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PENGANTAR PENERBIT 

Boleh  jadi,  tak  ada  kata  yang  lebih  menyeramkan  ketimbang  kata  mati.  Bahkan  ketika  kita, 

misalnya, menolak kehidupan (baca: kebangkitan) setelah kematian, kata yang satu ini tetap mengerikan! 

Betapa tidak, kata ini menyuguhkan gambaran kepada kita akan suatu kondisi di mana terjadi pemutusan 

secara total dan tibatiba atas segala sesuatu yang sebelumnya mengikat kita. Ya, ikatan kasih sayang, 

ikatan  percintaan,  ikatan  kekeluargaan,  ikatan  kekerabatan,  ikatan  persahabatan,  ikatan  duniawi,  dan 

seterusnya, menjadi  lumer  seketika  dengan kematian. Kita  kemudian  dipaksa menuju  "ketiadaan"  dan 

"kehancuran". Dari hirukpikuk kehidupan dengan segenap pernik kenikmatan dan persoalannya, menuju 

"kesunyian" dan "kesenyapan" yang purna. Sungguh sebuah peristiwa yang menyakitkan! 

Pembaca budiman,  jujur saja, selama kami bergelut dengan tugastugas keredaksian,  tak pernah kami 

temukan  sebuah  buku  yang  begitu  menyesakkan  dada  seperti  buku  ini.  Bayangan  kami  tak  pernah 

menjangkau  apa  yang  digambarkan  penulis  buku  ini.  Selama  ini,  kami  tak  pernah menyangka  bahwa 

kehidupan pascakematian adalah seseram  itu! Benar, setelah "mengurusi" buku  ini,  kami menjadi  "tak 

bergairah"  lagi. Dari buku ini, kami melihat bahwa ternyata, setelah kematian, manusia akan mengalami 

tahapantahapan yang sangat mengerikan dan menyakitkan. Suatu rangkaian tahapan nan panjang dan 

melelahkan, yang harus dijalani manusia manapun yang pernah "merasakan" makna kehidupan. 

Pembaca budiman, kami  tak hendak mendahului Anda dan menjatuhkan vonis mati  (maaf kata 

ini  kami gunakan  lagi,  tetapi dalam konteks yang berbeda) atas  isi  buku  ini.  Boleh  jadi, Anda,  dengan 

pengalaman dan kecerdasan Anda, justru akan memperoleh kesimpulan yang berbeda dengan kami, dan 

itu sesuai dengan maksud penulis buku ini; seorang ulama terbesar dengan kerendahhatian yang sangat 

di hadapan Tuhannya. Selamat mempersiapkan diri menuju perjalanan nan panjang... 

Bogor, Juli 2004 

Penerbit Cahaya
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Bab I 

KEMATIAN, TAHAP PERTAMA MENUJU AKHIRAT 

Pada tahapan ini, terdapat rintanganrintangan dan fasefase sulit yang tak dapat ditanggulangi. Kami 

akan menyinggung dua di antaranya. 

Rintangan Pertama 

Rintangan  ini  adalah  sakaratul  maut  dan  kesulitan  yang  dihadapi  saat  ruh  akan  dicabut  dari  tubuh 

manusia. 

Dan  datanglah  sakaratul  maut  membawa  (kematian)  yang  hak.  Itulah  yang  kamu  selalu  lari  dari 

padanya. (Qaf: 19) 

Inilah  rintangan  yang  sangat  sulit  dihadapi.  Sebab,  ketika  dalam  keadaan  sekarat,  seseorang 

mengalami pelbagai kesulitan dari segala penjuru. 

Di satu sisi, dia harus menahan rasa sakit, mengatur ucapan, dan (menanggung derita akibat) hilangnya 

kekuatan  dari  tubuh. Di  sisi  lain,  dia harus merana  lantaran  tangis  keluarga  dan  orangorang  yang  di 

tinggalkan, juga karena rasa sedih dan duka yang melingkupi anakanak (karena kehilangan dia). 

Orang tersebut juga sengsara karena berpisah dengan harta, berbagai simpanan, dan barangbarang 

berharga yang telah menghabiskan umurnya dalam mendapatkan semua itu. Mungkin saja hartaharta itu 

telah  bercampur  dengan  harta  orang  lain,  yang  didapatkannya  dengan  cara  zalim  dan  ghasab 

(menggunakan milik  orang  lain  tanpa  memberitahu  pemiliknya).  Juga,  belum  mengeluarkan  hakhak 

Allah dan kewajiban syariat yang dibebankan padanya. 

Dia  baru menyadari  semua  itu  setelah  tiba  ajalnya  dan  telah berlalu harapan  serta  terputus semua 

jalan.  Sebagaimana  katakata  Amirul  Mukminin  (Imam  Ali),  "Dia  teringat  akan  kekayaan  yang  telah 

dikumpulkan(nya),  saat  dia  telah membutakan  diri  dalam mencari  dan mendapatkannya;  dari  sumber 

sumber  jujur maupun  kotor.  Sekarang,  akibat  dari  hasil  pengumpulannya  telah menyusul.  Dia  bersiap 

untuk meninggalkannya. (Harta) itu akan tertinggal untuk mereka yang (berada) di belakangnya. Mereka 

akan menikmatinya  dan mengambil manfaat  darinya.  Itu  akan menjadi  pendapatan mudah bagi  orang 

lain, tetapi (menjadi) sebuah beban di pundaknya." 

Di sisi lain, (seorang yang sedang sekarat mengalami) derita berupa rasa ngeri untuk masuk ke dalam 

sebuah kejadian yang jauh berbeda dan menyaksikan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya: 

Maka Kami singkapkan daripadamu tutupan (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari 

itu amat tajam.(Qaf: 22) 

Begitulah, dia akan melihat Rasulullah saw, keluarga suci beliau, dan malaikat rahmat serta malaikat 

murka, semuanya hadir untuk melaksanakan hukum dan memberikan nasihat kepadanya. Selain itu, iblis
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dan  balatentaranya  berkumpul  di  sekelilingnya  untuk  menebarkan  keraguan  serta  mencegahnya  dari 

iman. 

Dia  juga  diselimuti  rasa  ngeri  terhadap  malaikat  maut  lantaran  rupanya  (yang  mengerikan)  serta 

caranya  mencabut  ruh  dari  tubuh,  dan  seterusnya.  Amirul  Mukminin  mengatakan,  "Maka  (keadaan) 

sakaratul  maut  telah  berkumpul  padanya,  dan  apa  yang  telah  diturunkan  padanya  tidak  dapat  disifati 

(digambarkan)" 

AlKulaini  meriwayatkan  dari  Imam  Ja'far  alShadiq  bahwa  (suatu  ketika)  Amirul  Mukminin  Ali 

mengalami  sakit  pada  matanya.  Maka,  Nabi  saw  pun  menjenguknya  dan  melihatnya  menjerit  dan 

merintih. Nabi saw lalu bertanya, "Apakah jeritan Anda itu lantaran rasa sakit yang sangat pedih, ataukah 

karena  rasa  sedih  dan  keluh  kesah?"Ali—  salam  atasnya—menjawab,  "Betapa  sakitnya  penyakit  ini 

lantaran saya belum pernah mengalami seperti ini sebelumnya." 

Kemudian Rasulullah saw bersabda, 

"Pabila malaikat maut telah datang untuk mengambil ruh seorang kafir, dia datang dengan membawa 

tongkat dari api. Dia lalu mencabut ruh orang tersebut dengan tongkat itu, sehingga neraka Jahanam 

berteriak lantaran rasa sakit dan penderitaan luar biasa yang dialaminya!" 

Mendengar hadis  tersebut, Ali—salam atasnya—berdiri,  lalu duduk  (kembali) dan berkata,  "Ulangilah 

hadis itu, wahai Rasulullah. Sebab, ucapan itu telah membuat saya lupa akan penyakit yang sedang saya 

derita."  Setelah  itu,  dia  bertanya,  "Apakah  ruh  umat  Anda  dicabut  dengan  cara  yang  telah  Anda 

gambarkan itu?" 

Nabi saw menjawab, 

"Benar, (mereka adalah) hakim yang zalim, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim dan 

(penuh) permusuhan, serta saksi palsu." 

Halhal yang Memudahkan Sakaratul Maut 

AlShaduq meriwayatkan sebuah hadis dari  Imam Ja'far alShadiq, "Siapa saja yang diinginkan Allah 

untuk menghadapi kemudahan dalam hal  itu (sakaratul maut), maka kesulitankesulitan kematian akan 

dimudahkan, dan dia tidak akan mengalami kemiskinan dalam kehidupannya 

sedikitpun." 

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw menghadiri kematian seorang pemuda. Beliau lalu menuntunnya 

untuk mengucapkan syahadah, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah." Namun, mulut pemuda itu terkunci (tidak 

dapat mengikuti  beliau). Dan  setiapkali  beliau mengulang  talqin  tersebut,  pemuda  itu  tetap  tidak dapat 

mengikutinya. 

Lalu,  kepada  seorang  perempuan  yang  tengah  duduk  di  sisi  kepala  pemuda  itu,  Nabi  saw 

menanyakan tentang ibu pemuda tersebut. Perempuan itu mengatakan bahwa dia sendiri adalah ibunya. 

Nabi saw pun bertanya kepadanya, "Apakah Anda murka terhadapnya?"? Perempuan itu menjawab, "Ya, 

dan saya tidak (sudi) berbicara dengannya sejak enam tahun lalu!"
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Maka,  Nabi  saw  pun  bersabda,  "Ridhailah  dia."  Perempuan  itu  pun  menjawab,  "Saya  telah  me 

ridhainya dengan keridhaan Anda, wahai Rasulullah. 

'Tatkala  perempuan  itu menyebutkan  keridhaan  terhadap  putranya  itu, maka  (mulut)  pemuda  itu  pun 

dapat  terbuka,  sehingga Rasulullah  saw kembali membacakan  talqin  untuknya. Pemuda  itu pun dapat 

mengikuti  talgin  tersebut dan berkata,  "Tidak ada  tuhan kecuali  Allah." Setelah  itu, Nabi saw bertanya, 

"Apa yang Anda lihat?* Pemuda itu menjawab, "Saya melihat seorang lakilaki hitam, buruk rupa, berbau 

busuk, memakai pakaian kotor, dan berbau  tak  sedap,  datang menghampiri  saya, mencekik  leher dan 

saluran pernapasan saya." 

Lalu, Nabi saw memerintahkan agar dia mengatakan, 

"Ya man yaqbal alyasir, wa ya'fu  'an alkatsir, aqbil minni alyasir, wa’ fu’ anni alkatsir,  innaka anta 

alghafur  alrahim"  (Wahai  Zat Yang Menerima  sedikit  [amal]  dan Mengampuni  banyak  [kesalahan 

dan dosa],  terimalah dari hamba sedikit  [amal]  ini dan ampunilah dari hamba  [kesalahan dan dosa] 

yang banyak ini). 

Pemuda tersebut mengikuti apa yang diperintahkan Nabi saw itu. Kemudian, Nabi saw bertanya lagi, 

"Apa yang Anda  lihat?"Pemuda  itu menjawab,  "Saya melihat  seorang  lelaki dengan wajah berseriseri, 

tampan, wangi,  serta mengenakan pakaian  yang bersih, datang menghampiri  saya. Sehingga,  lakilaki 

yang hitam itu membelakangi saya;bersiap hendak pergi (meninggalkan saya)" 

Kemudian,  Nabi  saw  bersabda,  "Ulangi  apa  yang  telah  Anda  ucapkan  (itu)."Maka,  pemuda  itu  pun 

mengulangi (doa) yang telah dibacakan sebelumnya. Setelah itu, Nabi saw kembali bertanya, "Apa yang 

Anda  lihat?"  Pemuda  itu  pun menjawab,  "Lakilaki  hitam  tersebut  telah  pergi  dan  tidak meninggalkan 

jejaknya lagi. Sekarang, hanya ada lelaki putih di sisiku." Maka, dalam keadaan demikianlah pemuda itu 

meninggal dunia. 

(Dari  hadis  di  atas),  renungkanlah  peristiwa  tersebut,  sehingga Anda dapat melihat  dampak negatif 

dari  perbuatan  durhaka  terhadap  kedua orang  tua.  Seorang  pemuda,  yang merupakan  salah  seorang 

sahabat  Rasulullah  saw  dan  dijenguk  beliau,  serta  beliau  duduk  di  sisi  kepalanya  saat  dia  terbaring 

hendak  menemui  ajalnya,  namun  saat  beliau menuntunnya  untuk  mengucapkan  syahadah,  dia  tidak 

mampu  mengucapkannya.  Akan  tetapi,  setelah  ibu  pemuda  itu  meridhainya,  maka  temali  (yang 

membelenggunya) pun  terlepas, sehingga dia mampu mengucapkan syahadah, setelah mulutnya dapat 

digerakkan. 

Sebuah  riwayat  dari  Imam  (Ja'far)  alShadiq  menyatakan,  "Siapasaja  yang  memberikan  pakaian 

musim  panas  atau  pakaian  musim  dingin  kepada  saudaranya,  maka  merupakan  hak  Allah  untuk 

memberikan kepada orang tersebut pakaian dari surga, memudahkannya dalam (menghadapi) sakaratul 

maut, serta melapangkan kuburnya." 

Rasulullah saw bersabda, 

"Barangsiapa  memberi  makan  saudaranya  (dengan)  manisan,  maka  Allah  akan  menghilangkan 

darinya



Menuju Akhirat  Allamah Abbas AlQummi 

Halaman  8 

pahitnya kematian." 

Salah satu  (amalan)  yang  berguna ketika sedang  naza' dan menaburkan ketenangan adalah mem 

baca surat Yasin dan alShaffat, serta membaca doa alFaraj  {La  ilaha  illa Allah alhalimu alkarimu,  Ia 

ilaha  illa Allah  al  'alimu al  'azhimu,  subhana Allah  rabbualsamawati alsab'i, wa  rabbu alaradhin al 

sab'i, warna fihinna, wa ma bainahunna, wa rabbu al arsyi al  'azhimi,  salamun 'ala almursalin, wa al 

hamduIlilahi rabbi al alamin—penerj.) ketika sedang naza*. 

Diriwayatkan  oleh  alShaduq  dari  Imam  Ja'far  alShadiq,  "Siapasaja  yang  berpuasa  di  hari  terakhir 

bulan Rajab, maka Allah akan menjadikan dia aman dari dahsyatnya sakaratul maut, kengerian setelah 

kematian, serta siksa kubur." 

Ya, siapasaja yang berpuasa selama 24 hari di bulan Rajab akan mendapatkan pahala yang banyak. 

Di antaranya, (ketika akan meninggal dunia), dia akan didatangi oleh malaikat maut dengan rupa seorang 

pemuda yang mengenakan pakaian nan megah. Di tangan malaikat tersebut terdapat sebuah kendi berisi 

minuman  dari  surga.  Kemudian,  malaikat  maut  meminumkan  air  itu  kepadanya.  Ini  menjadikannya 

mudah (dalam menghadapi) sakaratul maut. 

Nabi saw bersabda, 

"Siapasaja  yang  melaksanakan  shalat  pada  malam  ketujuh  bulan  Rajab,  sebanyak  empat  rakaat, 

dengan membaca sekali surat alFatihah pada setiap rakaatnya, serta surat alIkhlash sebanyak tiga 

kali,  dan  surat  alFalaq  serta alNas, kemudian  setelah  selesai  (shalat) membaca  shalawat  kepada 

Muhammad dan keluarganya sebanyak 10 kali dan empat tasbih (Subhana Allah wa alhamdulillah wa 

la  ilaha  illa  Allah  wa  Allahu  akbarpenerj.),  maka  Allah  akan menjadikan  orang  tersebut  berada  di 

bawah  naungan  'arsyNya,  memberikan  kepadanya  pahala  orang  yang  berpuasa  di  bulan  suci 

Ramadhan,  (dan)  malaikat  memintakan  ampunan  untuknya  sampai  dia  selesai  melakukan  shalat 

tersebut Dia  juga akan dimudahkan dalam pencabutan ruh dari tubuhnya serta (dari)  tekanan kubur. 

Dia  tidak  akan meninggal  dunia,  kecuali  setelah menyaksikan  surga,  dan  Allah  akan membuatnya 

aman dari alfaza* alakbar (rasa takut yang sangat besar)." 

AlKaf'ami juga meriwayatkan sebuah hadis dari 

Rasulullah saw, 

"Siapasaja yang membaca doa (berikut) ini setiap harinya (sebanyak) sepuluh kali, maka Allah meng 

ampuninya  dari  4.000  maksiat  yang  besar  serta  menyelamatkannya  dari  sakaratul  maut,  tekanan 

kubur,  dan  100.000  kengeriankengerian  hari  kiamat.  Serta menjaganya  dari  kejahatan  setan  dan 

balatentaranya,  melunasi  hutanghutangnya,  dan  menghilangkan  kesedihankesedihan  serta 

kesumpekannya." 

Doa itu adalah: A'dadtu likullihaulin la ilaha Illa Allah, wa likulli hammin wa ghammin masya Allah, wa 

likulli  nimatin  alhamdulillih,  wa  likulli  rakhain  alsyukru  lillah,  wa  likulli  a'jubatin  subhanallah,  wa  likulli 

dzanbin astaghfirullah, wa likulli ma’shiyatin inna lillah wa inna ilaihi rojiun.. Wa likulli dhigin hasbia Allah,
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wa likulli gadhain wa gadarin tawakkaltu  'ala Allah, wa likulli  'aduwwin i'tashamtu billah, wa likulli tha'atin 

wa ma’shiyatin La haula wa la quwwata illa billahil'alliyyi al 'azdimi. 

"Aku menyebut  untuk  setiap  kengerian  La  ilaha  illa  Allah  (tidak  ada  tuhan  kecuali  Allah);  pada  setiap 

kesedihan dan kesumpekan Masya Allah  (yangAllah kehendaki); pada setiap kenikmatan alhamduliliah 

(segala puji bagi Allah); pada setiap kelapangan alsyukurillah  (puji syukur kehadirat Allah); pada setiap 

kekaguman  subhanallah  (mahasuci  Allah);  pada  setiap  dosa  astaghfirullah  (aku  memohon  ampun 

kepada Allah); dan pada setiap maksiat innallillah wa inna ilaihi rojiun (sesungguhnya kita milik Allah dan 

kepadaNyalah  kita  kembali).  Pada  setiap  kesempitan  hasbia  Allah  (cukuplah  Allah  sebagai 

pelindungku); pada setiap ketentuan dan takdir tawakkaltu 'ala Allah (aku bertawakal kepada Allah); pada 

setiap  musuh  i'tashamtu  billah  (aku  berpegang  teguh  kepada  Allah);  serta  pada  setiap  ketaatan  dan 

kemaksiatan la haula wa la quwwata illa billah al 'aliyyil azdimi (tidak ada daya dan upaya kecuali hanya 

pada Allah yangMahatinggi dan Mahamulia)" 

Ada  pula  zikir  mulia  lain,  yang  memiliki  70  keutamaan  nan  agung.  Di  antaranya,  orang  yang 

menyebutnya akan bahagia saat kematiannya. Zikir tersebut adalah: Ya asma'a alsami'in, wayaabshara 

alnazhirin, wa ya asra'a alhasi bin, wa ya ahkama alhakimm. 

"Wahai Zat Yang Paling mendengar di antara semua yang mendengar, wahai Zat Yang Paling melihat 

di  antara semua yang melihat, wahai  Zat Yang Paling cepat menghitung di antara  sem ua  yang dapat 

menghitung, wahai Zat Yang Paling tepat dalam memutuskan (perkara) di antara semua 

hakim." 

AIKulaini  meriwayatkan  sebuah  hadis  dari  Imam  Ja'far  alShadiq,  "Janganlah  kalian  bosan  untuk 

membaca surat alZalzalah. Siapasaja yang telah membacanya dalam shalatshalat nafilah (shalat sunah 

sebelum dan setelah shalat fardu lima waktu—penerf.) yang dilakukannya, maka Allah akan menjauhkan 

guncangan (gempa) darinya. Dan orang itu tidak akan mati lantaran guncangan (gempa) dan petir, tidak 

pula  lantaran  sebuah  wabah  di  antara berbagai wabah  dunia.  Dia  akan  didatangi  oleh malaikat mulia 

yang  duduk  di  sisi  kepalanya  seraya  berkata  kepada malaikat maut,  'Bersikap  ramahlah  kepadanya, 

karena dia adalah wali (kekasih) Allah, dia sering mengingatkanku. 

Rintangan Kedua 

Rintangan  kedua  yang  harus  dihadapi  adalah  penyelewengan  pada  saat  kematian.  Maksudnya, 

menyimpang dari  jalur kebenaran menuju pada kebatilan ketika ajal datang menjelang.  Ini dikarenakan, 

ketika  naza’  setan  akan  datang  dan membisikbisikkan  keraguan  serta  waswas  kepadanya,  agar  dia 

keluar  dari  jalur  agama  (Islam).  Oleh  sebab  itu,  ada  beberapa  doa  agar  seseorang  terlindungi  dari 

penyimpangan seperti itu. 

Fakhru alMuhaqqiqin—semoga Allah merahmatinya—berkata, "Siapa saja yang ingin aman dari hal itu, 

maka hendaklah  dia membangun  tandatanda keimanan  serta  alushul  alkhamsah  (lima  prinsip  dasar



Menuju Akhirat  Allamah Abbas AlQummi 

Halaman  10 

agama:  tauhid,  keadilan,  kenabian,  imamah,  dan  ma'ad—penerj.),  dengan  dalildalil  yang  kuat  serta 

kejernihan hati. Kemudian, mempersembahkan semua itu kepada Allah Swt, agar Dia mengembalikan itu 

kembali padanya di saat kematian datang menemuinya." 

Kemudian,  setelah menyebutkan  keyakinankeyakinan  yang  benar,  beliau  berkata,  "Ya Allah,  wahai 

yang paling kasih di antara seluruh pengasih, sesungguhnya hamba telah titipkan padaMu keyakinanku 

dan keteguhan agamaku ini, dan Engkau adalah sebaikbaik penjaga titipan. Dan sungguh Engkau telah 

memerintahkan kepada kami agar menjaga titipantitipan, maka kembalikanlah titipan itu kepada hamba 

di saat kematian datang menemui hamba." 

Karena  itu,  membaca  doa  al'Adilah  yang  terkenal—menurutnya—serta  menghadirkan  maknanya 

(dalam hati), dapat menyelamatkan seseorang dari bahaya penyimpangan di saat kematiannya. 

AlThusi—semoga Allah merahmatinya— meriwayatkan sebuah hadis lain dari alDailami (Muhammad 

bin Salman), "Aku mengatakan kepada alShadiq—salam atasnya—tentang apa yang dikatakan pengikut 

Ahlul Bait bahwa iman terbagi menjadi dua; yang tetap dan kokoh serta yang tidak akan lenyap. 'Karena 

itu,  ajarkanlah  kepada  saya  sebuah  doa,  yang  pabila  saya  membacanya,  maka  iman  saya  akan 

sempurna serta tidak akan hilang.'" 

Kemudian,  alShadiq—salam  atasnya—mengajarkan  agar  setiap  selesai  shalat  fardu,  dia 

mengatakan: Radhitu billahi rabban, wa bi Muhammadin (saw) nabiyyan, wa bi alIslami dinan), wa bi al 

Qur'ani kitaban, wa bi alKa'bati giblatan, wa bi Aliyyin (as) waliyyan wa imaman, wa bi alHasani wa al 

Husain,  wa  Aliyyi  ibni  alHusain,  wa Muhammad  ibni  'Aliyyi,  wa  Ja'far  ibni  Muhammad,  wa  Musa  ibni 

Ja'far,  wa  'Aliyyi  ibni  Musa,  wa  Muhammad  ibni  'Aliyyi,  wa  'Aliyyi  ibni  Muhammad,  wa  alHasani  ibni 

'Aliyyi, wa  alHujjati  ibni  alHasan  (shalawatullahi  'alaihim) aimmatan, Allahumma  inni  radhitu  bihim a 

immatan fardhini lahum, innaka 'ala kulli syaiinsya Allah qadir. 

