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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, shalawat dan salam
semoga senantiasa tercurahkan kepada
Rasulullah , keluarga, dan shahabat
beliau, serta orang-orang yang mengikuti
mereka dengan baik sampai akhir zaman.
Salah

satu

di

antara

pokok

keimanan yang harus diyakini oleh setiap
mukmin adalah beriman kepada hari akhir.
Yaitu, beriman kepada segala sesuatu yang
telah dikhabarkan oleh Allah  dan RosulNya  tentang segala kejadian yang dialami
manusia setelah kematiannya.
Tulisan

ini

merupakan

sekilas

pembahasan tentang hakikat kematian dan
peristiwa-peristiwa

yang

berkaitan

dengannya sebagaimana dijelaskan dalam
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Al Qur’an dan hadits-hadits Nabi  yang
shohih.
Semoga dengan tulisan ini semakin
membuka

cakrawala

pemahaman

kita

tentang keimanan kepada hari akhir, dan
semakin memotivasi untuk memperbanyak
amalan sholih sebagai bekal di alam yang
kekal abadi di akhirat kelak. Amin.
Sukoharjo,
5 Dzulhujjah 1441 H
Penulis
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Definisi Kematian
Para ulama’ telah membagi qiyamat
menjadi

dua,

yaitu

qiyamat

shughra

(kiamat kecil) dan qiyamat kubra (kiamat
besar).

Adapun

kiamat

kecil,

yang

dimaksudkan dengannya adalah kematian
setiap manusia ketika datang ajalnya, di
mana dengan kematian tersebut seseorang
berpindah

dari

alam

dunia

ke

alam

akhirat.1
Oleh karena itu, barangsiapa yang
datang kematiannya maka telah terjadi
kiamat atas dirinya, dan telah sampai
waktu yang telah dijanjikan kepadanya.
Disebutkan dalam shahih Bukhari dan
Muslim dari Aisyah -radhiyallahu ‘anha- ia

1

Al Irsyaad ila Shahihil I’tiqaad, hlm. 345
1

berkata : “Beberapa orang a’rabi datang
kepada Nabi  kemudian mereka bertanya
kepada beliau tentang kiamat. Lalu beliau
melihat kepada seorang anak yang paling
muda di antara mereka, kemudian beliau
bersabda :

 الَ يُ ْد ِرُكهُ ا ْْلََرُم َح ىَّت تَ ُق ْوَم َعلَْي ُك ْم،ش َه َذا
ْ ِإِ ْن يَع
اعتُ ُك ْم
َ َس
“Jika

anak

ini

terus

berlangsung

kehidupannya, maka tidaklah ia sampai
pada masa tua kecuali telah datang kiamat
atas kalian.”

2

Yang dimaksudkan dengan kiamat
pada hadits ini adalah meninggalnya orangorang yang ada pada generasi mereka. Dari

2

HR. Bukhari 6030 dan Muslim 5249
2

hadits ini dapat diketahui bahwa kematian
yang dialami seseorang dapat dikatakan
dengan kiamat. Karena, setiap orang yang
mati sesungguhnya ia telah masuk ke
dalam hukum alam akhirat, dan telah
tegak kiamat atasnya.
Syaikh

Shalih

Al

Fauzan

berkata

:

“Permulaan hari akhir adalah kematian.
Oleh

karena

itu,

barangsiapa

yang

meninggal dunia maka ia masuk ke dalam
hari akhir. Barangsiapa yang meninggal
dunia maka telah selesai dunia atasnya dan
masuk ke alam akhirat. Sejak saat itulah
dimulainya

perkara-perkara

dalam kuburnya.”

akhirat

di
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Syarh Ad Durratul Mudhiyyah fi ‘Aqdi Ahlil Firqatil
Mardhiyyah, hlm. 161
3
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Kematian Pasti Datang
Kematian pasti akan dialami oleh
setiap

makhluk

dalamnya

hidup,

manusia.

termasuk

Tidak

ada

di
satu

makhluk pun yang hidup kecuali pasti
akan datang waktu kematiannya. Hal ini
sebagaimana yang telah difirmankan oleh
Allah  :

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙ
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan
mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat
sajalah disempurnakan pahalamu.
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