak bisa 

menolong ayahnya, belas kasihan seorang ayah juga tidak bisa 

untuk menolong anaknya. Nabi Adam berpisah dengan 

putranya yang bernama Qabil sebab Qabil itu ahli neraka. Qabil 

berpisah dengan saudara laki-lakinya Habil sebab Qabil ahli 

neraka. Siti Asiyah berpisah dengan suaminya yang bernama 

Fir'aun, sebab Fir'aun ahli neraka. Siti Masyithah yang wafat 

karena digodog dalam bejana juga akan berpisah dengan putra 

Raja Fir'aun yang pernah dirawatnya, karena Siti Masyithah 

adalah kekasih Allah, teman-teman Fir'aun adalah musuh Allah 

dan ahli neraka, dan banyak sekali contoh yang lain.