"Aku ridha Allah sebagai Tuhan(ku), Muhammad (saw) sebagai nabi(ku), Islam sebagai agama(ku), al 

Quran sebagai kitab suci(ku), Kabah sebagai kiblat(ku), Ali (salam atasnya) sebagai wali dan imam(ku), 

Hasan dan Husain,  Ali  bin Husain, Muhammad bin  Ali,  Ja'far  bin Muhammad, Musa  bin  Ja'far, Ali  bin 

Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin 

Ali,  serta  alHujjah  bin Hasan sebagai  imam  (ku). Ya Allah, aku  rela  terhadap mereka  sebagai para 

pemimpin(ku), maka  jadikanlah mereka  ridha  terhadapku. Sesungguhnya Engkau Mahamampu atas 

segala sesuatu." 

Di samping  itu, memperhatikan waktuwaktu shalat wajib berguna juga untuk mengatasi penyimpangan 

dari kebenaran saat (maut) datang. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat maut melihat ke 

arah  seluruh manusia  sebanyak  lima  kali  setiap  hari,  di  waktuwaktu  shalat  (fardu).  Dia membacakan 

talqin  syahadah  kepada  orang  yang  mengerjakan  shalat  di  waktunya,  dan  itu  cukup  baginya  (untuk 

menghindar) dari kejahatan iblis yang terkutuk. 

Diriwayatkan  pula  bahwa  Imam  Ja'far  alShadiq—salam  atasnya—menulis  (nasihat)  kepada 

seseorang, "Pabila Anda  ingin menutup amal Anda dengan kebaikan, sehingga saat  ruh Anda dicabut,
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Anda  sedang  melakukan  amal  yang  termulia,  maka  muliakanlah  halhak  Allah,  dengan  tidak  meng 

gunakan  kenikmatankenikmatan  (yang  diberikanNya)  di  dalam  kemaksiatan;  janganlah  sekalikali 

kesabaranNya  membuat  Anda  lalai.  Muliakanlah  orang  yang  mengingat  kami  (AhluI  Bait),  atau  me 

nyampaikan  cinta  kasih  dan kecintaan kepada  kami,  baik  yang diucapkan  secara  jujur maupun  dusta. 

Sebab, niat Anda itu berguna bagi Anda dan kedustaannya merugikannya." 

Ya, siapasaja yang membaca doa ke11 dari kitab (kumpulan doa Imam Ali Zainal 'Abidin), alShahifah 

alSajjadiyyah, akan diubah (keadaannya) dari kesulitan menjadi kenikmatan, serta dari kerugian menuju 

kebahagiaan,  dan  akhir  hidupnya  akan  berada  dalam  kebaikan.  Doa  itu  adalah:  Ya  man  dzikruhuh 

syaratun Haldzakirfn. "Wahai Zat Yang Memberikan kemuliaan bagi orangorang yang menyebutnya ..." 

hingga akhir doa tersebut. 

Selain membaca doa alMajid {Anta Allah, La llaha lla Allah, anta rabbu al 'alamina, anta Allah, la ilaha 

i'la  Allah,  anta...—penerj.)  yang  disebutkan  dalam  kitab  alKafi  dan  kitab  lainnya,  dan  telah  saya 

cantumkan dalam kitab alBaqiyat alShalihat setelah saya menyebutkan doa alSa'at (doa berdasarkan 

waktuwaktu  dalam  setiap  harinya),  maka  melakukan  shalat  yang  disebutkan  dalam  riwayat  yang 

dilakukan pada hari ahad di bulan Zulqa'dah juga mendatangkan manfaat. Begitu pula bila secara rutin 

membaca ayat kedelapan surat Ali'Imran: 

(Mereka berdoa),  "Ya Tuhan  kami,  janganlah Engkau  jadikan hari  kami  condong kepada kesesatan 

sesudah  Engkau  memberi  petunjuk  kepada  kami,  dan  karuniakanlah  kepada  kami  rahmat  dari  sisi 

Engkau; karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia)." 

Demikian  juga,  berkesinambungan  membaca  tasbih  alZahra—salam  atasnya—dan  mengenakan 

cincin  berbatu  akik,  terlebih  jika  pada  batu  itu  terukir  kata  Muhammadun  Rasul  Allaht  'Aliyun  waliyyu 

Allah. Juga, membaca surat alMukminun pada setiap hari Jumat. Demikian pula, membaca: Bismillahi al 

Rahmani alRahim, La haula wa  la  quwwata  illa billahi  al  'aliyyi al  'azhimi  ("Dengan nama Allah yang 

Mahakasih  dan Penyayang;  tidak  ada daya dan upaya kecuali  hanya pada Allah  yang Mahatinggi  dan 

Mahamulia") setiap hari, selepas shalat subuh dan maghrib. Dan juga shalat empat rakaat pada hari ke 

22 bulan Rajab, pada setiap rakaatnya membaca surat alFatihah satu kali dan surat alKafirun sebanyak 

tujuh kali, serta membaca shalawat kepada Muhammad saw dan keluarganya sebanyak 10 kali setelah 

melakukan shalat ini, serta beristighfar sebanyak 10 kali juga. 

Ibn Thawus meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah saw, 

"Siapasaja  yang melakukan  shalat  empat  rakaat  pada malam  keenam di  bulan  Sya'  ban,  di  setiap 

rakaatnya  membaca  surat  alFatihah  saru  kali  dan  surat  alIkhlash  50  kali,  maka  Allah  akan 

menggenggam  ruhnya  dalam keadaan bahagia, melapangkan  kuburnya,  serta  dia akan keluar  dari 

kuburnya dengan wajah (yang bersinar) seperti bulan, seraya berkata,  'Aku bersaksi  tidak ada tuhan 

kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya.'" 

Benar,  shalat  ini  sendiri  merupakan  shalat  Amirul  Mukminin,  yang memiliki  keutamaan  nan  besar. 

Sekarang, saya akan membawakan dua buah kisah yang berkaitan dengan judul dan pembahasan ini.
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Kisah Pertama 

Dikisahkan, Fudhail bin 'Iyadh, salah seorang syaikh tarekat, mengunjungi muridnya yang paling 

pandai,  yang sedang naza  ', hampir meninggal dunia. Syaikh  itu duduk di sisi kepalanya, di  tempat dia 

terbaring, dan mulai membacakan surat alQuran 

(Yasin). . 

Sang murid  lantas  berkata,  "Anda  jangan membaca  surat  itu,  wahai  guru!"  Syaikh  itu  terdiam,  lalu 

menuntunnya agar membaca syahadah: La iliha illa Allah. 

Sang murid kembali berkata, "Saya tidak dapat mengatakannya, karena saya—semoga kita dijauhkan 

oleh Allah—berlepas diri dari hal itu." Setelah itu, sang murid pun meninggal dalam keadaan demikian. 

Melihat kejadian itu, Fudhail menjadi sedih, lalu pulang ke rumahnya dan tidak keluar lagi. Kemudian, 

dia bermimpi bertemu muridnya itu yang sedang digiring masuk ke dalam neraka Jahanam. Dia bertanya 

kepada muridnya, "Saya bersumpah bahwa engkau adalah muridku yang terpandai, namun bagaimana 

(mungkin) Allah menghilangkan pengetahuan darimu dan menjadikan akhir kehidupanmu buruk dan su'ul 

khatimah seperti ini? Apa penyebabnya?" 

Sang murid menjawab, "Itu lantaran saya telah melakukan tiga keburukan; hasud (dengki), 

mengadu domba, dan meminum arak sekali dalam setahun yang merupakan anjuran dari seorang dokter 

sebagai  obat  untuk  menyembuhkan  penyakitku.  Tiga  pekerjaan  itulah  yang  menyebabkan  akhir 

kehidupanku menjadi buruk dan meninggal dalam keadaan demikian." 

Sebagai pelengkap kisah  ini, kami akan membawakan sebuah hadis. AlKulaini menyebutkan sebuah 

riwayat  dari  Abu  Bashir,  "Ummu  Khalid  alU'badiyyah masuk menemui  Imam Ja'far  alShadiq—salam 

atasnya. Ketika itu, saya (Abu Bashir—penerj.) berada di majlisnya. Dia (Ummu Khalid—peny.) berkata, 

'Jiwa saya sebagai tebusan bagiAnda, saya menderita penyakit perut kembung dan senantiasa berbunyi. 

Para dokter di Irak menganjurkan agar saya meminum arak yang dicampurkan dengan sesuatu. Namun, 

saya menolaknya, karena saya tahu bahwa Anda membencinya. Sekarang, saya ingin menanyakan hal 

itu kepada Anda. 

"Imam lalu bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan dia tercegah untuk meminum arak itu. Maka, 

Ummu Khalid menjawab, 'Karena saya taat kepada Anda dalam masalah agama saya. Agar, saya dapat 

mengatakan di hari  kiamat kelak,  'Demikianlah saya diperintahkan, dan  itulah yang dilarang oleh Ja'far 

bin Muhammad (Imam Ja'far alShadiq).'" 

Setelah  itu,  Imam memandang  Abu  Bashir  seraya  berkata  kepadanya,  "Apakah  Anda memperhatikan 

apa yang diucapkan perempuan ini, dan masalahmasalahnya?" 

Lalu, beliau kembali berkata kepada Ummu Khalid, "Tidak! Demi Allah, saya tidak mengizinkan Anda 

untuk  meminumnya  setetes  pun.  Sungguh,  pabila meminumnya,  Anda  akan menyesalinya  ketika  ruh 

telah sampai di tenggorokan."
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Beliau  pun  mengulang  ucapannya  hingga  tiga  kali,  kemudian  berkata  kepadanya,  "Apakah  Anda 

mengerti ucapan saya?" 

Kisah Kedua 

AlSyaikh  alBaha'i—semoga  Allah  mengharumkan  kuburnya—menyebutkan  di  dalam  kitabnya,  al 

Kasykul,  bahwa  terdapat  seseorang  yang  akan  menemui  ajalnya  serta  telah  berada  dalam  keadaan 

naza'(sekarat). Dia telah dituntun untuk membaca dua kalimat syahadah, tetapi orang tersebut tidak mau 

mengucapkan syahadah, malah membacakan sebuah bait syair: 

Tuhanku, suatu hari wanita itu berkata,"Sungguh aku telah lelah." 

Di manakah jalan menuju kamar mandi Munjab? 

Asal muasal bait syair di atas adalah bahwa suatu ketika, seorang perempuan sayyidah  (perempuan 

dari  keturunan Nabi  saw—penerj.)  yang mulia,  terhormat,  dan  berparas  cantik,  keluar  dari  rumahnya; 

hendak mencari  kamar  mandi  umum  yang  dikenal  dengan  sebutan  "Munjab".  Namun,  dia  kelelahan. 

Kemudian  tersesat hingga sangat menanyakan kamar mandi umum yang dicarinya  itu kepada seorang 

lakilaki yang tengah berdiri di depan rumahnya. Lakilaki itu lalu menunjuk ke arah rumahnya sendiri. 

Perempuan  itu  pun  mempercayai  ucapannya  dan  masuk  ke  rumah  lakilaki  itu.  Akan  tetapi,  lakilaki 

tersebut  malah  mengunci  pintu  rumahnya  dan  hendak  melakukan  hal  yang  tercela  serta  menodai 

kesuciannya.  Sayyidah  tersebut  kemudian  sadar  akan  niat  busuk  lakilaki  itu;  dan  dia  sekarang  telah 

terjebak di dalam perangkapnya. Karena itu, dia harus melakukan sesuatu agar dapat terbebas darinya. 

Kemudian, perempuan  ini bersikap  seolaholah menyambut dan  siap melakukan keinginan  jahat  itu. 

Perempuan  ini  lalu  meminta  agar  dibawakan  minyak  wangi  yang  akan  digunakannya  dan  sedikit 

makanan  untuk  mereka  berdua.  Perempuan  ini  juga  memastikan  kepadanya  agar  dia  segera  me 

nyediakannya, sehingga dia dapat segera memenuhi hasratnya itu. 

Si  lakilaki  itu  merasa  yakin  akan  kebenaran  ucapan  perempuan  itu.  Karena  itu,  dia  segera  me 

ninggalkan perempuan tersebut di rumahnya guna mendapatkan apa yang diminta si perempuan. 

Kemudian, (karena melihat kesempatan), sayyidah itu segera melarikan diri dan meninggalkan rumah 

itu, agar terhindar dari tipudaya dan niat busuk lakilaki itu. 

Saat  kembali,  lakilaki  itu merasa  sedih  dan  tenggelam  dalam  perasaan  rugi  yang  dialaminya.  Dia 

selalu mengingat kisah tersebut, sehingga (saat ajal hendak menjemput), dia membacakan bait syair di 

atas dan menggantikan dua kalimat syahadah. 

Renungkanlah kisah  ini, wahai  saudaraku  yang mulia,  agar Anda  dapat memahami makna  ucapan, 

"Amalamal  perbuatan  bergantung  pada  niatniatnya."  Juga,  bagaimana  tekad  seorang  lakilaki  untuk 

melakukan  maksiat  dapat  menghalanginya  untuk  mengucapkan  dua  kalimat  syahadah  ketika  akan 

meninggal  dunia.  Padahal,  dia  belum  sempat  melakukan  kemaksiatan  tersebut,  meski  dia  telah
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memasukkan perempuan itu ke rumahnya dan hendak menodainya. Peristiwaperistiwa serta kisahkisah 

nyata seperti ini banyak kita (temukan) dalam kehidupan seharihari. 

AlKulaini meriwayatkan dari  Imam Ja'far alShadiq—salam atasnya—"Siapasaja yang menahan satu 

kirat  (suatu  ukuran,  4/6  dinar—penerj.)  dari  zakat,  maka  hendaklah  dia  meninggal  dunia,  jika  dia 

menginginkannya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani." 

Ada  riwayat  lain,  dengan  kandungan  yang  sama,  sekaitan  dengan  seseorang  yang  mampu 

menunaikan ibadah haji, tetapi tidak menjalankannya hingga ajal menjemputnya. 

Kisah Menarik 

Disebutkan  bahwa  seorang  'Arif  (pesuluk  menuju  Tuhan)  datang  menemui  seorang  lakilaki  yang 

sedang naza'. Orangorang di sekitarnya lalu meminta agar orang 'Arif tersebut mentalqinkannya. 

Maka, orang  itu pun mentalqinkannya  untuk mengucapkan empat kalimat  ini,  "Tuhanku, pabila aku 

melakukan  kemaksiatankemaksiatan  dunia,  seluruhnya,  maka  harapanku  (adalah)  agar  Engkau 

merengkuh tanganku untuk memohon ampunanMu. Sungguh Engkau telah menjanjikan kepadaku akan 

pertolonganMu di saat (aku)  lemah. Maka, sekarang  ini, aku sedang berada di saatsaat dan keadaan 

terlemah(ku).



Menuju Akhirat  Allamah Abbas AlQummi 

Halaman  15 

Bab II 

ALAM KUBUR 

Alam kubur adalah salah satu di antara tahaptahap mengerikan dan suram dalam perjalanan menuju 

akhirat. Setiap hari, alam  ini berteriak,"Aku adalah rumah keterasingan; aku adalah  rumah kesendirian; 

aku  rumah cacingcacing." Di  tahapan  ini  terdapat berbagai  rintangan yang sangat sulit dihadapi. Kami 

akan menyebutkan sebagian di antara rintangan itu: 

Rintangan Pertama 

Rintangan ini adalah keterasingan (manusia) di alam kubur.Dalam kitab Man La Yahdhuruhu alFagih 

disebutkan bahwa di dalam kubur terdapat suasana yang sangat mengerikan. Karena itu, pabila jenazah 

telah dibawa menuju liang lahat, ia jangan langsung dimasukkan ke dalamnya. Saudaraku, berlindunglah 

kepada Allah dari kengerian pertama ini! 

Lalu,  letakkanlah  jenazah  itu  di  dekat  liang  lahatnya.  Kemudian,  tunggulah  sejenak  hingga  ia  siap 

untuk masuk ke dalamnya. Setelah itu, dekatkan kembali sedikit demi sedikit dan lebih dekat lagi, hingga 

ia dapat dimasukkan ke kuburnya. 

AlMajlisi  menjelaskan  bahwa  pada  awalnya  ruh meninggalkan  tubuh,  sehingga  ruh  (dimensi)  hewani 

menjadi mati. Sebaliknya,  ruh yang berakal  tetap hidup. Sehingga, ketika  ruh yang berakal  ini  terputus 

(terlepas),  dia  tetap  berhubungan  dengan  tubuhnya. Karena  itu,  di  sini  timbul  rasa  takut,  (mengalami) 

tekanan  alam  kubur,  pertanyaan  malaikat  Munkar  dan  Nakir,  terjadi  fitnahfitnah  alam  kubur,  serta 

siksaan kubur. Benar, manusia harus memperhatikan dan memikirkan apa yang telah menanti dan akan 

menemui mereka di kemudian hari. 

Dalam  sebuah  hadis  hasan  dari  Yunus,  disebutkan  bahwasannya  dia mendengar  (Imam) Musa  bin 

Ja'far  alKazhim—salam  atasnya—  berkata,  "Rumahrumah  luas  (terasa)  sempit  bagiku,  saat  aku 

mengingat  riwayat  yang  menyatakan,  'Pabila  kalian  telah  membawa  jenazah  menuju  liang  lahatnya, 

maka tundalah sejenak, agar ia siap menghadapi pertanyaan (Malaikat) Munkar dan Nakir.'" 

Barra'  bin  'Azib meriwayatkan  sebuah  hadis  dari  Masyahir,  salah  seorang  sahabat Rasulullah  saw. 

Masyahir berkata, "(Ketika) kami berada di majlis Rasulullah, tibatiba beliau menolehkan pandangannya 

ke  arah  sekelompok  (orang)  yang  berkumpul  di  suatu  tempat.  Beliau  kemudian  bertanya,  "Mengapa 

orangorang itu berkumpul?"diantara kami menjawab, "Mereka sedang menggali kuburan." 

Saat mendengar  kata  kubur,  beliau  segera menghampirinya.  Setibanya  di  sana,  beliau  terduduk  di 

atas kedua lututnya, di sisi kubur tersebut. Saya lalu menuju ke tempat yang berhadapan dengan beliau 

saw,  agar  saya  dapat  melihat  apa  yang  akan  (beliau)  lakukan.  Saya  menyaksikan  beliau  menangis 

hingga tanah (di bawah beliau) menjadi basah oleh air matanya.
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Kemudian,  beliau  memandang  kami,  seraya  berkata,  "Wahai  saudarasaudaraku,  bersiapsiaplah 

kalian  untuk  (menghadapi  keadaan)  seperti  ini!"  Dengan  kata  lain,  bersiapsiaplah  dengan  sungguh 

sungguh; persiapkanlah diri untuk perjalanan menuju liang lahat dan tempat kembali itu. 

Syaikh  Baha'uddin  alAmuli  telah  banyak  menyaksikan  para  penguasa  yang  menyesali  (perbuatan 

mereka) ketika mereka akan menemui ajalnya. Orangorang pun menanyakan penyebab hal itu. Syaikh 

Baha'uddin  lalu  menjawab,  "Bagaimana  menurut  kalian,  orang  yang  mengarungi  perjalanan  yang 

panjang,  tetapi  tidak membawa  perbekalan  apapun?  Dia  berada  di  liang  keterasingan,  tanpa  disertai 

pelipur  lara  maupun  halhal  yang  menyenangkan.  Kemudian,  penguasa  zalim  akan  masuk  dengan 

tangan kosong, tanpa hujah maupun persiapan." 

AlQuthbu  alRawandi  meriwayatkan  bahwa  (Nabi)  Isa  memanggil  ibundanya,  Maryam,  setelah 

kematian ibundanya ini, "Katakanlah padaku, wahai  ibundaku, apakah Anda ingin kembali ke dunia ini?" 

Ibundanya menjawab, "Ya, (aku ingin kembali ke sana), agar aku dapat mendirikan shalat karena Allah, 

pada malam yang dingin, dan berpuasa di siang hari yang terik. Duhai putraku, sungguh jalan ini benar 

benar menakutkan sekali." 

Disebutkan dalam  riwayat  lain bahwa alBatul, Sayyidah Fathimah alZahra—salam atasnya— berkata, 

"Saya  berwasiat  kepada  Amirul  Mukminin  (Imam  Ali,  suami  beliau—penerj.),  'Pabila  saya  meninggal 

dunia,  maka  mandikanlah  saya  dan  uruskanlah  jenazah  saya;  shalatlah  untuk  saya.  Kemudian, 

masukkanlah saya ke liang lahat dan letakkanlah di  liang  itu. Lalu tutuplah saya dengan tanah. Setelah 

itu, duduklah di sisi kepala saya, berhadapan dengan wajah saya, bacakanlah Kitabullah  (di sana), dan 

bacakan pula doadoa yang banyak. Sebab, di waktu itu, orang yang meninggal memerlukan hiburan dari 

orangorang yang hidup.'" 

AlSayyid bin Thawus—semoga Allah merahmatinya—meriwayatkan sebuah sabda Nabi saw, 

"Tiada  sebuah  waktu  yang  melewati  seorang  mayat  yang  lebih  dahsyat  daripada  malam  pertama 

setelah  dia  dikuburkan.  Karena  itu,  berbelaskasihanlah  kepada  orangorang  kalian  yang meninggal 

dunia  dengan  cara  bersedekah.  Dan  bagi  yang  tidak  memiliki  sesuatu  untuk  disedekahkan,  maka 

hendaklah  di  antara  kalian  ada  yang melakukan  shalat  dua  rakaat Pada  rakaat  pertama membaca 

surat  alFatihah,  yang  diikuti  setelannya  dengan  membaca  surat  alIkhlash  sebanyak  dua  kali. 

Kemudian pada rakaat kedua, setelah membaca surat alFatihah, bacalah surat alTakatsur sebanyak 

10 kali. Dan setelah salam, bacalah doa: Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad, wa ib' 

ats  tsawabaha  ila  qabri  dzalika  almayyit  fulanu  ibnu  fulan  (Ya  Allah,  bershalawatlah  kepada 

Muhammad dan keluarga Muhammad, lalu kirimkanlah ganjaran pahalanya ke kubur jenazah itu, fulan 

bin  fulan) Maka, pada saat  itu juga, Allah (Swt) mengutus seribu malaikat ke kubur jenazah tersebut, 

dan  setiap  malaikat  itu  akan  membawakan  pakaian  (untuknya).  Dia  juga  melapangkan  kuburnya, 

hingga pada hari  (ketika) ditiup sangkakala. Kemudian, orang yang mengerjakan shalat itu pun akan 

beroleh  kebaikankebaikan,  sebanyak  bilangan  matahari  terbit  Juga,  akan  ditinggikan  hingga  40 

tingkatan."
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Shalat  lain  untuk menghilangkan  kesendirian  di  alam  kubur  pada  malam  pertama  setelah  jenazah 

dimakamkan adalah shalat dua rakaat. Pada rakaat pertama membaca surat alFatihah dan Ayat Kursi. 

Kemudian, pada rakaat kedua, setelah membaca surat alFatihah, diikuti dengan membaca surat alQadr 

sebanyak  10  kali.  Lalu,  setelah  salam  membaca  doa:  Allahumma  shalli  'ala  Muhammadin  wa  Ali 

Muhammad,  wa  ib'ats  tsawabaha  ila  gabri  fulanu  ibnu  fulan  (Ya  Allah,  bershalawatlah  kepada 

Muhammad  dan  keluarga  Muhammad,  lalu  kirimkanlah  ganjaran  pahalanya  kepada  fulan  bin  fulan). 

Dengan menyebutkan nama orang meninggal yang kita hadiahkan itu, menggantikan kata fulan bin fulan. 

Guru  kita,  Tsiggatu  allslam  (kepercayaan  Islam)  alNuri—semoga  Allah  menerangi  kuburnya— 

membawakan  sebuah  riwayat  dari  gurunya,  sumber  keutamaan  dan  ketinggian,  panutan  kita,  alHajj 

Mula Fath'ali alSultan Abadi—semoga Allah mengharumkan  tempat  pembaringannya—  bahwasannya 

beliau berkata, "Salah satu kebiasaan saya adalah shalat dua rakaat (yang saya hadiahkan) untuk setiap 

pecinta keluarga Nabi saw yang meninggal dunia, pada malam meninggalnya; baik pecinta Ahlul Bait itu 

saya kenal maupun tidak. Tak seorang pun mengetahui perbuatan saya itu. Hingga akhirnya, pada suatu 

hari,  saya  berpapasan  dengan  salah  seorang  sahabat  saya  di  jalan.  Dia  berkata  kepada  saya,  'Tadi 

malam, saya bermimpi bertemu dengan seseorang  yang baru meninggal beberapa hari  ini. Kemudian, 

saya  bertanya kepadanya  tentang  keadaannya  serta  apa  yang  terjadi  padanya  setelah  dia meninggal 

dunia. Orang  itu menjawab,  'Sebelumnya, saya berada dalam kesusahan dan bencana; saya menerima 

balasan  dan  menanggung  siksaan.  Tibatiba,  shalat  dua  rakaat  yang  dilakukan  fulan—dia  menyebut 

namamu— untuk saya itulah yang menyebabkan saya dilepaskan dari siksaan. Semoga Allah merahmati 

ayahnya karena karunia serta kebaikan yang diberikan kepada saya.'" 

AlHajj Mula Fath'ali  berkata,  "Lalu,  sahabatku  itu menanyakan  tentang  shalat  tersebut,  'Shalat  apa 

itu?' Maka, saya katakan bahwa  (itu adalah shalat  yang) biasa  selalu saya  lakukan untuk orangorang 

mukmin dan mukminah, pecinta Ahlul Bait, yang meninggal dunia." 

Di antara halhal yang berguna untuk mengatasi kesendirian di alam kubur adalah menyelesaikan dan 

menyempurnakan  rukuk.  Imam  Muhammad  alBaqir  berkata,  "Siapasaja  yang  menyempurnakan 

rukuknya, maka kesendirian tidak akan menyelimuti kuburnya." 

Dan,  hendaklah  setiap  hari  seseorang  mengucapkan:  La  ilaha  illa  Allah,  alMalikulHaqqulMubin 

(Tidak ada tuhan kecuali Allah, Maharaja, Mahabenar dan nyata). Ini akan mendatangkan rasa aman dari 

kefakiran dan kesendirian di alam kubur; juga dapat menarik kekayaan bagi dirinya. Demikian pula, dapat 

membukakan pintupintu langit, sebagaimana disebutkan dalam riwayat. 

Begitu pula dengan membaca surat Yassin sebelum tidur serta melakukan shalat khusus pada  lailatu 

alraghaib (malam Jumat pertama di antara malammalam Jumat pada bulan Rajab—penerj.). Kami telah 

menyebutkan shalat tersebut serta keutamaannya dalam kitab Mafatih alJinan, pada pembahasan amal 

amal bulan Rajab. 

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Siapa saja yang berpuasa sebanyak 12 hari pada bulan Sya'ban, 

maka setiap harinya dia—di dalam kuburnya— akan dikunjungi oleh seribu malaikat hingga hari (ketika)
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ditiup sangkakala. Dan siapasaja yang telah pergi menjenguk orang sakit, maka Allah telah mewakilkan 

seorang malaikat yang akan mengunjungi kuburnya hingga hari kebangkitan kelak." 

Dalam  sebuah  riwayat,  Abu  Said  alKhudri  berkata,  "Saya  mendengar  Rasulullah  (saw)  bersabda 

kepada Ali {salam atasnya), "WahaiAli, bergembiralah! Sebab, tidak ada duka cita bagi pengikut Andadi 

saat dia menghadapi kematian. Tidak ada pula kesendirian bagi mereka di dalam kubur serta  tidak ada 

rasa takut pada hari kebangkitan." 

Rintangan Kedua 

Rintangan  ini  berupa  tekanan  di  alam  kubur.  Sebuah  rintangan  yang  sulit,  sehingga  gambaran 

tentangnya dapat menjadikan dunia ini terasa sempit bagi manusia. 

Amirul Mukminin (Imam Ali) berkata, "Wahai hambahamba Allah, tiada sesuatupun setelah kematian 

seseorang  yang  diampuni,  yang  lebih  dahsyat  daripada  kematian,  (selain)  alam  kubur.  Karena  itu, 

berhatihatilah  kalian  dengan  sempitnya,  sulitnya,  gelapnya,  dan  keterasingannya  (alam  kubur). 

Sungguh,  setiap  hari,  alam  kubur  berkata,  'Aku  adalah  rumah  keterasingan,  aku  adalah  rumah 

kesendirian,  dan  aku  adalah  rumah  cacingcacing. 1 Dan  alam  kubur  juga merupakan  taman  di  antara 

tamantaman  di  surga  atau  lubang  di  antara  lubang  neraka...  (hingga  ucapan  beliau)...  Dan  se 

sungguhnya  kehidupan  sempit  yang  Allah  telah  peringatkan  musuhNya  atasnya  adalah  siksa  kubur. 

Bahwasannya Dia  (Allah)  telah memberikan wewenang kepada 99 ular untuk menguasai orang kafir di 

dalam  kuburnya.  Sehingga,  dia  menggigit  dagingnya  dan  menghancurkan  tulangnya.  Ular  itu  terus 

melakukan  hal  tersebut  hingga  hari  dia  dibangkitkan.  Andai  salah  satu  ularular  itu  menyemburkan 

(bisanya) ke bumi  ini, maka  takkan ada  lagi  tanaman  yang dapat  tumbuh. Wahai hambahamba Allah, 

sungguh  diridiri  kalian  yang  lemah  serta  ragaraga  kalian  yang  lembut  takkan  mampu  menanggung 

penderitaan itu." 

Diriwayatkan  bahwa  Imam  Ja'far  alShadiq—  salam  atas  beliau—ketika  bangun  di  akhir  malam, 

mengeraskan suaranya hingga terdengar oleh Ahlul Baitnya, "Allàhumma a'inni  'ala haulilmuththali', wa 

wassi'  'alayya  dhaiqalmadhja', warzuqnì khaira ma qablalmaut, warzuqnì khaira ma ba'dalmaut?  (Ya 

Allah,  bantulah  hamba  dalam  menghadapi  rasa  takut  yang  maha  dahsyat;  luaskanlah  untuk  hamba 

sempitnya tempat pembaringan. Karuniailah hamba kebaikan sebelum kematian dan karuniailah hamba 

kebaikan setelah kematian). 

Di antara doadoa beliau pula adalah, "Ya Allah, berikanlah keberkahan untukku pada kematian(ku). 

Ya  Allah,  bantulah  hamba  (dalam  menghadapi)  sakaratul  maut.  Ya  Allah,  bantulah  hamba  atas 

kesumpekan alam kubur. Ya  Allah,  bantulah  hamba akan kesempitan alam kubur.  Ya  Allah,  tolonglah 

hamba atas  gelapnya  alam  kubur. Ya Allah,  tolonglah  hamba dalam menghadapi  kesendirian  di  alam 

kubur. Ya Allah, nikahkanlah hamba dengan bidadari." 

Ketahuilah,  sebagian  besar  siksaan kubur  dikarenakan  seseorang  tidak menjaga  (kebersihan)  serta 

menganggap  ringan  halhal  dalam  masalah  buang  air  kecil.  Singkatnya,  tidak  memberikan  perhatian
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atasnya.  Juga,  dikarenakan  adu  domba,  menggunjing,  dan  seseorang  lakilaki  yang  meninggalkan 

(mengabaikan)  keluarganya.  Dari  riwayat  Said  bin  Mu'adz  dapat  dipetik  kesimpulan  bahwa  perangai 

buruk dan katakata kasar seseorang terhadap keluarganya dapat menyebabkan himpitan di alam kubur. 

Dalam  sebuah  riwayat  dari  Imam Ja'far alShadiq—salam atasnya—disebutkan,"Sungguh,  tidak  ada 

seorang  mukmin  pun  yang  selamat  dari  tekanan  (alam)  kubur."  Riwayat  lain  menyebutkan  bahwa 

tekanan  alam  kubur merupakan  ganjaran  (hukuman)  atas  (suatu  kenikmatan)  yang  telah  disiasiakan 

oleh seorang mukmin. 

AlShaduq—semoga Allah merahmatinya— menyampaikan sebuah riwayat dari Imam Ja'far alShadiq 

bahwa  seseorang  telah  dimakamkan.  Lalu,  dikatakan  kepadanya,  "Engkau  akan mendapat  (hukuman) 

100 kali cambukan, sebagai siksaan dari Allah!" Lakilaki itu berkata, "Saya tidak sanggup menerimanya." 

Hukuman  cambuk  itu  kemudian  diringankan  hingga  akhirnya  dia  harus menerima  sekali  cambukan 

saja. Kemudian dikatakan,"Engkau tidak dapat melepaskan diri dan menghindari hukuman ini." Lalu lelaki 

tersebut  bertanya,  "Atas  sebab  apa  saya  dicambuk?"  Dikatakan,  "Karena  suatu  hari  engkau  pernah 

melakukan shalat  tanpa wudu, dan melewati orang yang lemah sementara engkau tidak menolongnya." 

Setelah itu, dia pun dicambuk dengan pecut siksaan Allah. Maka, kuburnya pun dipenuhi api. 

Beliau  juga meriwayatkan bahwa setiap mukmin  yang  tidak memenuhi kebutuhan  saudaranya yang 

mukmin, sementara dia mampu melakukannya, maka Allah akan memberikan wewenang kepada seekor 

ular  sangat  besar,  yang  dikenal  dengan  nama  Syuja'(Pemberani),  untuk  senantiasa  menggigit  jari 

jemarinya. 

Di riwayat lain, dikatakan bahwa ular itu akan menggigit jarijarinya hingga hari kiamat, baik orang itu 

telah diampuni maupun masih tergolong 

di antara mereka yang disiksa. 

Faktorfaktor Penyelamat dari Himpitan Kubur 

Yang menyelamatkan manusia dari  tekanan dan siksaan di alam kubur (relatif) banyak. Di sini, kami 

hanya mencukupkan diri dengan menyebutkan 

sebagian di antaranya: 

1.  Sebuah riwayat dari Amirul Mukminin Ali— salam atasnya—menyebutkan, "Siapasaja yang membaca 

surat alNis&' dari alQuran pada setiap hari Jumat, maka dia aman dari tekanan kubur." 

2.  Diriwayatkan  pula,  "Siapasaja  yang  membiasakan  diri  membaca  surat  alZukhruf, maka  Allah  Swt 

(akan)  membuatnya  aman  dalam  kuburnya  dari  seranggaserangga  tanah,  hewanhewan  (lain),  dan 

tekanan kubur." 

3. Dalam riwayat  lain disebutkan,  "Siapasaja yang membaca surat: Nun, wa alqalimi (surat Nun), pada 

shalat fardu dan sunahnya, maka Allah (akan) membuatnya aman dari tekanan kubur."
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4. Imam Ja'far alShadiq—salam atasnya— meriwayatkan,  "Siapasaja  yang meninggal  dunia  di  antara 

dua waktu zawal (tergelincirnya matahari) hari Kamis dan Jumat, maka Allah (akan) membuatnya aman 

dari tekanan kubur." 

5. Imam Ali alRidha—salam atasnya—berkata, "Hendaklah kalian melakukan shalat malam. Karena itu, 

tidak ada seorang hamba mukmin yang berdiri di akhir malam lalu mengerjakan shalat malam delapan 

rakaat, kemudian dua rakaat shalat safa’'(genap) serta satu rakaat shalat witir (ganjil), dan di dalam qunut 

shalat wiritnya dia meminta ampunan sebanyak 70 kali, maka Allah (akan) membuatnya aman dari siksa 

kubur dan siksa neraka. Juga, memanjangkan umurnya dan meluaskan rezekinya." 

6. Rasulullah saw bersabda, 

"Siapasaja  yang  membaca  surat  Alhakum  alTakatsur  (surat  alTakatsur),  ketika  akan  tidur, maka 

Allah akan • 

menjaganya dari siksa kubur." 

7. Setiap hari, membaca doa berikut sebanyak 10 kali: A  'dadtu likulli ha ulin  la  ilaha  illa Allah... Yakni, 

doa yang telah kami sebutkan pada bab Halhal yang Memudahkan Sakaratul Maut dalam buku ini. 

8. Dimakamkan  di  kota  Najaf  alAsyraf.  Sebab,  di  antara  keutamaan  tanah  tersebut  adalah  ke 

mampuannya dalam menggugurkan siksa kubur dan perhitungan malaikat Munkar dan Nakir atas orang 

yang dimakamkan di tanah tersebut. 

9. Salah  satu  yang dapat membebaskan orang  yang meninggal dunia dari  siksa  kubur  adalah dengan 

meletakkan  jaridatain,  yakni  dua  batang  pohon  segar,  bersama  jenazah  (batang  yang  satu  diletakkan 

menyentuh  jasad  jenazah,  dan  batang kedua diletakkan di  antara kain  kafan;  dan  hukumnya  sunah— 

penerj.). Diriwayatkan bahwa siksa kubur akan dibebaskan dari orang yang meninggal tersebut, selama 

batang pohon itu masih segar." 

Disebutkan  juga  dalam  sebuah  riwayat  bahwa  (suatu  ketika)  Rasulullah  saw  melewati  sebuah 

kuburan,  yang  penghuninya  sedang  disiksa.  Karena  itu,  Nabi  saw  minta  untuk  diambilkan  sebatang 

tanaman,  lalu  beliau membaginya menjadi  dua.  Setelah  itu,  potongan  batang  pertama  ditanamkan  di 

bagian kepala jenazah, sedangkan potongan kedua ditanamkan di bagian kaki. 

Di  antara  yang  berguna  (untuk  menyelamatkan  orang  meninggal  dari  tekanan  kubur)  adalah 

memercikkan air di atas kuburnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa siksa kubur (masih) dapat 

dibebaskan  dari  orang  yang  meninggal,  selama  tanah  (kuburnya)  masih  basah.  10.  Dengan 

melaksanakan shalat dua rakaat; di setiap rakaatnya membaca surat alFatihah, kemudian diikuti dengan 

surat alIkhlash sebanyak tiga kali. Ini akan membuat aman seorang yang melakukannya dari fitnah dan 

siksa kubur hingga hari kiamat kelak. Juga, pada malam pertama bulan Rajab, setelah melakukan shalat 

maghrib, melakukan shalat 20 rakaat dan pada setiap rakaatnya membaca surat alFatihah, dan surat al 

Ikhlash. Bacaan ini dapat bermanfaat untuk menghapus siksa kubur. 

11.Berpuasa selama empat hari di  bulan Rajab. Begitu pula  dengan puasa sebanyak 12 hari di  bulan 

Sya'ban.
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12.Diantara  hal  yang  menyelamatkan  manusia  dari  siksa  kubur  adalah  membacakan  surat  alMulk 

di  kepala  jenazah.  AlQuthbu  alRawandi  menukil  sebuah  riwayat  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  (di  zaman 

Nabi  saw)  hiduplah  seorang  lelaki  yang  telah  mendirikan  kemah  menghadap  ke  sebuah  kuburan, 

sementara  dia  tidak  tahu  bahwa  dia  berada  di  hadapan  kuburan.  Kemudian,  lelaki  itu  membaca 

surat  alMulk.  Tibatiba,  dia  mendengar  teriakan  mengganggu  seraya  berkata,  "Sesungguhnya  surat 

ini  adalah  penyelamat."  Lakilaki  itu  kemudian  menceritakan  peristiwa  tersebut  kepada  Nabi  saw. 

Maka, Nabi  saw bersabda,  "Benar,  itu adalah  surat  yang dapat menyelamatkan  (seseorang) dari  siksa 

kubur." AlKulaini meriwayatkan dari  Imam Muhammad aIBaqir—salam atasnya—bahwasannya beliau 

berkata,"Surat alMulk adalah sebuah penghalang, 

yang menghalangi siksaan kubur." 

13. Dalam (kumpulan) doadoa alRawandt disebutkan bahwa Nabi saw bersabda, 

"Siapa  saja  yang  telah  membaca  sebanyak  tiga  kali  di  sisi  jenazah  ketika  dia  dimakamkan  (doa 

berikut): 

AHahumma  inni  asaluka  bihaqqi  Muhammadin  wa  Ali  Muhammadin,  an  la  tu'adzdzib  hadza  al 

mayyit  (Ya  Allah,  sesungguhnya  hamba  memohon  demi  kebenaran  Muhammad  dan  keluarga 

Muhammad, agar Engkau tidak menyiksa  jenazah  ini), maka Allah akan mengangkat siksa (kubur) 

dari jenazah tersebut sampai hari (ketika) ditiup sangkakala." 

14.  Dalam  kitab  Mishbah  alMutahajjid,  Syaikh  alThusi—semoga  Allah merahmatinya—meriwayatkan 

sebuah riwayat dari Rasulullah saw bahwa siapasaja yang shalat dua rakaat setiap malam Jumat, pada 

setiap rakaatnya membaca surat alFatihah satu kali dan surat alZalzalah sebanyak 15 kali, maka Allah 

(akan) menjadikannya aman dari siksa dan pelbagai kengerian kubur hingga hari kiamat. 

15. Di antara hal yang bermanfaat untuk melepaskan siksa kubur adalah shalat 30  rakaat pada malam 

pertengahan bulan Rajab. Di  setiap  rakaatnya membaca  surat alFatihah  satu kali  dan  surat  alIkhlash 

sebanyak 10 kali. Juga, pada malam ke16 dan ke18 di bulan Rajab. Demikian pula, shalat 100 rakaat 

pada malam pertama bulan Sya'ban,  dengan membaca  surat  alFatihah  dan  surat  alIkhlash di  setiap 

rakaatnya. Kemudian setelah selesai melakukan shalat, membaca surat alIkhlash sebanyak 50 kali. 

Begitu pula halnya dengan malam ke24 bulan Sya'ban, yaitu melakukan shalat dua rakaat. Di setiap 

rakaatnya membaca surat alFatihah satu kali dan surat alNashr sebanyak 10 kali. 

Diriwayatkan, pabila pada hari ke15 bulan Rajab, melakukan shalat 50 rakaat, dengan membaca surat 

alFatihah, alIkhlash, alFalaq dan alNas, maka itu akan dapat mengangkat siksa kubur. 

Shalat itu seperti shalat seratus rakaat pada malam Asyura'(tanggal 10 bulan Muharram).
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Rintangan Ketiga 

Di  sini,  rintangan  yang  akan  dihadapi  berupa  pertanyaan  dari  malaikat  Munkar  dan  Nakir  di  alam 

kubur.  Imam Ja'far  alShadiq—salam atasnya— meriwayatkan,  "Bukan  termasuk  pengikut  kami,  orang 

yang mengingkari tiga (perkara): Mikraj, pertanyaan di alam kubur, dan syafaat" 

Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa dua malaikat tersebut datang dengan rupa yang mengerikan; 

mereka memiliki suara (yang menggelegar) seperti guntur dan mata bagaikan lalat. Keduanya bertanya, 

"Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Dan apa agamamu?" Mereka berdua juga menanyakan  tentang wali 

(pemimpin) dan imamnya. 

Lantaran  menjawab  pertanyaan  dalam  keadaan  seperti  itu  merupakan  perkara  yang  sulit  bagi  si 

mayat, dan  tidak diragukan  lagi dia memerlukan pertolongan, maka bacaan  talgin  ditentukan pada dua 

tempat: 

Pertama,  saat  dia  diletakkan  di  dalam  kubur. Dianjurkan  agar mengangkat  bahu  kanannya  dengan 

tangan kanan, dan  bahu kirinya  dengan  tangan kiri,  kemudian menggerakgerakkan  (tubuh)  dan men 

te/g/7ikannya saat dia terguncang, ketika sedang dimasukkan ke kubur. 

Kedua,  setelah  jenazah  diletakkan  dalam  kubur  dan  dimakamkan.  (Di  saat  seperti  itu),  disunahkan 

bagi  orang  terdekat  dengan mayat,  yaitu  wali  si  mayat,  untuk  duduk  di  bagian  kepala  mayat,  ketika 

orangorang lain telah meninggalkannya dan mengosongkan tempat tersebut. Kemudian, mentalginkan 

mayit itu dengan suara keras. Lebih baik lagi bila dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kubur 

dan mendekatkan mulutnya ke kubur. Ini (dapat pula) dilakukan oleh orang yang mewakilkannya. 

Diriwayatkan,  ketika  dua  malaikat  tersebut  mendengar  talqin  tersebut,  malaikat  Munkar  berkata 

kepada Nakir; "Biarlah kita kembali, mereka telah mentalqikan jenazah itu dengan talqin hujjah, sehingga 

dia  tidak memerlukan pertanyaan  lagi." Maka, kedua malaikat  itu  pun akhirnya  tidak menanyainya dan 

meninggalkannya. 

Dalam kitab Man la Yahdhuru alFaqih disebutkan bahwa ketika Dzur bin Abu Dzar alGhifari— rahmat 

Allah atasnya—meninggal dunia, Abu Dzar berdiri di makamnya dan mengusap makam tersebut dengan 

tangannya, seraya berkata, "Semoga Allah merahmatimu! Demi Allah, engkau telah berbuat baik padaku 

dan menjalankan  syarat  kenabian.  Saat  ini,  engkau  telah  pergi  dan  berpisah  denganku;  aku merasa 

gembira akan hal itu. Demi Allah, tidak ada yang membahayakanku dengan kepergianmu, dan tidak pula 

aku (merasa) ada sesuatu kekurangan. Aku tidak memiliki hajat apapun kepada siapapun, kecuali hanya 

kepada Allah. Dan seandainya saja bukan karena rasa ngeri yang dahsyat (atas apa yang terjadi di alam 

kubur—  penerj.),  maka  aku  akan  bergembira  untuk  menjadi  penggantimu.  Akan  tetapi,  aku  ingin 

memperbaiki apa yang telah hilang dariku, dan bersiap  (memasuki) alam  itu. Aku  telah disibukkan oleh 

rasa sedih (memikirkan)mu, daripada rasa sedih (akan kehilangan)mu. Dengan kata lain, aku berusaha 

menunaikan  berbagai  ibadah  dan  menegakkan  ketaatan  yang  berguna  bagimu.  Dan  inilah  yang 

mencegahku untuk hanyut dalam perpisahan denganmu. Demi Allah! Aku tidak menangisi kematian serta 

perpisahan denganmu, tetapi aku menangisi apa yang akan menimpa keadaanmu kelak. Serta apa yang
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akan  terjadi  pada  dirimu.  Andaisaja  apa  yang  telah  kukatakan  ini  serta  apa  yang  orang  katakan 

terhadapmu  itu  terjadi  pada  diriku...  Tuhanku,  sungguh  aku  telah memaafkan  dirinya  akan  hakhakku 

yang Engkau telah wajibkan dirinya untuk ditunaikan kepadaku. Karena itu, ampunilah dia atas hakhak 

Mu  yang  telah  Kauwajibkan  dirinya  untuk  ditunaikan  terhadap  diriMu.  Sebab,  Engkau  lebih  layak 

daripadaku atas kedermawanan dan kemurahan.Imam /a'fa r alShadiq—salam atasnya— meriwayatkan, 

"Pabila seorang mukmin telah dimasukkan ke kuburnya, maka shalatnya akan mendampingi di sebelah 

kanannya dan zakat di sebelah kirinya. Dan perbuatan baiknya hadir di hadapannya. Adapun kesabaran 

tetap  di  suatu  sisL  Hingga,  pabila  dua  malaikat  menanyakan  soalsoal  kubur  kepadanya,  maka 

kesabaran akan berbicara' kepada shalat, zakat,  dan kebaikannya. Tolonglah  teman kalian  itu,  yaitu  si 

mayat. Pabila kalian tidak mampu, maka aku siap melakukannya.'" 

Allamah  alMajlisi—semoga  Allah  merahmatinya—berkata  dalam  kitab  alMahisin,  dengan  sanad 

(jalur  periwayatan)  yang  benar  dari  Imam  Ja'far  aIShadiq  atau  Imam  Muhammad  alBaqir,  "Pabila 

seorang  mukmin  telah  meninggal  dunia,  maka  ada  enam  wajah  yang  masuk  ke  kubur  bersamanya. 

Masingmasing keenam wajah tersebut lebih indah, lebih harum, dan lebih bersih ketimbang wajahwajah 

lainnya.  Karena  itu,  keenam wajah  tersebut  tetap  berada  pada  enam  tempat.  Di  sebelah  kanan,  kiri, 

belakang, depan, di sisi kakinya, serta yang paling indah dan harum di sisi kepalanya. Kemudian, pabila 

orang mukmin itu diajui pertanyaan atau diberi siksaan oleh keduanya (Munkar dan Nakir) dari setiap sisi, 

maka dari sisi  itulah salah satu di antara enam wajah tadi yang menghalaunya. Lalu, wajah yang paling 

indah tersebut menanyakan kepada seluruh wajah itu, 'Siapakah kalian, semoga Allah memberi ganjaran 

kebaikan kepada  kalian  dariku* Maka wajah  yang berdiri  di  sisi  kanan  orang mukmin  itu  berkata,  Aku 

adalah shalat(nya).' Dan wajah yang berdiri di sisi kiri berkata, 'Aku zakat(nya).' Yang berada di hadapan 

orang mukmin berkata,'Aku puasa(nya) * Yang menetap di belakangnya berkata, *Aku haji(nya).' Adapun 

wajah  yang  bersebelahan  dengan  kedua  kakinya  berkata,  'Aku  adalah  kebaikan  yang  dilakukannya 

terhadap saudarasaudara, orangorang mukmin lainnya* Setelah itu, semua (yang lain) bertanya tentang 

duinya,  'Lalu,  siapakah Anda,  yang memiliki  keindahan  rupa nan menawan dan  tiada  tara serta harum 

semerbak?'  Dia menjawab,  *Aku  adalah  wilayah  (kepemimpinan)  keluarga  Muhammad  (semoga  Allah 

melimpahkan shalawat bagi mereka semua)."' 

AlShaduq meriwayatkan dalam (pembahasan mengenai) keutamaan puasa Sya'ban, "Siapasaja yang 

berpuasa  sembilan  hari  di  bulan  itu,  maka  malaikat  Munkar  dan  Nakir  akan  berlemah  lembut  dalam 

mengajukan pertanyaan (kubur terhadapnya)." 

Imam  Muhammad  alBaqir—salam  atasnya—  banyak  membawakan  riwayat  mengenai  keutamaan 

keutamaan bagi orang yang menghidupkan malam ke23 di bulan suci Ramadhan dan melakukan shalat 

100  rakaat di  waktu  itu. Di  antaranya, Allah akan membebaskannya dari  rasa  ngeri  terhadap malaikat 

Munkar dan Nakir. Juga, di kuburnya akan bersinar cahaya yang akan menerangi seluruhnya. 

Sebuah  hadis  dari  Rasulullah  saw  menyebutkan  tentang  14  keutamaan  memakai  pacar  (pewarna 

kuku  dari  tetumbuhan  yang  biasa  digunakan  para  pengantin—penerj.),  salah  satunya  adalah  bahwa 

malaikat Munkar dan Nakir merasa malu terhadap orang yang memakai pacar.
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Sungguh, kita  telah mengetahui  tentang dihapusnya  perhitungan  (pertanyaan) Malaikat Munkar dan 

Nakir  bagi  orang  yang  dimakamkan  di  tanah  suci  Najaf  (di  Irak).  Sebab,  itu  merupakan  salah  satu 

keutamaan tempat tersebut. 

Sebuah Kisah 

Allamah  alMajlisi  membawakan  sebuah  kutipan  dalam  kitab  alTuhfah  dari  Irsyadu  alQulub  wa 

Farhatu alGhara, bahwa salah seorang hamba saleh di antara penduduk Kufah berkata, "Suatu ketika, di 

tengah malam hujan,  saat  aku  berada  di masjid  Kufah,  pintu  yang  berada  di  sisi  makam Muslim  bin 

'Aqil—salam  atasnya—diketuk.  Setelah  dibukakan,  jenazah  seseorang  dimasukkan  dan  diletakkan  di 

sebuah tempat di sisi makam Muslim. Kemudian, salah seorang pengantar jenazah itu terserang kantuk 

dan  tertidur.  Dalam  tidurnya,  dia  melihat  dua  orang  datang  menghampiri  jenazah.  Salah  seorang  di 

antara mereka  berkata  kepada  yang  lain,  'Lihatlah!  Apakah  kita  harus menghisab  orang  itu,  agar  kita 

dapat menyelesaikan (urusan kita atas jenazah itu), sebelum dia dimasukkan ke liang lahatnya, sehingga 

dia  tidak  lagi  dihisab  saat  itu?'  Setelah  itu,  pengantar  jenazah  itu  terbangun  dari  tidurnya.  Dia  lalu 

menceriterakan mimpinya  itu  kepada  temantemannya. Karena  itu, mereka segera membawa  jenazah 

itu dan memakamkannya di Najaf." 

Alangkah indahnya syair yang mengatakan: 

Pabila aku mati, makamkanlah aku di sisi Haidar (Imam Ali), 

Ayah Syubbar dan Syubair (Imam Hasan dan Imam Husain) yang mulia, 

Aku tak takut (siksa) api (neraka), saat berada di sisinya, 

Dan tidak pula khawatir akan Munkar dan Nakir. 

Hinalah pelindung panas, sementara dia berada dalam panas itu, 

Pabila tali kekang unta telah tersesat di padang pasir... 

Kisah Lain 

Guru  besar,  al~Muhaqqiq  Bahbahani—semoga  Allah  merahmatlnya—berkata,  "Saya  melihat  Abu 

Abdillah,  Imam Husain—salam atasnya—dalam  tidur saya. Saya  lalu berkata kapada beliau,  'Tuan dan 

maulaka,  apakah  orang  yang  dimakamkan  di  sisi  Anda  akan  ditanyai  (dengan  pertanyaanpertanyaan 

alam  kubur—penerj.)V  Beliau  berkata,  'Malaikat mana  yang  berani menanyai  jenazah  itu?'"  Ya,  salah 

satu pribahasa Arab menyebutkan, "Aku lebih melindungi ketimbang si pelindung belalang." 

Adapun kisah (di balik) pribahasa itu adalah bahwa suatu ketika, saat seorang Arab Badui dari kabilah 

Thay*  yang  bernama Mudallaj  bin  Suwaid  sedang  berada  di  kemahnya,  dia melihat  orangorang  dari 

kabilahnya berdatangan menghampiri kemahnya. Mereka membawa tumbuhan kering dan wadahwadah 

(untuk menangkap serangga).
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Mudallaj bertanya kepada mereka, "Ada apa gerangan?" Mereka menjawab, "Banyak belalang hinggap 

di sekitar kemahmu. Dan sekarang kami datang untuk menangkapnya." 

Mendengar  itu,  Mudallaj  segera menunggangi  kudanya  dan membawa panah,  seraya  berkata,  "Aku 

bersumpah  dengan  nama  Allah,  sungguh  aku  akan  membunuh  siapasaja  yang  mengusik  belalang 

belalang itu. Mungkinkah belalang ada di sisiku, sementara kalian ingin mengambilnya?" 

Mudallaj  terus  melindungi  belalangbelalang  tersebut,  hingga  matahari  menjadi  sangat  terik,  dan 

akhirnya belalangbelalang  itu  terbang berhamburan. Dia  lalu berkata,  "Sekarang belalangbelalang  itu 

telah pergi dari sisiku, lakukan apasaja yang 

kalian kehendaki!" 

Kisah Berikutnya 

Disebutkan dalam kitab alHablu alMattn bahwa Mir Mu'inuddin Asyraf, seorang yang saleh, pelayan 

di tempat suci alRaudhah alRadhawiyyah (lokasi tempat makam Imam Ali alRidha—salam atasnya—di 

mana  terdapat makammakam  lain  di  sekitarnya—penerj.),  di  kota  Masyhad,  Iran—  salam  bagi  para 

penghuninya—berkata,  "Sungguh,  dalam  tidurku,  aku  melihat  bahwa  aku  keluar  dari  ruang  penjaga 

(kamar pengawasan) di alRaudhah yang diberkahi ini, untuk berwudu. Kemudian, saat aku tiba di tempat 

mulia alShahnu alRaudhawi (pelataran sekitar makam Imam Ridha—salam atasnya—di mana terdapat 

kolam  dan  krankran  yang  biasa  digunakan  untuk  berwudu—pener}.\  aku  menyaksikan  sekelompok 

besar  orang  memasuki  pelataran  tersebut.  Di  depan  mereka  terdapat  sosok  manusia  mulai,  dengan 

wajah  bersinar  terang, membawa  para  pengikut(nya).  Orangorang  yang menyertainya  adalah  orang 

orang andalan.  Kemudian,  saat mereka  sampai di  pelataran  tersebut,  sosok mulia  yang memimpin  itu 

memerintahkan  kepada  mereka  untuk  menggali  sebuah  kuburan  dan  membongkar  isinya,  seraya 

berkata,  'Keluarkan orang keji  ini!  Saat mereka mulai melakukan (penggaliannya, aku bertanya kepada 

salah  seorang  di  antara  mereka,  'Siapa  sosok  mulia  yang  memerintahkan  kalian  itu?'  Orang  itu 

menjawab, 'Beliau adalah Amirul Mukminin Ali—salam atasnya™ 

"Pada saat yang sama, aku melihat Imam Kedelapan di antara keluarga (Nabi) Muhammad saw (Imam 

Ridha)—salam atasnya—keluar  dari  alRaudhah  dan mengucapkan  salam  kepada  Amirul  Mukminin— 

salam  atasnya.  Kemudian,  setelah  Amirul  Mukminin  menjawab  salam  tersebut,  Imam  Ridha—salam 

atasnya—berkata,  *Wahai  datukku,  aku  minta  dan  mohon  padamu  agar  mengampuninya  serta 

memaafkan kesalahannya, demi aku.'" 

"Amirul  Mukminin—salam atasnya—berkata,  'Tidakkah  engkau  tahu  bahwa  orang  fasik  yang  selalu 

melakukan maksiat ini adalah peminum khamar?' Imam Ridha menjawab, 'Ya, saya tahu, tetapi orang ini 

telah  berwasiat  agar  saat  dia meninggal  dunia,  dia  dimakamkan  di  sisiku.  Karena  itu,  aku  memohon 

ampunanmu atasNya.'" 

"Imam Ali—salam atasnya—berkata,  'Aku  telah mengampuninya  karenamu.'  Setelah  itu,  Imam Ali— 

salam  atasnya—pergi.  Dan  saya  pun  terbangun  dari  tidur  saya  dengan  rasa  gelisah.  Saya  lalu
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menceritakan mimpi saya itu kepada sebagian teman saya yang juga pelayan tempat suci bagian depan 

alRadhawiyyah. Setelah itu, kami pergi ke tempat yang saya lihat di dalam mimpi saya itu. Di sana, kami 

menemukan  sebuah  kuburan  baru,  yang  sebagian  tanahnya  telah  dibongkar.  Saya  bertanya  tentang 

jenazah yang baru dikuburkan itu. Di antara mereka ada menjawab, 'Dia adalah seorang Turki yang baru 

dimakamkan di sini pada hari Kamis.'" 

Disebutkan  dalam  sebuah  kisah  bahwa  alHajj  Ali  alBaghdadi  beroleh  sebuah  kehormatan  untuk 

berkhidmat  kepada  Imam  ShahibuzZaman  (Imam  Mahdi)—semoga  jiwajiwa  kita  menjadi  tebusan 

baginya. AlHajj beberapa kali telah bertanya kepada Imam. 

AlHajj  berkata,  "Saya  bertanya  kepada  Imam,  'Tuanku,  apakah  benar  ucapan  orangorang  yang 

mengatakan  bahwa  siapasaja  yang  menziarahi  Imam  Husain—salam  atasnya—pada  malam  Jumat, 

maka dia beroleh keamanan?'  Imam berkata/Benar, demi Allah!' Maka, air mata pun mengalir dari mata 

beliau dan beliau pun menangis." 

"Lalu,  saya  kembali  berkata  (kepada  Imam  Mahdi—salam  atasnya),  'Tuanku,  saya  memiliki  suatu 

masalah.' Imam berkata, 'Tanyakanlah!'" 

"Kemudian, saya pun bertanya, 'Saya telah berziarah ke makam Imam Ridha—salam atasnya—pada 

tahun 1269. Di sana, saya bertemu dengan seorang Arab Badui dari sebelah timur kota Najaf. Kemudian, 

saya menjamunya  dan  bertanya  kepadanya,  'Bagaimana  pendapat  Anda  tentang Masyhad  alRidha?' 

Orang Arab itu menjawab, Tempat ini adalah surga. Inilah hari ke15 saya dijamu dengan jamuan tuanku, 

Imam Ridha— salam atasnya. Bagaimana mungkin malaikat Munkar dan Nakir berani mendekati kubur 

saya,  karena darah dan daging  saya  tumbuh dari  jamuan  • dan makanan beliau?' Apakah  ini  (ucapan 

orang itu) benar? Apakah Imam Ridha—salam atasnya— akan menyelamatkannya dari Malaikat Munkar 

dan Nakir?" 

"Imam (Mahdi) berkata, 'Benar, demi Allah! Sesungguhnya kakekku menjamin orang itu.
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Bab III 

ALAM BARZAKH 

Di antara tahaptahap mengerikan lainnya adalah alam barzakh. Allah Swt berfirman dalam 

alQuran: 

Dan di hadapan mereka ada barzakh (dinding) sampai 

hari mereka dibangkitkan. (alMukminun: 100) 

Imam  Ja'far  alShadiq—salam  atasnya—  menyinggung  tentang  barzakh  dalam  sebuah  hadisnya, 

"Demi Allah, saya mengkhawatirkan kalian atas barzakh? Beliau lalu ditanya, "Apa barzakh  itu?" Beliau 

menjawab, "Itu adalah alam kubur, dimulai sejak kematian hingga hari kiamat!" 

Kata barzakh berarti  tabir  (yang membatasi  dunia dengan akhirat), pemisah waktu, atau bagian sempit  yang menghubungkan 

dua bagian besar. Barzakh juga memiliki arti sebagai suatu alam yang di mulai dari kematian seseorang hingga hari kiamat. 

Dalam kitab  Lubbu  alLubab  karya alQuthbu aiRawandi disebutkan  bahwa orangorang yang  telah 

meninggal dunia datang setiap malam Jumat di bulan suci Ramadhan dalam keadaan menangis. Mereka 

lalu menyeru keluarga,  anakanak, serta kerabat mereka,  "Rahmatilah kami,  persembahkanlah kepada 

kami kebaikan dan amal baik kalian. Ingatlah kami! Semoga Allah merahmati kalian. Sungguh, kami telah 

tinggal dalam penjara  sempit,  yang  dipenuhi  dengan  berbagai  kesumpekan dan  kesedihan  tiada  tara. 

Karena  itu, janganlah kalian kikir terhadap kami dengan doadoa dan sedekahsedekah kalian, sebelum 

perjalanan kalian menjadi (seperti) perjalanan kami. Semoga Allah merahmati kami." 

"Alangkah menyesalnya  kami!  Sebelum  ini,  kami  seperti  kalian  yang menikmati  kehidupan.  Namun 

kami  tidak  berinfak  di  jalan  Allah.  Tibatiba,  esok  harinya,  harta  itu  menjadi  petaka  bagi  kami  dan 

digunakan oleh selain kami. Dengarlah kami dan jangan lupakan pemberian untuk kami. Karuniakanlah 

kepada kami dengan (perantaraan) uang satu dirham, sekerat roti, atau apasaja yang kalian kehendaki. 

Itulah  kalian  yang  akan  menyusul  kami.  Nanti,  kalian  akan  menangis.  Kala  itu,  air  mata  tidak  akan 

berguna lagi bagi kalian. Sebagaimana yang terjadi pada kami; air mata itu tidak menghasilkan apaapa 

untuk kami. Karena itu, bersungguhsungguhlah kalian! Gunakanlah kesempatan 

sebaikbaiknya sebelum kesempatan itu hilang. Juga, sebelum keadaan kalian berubah seperti yang 

terjadi pada kami." . 

Di  dalam  kitab  Jami’  alAkhbar  disebutkan  bahwa  salah  seorang  sahabat  meriwayatkan  sabda 

Rasulullah  saw,  "Kirimkanlah  hadiahhadiah  kalian  kepada  orangorang  kalian  yang  telah  meninggal 

dunia." Beliau lalu ditanya tentang hadiahhadiah untuk orangorang yang telah meninggal dunia itu. 

Beliau  menjawab,  "Sedekah dan doa!" 

Kemudian, beliau melanjutkan,
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"Ruhruh orangorang yang meninggal dunia pada tiap Jumat akan mendatangi langit dunia, di depan 

rumahrumah  (nya).  Kemudian  dengan  sedih  dan  berlinang  air mata,  (mereka) menangis, menyeru 

keluarga, anakanak, dan para sahabat mereka, serta memohon pertolongan dan rahmat, 'Rahmanlah 

kami!  Semoga  Allah  merahmati  kalian  dengan  apa  yang  sebelumnya  kami miliki.  Sungguh,  orang 

orang selain kami telah memanfaatkannya (harta benda milik kami sebelumnya), sementara kami yang 

harus menghisabnya dan beroleh  jawabannya. Berbelaskasihlah kepada kami, dengan satu dirham, 

sekerat roti, atau kain penutup, sehingga Tuhan kalian akan mengenakan pada kalian pakaian surga." 

Kemudian  Rasulullah  saw menangis  keras,  sehingga menghalangi  beliau  untuk  dapat melanjutkan 

pembicaraan. (Mendengar sabda itu), juga lantaran beliau menangis, maka kami (para sahabat) pun ikut 

menangis bersama beliau. Setelah itu, beliau saw melanjutkan sabdanya, 

"Mereka  adalah  saudarasaudara  kalian  seagama.  Setelah  bersenangsenang  di  dunia,  mereka 

berubah menjadi tanah dan berteriak karena siksaan (yang mereka alami). Mereka berkata, 'Seandainya 

kami menginfakkan apa yang kami miliki di dunia dalam keridhaan (Sang) Pencipta, maka  (tentu) kami 

tidak  memerlukan  kalian.'  Kemudian,  mereka  kembali  dengan  sedih  dan  menyesal,  seraya  berteriak, 

'Kirimkanlah sedekahsedekah kalian kepada kami, segera.' *" 

Dalam kitab tersebut juga disebutkan sebuah riwayat dari Nabi saw. Beliau bersabda, 

"Pabila  salah  seorang  di  antara  kalian  bersedekah  untuk  mayat,  sesungguhnya  malaikat  akan 

membawakan  .sedekah  itu  dalam  sebuah  nampan  dari  cahaya,  yang  sinarnya  menyorot  hingga 

mencapai  beberapa  petala  langit.  Lalu,  malaikat  tersebut  berdiri  di  tubir  kuburan  si  mayat  serta 

memanggilnya dengan  suara  sangat  lantang,  'AsSalamu  'alaikum  ya ahlalqubur  (salam  sejahtera 

bagimu,  wahai  penghuni  kubur).  Inilah  hadiah  persembahan  dari  keluarga  kalian  untuk  kalian.  * 

Kemudian  (sang) mayat  itu  menerima  hadiah  tersebut,  dan memasukkannya  ke  dalam  kuburnya. 

Maka, pembaringannya pun menjadi luas." 

"Ketahuilah, sesungguhnya siapasaja yang berbelaskasih pada seorang mayat dengan bersedekah, 

maka  dia  akan mendapatkan  ganjaran  seperti  gunung  Uhud.  Dan  di  hari  kiamat  kelak,  dia  (akan) 

berada  di  bawah  naungan 1  Arsy  Allah,  di  mana  pada  hari  itu,  tidak  ada  naungan  kecuali  hanya 

daripadaNya. Dan orangorang yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup akan selamat 

dengan sedekah (yang telah dikeluarkan)." 

Dikisahkan  bahwa  seseorang  melihat  Amir  (raja)  Khurasan  dalam  tidurnya  berkata,  "Kirimlah 

kepadaku  apaapa  yang  kalian  sedekahkan  kepada  anjinganjing  kalian,  serta  makanan  yang  kalian 

berikan kepadanya; karena sesungguhnya 

aku memerlukan itu." 

AlMajlisi—semoga  Allah  merahmatinya—  berkata  dalam  kitab  Zadu  alMa'ad,  "Janganlah  kalian 

melupakan  orangorang  yang  telah meninggal dunia!  Sebab, mereka  tidak  (lagi) mampu mengerjakan 

kebajikan.  Mereka  hanya  menanti  hadiahhadiah  dari  anakanak  dan  kerabatkerabat  mereka,  serta 

orangorang  yang  berbuat  baik  terhadap  mereka.  Karena  itu,  jangan  lupa  untuk  mendoakan  mereka
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dalam shalatshalat  sunah dan  fardu kalian, serta pada makammakam mulia dan  tempattempat suci. 

Terlebih lagi untuk kedua orang tua kalian, karena hakhak mereka berdua atas kalian." 

Betapa banyak anak yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya semasa hidup mereka, tetapi 

kemudian memperbaikinya dengan  perbuatan baik  dan  kebajikan kepada mereka,  sehingga  keduanya 

memaafkan dan meridhainya. Betapa banyak pula anak yang diridhai kedua orang tuanya semasa hidup 

mereka,  tetapi  kemudian  berbuat  durhaka  kepada  mereka  karena  kesalahannya  sendiri,  serta 

menganggap ringan persembahan kebajikankebajikan dan bakti kepada keduanya. 

Kebajikan paling mulia terhadap kedua orang tua adalah menyelesaikan hutanghutang mereka 

kepada orang lain. Serta menunaikan tanggung jawab mereka atas hakhak manusia dan hakhak Allah 

dalam  menjalankan  ibadah  yang  belum  ditunaikan.  Misal,  melaksanakan  ibadah  haji,  yaitu 

menyelesaikannya dengan haji niyabah—ibadah haji yang diniatkan untuk orang tuanya, baik dilakukan 

sendiri atau dengan meminta bantuan orang lain dalam menggantikannya. 

Adapun untuk menyelesaikan  shalat  dan  puasa  yang mereka  tinggalkan  adalah  dengan membayar 

orang lain guna melakukan shalat dan puasa yang ditinggalkan itu serta dengan bersedekah. 

Dalam  sebuah  hadis  shahih  yang  dinukil  dari  Imam  Ja*foralShadiq—salam  atasnya—disebutkan 

bahwa beliau shalat dua rakaat pada malam hari untuk putranya dan shalat dua rakaat di siang hari untuk 

kedua  orang  tuanya.  Pada  rakaat  pertama,  setelah  membaca  surat  alFatihah,  dilanjutkan  dengan 

membaca surat alKautsar. 

Dalam  riwayat  lain,  juga  dinukil  dari  Imam  Ja'far  alShadiq—salam atasnya—dengan  sanad  shahih 

disebutkan  bahwa  betapa  banyak  mayat  yang  berada  dalam  kesempitan  dan  keadaan  sulit,  yang 

kemudian  keadaan  tersebut  sirna  dan  berubah menjadi  lapang  dan  gembira.  Lalu,  dikatakan  kepada 

mayat itu, "Keadaan itu Anda dapatkan karena suatu shalat yang dilakukan saudara mukmin Anda untuk 

Anda." 

Kemudian, perawi  riwayat  ini  bertanya,"Apakah kita  dapat menggabungkan  dua  orang mayat  dalam 

{shalat) dua rakaat yang kita lakukan?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu beliau melanjutkan, "Sesungguhnya 

mayat  itu  akan  gembira  dengan  doa  dan  pengampunan  atasnya,  sebagaimana  seorang  hidup  yang 

gembira dengan pemberian hadiah kepadanya" 

Beliau  juga  berkata,"Puasa,  shalat,  sedekah,  haji,  dan  doadoa,  serta  kebajikankebajikan  untuk  si 

mayat akan diberi ganjaran. Dan akan dituliskan pahala seluruh amal  itu bagi si mayat dan bagi orang 

yang mengerjakan kebajikan tersebut secara bersamaan." 

Hadis  lain  menyebutkan,  "Pabila  seorang  mukmin  lagi  muslim  melakukan  suatu  kebaikan  untuk 

seorang  mayat,  maka  Allah  Swt  akan  melipatgandakan  kebaikan  tersebut,  dan  si  mayat  beroleh 

keuntungan dari amal baik tersebut." 

Riwayat  lain  menegaskan,  "Pabila  ada  seseorang  yang  bersedekah  dengan  niat  (untuk)  seorang 

mayat, maka Allah Swt akan memerintahkan kepada Malaikat Jibril untuk menebusnya dengan 70.000 

malaikat ke dalam kubur mayat  itu. Dan di tangan setiap malaikat  itu  terdapat nampan (yang berisikan)
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kenikmatan dari Allah Swt. Maka, setiap malaikat  itu berkata kepada sang mayat, *Assalamu  'alaika ya 

muhibbAllah (salam sejahtera bagimu, wahai orang yang dicintai Allah), inilah hadiah persembahan titian 

yang  mukmin  itu  untukmu/Maka,  Allah  Swt  akan  menerangi  kuburnya  serta  memberikan  karunia 

kepadanya  di  surga  kelak  dengan  seribu  negeri  serta  menikahkannya  dengan  bidadari.  Juga, 

mengenakan padanya seribu (jenis) pakaian serta memenuhi seribu hajatnya." 

Sudah  sepantasnya  pabila di  sini  kami  bawakan  ke hadapan  para  pembaca  budiman  beberapa  kisah 

yang bermanfaat, di antara  riwayatriwayat yang benar. Berhatihatilah Anda agar  tidak menyianyiakan 

kisahkisah  ini, atau menduga bahwa ini adalah kisahkisah dusta dan dongeng belaka, yang dibawakan 

hanya sebagai dongeng pengantar tidur bagi anak kecil. Renungkan dan perhatikanlah dengan teliti dan 

seksama. 

Seorang penyair Parsia berkata,  "Sungguh, dongengdongeng  lain  (pada umumnya) akan membuat 

(para pendengarnya) mengantuk. Adapun dongengku ini sungguh mengesankan. Dia dapat menjadikan 

mata (orang yang mendengarnya) terjaga dan menghilangkan rasa kantuk." 

Kisah Pertama 

Guru  kami,  Tsiqqatul  Islam,  alNuri—semoga  Allah  menerangi  kuburnya—menukil  sebuah  riwayat 

dalam kitabnya Diru alSalim, dari alFadhil Sayyid Ali bin Hasan alIshfahani alHusaini—semoga Allah 

mengenakan  pakaian  aman  padanya  dan  membangkitkannya  bersama  para  penghulu  surga— 

bahwasannya dia berkata: 

Ketika ayah saya, alAlIamah, meninggal dunia, saya sedang sibuk menuntut ilmu dan tinggal di Najaf 

alAsyraf.  Dengan  begitu,  yang  mengurus  jenazahnya  saat  itu  adalah  sebagian  saudara  saya. 

Karenanya, saya tidak mengetahui secara rinci apa yang telah terjadi di sana. 

Selang  tujuh  bulan  setelah  peristiwa  itu,  ibu  saya  juga meninggal  dunia.  Lalu,  jasadnya  dibawa  ke 

Najaf  alAsyraf  dan  dimakamkan  di  sana.  Suatu  hari,  saya  bermimpi,  sepertinya  saya  sedang  duduk 

dalam kamar saya. Tibatiba, ayah saya masuk menemui saya. Maka, saya pun berdiri menyambutnya, 

karena  menghormatinya.  Saya  juga  mengucapkan  salam.  Lalu,  ayah  saya  duduk  di  depan  majiis. 

Dengan penuh kasih sayang, beliau menanyakan kepada saya tentang saya dan keadaan saya. 

Ketika  itu, saya  ingat bahwa beliau  telah meninggal dunia. Karena  itu, saya bertanya kepada beliau, 

"Sebenarnya Anda telah meninggal dunia di  Isfahan,  tetapi bagaimana mungkin sekarang saya melihat 

Anda  di  sini,  di  Najaf?"  Ayah  menjawab,  "Benar,  tetapi  mereka  menurunkan  kami  di  Najaf  setelah 

kematian kami. Dan kami sekarang tinggal di sini." 

Kemudian, saya bertanya  lagi, "Apakah  ibu  juga bersama Anda.?" Beliau menjawab, "Tidak!" Saya pun 

terperanjat dan heran. Beliau berkata kembali, "Sebenarnya, dia di Najaf, tetapi di tempat lain " 

Saat  itu, saya paham bahwa ayah  saya adalah seorang ulama. Dan kedudukan  seorang ulama 

tentu berbeda dengan kedudukan lain. Sebab, terdapat perbedaan posisi keilmuannya.
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Lalu, saya menanyakan tentang keadaannya serta apa yang terjadi dengannya. Beliau menjawab, 

"Sebelumnya, saya berada dalam keadaan sumpek dan dalam bencana. Akan tetapi, sekarang saya 

berada dalam keadaan senang, karena masa sulit telah sirna." 

Saya kembali bertanya dengan heran, "Apakah sebelumnya Anda merasa sumpek dan berada dalam 

kesulitan?" Beliau menjawab, "Ya, karena sebelumnya saya berhutang pada Haji Ridha alNi'al." 

Kemudian, hal  (mimpi)  itu membawa  saya kepada  sebuah  toko makanan dan bijibijian  kering yang 

tidak jelas. Ini membuat saya lebih heran lagi. Setelah itu, saya terbangun dari tidur saya dalam keadaan 

takut dan bingung. 

Lalu,  saya  menulis  surat  dan  menceritakan  mimpi  itu  kepada  kakak  saya.  Saya  menanyakan 

kepadanya,  apakah  Haji  Ridha  alNi'al  menuntut  sesuatu  kepada  ayah  saya.  Kakak  saya membalas, 

"Sungguh, setiapkali saya memeriksa namanama orang yang memberikan pinjaman kepada ayah, 

saya tidak menemukan nama orang itu." 

Kemudian,  saya  kembali  menulis  kepada  kakak  saya,  agar  dia menanyakan  langsung  kepada  Haji 

Ridha  alNi'al,  apakah  ayah  pernah  meminta  sesuatu  kepadanya.  Lalu,  kakak  saya  memberikan 

balasannya, "Haji Ridha alNi'al mengaku bahwa ayah kita pernah meminjam uang kepadanya sebanyak 

18  tumandan  tidak  ada  yang  mengetahuinya  kecuali  Allah  semata.  Haji  Ridha  alNi'al  mengatakan, 

'Setelah kematian ayah kalian, saya telah menanyakan kepada kalian, apakah nama saya dicantumkan 

dalam  namanama  orang  yang  memberikan  pinjaman  kepada  ayah  kalian.  Dan  kalian  mengatakan 

bahwa nama saya tidak ada di sana. Maka saya berpikir bahwa saya tidak dapat membuktikan bahwa 

uang saya ada pada ayah kalian, karena memang tidak ada buktinya. Sebelumnya, saya percaya kepada 

ayah kalian bahwa dia akan menuliskan pinjamannya  ke dalam bukunya. Kemudian,  saya  tahu bahwa 

dia tidak melakukannya. Aku pun tidak kuasa lagi untuk memintanya, tetapi aku tidak merelakannya." 

Kakak  saya  juga  berkata  dalam  suratnya  itu,  "Sungguh,  saya menceritakan  apa  yang  telah  engkau 

lihat  dalam  mimpimu,  kepada  Haji  Ridha  alNi'al.  Kemudian,  aku  memberikan  haknya  (yang  pernah 

dipinjam ayah kita),  tetapi  dia  tidak mau menerimanya dan berkata,  'Sungguh,  saya  tidak bertanggung 

jawab dengan berita itu.'" 

Kisah Kedua 

Guru kami, alMuhaddits, Tsiggatul  Islam, alNuri—semoga Allah menerangi kuburnya—juga menukil 

kisah lain dari alAlim, alFadhil, Haji Mulia AbulHasan alMazandarani, bahwasannya dia berkata, "Saya 

memiliki  seorang  teman  yang  sangat mulia  dan bertakwa,  yang dikenal dengan Mulia  Ja'far  bin Mulia 

Muhammad Husain alThabrastani (alThabari), salah seorang penduduk desa TiJaka. Tatkala negeri itu 

terserang  wabah  penyakit,  sejumlah  orang  sepakat  menjadikan  Mulia  '  Ja'far  sebagai  washi(orang 

kepercayaan  yang  dititipi  amanat)  mereka.  Lalu,  orangorang  itu  meninggal  dunia  lantaran  terserang 

wabah itu. Kemudian, washi itu mengumpulkan hartabenda mereka. Akan tetapi, washi itu pun terserang 

wabah dan meninggal dunia, sebelum dia menempatkan hartabenda tersebut pada tempattempat yang
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telah  ditentukan.  Maka,  harta  benda  itu menjadi  rusak  karena  tidak  dikeluarkan  dan  digunakan  pada 

tempat yang seharusnya." 

"Suatu ketika, saya dikaruniai kesempatan berziarah ke makammakam suci dan berziarah ke makam 

AbuAbdillah alHusain—salam atasnya— di KarbaJa. Suatu malam, saya bermimpi melihat seorang laki 

laki yang lidahnya menjulur panjang hingga ke dadanya, dan di lehernya melilit rantai dari api yang jilatan 

apinya  berkobar  naik.  Kedua  ujung  rantai  itu  dipegang  dua  sosok  (orang),  yang menarik  lakilaki  itu. 

Tatkala  lakilaki  itu  melihat  saya,  dia  menghampiri  dan  mendekati  saya.  Saat  dia  dekat,  saya  dapat 

melihat  dan  mengenalnya.  Lakilaki  itu  adalah  teman  saya,  Mulia  Ja'far.  Saya merasa  heran  dengan 

keadaannya  yang  demikian  serta  apa  yang  terjadi  padanya.  Dia  ingin  berbicara  dan  meminta  tolong 

kepada  saya.  Namun,  dua  (orang)  yang  mendampinginya  itu  menarik  rantainya  ke  belakang  dan 

menghalanginya  berbicara  dan  menjelaskan  (masalahnya)  kepada  saya.  Kejadian  itu  berulang  untuk 

yang  kedua  dan  ketiga  kalinya.  Saya  merasa  sangat  takut  melihat  pemandangan  mengerikan  itu, 

sehingga saya berteriak sekeraskerasnya. Maka, saya pun terbangun dari  tidur. Teriakan saya  itu juga 

membangunkan  seorang  ulama  yang  tidur  di  dekat  saya.  Lalu,  saya  menceritakan  mimpi  saya 

kepadanya." 

"Kebetulan,  saat  itu  pintupintu  sekitar  pemakaman  Abu  Abdillah  dibuka,  sehingga  saya  berkata 

kepada teman saya, 'Mari kita pergi ke haram  (tempat suci) yang mulia  itu dan berziarah kepada Imam 

Husain—salam atasnya—dan memintakan ampunan untuk Mulia Ja'fari, agar Allah Swt merahmatinya, 

jika mimpi saya itu benar.' Kemudian, kami pun mendapat kesempatan untuk 

berziarah ke makara Imam dan dapat menunaikan apa yang kami inginkan." 

"Tahun demi  tahun  telah berlalu, hingga akhirnya sudah 20  tahun lamanya saya melewati peristiwa  itu, 

tetapi  saya  tetap  belum mengetahui  sedikit  pun  keadaan  Mulia  Ja'far.  Dugaan  terbesar  saya  adalah 

bahwa  penyebab  siksaan  itu  berhubungan  dengan  hartabenda  orangorang  itu  serta  kesalahannya 

dalam (mengemban amanat) tersebut." 

"Ketika  saya  beroleh  karunia  dari  Allah  untuk  mengunjungi  rumahnya  dan  telah  menyelesaikan 

kewajiban  haji  serta  telah  kembali  ke Madinah  alMunawwarah,  saya menderita  penyakit  serius,  yang 

menyebabkan  saya  tidak  dapat  berjalan,  bahkan  bergerak.  Karena  itu,  saya  meminta  tolong  kepada 

temanteman saya untuk memandikan saya serta menggantikan (pakaian)pakaian saya, lalu membawa 

saya ke makam Rasulullah saw sebelum ajal menjemput saya." 

"Mereka melakukan (permohonan saya itu). Kemudian, ketika saya masuk ke haram Nabi saw, teman 

teman meletakkan saya di lantai, sementara itu saya dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan mereka pun 

pergi  berziarah.  Lalu,  saat  saya  sadar, mereka membawa  saya  ke  dekat makam,  sehingga  saya  pun 

berziarah di sana. Setelah itu, mereka membawa saya ke suatu sisi yang dikenal dengan BaituzZahra' 

(rumah alZahra, putri Nabi saw— salam atasnya), yaitu tempat untuk menziaraninya." 

"Maka,  saya  duduk di  sana dan  berziarah  kepadanya  serta meminta kesembuhan saya. Saya  juga 

memohon  syafaat  dari  belahan  jiwanya,  yaitu  Imam  Husain—salam  atasnya—agar  beliau  memohon
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kepada  Allah  Swt,  Tuhanku  dan Tuhannya,  sehingga  dapat menyembuhkan  saya  dari  penyakit  saya. 

(Tidak ketinggalan),  saya  pun menghadap Rasulullah  saw dan memohon hajathajat  saya  serta  hajat 

hajat  temanteman saya,  juga memohon  syafaat  untuk  temanteman  saya  yang  telah meninggal; saya 

menyebut nama mereka satupersatu. Tatkala sampai pada nama Mulia Ja'far,  saya  teringat mimpi  itu. 

Dan keadaankeadaan saya pun berubah; tenggelam dalam doa dan memohon ampunan serta syafaat 

untuknya. Saya mengutarakan apa yang telah saya lihat dalam tidur saya itu, tanpa saya tahu apakah itu 

mimpi  yang  benar  ataukah  sekadar  kembang  tidur.  Saya  merendah  kepadanya  (alZahra—salam 

atasnya) semampu saya. Kemudian, saya merasa tubuh, keberadaan, dan penyakit saya menjadi ringan. 

Saya lalu bangkit tanpa meminta pertolongan dari temanteman saya. Setelah itu, saya kembali ke rumah 

saya, dan penyakit saya telah sembuh karena berkah Sayyidah Fathimah alZahra—salam atasnya? 

"Kemudian,  saat  kami  dalam  perjalanan  meninggalkan  Madinah,  kami  singgah  di  Uhud  dan 

menziarahi para syuhada Uhud. Saya tertidur di sana dan bermimpi kembali melihat teman saya, Mulia 

Ja'far dalam keadaan yang baik. Dia mengenakan pakaian serba putih, kepalanya memakai serban, dan 

tangannya memegang  tongkat.  Dia  menghampiri  saya  dan mengucapkan  salam  kepada  saya  seraya 

berkata,  'Selamat  datang,  wahai  persaudaraan  dan  persahabatan.  Sudah  selayaknya  seseorang 

melakukan  sesuatu  kepada  temannya  seperti  apa  yang  telah  Anda  lakukan  terhadap  saya  dan 

perjalanan saya. Saya berada dalam kesumpekan dan kesulitan di masamasa yang panjang sebelum 

ini,  dan  sebelum  Anda  pergi  meninggalkan  makam  Nabi  saw.  Saya  telah  dibebaskan  dari  berbagai 

siksaan  dan  kesulitankesulitan  itu.  Sungguh  saya  telah  dibersihkan  dari  kotorankotoran  saya.  Saya 

menyadari  itu  setelah  dua  atau  tiga  hari.  Sungguh,  Rasulullah  saw  menghadiahi  saya  bajubaju  ini, 

sebagaimana alZahra—salam atasnya—juga menghadiahi saya 'abiah (baju besar untuk pakaian luar— 

penerj.)  ini.  Anda benarbenar  telah memperbaiki  berbagai masalah dan keadaankeadaan  saya. Saya 

persembahkan dukungan serta berita gembira kepada Anda, bahwa Anda akan kembali kepada keluarga 

Anda  dengan  selamat. Dan  bahwa  keluarga  Anda menikmati  keadaan  sehat  dan  afiatnya/Setelah  itu, 

saya pun terjaga dari tidur saya dengan gembira dan bahagia." 

Guru kami menambahkan, "Sudah sepantasnya bagi manusia yang berakal untuk merenungkan mimpi 

tersebut  dengan  teliti,  satu  demi  satu.  Sebab, mimpi  tersebut mengandungi  berbagai  perkara  yang 

dapat menghilangkan kebutaan hati. Serta membersihkan mata dari kotorannya." 

Kisah Ketiga 

Dalam  kitab  Daru  alSalam,  syaikh  yang  mulia,  Haji  Mulia  Ali,  menukil  pula  (sebuah  kisah)  dari 

kakeknya, Haji Mirza Khalil alThahrani—semoga Allah merahmatinya. 

Suatu malam, saat saya berada di Karbala, sementara  ibu saya sedang berada di Teheran (ibu kota 

Iran),  saya  bermimpi  bahwa  ibu  saya mendatangi  saya  seraya  berkata,  "Anakku,  sekarang  aku  telah 

datang. Mereka sedang membawaku kepadamu dan mematahkan (batang) hidungku."
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Saya sangat  terkejut dan bangun dari  tidur saya. Tak  lama, ada sepucuk surat yang dikirim saudara 

saya untuk saya. Isinya, "Ibumu telah meninggal dunia, maka kami mengirimkan jenazahnya kepadamu." 

Lalu,  setelah  jenazah  itu  tiba,  mereka  berkata,  "Kami  datang  dengan  membawa  jenazah  ibumu. 

Sebelumnya, kami  letakkan jenazah  itu dalam sebuah tempat penginapan, dekat DzilKifli, karena kami 

kira Anda berada di Najaf alAsyraf. 

Saya pun tahu kebenaran mimpi saya itu. Tetapi, saya bingung memahami makna ucapannya» "Mereka 

mematahkan (batang) hidungku." 

Kemudian, saat keranda jenazah itu sampai, saya membuka kain kafan yang menutupi wajahnya; 

ternyata (batang) hidungnya memang telah patah. Lalu, saya menanyakan penyebab hal itu kepada 

pembawa jenazah. 

Mereka  menjawab,  "Kami  tidak  tahu  hal  itu!  Akan  tetapi,  kami  sebelumnya  kumpulkan  jenazahnya 

dengan jenazahjenazah lain, di salah satu tempat penginapan di jalan. Keledaikeledai yang ada di sana 

saling  tendangmenendang  dan mengenai  keranda  jenazah  itu,  sehingga  jenazah  itu  jatuh  ke  tanah. 

Mungkin  itulah  yang  menyebabkan  hidungnya  patah.  Sebab,  kami  tidak  melihat  adanya  penyebab 

lainnya." 

Kemudian,  saya  membawa  jenazah  itu  ke  makam  AbulFadhl  Abbas  bin  Ali—salam  atasnya—dan 

meletakkannya  di  depan makam  beliau.  Seraya  itu,  saya  berkata,  "Tuanku,  wahai  AbulFadhl  Abbas, 

sesungguhnya ibuku ini tidak melaksanakan shalat dan puasanya dengan baik; dan dia sekarang masuk 

ke  (dekat)  makam  Anda.  Maka  singkirkanlah  siksaan  darinya.  Aku  sebagai  jaminan  untuknya  dalam 

membayar  shalat  dan  puasanya  selama  50  tahun  dengan  isti'jar  (membayar  orang  untuk 

melakukannya)."  Setelah  itu,  saya  menguburkannya,  tetapi  saya  lupa  membayarkan  shalat  dan 

puasanya. 

Tak lama kemudian, saya bermimpi mendengar suara rintihan dan teriakan di depan rumah saya. Saya 

pun  keluar;  ingin  melihat  apa  yang  telah  terjadi.  Ternyata,  saya  melihat  ibu  saya  terikat  dipangkal 

sebuah pohon, sementara itu dia tengah dicambuk. Maka, saya bertanya kepada beberapa (orang) yang 

mencambuknya,  "Ada  apa  dengan  kalian!  Mengapa  kalian  bersikap  kasar  kepadanya  dengan 

mencambukinya?"  Mereka  berkata,  "Kami  diperintahkan  oleh  AbulFadhl—salam  atasnya—  untuk 

mencambuknya hingga Anda membayar (sejumlah tertentu)" 

Lalu,  saya  kembali masuk  ke  rumah dan membawa uang  sejumlah  yang mereka minta. Kemudian, 

saya melepaskan tali yang mengikat ibu saya. Setelah itu, saya membawanya ke rumah saya dan saya 

berkhidmad kepadanya. Lalu saya bangun dari tidur saya. 

Kemudian,  saya menghitung  jumlah  uang  yang  diminta  dalam mimpi  itu.  Ternyata,  jumlah  tersebut 

sama persis dengan jumlah uang yang harus saya keluarkan untuk membayar (orang) dalam melakukan 

shalat dan puasa selama 50 tahun. 

Setelah itu, saya segera membawa uang sejumlah itu dan pergi menemui seorang sayyid mulia, Mirza 

Sayyid Ali, penulis kitab alRiyadh—semoga Allah meridhainya. Saya berkata kepadanya, "Ini  sejumlah
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uang untuk menggantikan shalat dan puasa selama 50 tahun. Saya mohon agar Anda menggunakannya 

untuk menggantikan (kewajiban) ibu saya." 

Guru kami yang mulia, penulis kitab Daru alSalam—semoga Allah menghalalkan baginya Dara 

aLSalam (rumah keselamatan)—berkata, "Mimpi tersebut menggambarkan sebuah perkara yang 

agung,  yakni  bahaya  sebagai  akibat  (melakukan)  sesuatu.  Tidak  diperbolehkan  memandang 

remeh  sebuah  janji  kepada Allah  serta ketinggian  kedudukan  para  wali  yang  dicintaiNya,  yang 

tidak tampak dalam pandangan mata serta pertimbangan (akal)." 

Kisah Keempat 

Sebagaimana dinukil dari ayahnya yang saleh, pada salah satu tempat pemandian umum di Teheran, 

terdapat seorang pelayan sederhana. Dia tidak melakukan shalat maupun puasa. Suatu hari, dia datang 

ke salah seorang ahli bangunan; meminta agar dia membangunkan sebuah kamar mandi untuknya. Ahli 

bangunan itu berkata, "Dari mana Anda membayar biaya serta ongkos pembangunannya?" 

Pelayan itu berkata, "Apa urusan Anda dengan masalah  ini? Tak selayaknya Anda mempertanyakan 

itu.  Ambillah  harta  ini  dan  bangunlah  tempat  pemandian  umum!"  Maka,  ahli  bangunan  itu  pun 

membangun sebuah tempat pemandian, dengan nama (pelayan itu), yang dikenal dengan panggilan 

Ali Thalib. 

Almarhum Haji  Mulia  Khalil  berkata,  "Ketika  aku  di  Najaf  al'Asyraf  aku  bermimpi  bahwa  Ali  Thalib 

datang ke Wadi alSalarn di Najaf. Aku merasa heran akan hal itu. Karena itu, aku berkata, 'Bagaimana 

Anda dapat mencapai tingkatan mulia ini, sementara Anda tidak shalat dan tidak pula puasa!' Dia berkata 

kepadaku,'Wahai fulan, setelah aku meninggal dunia, aku dibawa dalam keadaan diborgol dengan rantai 

dan  belenggu  untuk  disiksa.  Lalu,  aku  ditolong  oleh  Haji  Mulia  Muhammad  alKarmansyahi—semoga 

Allah membalasnya  dengan kebaikan. Maka,  ibadah  haji  yang  belum kulakukan  telah  tergantikan.  Dia 

juga membayar seseorang untuk menggantikan puasa yang kutinggalkan dan dia melakukan shalat serta 

mengeluarkan  hartanya  untuk menggantikan zakatku. Dia  juga membayar kezaliman  (yang kulakukan) 

kepada  fulan  bin  fulan.  Dan  tidak  ada  sebuah  tanggunganku  pun,  kecuali  dia  telah  membayar  dan 

menyelesaikannya, sehingga aku terlepas dari siksaan dan penyiksaan.'" 

Aku  terbangun  dari  tidurku.  Dan  aku  merasa  heran;  hingga  sekelompok  orang  dari  Teheran 

mendatangiku. Maka, aku bertanya kepada mereka mengenai Ali Thalib. Mereka memberitahuku bahwa 

dia telah meninggal dunia. Berita itu sama seperti yang kudengar dari dirinya sendiri dalam mimpiku. Dan 

kisahnya  benarbenar  sama  dengan  kenyataan,  bahkan  nama  orangorang  yang  dibayar  untuk 

melakukan shaJat dan puasanya pun  sama. Aku  sangat  heran dengan mimpiku  itu serta halhaJ yang 

sama  persis  dengan  kenyataan.  Dan  Haji  Mull  Muhammad  alKarmansyahi  termasuk  seorang  ulama 

yang bijak dan saleh di masanya. 

Tidak diragukan  lagi, mimpi  tersebut sesuai dengan berbagai  hadis dan  riwayat;  bahwa pahala puasa, 

shalat,  haji,  serta  seluruh  kebaikan  akan  sampai  kepada mayat.  Dan  pabila  seorang  mayat memiliki
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kegelisahan, maka kegelisahankegelisahan  tersebut  dapat hilang darinya  dengan kebaikan, sedekah, 

dan  amalamal  baik  tersebut.  Sebagaimana,  mimpi  itu  sesuai  dengan  berbagai  riwayat  yang 

mengatakan, "Tidak seorang mukmin pun yang meninggal dunia, di  timur atau di bagian barat alam ini, 

kecuali ruhnya akan dibawa ke Wadi alSalam." 

Dalam  sebagian  riwayat  disebutkan  bahwa  ruh  orangorang  mukmin  dikumpulkan  (antara  satu) 

dengan lainnya, dalam bentuk seperti lingkaran. 

Kisah Kelima 

Dinukil  dari  Arba'iniyyat  yang  ditulis  oleh  alAlim,  alFadhil  alQadhi Said  alQummi—semoga Allah 

merahmatinya—bahwa  dia  berkata,  "Kami  mendapatkan  kabar  dari  orang  yang  jujur  dan  dapat 

dipercaya,  dari  Mahaguru  Syaikh  Bahau  alMillah  wa  alDin  alAmuli—semoga  Allah  untuk  me 

nyucikannya—bahwa  (suatu  ketika)  dia  pergi menziarahi  seorang  arif.  Orang  aY/fini  telah menjadikan 

salah  satu dari  beberapa pemakaman  yang ada di  Isfahan  sebagai  tempat  tinggal  dan berlindungnya. 

Orang  ar/Atu  berkata  kepada  Syaikh,  'Aku menyaksikan  di  pemakaman  ini  suatu  hal  yang  aneh.  Aku 

melihat sekelompok manusia datang dengan membawa satu jenazah, lalu jenazah itu mereka makamkan 

di  tempat  tertentu.  Setelah  itu, mereka meninggalkan  tempat  tersebut.  Belum  satu  jam  lamanya,  aku 

mencium  aroma  harum  menyegarkan,  mengalahkan  aromaaroma  yang  ada.  Aku  menjadi  heran, 

sehingga  aku  menoleh  ke  kanan  dan  ke  kiri,  untuk  mencari  tahu  sumber  aroma  tersebut.  Ternyata, 

aroma  itu  berasal  dari  seorang  pemuda  yang  gagah,  tampan,  dan  elok,  berpenampilan  bak  raja.  Dia 

menuju  ke  arah  kuburan  itu.  Ketika  sampai  di  sana,  dia  duduk  di  sisinya,  kemudian  dia  lenyap  dari 

pandangan dan penglihatanku. Sepertinya, dia masuk ke dalam kubur itu. 

"'Selang  beberapa  saat  setelah  kejadian  tadi,  aku mencium  aroma busuk  yang  sangat menyengat, 

melebihi baubau busuk yang ada. Maka, aku pun menoleh. Tibatiba, ada seekor anjing yang berjalan 

mengikuti  jejak  pemuda  itu,  hingga  akhirnya  anjing  itu  pun  tiba  di  kuburan  yang  sama,  dan  lenyap 

kembali. Aku pun bertambah heran.' 

Saat aku dalam keadaan demikian,  tibatiba pemuda itu keluar dalam bentuk buruk dengan lukaluka 

(di sekujur tubuhnya). Lalu, dia kembali ke tempat semula dia datang. Kemudian, aku menyusulnya dan 

memohon kepadanya agar menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepadaku. Pemuda itu berkata, 'Aku 

adalah  amal  saleh  si  mayat  itu.  Aku  diperintahkan  untuk  menemaninya  di  liang  Iahatnya.  Tibatiba, 

datang  seekor  anjing  yang  Anda  lihat  itu.  Dia  adalah  perwujudan  dari  amal  buruknya.  Aku  ingin 

mengusirnya agar aku dapat memenuhi hak untuk menemaninya. Akan tetapi, anjing itu malah menggigit 

dan  melukaiku.  Dia  merobek  sebagian  dagingku,  seperti  yang  Anda  lihat.  Dan  anjing  itu  tidak 

membiarkanku menemaninya,  sementara  itu  aku  pun  tidak mampu  tinggal  bersamanya.  Akhirnya,  aku 

meninggalkannya."'
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Ketika  orang  'arif  itu menceritakan  kisah  tersebut kepada Syaikh,  beliau  berkata,  "Anda benar!  Kita 

meyakini  tajassudila  'mal  (perwujudan  amalamal  perbuatan),  serta  berubahnya  bentuk  amalamal 

manusia menjadi bentuk yang sesuai dengan keadaankeadaannya." 

Ya,  kisah  ini  menguatkan  apa  yang  diriwayatkan  oleh  alShaduq  dalam  Muftatahi  Amalinya. 

Ringkasannya,  Qais  bin  'Ashim  alMunqari  datang  bersama  sekelompok  orang  dari  Bani  Tamim, 

menemui Rasulullah saw. Mereka meminta kepada  beliau agar memberikan nasihat  yang  bermanfaat. 

Maka, Nabi saw menasihatinya dengan beberapa kalimat. Di antaranya, beliau bersabda, 

"Wahai Qais, Anda pasti memiliki seorang teman yang akan dimakamkan bersama Anda, sedangkan 

dia tetap hidup. Dan Anda akan dimakamkan bersamanya, sedangkan Anda telah mati. Jika dia mulia, 

maka dia  akan memuliakan Anda.  Pabila dia  keji,  maka  dia  akan menelantarkan  Anda. Anda  tidak 

akan  dibangkitkan  dan  dihidupkan  kembali  kecuali  bersamanya.  Anda  tidak  akan  ditanya  kecuali 

tentangnya. Maka janganlah Anda menjadikannya kecuali membuatnya saleh. Karena,  jika dia saleh, 

Anda  akan  senang  dan bersahabat dengannya. Dan pabila  dia  rusak, maka Anda  tidak merasakan 

kejijikan, kecuali hanya darinya. Itulah amal Anda." 

Qais.berkata, "Wahai Nabi Allah, andai Anda menyusun nasihat ini ke dalam sebuah syair, agar kami 

dapat membanggakan diri dengan syair ini kepada orang Arab di sekitar kami, serta menjadikan syair ini 

sebagai harta simpanan bagi kami." 

Kemudian,  Rasulullah  saw  memerintahkan  untuk  mendatangkan  Hassan.  Maka,  Shalshal  bin 

Dalhamis, seorang penyair juga yang hadir di majlis itu, menyusun nasihat tadi ke dalam sebuah syair 

Pilihlah  pendamping  dari  apa  yang  Anda  kerjakan,  Sesungguhnya  teman  seorang  pemuda adalah 

apa yang dia lakukan. Seharusnya Anda menghitungnya setelah kematian, Untuk suatu hari di mana 

manusia dipanggil dan dihadapkan. 

Pabila Anda disibukkan dengan sesuatu, maka  jangan  jadikan Anda  sibuk dengan apa yang  tidak 

Allah  ridhakan. Tidak  ada  yang menemani  seseorang  setelah  kematian  dan sebelumnya,  kecuali 

amal  yang  dia  lakukan  Ketahuilah,  sesungguhnya  manusia  adalah  tamu  keluarganya,  Dia  akan 

singgah sejenak, kemudian dia meninggalkannya. 

AlShaduq—semoga Allah merahmatinya—menyebutkan sebuah riwayat dari keluarga Muhammad, dari 

Nabi  saw,  bahwa  sesungguhnya  Nabi  Isa  bin  Maryam  as  melewati  sebuah  kuburan,  di  mana 

penghuninya  sedang  disiksa.  Kemudian,  setahun  kemudian  beliau  melewatinya  untuk  yang  kedua 

kalinya. Beliau melihat bahwa penghuni kubur  tersebut telah dibebaskan dari siksa. Beliau berkata, "Ya 

Allah,  aku  telah melewati  kuburan  ini  setahun  lalu,  sedangkan  penghuninya  ketika  itu  sedang  disiksa. 

Dan saat aku melewatinya tahun ini, aku melihat bahwa dia telah terbebaskan dari siksaan." 

Maka, beliau beroleh wahyu yang mengatakan, "Wahai Ruh Allah, penghuni kubur ini memiliki seorang 

anak  kecil  yang  saleh.  Dan  ketika  usianya  telah  dewasa,  dia  memperbaiki  sebuah  jalan  untuk  para 

musafir serta pengguna jalan. Dia adalah anak yatim yang tinggal (sebatang kara), sehingga Aku merah
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mati  ayahnya  dan  mengampuni  dosadosanya,  karena  kebaikan  dan  perbuatan  bajik  yang  telah 

dilakukan putranya.
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Bab IV 

KIAMAT 

Kiamat  termasuk salah  satu di  antara  tahapantahapan akhirat  yang menyeramkan. Kengerian pada 

kiamat sangat  luar biasa  dan  dahsyat.  Ketakutan akan  kiamat memang  tiada  taranya.  Allah Swt  telah 

menggambarkan hal itu dalam alQuran, dalam firman Nya. 

Hari kiamat itu amat berat {huruharanya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi.{al'A*raf: 187) 

AlQuthbu  alRawandi  menyebutkan  sebuah  riwayat  dari  Imam  JaTar  alShadiq,  salah  seorang 

keluarga  Muhammad  saw,  bahwa  Nabi  Isa  bin  Maryam  bertanya  kepada  malaikat  Jibril,  "Kapan 

terjadinya  hari  Kiamat?" Mendengar  sebutan  kiamat, malaikat Jibril menjadi  sangat gemetar,  sehingga 

dia  terjatuh ke  tanah dan  tak  sadarkan  diri.  Tatkala  sadar,  dia berkata,  "Wahai Ruhullah, yang ditanya 

tidak lebih tahu tentang urusan kiamat daripada yang menanyakan." Setelah itu, dia membacakan ayat di 

atas.

Guru  kita  yang mulia, Ali  bin  Ibrahim alQummi—semoga Allah  Swt merahmatinya— meriwayatkan 

sebuah riwayat dari Imam Muhammad alBaqir—salam atasnya—berikut ini: 

Suatu hari, saat Rasulullah saw sedang duduk, di sisi beliau hadir malaikat Jibril. Tibatiba, malaikat 

Jibril menoleh ke arah  langit,  dan berubahlah  rona  (wajah)nya  lantaran  rasa  takut dan ngeri  yang  luar 

biasa.  (Digambarkan  bahwa  rona  wajahnya)  bagaikan  kuning  za'faran.  Karena  itu,  dia  meminta 

perlindungan kepada Rasulullah saw. Kemudian,  beliau pun menoleh ke  arah yang sedang dipandang 

malaikat  Jibril.  Di  atas  sana,  beliau melihat  satu malaikat  yang  tubuhnya  memenuhi  timur  dan  barat, 

seolaholah  dia  adalah  penutup  bumi.  Malaikat  tersebut  memandang  ke  arah  Rasulullah  saw  seraya 

berkata,  "Wahai Muhammad saw, sesungguhnya  saya  adalah utusan Tuhan Anda kepada Anda, agar 

Anda memilin  satu di  antara dua  pilihan  ini: Anda diperkenankan untuk menjadi malaikat dan  seorang 

utusan; atau menjadi hamba dan seorang utusan?" 

Nabi saw lalu memandang malaikat Jibril. Beliau melihat bahwa rona dan sikap malaikat Jibril tersebut 

telah kembali seperti sediakala. Setelah itu, malaikat Jibril memandang ke arah Nabi saw seraya berkata, 

"Pilihlah,  wahai  Rasulullah  saw,  agar  Anda  menjadi  seorang  hamba  dan  utusan.  Maka,  beliau  pun 

berkata kepada malaikat tersebut, "Aku ingin menjadi seorang hamba dan utusan." 

Setelah itu, malaikat  tersebut melangkahkan kaki kanannya ke langit dunia, dan kaki kirinya ke langit 

kedua, dan melangkahkan kaki kanannya lagi ke langit ketiga, lalu kembali melangkahkan kaki kirinya ka 

langit keempat, dan demikian seterusnya hingga dia sampai di langit ketujuh. Dengan cara seperti  itulah 

dia menempuh perjalanan  tujuh  lapis  langit dan kembali ke  tempat asalnya. Dengan kata  lain, malaikat 

tersebut  menempuh  jarak  antara  satu  langit  dengan  langit  lainnya  hanya  dengan  sekali  langkah. 

Setiapkali dia bertambah tinggi dan jauh, bentuk dan ukuran (tubuh)nya semakin kecil, sehingga akhirnya 

dia terlihat seperti seekor burung kecil. 

Kemudian, Nabi saw memandang malaikat Jibril seraya berkata kepadanya, "
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Sungguh aku melihat bahwa engkau sangat  takut, dan yang paling menakutkan dari  (semua) yang 

kutakutkan adalah perubahan rona (wajah)mu serta menguningnya wajahmu." 

Malaikat  Jibril  berkata,  "Janganlah  Anda menyalahkan  diri  saya,  wahai  Rasulullah.  Tahukah  Anda, 

siapa malaikat  itu? Dia adalah malaikat  Israfil, yang merupakan  tabir Tuhan. Dan dia baru pertama kali 

turun dari  langit ke bumi. Sebab, dia belum pernah turun dari sana, sejak Allah menciptakan  langit dan 

bumi.  Sungguh,  saat  saya  menyaksikan  dia  turun  ke  bumi,  saya menduga  bahwasannya  dia  datang 

untuk melaksanakan  kiamat.  Sehingga,  saya  gemetar  karena  rasa  takut  saya  akan  kiamat,  dan  rona 

(wajah)  saya  berubah  menjadi  pucat,  sebagaimana  Anda  lihat.  Kemudian,  saat  saya  tahu  bahwa 

kedatangannya  tidak  berhubungan  dengan  masalah  kiamat,  tetapi  karena  Allah  telah  mengutusnya 

kepada  Anda,  setelah  Dia  memilih  Anda  (sebagai  utusanNya),  (dan  itu  dilakukanNya)  demi 

menghormati dan memuliakan Anda, maka keadaan dan jiwa saya kembali seperti semula. Begitu pula 

dengan rona (tubuh) saya, sehingga warna kuning pucat itu menghilang dari wajah saya." 

Dalam  sebuah  riwayat  lain  disebutkan  bahwa  tidak  ada  malaikat  yang  mendekatkan  diri  (kepada 

Tuhan),  juga  langit,  bumi,  angin, gunung,  padang pasir, dan  lautan, kecuali  semuanya  takut  akan hari 

Jumat. Sebab, kiamat terjadi pada hari tersebut. 

Mungkin yang dimaksud dengan takutnya langit dan bumi serta semua yang telah disebutkan (dalam 

riwayat  di  atas)  adalah  rasa  takut  dari  para  penghuninya.  Sebagaimana,  yang  disebutkan  oleh  para 

mufassirin  (ahli  tafsir)  dalam  menafsirkan makna  ayat:  hari  kiamat  itu  amat  berat  (huruharanya  bagi 

makhluk) yang di langit dan di bumi. 

Diriwayatkan juga bahwa ketika Nabi saw menyebut kiamat, maka suara beliau berubah dan 

menjadi keras. Demikian pula dengan wajah mulia beliau; berubah merona merah. 

Syaikh  alMufid mengutip  sebuah  riwayat  dalam kitab alIrsyad bahwa  ketika Nabi  saw kembali  dari 

peperangan  Tabuk,  Amr  bin  Ma'ad  datang  menemui  beliau.  Lalu,  Nabi  saw  berkata  kepadanya, 

"Masuklah agama Islam, wahai Amr, sehingga Anda aman dari rasa takut yang maha dahsyat." 

Amr menjawab, "Apa rasa takut yang maha dahsyat  itu? Sebab, sungguh aku termasuk orangorang 

yang  tidak  takut pada apapun." Ucapan  ini menggambarkan keberaniannya. Disebutkan dalam sejarah 

bahwa Amr  adalah  seorang pemberani  dan disegani  di  antara kaumnya di masanya. Dia  telah banyak 

membuka  (menaklukkan)  kawasankawasan  di  luar  Arab  dengan  tangannya  sendiri.  Pedangnya 

dinamakan dengan  Shamsha'mah Dengan pedangnya  itu,  dia  dapat menebas  dan mematahkan kaki 

kaki unta (hanya dengan satu kali tebasan). 

Kemudian,  Umar  bin  Khatab memintanya,  untuk memperlihatkan pedangnya  Shamsha'mah. Maka, 

Amr pun memperlihatkannya. Setelah itu, Umar bin Khatab mengeluarkan pedang itu dari sarungnya, lalu 

memukulkannya  kepada  sebuah  benda;  ingin  menguji  ketajamannya.  Namun,  dia  tidak  berhasil. 

Sehingga, Umar meletakkan kembali pedang tersebut di sisinya seraya berkata,
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"Pedang ini tak berguna!" Amr menimpali, "Tuan, yang Anda minta baru saja adalah sebuah pedang, 

bukan  sebuah  lengan  dan  tangan  yang  dapat  menggunakan  pedang  itu!"  Umar  menjadi  gusar 

mendengar ucapan itu dan mencelanya. 

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar bahkan memukulnya. 

Inti kisah ini adalah ketika Amr mengatakan bahwa sesungguhnya dia tidak takut terhadap rasa takut 

yang maha dahsyat. 

Nabi saw kemudian berkata kepadanya, 

"Masalahnya tidak seperti yang Anda duga, wahai Amr. Karena sesungguhnya teriakan pertama dapat 

membebaskan dan menghidupkan orangorang yang telah meninggal dunia serta membunuh orang 

orang  yang hidup,  kecuali  siapasaja  yang memang dikehendaki  Allah  untuk  tidak meninggal dunia. 

Kemudian,  teriakan kedua menghidupkan seluruh orang yang telah meninggal dunia. Mereka dipilih, 

dan  dengan  teriakan  itu  langit  menjadi  terbelah,  gununggunung  menjadi  hancur  dan  bertebaran. 

Bebatuan dari  api  neraka  (yang ukurannya)  seperti gununggunung  terlempar. Sehingga,  tidak satu 

makhluk hidup pun kecuali hatinya gemetar, seolah akan tercerabut Dia  teringat akan maksiat yang 

dilakukan dan  sibuk dengan dirinya sendiri. Kecuali,  orangorang yang Allah kehendaki untuk  lurus. 

Maka, bagaimana dengan Anda dan perkara ini, wahai Amr?" 

Amr berkata, "Sungguh, saya (baru) mendengar suatu perkara yang mengerikan dan luar biasa." 

Kemudian, Nabi saw menambahkan, 

"Rasa ngeri terhadap kiamat mencapai suatu taraf sehingga orangorang yang telah meninggal dunia 

pun merasa takut, padahal mereka berada di alam kubur dan barzakh. Dan demikian benci (takut)nya 

mereka, sampaisampai sebagian orangorang yang telah meninggal dunia dan hidup kembali karena 

beroleh  doa  dari  para  wali  Allah, memutih  rambut mereka.  Maka,  (ketika) mereka  ditanya  tentang 

penyebab  rambut mereka menjadi  putih, mereka menjawab,  'Ketika  kami  diminta  untuk  kembali  ke 

kehidupan,  kami mengira bahwa kiamat  telah  terjadi. Maka  rambut kepala kami  berubah dari  hitam 

menjadi putih karena takut dan ngeri akan kiamat *" 

Di  sini,  kami  akan menyebutkan  beberapa  perkara  yang dapat menghilangkan kedahsyatan kiamat 

serta dapat menimbulkan  rasa aman dari  rasa  takut yang maha  dahsyat. Kami meringkasnya menjadi 

beberapa perkara: 

Pertama, disebutkan dalam  riwayat,  "Siapasaja  yang membaca  surat Yusuf setiap  hari  atau  setiap 

malam, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan indah, seindah Nabi Yusuf as, 

dan dia tidak akan dikalahkan oleh rasa takut akan 

hari kiamat yang maha dahsyat" 

Imam Muhammad  alBaqir—salam  atasnya—  berkata,  "Siapasaja  yang  membaca  surat  alDukhan 

pada  shalatshalat  wajib  dan  nawafihya,  maka  sesungguhnya  Allah  Swt  akan  membangkitkannya 

bersama orangorang yang aman dan tenteram."
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Beliau  juga berkata,  "Siapasaja yang membaca surat aJ'Asrpada shalatshalat nawafimya, maka 

dia  akan  dibangkitkan pada hari  kiamat dengan wajah  berseri  dan bersinar,  sejuk matanya  (karena 

gembira). Terlihat kedua bibirnya (terus) tersenyum, hingga dia masuk ke dalam surga." 

Kedua, alKulaini menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Ja'far alShadiq—salam atasnya—bahwa 

Rasulullah saw bersabda, 

"Siapasaja  yang menghormati  orang  yang  memutih  rambutnya  karena  agama  Islam,  maka  Allah 

akan menjadikannya aman dari rasa takut kiamat yang maha dahsyat" 

Ketiga, sebuah hadis juga diriwayatkan darinya, bahwa beliau bersabda, 

"Siapasaja  yang meninggal  dunia  pada  jalan  di  Mekah,  di  dalam perjalanan menuju  ke  sana  atau 

ketika kembali  dari  sana, maka dia akan aman dari  rasa  takut kiamat yang maha dahsyat Dan dia 

tidak akan takut terhadapnya." 

AlShaduq  meriwayatkan  sebuah  riwayat  pula  darinya,  bahwa  beliau  bersabda,  "Siapasaja  yang 

meninggal dunia pada salah satu di antara haram ain  (dua  tempat suci)  yaitu,  tempat suci Mekah  dan 

tempat suci Madinah, maka Allah akan membangkitkannya bersama orangorang yang tidak merasakan 

takut, dan mereka aman pada hari kiamat" 

Keempat, alKulaini menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Ja'far alShadiq—salam atasnya—bahwa 

beliau  berkata,  "Siapasaja  yang  dimakamkan  pada  tempat  suci,  yaitu  tempat  suci  Mekah  alMu 

'azhzhamah (yang dimuliakan), maka dia aman dari rasa takut yang maha dahsyat." 

Kelima, alShaduq meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah saw, 

"Siapasaja  yang  telah  bersiap  hendak  melakukan  suatu  perbuatan  maksiat  atau  (melampiaskan) 

syahwatnya  (untuk  suatu kemaksiatan),  tetapi  kemudian dia mengurungkan dan menghindarkan diri 

dari  terjerat  ke  dalamnya  karena  takut  kepada  Allah  Swt,  maka  Allah  mengharamkannya  dari  api 

neraka Jahanam serta menjadikannya aman dari rasa ngeri serta rasa takut akan kiamat" 

Keenam, riwayat lain juga diriwayatkan darinya, 

"Siapasaja  yang  membiasakan  dirinya  (melakukan  suatu  kebaikan),  sementara  manusia  lain  tidak 

biasa melakukannya, maka Allah akan menjadikannya aman 

dari rasa takut (akan) hari kiamat." 

Ketujuh,  Syaikh  Ali  bin  Ibrahim  aIQummi  meriwayatkan  sebuah  hadis  dari  Imam  Muhammad  al 

Baqir—salam  atasnya—"Siapasaja  yang  menahan  amarahnya,  sementara  dia  mampu  untuk 

melaksanakan dan meluapkannya, maka Allah Swt akan memenuhkan hatinya dengan  iman dan (rasa) 

aman." 

Kedelapan, Allah Swt berfirman:
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Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka dia memperoleh (balasan) yang lebih baik daripadanya, 

sedang mereka itu adalah orangorang yang aman tenteram daripada kejutan yang dahsyat pada hari 

itu. (alNaml: 89) 

Sebuah riwayat dari Amirul Mukminin—salam atasnya—menyebutkan bahwa beliau berkata, "Maksud 

kata alhasanah (kebaikan) pada ayat ini adalah makrifat, wilayah, serta mencintai kami, Ahlul Bait." 

Kesembilan,  alShaduq  menyebutkan  sebuah  riwayat  dari  Imam  Ja'far  alShadiq—salam  atasnya— 

bahwa beliau  berkata,  "Siapasaja  yang menolong  saudaranya  yang  sedang  (mengalami) kesumpekan 

dan (menderita) kehausan dengan kadar kemampuannya, serta melapangkannya dari kesumpekan (baik 

sumpek  karena  sesuatu  atau  orang  yang  dicinta  berpisah  darinya,  atau  sumpek  yang  tidak  diketahui 

penyebabnya;  makna  ini  diambil  dari  makna  hamm  dan  ghamm  dalam  riwayat  ini—penerj.),  atau 

membantunya dalam memenuhi hajatnya, maka dia akan beroleh 72 rahmat dari Allah Swt. Satu rahmat 

diberikan Allah kepadanya di dunia, yang dengan satu rahmat  ini Allah akan memperbaiki urusan mata 

pencahariannya.  Kemudian,  71  rahmat  sisanya  Allah  simpan  untuknya,  (guna  dimanfaatkan)  dalam 

berbagai rasa ngeri dan ketakutannya akan hari kiamat." 

Di  sini,  terdapat  berbagai  riwayat  yang  beragam  sekaitan  dengan masalah  pemenuhan  hajathajat 

orangorang mukmin. Di antaranya, yang diriwayatkan Imam alBaqir—salam atasnya— "Siapasaja yang 

bersusah  payah  dalam  mengangkat  (beban)  hajat  saudaranya  yang  mukmin,  maka  Allah  akan 

mewakilkan  (padanya)  75.000  malaikat.  Dan  dia  tidak  melangkahkan  kakinya,  kecuali  Allah  telah 

menuliskan untuknya sebuah kebaikan, menghapus sebuah kejahatan, dan mengangkat untuknya satu 

derajat. Kemudian, saat dia telah selesai melaksanakan pekerjaannya, Allah menuliskan untuknya pahala 

orang yang melaksanakan haji dan umrah." 

Imam  Ja'far  alShadiq—salam  atasnya—berkata,  "Sesungguhnya memenuhi  hajat  seorang  mukmin 

lebih utama ketimbang (melaksanakan) haji, haji, haji..." Demikian Imam mengulang kata tersebut hingga 

10 kali. 

Diriwayatkan bahwa pada bani Israil, pabila seorang ahli ibadah sedang melaksanakan ibadahnya dan 

telah mencapai puncak ibadahnya, maka dia memilih untuk memenuhi hajat manusia lain 

daripada ibadahibadah lain. 

Syaikh  yang  mulia,  Syadzan  bin  Jibril  alQummi meriwayatkan  sebuah  hadis  dari  Rasulullah  saw, 

bahwasannya beliau melihat—pada malam mikrajnya dan pada mikrajnya menuju langit—kalimat berikut 

yang tertulis pada pintu kedua dari pintupintu surga: La ilaha ila Allah, Muhammadun Rasulullah, 'Aliyyun 

waliyyullah (Tiada tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dan Ali adalah wali Allah). 

Benar,  segala  sesuatu  ada  caranya.  Dan  cara  untuk  memperoleh  kegembiraan  di  akhirat  adalah 

melalui empat cara: berlemah lembut terhadap anakanak yatim, mengasihi para janda, memenuhi hajat 

hajat orangorang mukmin, serta memperhatikan para fakir miskin.
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Begitu  pula  dengan  riwayatriwayat  lain.  Oleh  sebab  itu,  para  ulama  dan  pemukapemuka  agama 

berusaha  sekuat  tenaga  untuk  memenuhi  hajathajat  orangorang  mukmin.  Di  sini,  kami  tak  ber 

kesempatan untuk menukil kisahkisah dan riwayatriwayat mereka. 

Kesepuluh,  Syaikh  alKulaini  membawakan  sebuah  riwayat  dari  Imam  alRidha—salam  atasnya— 

bahwa  siapasaja  yang  telah  mendatangi  makam  saudaranya  yang  mukmin,  kemudian  meletakkan 

tangannya di atas kubur tersebut dan membacakan surat alQadr sebanyak tujuh kali, maka Allah akan 

menjadikannya aman pada hari yang maha menakutkan. 

Dalam  riwayat  lain  disebutkan,  hendaklah  menghadap  kiblat  serta  meletakkan  tangannya  di  atas 

kubur. Dan dimungkinkan rasa aman tersebut bagi orang yang membacanya, sebagaimana tampak pada 

konteks  riwayat  tersebut. Atau (rasa aman)  itu bagi orang yang meninggal,  sebagaimana  tampak pada 

beberapa riwayat lain. 

Saya telah membaca dalam kitab kumpulan (karya) Syaikh yang agung, Abu Abdillah Muhammad bin al 

Makki alAmuli, yang dikenal dengan sebutan Syaikh alSyahld, bahwa (suatu ketika) dia datang hendak 

menziarahi  kubur  gurunya,  Syaikh  yang  agung,  al'Alim,  Ayatullah,  Allamah  alHilli—semoga  Allah 

meridhai mereka semua—seraya berkata, "Aku meriwayatkan (sebuah riwayat) dari penghuni makam ini. 

Dia meriwayatkan  dari  ayahnya  yang mulia,  yang  silsilah mata  rantai  sanadnya  (bersambung)  sampai 

pada Imam Ridha—salam atasnya—"Siapasaja yang menziarahi makam saudaranya yang mukmin dan 

membacakan di sisinya surat alQadr serta mengatakan: Allahumma jafilardha  'an junubihim, wa sha'id 

ilaika  arwahuhum,  wa  zidhum  minka  ridhwanan,  waskin  ilaihim  min  rahmatika  ma  tashilu  bihi 

wahdatahum, wa tu'nisu wahsyatahum, innaka 'ala kullisyaiin qadir (Ya Allah, bumi telah mengering dari 

bagian selatannya,  ruhruh mereka  telah naik kepadaMu,  tambahkanlah untuk mereka keridhaan dari 

Mu,  tentramkanlah  mereka  dengan  rahmatMu  apa  yang  dengannya  dapat  menyambung  persatuan 

mereka  serta  menenangkan  rasa  ngeri  mereka.  Sesungguhnya,  Engkau  Mahamampu  atas  segala 

sesuatu). Maka Allah akan menjadikan orang  yang membaca(nya) dan  si mayat,  keduanya, aman dari 

rasa ngeri yang mahadahsyat." 

Di  antara  yang  tampak  dari  ucapan  pertama  alMajlisi  dalam  kitab  Syarh  alFaqth  adalah  bahwa 

makam FakhrulMuhaqqiqin, di Najaf alAsyraf mungkin dekat dengan makam ayahnya, Allamah alHilli— 

semoga Allah merahmatinya—di halaman makam sucinya.



Menuju Akhirat  Allamah Abbas AlQummi 

Halaman  45 

Bab V 

KEBANGKITAN DARI KUBUR 

Di antara  tahaptahap mengerikan di (hari) kiamat adalah ketika manusia keluar dari  kuburnya. 

Itulah salah satu di antara tiga waktu mengerikan yang akan dialami oleh anakcucu Adam. Dalam surat 

alMa'arij,  ayat  4243,  Allah  berfirman:  Maka  biarkanlah  mereka  tenggelam  (dalam  kebatilan)  dan 

bermainmain sampai mereka jumpai hari yang diancamkan, (yaitu) hari (ketika) mereka keluar dari kubur 

dengan  cepat,  seakanakan mereka  pergi  dengan  segera  kepada  berhalaberhala  (sewaktu  di  dunia), 

dalam keadaan menundukkan pandangannya  (dan) diliputi kehinaan.  Itulah hari  yang dahulunya (telah) 

diancamkan  kepada mereka.  Ibnu Mas'ud menyebutkan  sebuah  riwayat,  "(Suatu  ketika),  saya  duduk 

duduk bersama Amirul Mukminin. Beliau berkata,  'Pada hari kiamat,  terdapat 50  tempat pemberhentian. 

Dan  setiap  tempat  pemberhentian  (memakan  waktu)  seribu  tahun.  Tempat  pemberhentian  pertama 

adalah keluarnya manusia  dari  dalam kuburnya.  Di  sana, manusia  dipenjarakan  selama  seribu  tahun, 

dalam keadaan tak beralas kaki, tanpa busana, lapar, dan dahaga. Siapasaja yang (keluar) dari kuburnya 

dalam  keadaan  beriman  kepada  Allah,  surga,  neraka,  kebangkitan,  hisab,  dan  kiamat,  kemudian  dia 

yakin  terhadap  Allah,  membenarkan  NabiNya  serta  apa  yang  telah  Allah  turunkan, maka  dia  (akan) 

selamat dari rasa lapar dan dahaga." 

Dalam kitab Nahj alBaJaghah, Amirul Mukminin juga berkata, "Itulah hari dimana Allah mengumpulkan 

orangorang terdahulu dan terkemudian untuk melaksanakan hisab serta (menerima) ganjaran amalamal 

perbuatan,  dalam  keadaan  menundukkan  (kepala)  dan  berdiri.  Sementara  itu,  keringat  membasahi 

mereka dan bumi pun mengguncang mereka. Keadaan mereka yang terbaik adalah yang beroleh tempat 

untuk memijakkan kakinya serta (beroleh) keleluasaan untuk dirinya." 

Syaikh  alKulaini  menyebutkan  sebuah  riwayat  dari  Imam  Ja'far  alShadiq,  "Perumpamaan  (bagi) 

manusia ketika berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat (adalah) seperti anak panah dalam tempatnya." 

Maksudnya, seperti anak panahanak panah yang (saling) berbaris dan melekat satu sama lain dalam 

tempatnya.  Sehingga,  tidak mungkin menggerakkannya  karena mereka  saling  berdesakan  dan  padat. 

Mereka  saling  mencengkram  satu  satu  sama  lain.  Begitu  pula  halnya  dengan  manusia  yang  saling 

berdesakan  di  hari  yang  sulit  itu.  Sehingga, mereka  tidak  beroleh  tempat  lagi  untuk memijakkan  kaki 

mereka, pada saatsaat keluarnya (mereka dari dalam kubur). 

1.  Syaikh alShaduq meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw bersabda, 

"Siapasaja  yang  meragukan  keutamaan  Ali  bin  Abi  Thatib,  maka  sesungguhnya  (ketika)  dia 

dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat, di lehernya terdapat kalung (yang terbuat) dari api, yang 

memiliki  300  bagian.  Pada  tiap  bagian  itu  terdapat  setan  yang  menampakkan  giginya  dengan 

bermuka masam di hadapan wajah orang itu dan meludahi wajahnya," 

2.  Syaikh alKulaini menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Muhammad alBaqir—salam atasnya— 

"Sesungguhnya, pada  hari  kiamat, Allah membangkitkan manusia dari  kuburkubur mereka dalam 

keadaan  tangantangan  mereka  terbelenggu  dan  terkait  pada  leherleher  mereka,  sehingga
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mereka  tidak  dapat mengambil  (apapun, meski)  seujung  jari  sekalipun.  Mereka  diiringi  oleh  para 

malaikat  yang mencacinya  dengan  keras,  seraya  berkata,  "Mereka mencegah  al  khair  (kebaikan 

atau 

harta)  yang  sedikit  dari alkhair  banyak.  Dan mereka  adalah orangorang  yang  Allah  telah mem 

persembahkan  karuniaNya  kepada  mereka.  Sehingga  mereka  tidak  menunaikan  hakhak  Allah 

pada hartabenda mereka." 

3. Syaikh alShaduq meriwayatkan juga sebuah hadis panjang dari Rasulullah saw, 

"Siapasaja yang memfitnah di antara dua orang, maka Allah menjadikan api menguasainya di dalam 

kuburnya,  yang  akan membakarnya  hingga  hari  kiamat Dan  saat  dia  keluar  dari  kubur  dan  liang 

laharnya,  maka  Allah  menjadikan  seekor  ular  hitam  menguasainya.  (Ular  itu)  merobekrobek 

dagingnya hingga dia masuk ke dalam api neraka." 

4. Diriwayatkan pula dari beliau saw, 

"Siapasaja  yang  memenuhi  matanya  dengan  pandangan  kepada  perempuan  asing  (perempuan 

bukan  muhrimnya—penerj.),  maka  di  hari  kiamat  Allah  akan  membangkitkannya  dalam  keadaan 

terpaku  dengan  pakupaku  terbuat  dari  api,  hingga  Allah menghakimi  di  antara manusia,  dan  Dia 

menghukumnya untuk digiring ke dalam neraka." 

5. Sebuah hadis juga diriwayatkan dari beliau saw, 

"Peminum  khamar  (zatzat memabukkan)  akan  dibangkitkan  pada  hari  kiamat  dengan  wajah  yang 

hitam,  kedua  matanya  miring  dan  pekat  dan  mulutnya  bengkok.  Sementara  itu,  air  liurnya  terus 

mengalir dari (mulut)nya, dan sungguh dia menjulurkan lidahnya dari belakang kepala (tengkuk)nya." 

AlFaidh, seorang perawi hadis, menukil sebuah hadis shahih dalam kitabnya, 'Ilmu al Yagin, bahwa 

peminum khamar akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan di lehernya terdapat wadah seperti 

panci atau gayung, sementara  itu di  tangannya  terdapat mangkuk atau gelas besar. Dia  lebih (berbau) 

bangkai  ketimbang  mayatmayat  lain.  Dan  dia  senantiasa  dilaknat  oleh  setiap  makhluk  yang 

melewatinya. 

6. Syaikh alShaduq meriwayatkan sabda Rasulullah saw, 

"Pada hari kiamat (kelak), akan datang seorang lakilaki yang berubahubah (bentuknya). Dia memiliki 

dua wajah. Sungguh, lidahnya menjulur dari tengkuknya, . dan lidahnya yang lain dari kedua kakinya. 

Kedua (lidah itu) menyala, sehingga tubuhnya pun menyala. Lalu dikatakan, 'Inilah (orang) yang telah 

menjadikan dirinya, di dunia, memiliki dua wajah dan lisan,".; sehingga dia akan dikenali dengan  itu 

pada hari kiamat'" 

Ketahuilah,  terdapat  banyak  perkara  yang  berguna untuk  tahapan  yang mengerikan  ini.  Kami  akan 

menyebutkan sebagian di antaranya:
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1.  Disebutkan  dalam  sebuah  hadis  bahwa  siapasaja  yang  mengantar  jenazah  (ke 

pemakamannya), maka Allah akan mewakilkan baginya para malaikat yang membawa bendera 

bendera, yang menghantarkannya dari kubur hingga tempat kebangkitannya. 

2.  Syaikh alShaduq membawakan  sebuah  riwayat  dari  Imam Ja'far alShadiq—salam atasnya— 

"Siapasaja  yang  menghilangkan  kesumpekan  dari  seorang  mukmin,  maka  Allah  akan 

menghilangkan  kesumpekan  akhirat  darinya.  Dan  dia  akan  keluar  dari  kuburnya  dengan  hati 

gembira dan sejuk." 

3.  AlKulaini  dan  alShaduq  samasama  meriwayatkan  sebuah  hadis  panjang  dari  Sudair  al 

Shairafi,  dari  Imam  Ja'far  aIShadiq—salam  atasnya—"Allah  akan  membangkitkan  orang 

mukmin dari kuburnya, dan dia akan disertai oleh kembaran dan orang yang sama dengannya. 

Kemudian, setiapkali orang mukmin  itu menyaksikan keadaan mengerikan di antara kengerian 

kiamat, maka kembarannya itu berkata kepadanya, 'Jangan takut dan sedih; ada berita gembira 

untukmu  dari  Yang  Mahasayang.'  Kembarannya  itu  akan  terus  membawakan  berita  gembira 

kepadanya, sehingga dia sampai pada tampat pemberhentian hisab. Di sana, Allah menghisab 

amalamalnya  dengan  perhitungan  yang  mudah,  lalu  memerintahkannya  untuk  ke  surga. 

Sementara itu, kembarannya berada di hadapannya. Lalu orang mukmin itu berkata kepadanya, 

'Semoga Allah merahmatimu. Sungguh aku sebelumnya didampingi oleh teman yang baik, yang 

keluar bersama dari kuburku dan senantiasa membawakan berita gembira serta kemuliaan Allah 

Ta  'ala kepadaku, sehingga berita gembira  itu menjadi kenyataan bagiku. Karena itu, siapakah 

Anda  (sebenarnya)?'  Kemudian, kembaran  itu menjawab,'Aku adalah kegembiraan yang Anda 

masukkan ke dalam hati saudara mukminmu di dunia. Sungguh, Allah telah menciptakanku agar 

aku membawakan berita gembira yang kekal serta kesenangan yang abadi'" 

4.  Syaikh alKulaini juga menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Ja'far alShadiq—salam atas 

nya—bahwa beliau berkata, "Siapasaja yang memberikan pakaian musim dingin dan panas 

kepada saudara mukminnya, maka Allah mengharuskan diriNya untuk memberinya pakaian 

pakaian surga, memudahkan kesulitankesulitan kematian baginya, melapangkan kuburnya, dan 

dia akan beroleh berita gembira dari para malaikat saat dia keluar dari kuburnya. Ini merupakan 

syarat bagi ayat alQuran: 

Dan mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata), "Inilah harimu yang telah dijanjikan 

kepadamu."(alAnbiya': 103) 

5.  AlSayyid bin Thawus menyebutkan sebuah riwayat dari Rasulullah saw, 

"Siapasaja yang membaca: La ilaha ill&llah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, wa lau 

karihalmusyrikun (Tidak ada tuhan kecuali Allah, kami tidak menyembah kecuali hanya kepadaNya, 

dengan  memurnikan  ketaatan  kepadaNya,  walaupun  orangorang  musyrik  membencinya),  pada 

bulan  Sya'ban  seribu  kali,  maka  Allah  mencatatkan  untuknya  (pahala)  ibadah  seribu  tahun,
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menghapuskan  darinya  (dosa)  kemaksiatan  sebanyak  seribu  tahun,  serta  mengeluarkannya  dari 

kubur pada hari kiamat dalam keadaan wajah yang berseri dan berbinar, bagaikan bulan purnama di 

malam (ketika sinarnya) sempurna. 

Kemudian, dia juga dicatatkan ke dalam kelompok para shiddiqin." 

6. Membaca doa Jausyan alKablr pada permulaan bulan suci Ramadhan. 

Tentu saja, pada kesempatan ini, kita akan menukilkan sesuatu yang sesuai dengan pembahasan ini. 

Karena  itu,  kita  nukilkan bahwa  sesungguhnya  Syaikh  yang mulia,  alThabrasi  semoga Allah m era  h 

matinya—di  dalam  kitab  Majma'ualBayan  telah  menukil  dari  Barra'azib,  bahwa  dia  berkata,  "(Suatu 

ketika), Mu'adz sedang duduk bersama Rasulullah saw di rumah Abu Ayyub alAnshari. Mu'adz berkata, 

"Wahai  Rasulullah,  beritakanlah kepada  saya  tentang  ayat: Hari  (ketika)  ditiup  sangkakala,  lalu  kalian 

datang berbondongbondong.(ALNaba: 18)" 

Rasulullah saw bersabda, 

"Wahai Muadz, Anda telah bertanya tentang sebuah perkara yang agung." 

Nabi saw lalu membuka mata beliau seraya berkata, 

"Akan dibangkitkan 10 kelompok dari umatku. Mereka berbeda dengan umatumat lain. Di antara mereka 

ada  yang  dibangkitkan dalam bentuk  kera; mereka  itu  adalah para pemfitnah  dan  pengadu  domba di 

dunia.  Df  antara  mereka  ada  yang  dibangkitkan  seperti  babi;  mereka  adalah  orangorang  yang 

memperoleh harta serta penghasilan (melalui cara) yang diharamkan, seperti uang sogok dan mengambil 

uang  suap  (selama)  di  dunia.  Di  antara  mereka  ada  yang  (dibangkitkan)  dalam  keadaan  terbalik, 

sehingga bagian atas mereka berada di bawah. Dengan kata  lain, kepala serta wajah mereka di tanah, 

sementara kakikaki mereka di udara, mereka menarik wajahwajah mereka di Mahsyar. Mereka adalah 

para  rentenir  (lintah darat) dan  para pemakan  riba di  dunia. Di  antara mereka ada  yang buta. Mereka 

adalah para qadhi serta hakim yang zalim di dunia. Di antara mereka ada yang bisu dan tuli; yakni orang 

orang  yang  membanggakan  amalamal  mereka.  Di  antara  mereka  ada  yang  mengisap  lidahlidah 

mereka, (tetapi) yang keluar dari mulutmulut mereka bukanlah air liur melainkan nanah, sehingga orang 

orang  lain  yang  dibangkitkan  membenci  serta  jijik  kepada  mereka,  juga  memusuhi  mereka.  Mereka 

adalah para ulama serta qadhi yang amalamal mereka bertentangan dengan ucapanucapan mereka. Di 

antara mereka ada yang kakikaki dan tangantangan mereka (dalam keadaan) terputus. Mereka adalah 

orangorang yang mengganggu para tetangga mereka di dunia. Di antara mereka ada yang tergantung 

pada (tiangtiang) gantungan dari api. Mereka adalah para pesuruh sultan. Di antara mereka ada yang 

lebih  renta dan  lebih  (bersifat) bangkai  ketimbang mayat Mereka adalah orangorang  yang bersenang 

senang dengan syahwatsyahwat mereka serta mencegah (diri) untuk mengeluarkan hakhak Allah dari 

hartaharta mereka. Di antara mereka ada yang mengenakan jubah serta pakaian luar yang panjang dari 

ter,  yang  (pakaianpakaian  tersebut)  menutupi  tubuhtubuh mereka,  sehingga  melekat  pada  kulitkulit 

mereka. Mereka adalah orangorang yang sombong, membanggakan dan memuliakan diri.
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Bab VI 

NERACA DAN HISAB AMAL PERBUATAN 

Termasuk  tahaptahap mengerikan  lain  adalah  tahapan  neraca  [mizan)  dan  perhitungan  amalamal 

perbuatan. Allah Swt berfirman di permulaan surat alA'raf (ayat 8 dan 9): 

Timbangan  pada  hari  itu  adalah  kebenaran  (keadilan),  maka  barangsiapa  berat  timbangan 

kebaikannya, maka mereka itulah orangorang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya 

maka itulah orangorang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat 

ayat Kami. 

Allah Swt berfirman dalam surat alQari’ah: 

Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? 

AlQari'ah artinya adalah kiamat. Kata ini adalah bentuk fail (pelaku) dari akar kata agra'u yugri'u yang 

artinya mengetuk atau memukul. dinamakan alQari'ah karena dia mengetuk hati dengan ketakutan dan 

rasa ngeri. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Dengan kata lain, tahukah Anda apa hari kiamat itu? 

Pada  hari  itu  manusia  seperti  anaianai  yang  bertebaran,  Yaitu,  tersebar  dan  berpencarpencar,  dan 

gununggunung  seperti  bulu  yang  dihamburhamburkan.  Yaitu,  bulu  domba  yang  telah  disisir  dan  di 

hamburkan.  Adapun orangorang  yang  berat  timbangan  (kebaikannya, Yaitu,  amalamal  kebajikannya. 

maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Maksudnya, dia memuaskan dan diterima. Adapun 

orangorang yang ringan timbangan (kebaikannya, maka tempat tinggalnya adalah neraka Hawiyah. Dan 

tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? (Yaitu) api (menyala) yang sangat panas (dan membakar). 

Ketahuilah,  mungkin  tidak  ada  suatu  amal  pun  yang  dapat  menekan  (memberatkan)  piring  neraca 

yang beratnya menyamai  shalawat  kepada Nabi  dan  keluarganya—semoga Allah bershalawat  kepada 

mereka  semua—juga  seperti akhlak yang baik. Saya akan menghiasi buku saya  ini dengan menyebut 

sebagian riwayat tentang keutamaan bershalawat kepada Rasulullah saw, sebagaimana saya juga akan 

menghiasi  (buku  ini)  dengan  membawakan  tiga  buah  riwayat  dan  sebagian  kisah  yang  berhubungan 

dengan akhlak yang baik. 

Adapun riwayatriwayat tentang keutamaan 

bershalawat adalah: 

1.  Riwayat Syaikh alKulaini—semoga Aliah merahmatinya—dengan  sanadnya  yang  shahih  dari  Imam 

Muhammad alBaqir—salam atasnya— bahwa dia berkata, "Tidak ada  (suatu amal) yang diletakkan 

pada neraca  itu yang lebih berat daripada shalawat kepada Muhammad dan keluarganya— semoga 

Allah bershalawat dan memberikan salam kepada mereka semua. Karena itu, sesungguhnya (pabila) 

seluruh  amalamal  seseorang  diletakkan  pada  neraca,  dan  neraca  itu  tampak  ringan,  kemudian
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shalawatshalawat  (orang  itu)  dikeluarkan  dan  digabungkan  pada  amalamal(nya)  dalam  neraca 

tersebut, maka neraca itu akan menjadi berat." 

2. Diriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda, 

"Saya, pada (hari) kiamat, (berada) di sisi neraca. Siapasaja yang amalamal keburukannya lebih berat 

dari  kebaikankebaikannya,  di  mana  piring  timbangan  kemaksiatannya  lebih  berat,  maka  saya 

mengumpulkan shalawatshalawat yang pernah diucapkan untuk saya, dan saya tambahkan ke piring 

timbangan amalamal kebajikannya,  sehingga piring  tersebut menjadi  berat  dan mengalahkan piring 

timbangan (amalamal) buruknya serta membuat piring timbangan itu terangkat ke atas." 

3.  Syaikh  alShaduq—semoga  Allah merahmatinya—meriwayatkan  sebuah  hadis  dari  Imam Ridha— 

salam  atasnya—bahwa  beliau  berkata,  "Siapasaja  yang  tidak  kuasa  untuk  menghilangkan 

kemaksiatan dan keburukankeburukannya, maka perbanyaklah membaca shalawat kepada Nabi saw 

dan keluarganya. Sebab, shalawatshalawat akan mengalahkan kemaksiatankemaksiatan dan meng 

hilangkan keburukankeburukan." 

4. Dinukil dari Da'awat alRawandi, bahwa Nabi saw bersabda, 

'Siapasaja yang bershalawat kepadaku tiga kali di siang hari dan tiga kali di malam hari karena rindu 

dan cinta  kepadaku, maka wajib  bagi Allah untuk mengampuni'  nya  dari  dosadosa  yang  dilakukan 

pada hari dan malam tersebut" 

5. Dari beliau saw pula, 

"Aku bermimpi melihat pamanku, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ja'far bin Abi Thalib. Dihadapkan 

kepada  keduanya  nampan  berisikan  buah  dari  pohon  berduri  (Sidr),  lalu  keduanya memakannya. 

Sesaat kemudian,  buah  itu  berubah menjadi  anggur. Kemudian keduanya memakan  (nya). Kembali 

sesaat  kemudian  anggur  itu  berubah menjadi  ruthab  (kurma  setengah matang)  dan  keduanya  pun 

memakannya. Lalu, aku mendekati mereka. Aku katakan kepada mereka, 'Ayah dan ibu saya sebagai 

tebusan Anda, amalamal apakah yang bagi kalian berdua lebih mulia dan lebih bermanfaat?' Mereka 

berdua menjawab, 'Ayahayah dan ibuibu kami sebagai tebusan Anda, sungguh bershalawat kepada 

Anda serta kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib adalah sebaikbaik amalamal ibadah. 

6.  Sebuah hadis dari beliau saw menyebutkan, 

"Siapasaja  yang  bershalawat  kepadaku  di  dalam  tulisannya,  maka  para  malaikat  memintakan 

ampunan untuknya, selama namaku (masih tercantum) di buku 

dan tulisan itu." 

7.  AlKulaini  membawakan  sebuah  riwayat  dari  Imam  alShadiq—salam  atasnya—bahwa  dia 

berkata,  "Setiapkali  Nabi  saw  dan  keluarganya  disebut,  maka  perbanyaklah  shalawat  kepadanya. 

Sebab, siapasaja yang bershalawat kepada Nabi saw sebanyak satu kali saja, maka Allah Swt akan 

ber shalawat seribu kali, dalam seribu baris malaikat. Dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi 

ini  kecuali  dia  bershalawat  kepada  hamba  itu mengikuti  shalawat  Allah  dan malaikat malaikatNya.
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Dan  siapasaja  yang  membenci  perkara  ini,  maka  Allah,  RasulNya,  dan  keluarga  beliau  akan 

berpaling darinya." 

Seseorang mengatakan bahwa alShaduq meriwayatkan sebuah riwayat dari  Imam alShadiq—salam 

atasnya—dalam  kitabnya,  Ma'ani  alAkhbar,  yaitu  ucapan  beliau  mengenai  makna  firman  Allah: 

Sesungguhnya  Allah  dan  para malaikatNya  bershalawat  kepada  Nabi...  Imam—  salam  atasnya— 

berkata, "Shalawat dari Allah adalah suatu rahmat. Dari malaikat adalah penyucian. Dan dari manusia 

adalah  doa. Disebutkan dalam  kitab  yang  sama bahwa perawi  hadis  ini  bertanya  kepada  Imam al 

Shadiq,  "Bagaimanakah  (cara)  kita  bershalawat  kepada  Muhammad  dan  keluarganya?"  Imam 

berkata,  "Katakanlah:  Shalawatullahi  wa  Shalawatu  malaikatihi  wa  anbiyaihi  wa  rusulihi  wa  jamii 

khalqihi  'ala  Muhammadin  wa  ali  Muhammad,  wassalamu  'alaihi  wa  'alaihim  warahmatullahi  wa 

barakatuh.  (Allah,  para malaikat,  nabinabi,  rasulrasui,  serta  seluruh makhluk  bershalawat  kepada 

Muhammad  dan  keluarganya;  salam  sejahtera  bagi  beliau  dan  bagi  mereka,  juga  rahmat  dan 

keberkahan dari Allah). 

Perawi berkata, "Kemudian, saya bertanya kepada Imam, "Apa ganjaran bagi orang yang bershalawat 

kepada  Nabi  seperti  itu?"  Imam  menjawab,  "Ganjarannya,  dia  akan  keluar  dari  kemaksiatan 

kemaksiatan  serta  keburukankeburukannya."  Dengan  kata  lain,  dia  disucikan  dari  perbuatan  itu 

seperti seorang anak (yang baru) duahirkan ibunya. 

8. Syaikh Abu alFatuh alRazi menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah saw, 

"Pada malam Mikraj,  ketika aku  telah  sampai  di  langit, aku melihat  seorang malaikat  yang memiliki 

seribu  tangan  dan  pada  setiap  tangan(nya)  terdapat  seribu  jari;  dia  menghitung  dengan  jari 

jemarinya.  Karena  itu,  aku  bertanya  kepada  Malaikat  Jibril  tentang  namanya  serta  tugas  dan 

pekerjaannya.  Malaikatjibril  menjawab,  'Dia  malaikat  yang  mewakili  penghitungan  setiap  tetes  air 

hujan yang  turun ke  bumi. Aku  lalu bertanya kepada malaikat  itu,  'Apakah Anda  tahu  jumlah  tetes 

tetes air  hujan  yang  jatuh ke bumi, sejak Allah menciptakan bumi?" Malaikat  itu menjawab,  'Wahai 

Rasulullah saw, demi yang mengutus Anda dengan haq sebagai nabi kepada makhluk, sesungguhnya 

saya  mengetahui  bilangan  tetestetes  air  hujan  yang  turun  dari  langit  ke  bumi  seluruhnya, 

sebagaimana saya (juga) mengetahui (jumlah tetesan) yang  jatuh ke laut,  tempat yang tandus, yang 

subur, yang ada tetumbuhannya, danau, maupun (yangjatuh ke) kuburankuburan.*" 

Nabi  saw  bersabda,  "Saya  heran  dengan  ketajaman  otaknya  serta  kepandaiannya  dalam 

menghitung."  Malaikat  itu  berkata,  "Wahai  Rasulullah  saw,  akan  tetapi  dengan  tangan,  jari,  serta 

ketajaman akal dan kepintaran yang saya miliki, sesungguhnya saya (tetap) tidak mampu menghitung 

satu hal." Nabi saw bersabda kepadanya, "Apa satu hal itu?" 

Dia menjawab, "Pabila sekelompok umat Anda berkumpul dalam suatu perayaan, kemudian mereka 

menyebut nama Anda dan bershalawat kepada Anda, maka ketika  itu saya tidak mampu menghafal 

ganjaran serta pahala mereka atas shalawatshalawat yang mereka ucapkan kepada Anda."
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9. Syaikh alKulani memberikan cacatan untuk  shalawat waktu asar di hari Jumat: Allahumma shalli 'ala 

Muhammadin  wa  ali  Muhammad,  alaushiyailMardhiyyin,  biafdhali  shalawatika  wa  barik  alaihim  bi 

afdhali  barakatika,  wassalamu  'alaihi  wa  'alaihim  wa  rahmatullah  i  wabarakituh.  (Ya  Allah, 

bershalawatlah  kepada  Muhammad  dan  keluarga  Muhammad,  para  washi  yang  diridhai,  dengan 

sebaikbaik shalawatMu. Dan  berilah mereka  dengan  sebaikbaik  keberkahanMu,  salam  sejahtera 

bagi  beliau  dan  bagi  mereka,  juga  rahmat  dan  keberkahan  Allah).  AlKulaini  menyatakan  bahwa 

siapasaja  yang membaca  shalawat  ini  sebanyak  tujuh  kali, maka  Allah  akan membalasnya  dengan 

kebaikan sebanyak bilangan setiap hamba, dan amalnya akan diterima pada hari kiamat. Serta pada 

hari kiamat (kelak) dia akan muncul dengan cahaya di antara kedua matanya. 10. Diriwayatkan pula 

darinya bahwa  siapasaja  yang  setelah  shalat subuh dan zuhurnya membaca: Allahumma shalli  'ala 

Muhammadin  wa  ali  Muhammad wa  'ajjil  farajahum, maka  dia  tidak  akan meninggal  dunia  kecuali 

telah mendapatkan (bertemu) alQaim (Imam Mahdi) dari keluarga Muhammad." 

Adapun riwayatriwayat sekaitan dengan akhlak yang baik adalah: 

Riwayat Pertama 

Anas bin Malik berkata, "(Suatu hari), aku berada bersama Nabi saw. Ketika itu, beliau (mengenakan) 

selendang dengan sisinya yang  tebal dan kasar. Lalu, seorang Arab datang dan menarik selendang  itu 

dengan keras, sehingga tampaklah bekas (bahan) yang kasar itu di leher Nabi saw. 

Kemudian,  dia  berkata  kepada Nabi,  'Wahai Muhammad, penuhilah  untaku  dengan  harta  yang  ada 

pada Anda.  Sebab,  itu  tidak dikhususkan untuk Anda maupun  ayah  Anda.' Maka, Nabi  saw  diam dan 

(kemudian) berkata,'Harta itu adalah harta Allah, dan saya adalah hamba Allah.'" 

"Kemudian, Rasulullah saw bersabda, 'Apakah saya akan mengqishasmu, wahai orang Arab?' 

Orang Arab itu berkata, 'Tidak (mungkin)'.' Rasul 

saw bertanya, 'Mengapa saya tidak (mungkin) mengqishasmu?' 

Dia menjawab, 'Karena bukan termasuk akhlak Anda untuk membalas keburukan dengan keburukan, 

serta kejelekan dengan kejelekan.' Maka, Rasulullah saw  tersenyum dan memerintahkan agar untanya 

yang pertama diberi muatan gandum dan untanya yang kedua diberi muatan kurma." 

Saya menukil riwayat tersebut dalam kesempatan ini karena kebaikan yang ada di dalamnya dan ingin 

beroleh berkah, bukan untuk menjelaskan akhlak terpuji Nabi saw atau para imam pemberi petunjuk dan 

hidayah. Sebab, yang Allah Swt sebutkan dalam alQuran mengenai akhlak mulia—juga yang ditulis oleh 

para ulama  dari  kedua mazhab—dalam  sejarah hidup beliau  yang mulia  dan  terpuji  serta  keutamaan 

keutamaan yang dimiliki beliau dan mereka (para imam), tak terhitung dan tak berhingga jumlahnya. Ya, 

nilai  (keagungan) mereka membuat  pena  tak  kuasa menuiiskan  kepribadian mereka.  Sungguh  terpuji 

orang yang mengatakan: 

Muhammad  penghulu  Kaunain  (dunia  dan  akhirat)  Dan  7  saqalain  (manusia  dan  Jin)  Serta 

Fariqain,  yaitu  Arab  dan  Ajam  (selain  Arab)  Yang  tertinggi  dari  seluruh  para  Nabi,  dalam 

penciptaan  dan  akhlaknya  Tiada  yang  mengalahkan  beliau  dalam  ilmu  dan  kemuliaan  Mereka
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semua memohon kepada Rasulullah  (Agar  tidak)  tenggelam di  lautan atau terjerat hujan panjang 

Beliau adalah manusia sempurna, dalam maknawi ah dan lahiriah  .Kemudian, Dia memilih beliau 

sebagai kekasih, pencipta seluruh makhluk. Yang suci daripada sekutu dalam kebaikankebaikan. 

Permata kebaikan ada padanya dan takkan pecah Kemuncak pengetahuan tentang beliau adalah 

bahwa beliau manusia Dan bahwa sesungguhnya beliau sebaikbaik ciptaan Allah, seluruhnya. 

Riwayat Kedua 

Dari 'Ashah bin alMushthaliq alShami, dia berkata, "Aku masuk ke kota Madinah alMunawwarah, lalu 

aku melihat  Husain  bin  Alt—  salam  atasnya.  Aku  sangat  kagum melihat  rupanya  yang  indah  dan 

perangainya  yang  mulia.  Karena  itu,  aku  dihinggapi  hasud  (dengki)  yang  menyebabkanku 

menampakkan  permusuhan  dan  kebencian  dari  dalam  dadaku  terhadap  ayahnya.  Lalu,  aku 

mendekatinya  dan  berkata  kepadanya,  "Apakah  Anda  putra  Abu  Turab  (julukan  Imam  Ali  bin  Abi 

Thalib)?'  Maka,  Husain  bin  Ali—salam  atasnya—menjawab,  'Benar.'  Kemudian,  aku  pun  mulai 

mencacimaki dia dan ayahnya.'" 

"Kemudian,  dia  memandangku  dengan  lemahlembut  dan  (penuh)  kasih  sayang,  seraya  berkata, 

'Saya  berlindung  kepada  Allah  dari  godaan  setan  yang  terkutuk.  Jadilah  Anda  seorang  pemaaf  dan 

suruhlah  orang  mengerjakan  yang  makruf  dan  berpalinglah  dari  orangyang  bodoh.'  (Dia  kemudian 

membacakan surat alA'raf ayat 199, hingga firmanNya: ... dan mereka tidak hentinya..." 

"Ayatayat  tersebut  menggambarkan  akhlak  mulia  yang  Allah  Swt  berikan  kepada  nabiNya  yang 

mulia. Kemudian, Husain—salam atasnya— berkata,  'Tenanglah, saya memintakan ampunan untuk diri 

saya  dan  diri  Anda.  Pabila  Anda  memohon  pertolongan  dan  bantuan,  maka  sungguh  kami  telah 

menolong  Anda.  Pabila  Anda memohon  pemberian,  sungguh  kami  telah memberikan  karunia  kepada 

Anda. Jika Anda meminta nasihat nasihat, maka kami telah memberikan nasihat kepada Anda. Asli a h 

berkata,  "Aku  menyesal  atas  kelancanganku.  Dan  Husain—salam  atasnya—  mengetahuinya  dari 

kemampuan dan firasatnya. Karena itu, beliau berkata kembali (membacakan ayat alQuran, surat Yusuf 

ayat 92): Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, mudahmudahan Allah mengampuni (kamu), dan 

dia  adalah Mahasayang  di  antara  para  penyayang.  Ayat  tersebut  (pernah)  diucapkan Nabi  Yusuf  as 

kepada saudarasaudaranya, ketika beliau memaafkan mereka atas kemaksiatan mereka." 

"Kemudian Husain bin Ali—salam atasnya— bertanya kepadaku, Apakah Anda penduduk Syam?' Aku 

menjawab, 'Ya benar!' Husain—salam atasnya—kembali berkata (menyebutkan sebuah peribahasa yang 

maknanya kurang  lebih),  'Suatu adat  kebiasaan seseorang dapat menyingkap  identitasnya.'Peribahasa 

ini  diucapkan  oleh  (Imam)  Husain—salam  atasnya—yang  maksudnya  adalah  bahwa  kami  terbiasa 

mencaci dan menghina, karena itu merupakan salah satu kebiasaan yang diturunkan Muawiyah." 

"Kemudian,  (Imam)  Husain—salam  atasnya—  berkata,  'Marilah  melalui  kami  (dalam)  menuju  Allah 

untuk (menjadi) ada.' (Maksudnya), mintalah kepada kami kelapangan dan kemurahan yang 

Anda perlukan dariNya, karena sesungguhnya Anda mendapati kami lebih mulia ketimbang apa 

yang Anda duga atas kami."
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"Bumi  terasa  sempit  bagiku,  karena  kemuliaan  akhlak  manusia  mulia  ini  dalam  menghadapi 

kelancangan dan cacianku kepadanya. Sehingga, (saat itu) aku ingin agar bumi terbelah dan menelanku. 

Sudah  pasti  (setelah  itu),  aku  keluar  dengan  tenang  dan  bersembunyi  (di  balik)  orangorang,  agar 

Husain—salam atasnya—tidak menoleh dan melihatku. Lalu, aku meninggalkan majlis tersebut. Setelah 

itu, tak ada orang yang paling kucintai selain Husain dan ayahnya." 

Penulis kitab tafsir alKasysyaf, Zamakhsyari meriwayatkan, sekaitan dengan akhir ayat: pada hari ini 

tak ada cercaan  terhadap kamu... yang disebutkan Imam Husain—salam atasnya—tersebut, berkenaan 

dengan akhlak mulia Nabi Yusuf alShiddiq, yang relevan pabila disebutkan dalam kesempatan ini: 

Setelah  saudarasaudara  Yusuf  mengetahui  bahwa  itu  adalah  saudara  mereka,  Yusuf,  mereka 

menyampaikan ucapan kepadanya,  "Sungguh, Anda  telah mengundang kami pada  jamuan Anda pada 

pagi  dan  petang  hari,  sementara  kami merasa malu  terhadap  Anda  atas  kesalahan  dan  kemaksiatan 

yang kami lakukan atas hak Anda." 

Karena  itu,  Nabi  Yusuf  berkata,  "Mengapa  kalian  malu,  sungguh  kalian  telah  membawakan 

keagungan dan kemuliaan kepadaku. Sebab, sungguh, walaupun aku telah menguasai  rakyat Mesir, 

tetapi  mereka  (tetap)  memandangku  seperti  pertama  kali  aku  masuk  ke  Mesir.  Mereka  berkata, 

'Mahasuci  Zat  yang  meninggikan  seorang  budak  yang  dibeli  dengan  20  dirham  hingga  mencapai 

ketinggian yang  telah dicapainya.' Sungguh, aku menjadi mulia dan terhormat, serta  terpandang dan 

dicintai, karena kalian. Lantaran mereka tahu bahwa kalian adalah saudarasaudaraku, mereka paham 

bahwa aku  bukan  seorang  hamba,  sebagaimana mereka bayangkan. Karena aku  adalah  keturunan 

(Nabi) Ibrahim alKhalil—salam atasnya? 

Sebagaimana disebutkan pula dalam riwayat, ketika (Nabi) Ya'qub berjumpa dengan Yusuf (putranya) 

itu, dia berkata kepada Yusuf, "Apa yang telah terjadi padamu, wahai putraku?" Yusuf berkata, "(Biarlah), 

tinggalkan  (lupakan)  apa  yang  telah  dilakukan  saudarasaudaraku  terhadapku.  Dan  tanyakanlah  apa 

yang telah Allah lakukan terhadapku." 

Riwayat Ketiga 

Syeikh  alMufid  dan  lainnya meriwayatkan  bahwa  di  Madinah  ada  seorang  lakilaki  yang menyakiti 

Imam Musa bin Ja'far—salam atasnya— dan  setiapkali melihat  Imam, dia mencacimemaki beliau dan 

kakeknya,  Ali  Amirui  Mukminin—salam  atasnya.  Salah  seorang  sahabat  Imam  meminta  izin  kepada 

beliau untuk membunuh orang biadab itu. Akan tetapi, Imam melarang dan mencegahnya dengan keras. 

Kemudian, Imam bertanya tentang orang yang mencacinya itu. Maka dikatakan bahwa orang itu bekerja 

di  perkebunan  salah  satu  sudut  kota  Madinah.  Lalu,  Imam  menunggangi  (keledai)  dan  pergi  untuk 

menemui dan mengunjunginya. Saat itu, orang tersebut sedang berada di kebunnya. 

Imam memasuki pertanian tersebut sambil (tetap) menunggangi keledainya. Orang tersebut meneriaki 

beliau  agar  tidak menginjak  dan melalui  kebunnya.  Imam  (tetap)  berjalan  seperti  sebelumnya,  hingga 

beliau tiba di dekat orang tersebut dan duduk di sisinya.
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Kemudian,  beliau  berbicara  kepadanya  dengan  wajah  berseri,  tersenyum,  dan  dengan  kemuliaan 

perangainya. Beliau lalu bertanya  tentang jumlah modal yang telah dikeluarkan untuk kebunnya  itu. Dia 

lalu menjawab bahwa modalnya adalah 100 dinar. Imam bertanya kembali mengenai jumlah keuntungan 

yang ingin diperolehnya. 

Orang  itu menjawab,  "Aku  tak  tahu hal yang belum  terjadi."  Imam menegaskan kembali  pertanyaan 

tersebut,  "Saya  bertanya  tentang  (keuntungan)  yang  Anda  harapkan."  Dia  menjawab,  "Aku  berharap 

beroleh keuntungan 200 dinar." 

Kemudian,  Imam  mengeluarkan  sebuah  kantung  berisikan  uang  300  dinar  dan  memberikan 

kepadanya,  seraya  berkata,  "Ambillah  ini,  dan  tanaman  yang  ada  (tetap)  untuk  Anda.  Allah  akan 

memenuhi rezeki Anda, juga apa yang Anda harapkan dan inginkan." 

Setelah  itu,  lakilaki  tersebut  berdiri  dan mencium  dahi  Imam  serta  memohon  kepada  beliau  untuk 

menjadi  perantara  dalam  memaafkan  kesalahannya.  Imam  kemudian  tersenyum  dan  kembali  ke 

Madinah. Setelah itu, setiapkali orang itu melihat Imam di mesjid, dia berkata, "Allah lebih mengetahui di 

mana Dia menempatkan tugas kerasulan." 

Lalu, para sahabat orang itu berkata kepadanya, "Sungguh, yang kami lihat sebelumnya engkau bukan 

(seperti) ini, dan yang kaukatakan bukan ucapan (seperti) itu." 

Dia berkata, "Sungguh, kalian telah mendengar apa yang telah kuucapkan, dan dengarlah apa yang 

akan kukatakan." Lalu dia mulai mendoakan  Imam. Karena  itu,  para sahabatnya mulai membantahnya 

dan dia pun membantah mereka, sehingga mereka saling berbantahan. 

Kemudian,  Imam  berkata  kepada  para  sahabat  beliau,"Mana  di  antara  keduanya  yang  lebih mulia; 

yang  kalian  inginkan  terhadapnya  atau  yang  kuinginkan  dan  telah  (ku)lakukan  kepadanya? 

Sesungguhnya,  aku  telah  memperbaiki  orang  itu  dengan  sejumlah  harta,  sehingga  dengan  itu  aku 

hentikan keburukannya." 

Adapun kisahkisah mengenai perangai yang baik adalah berikut ini: 

Kisah Pertama 

Diriwayatkan bahwa Malik alAsytar—semoga Allah merahmatinya—suatu hari berjalan di pasar 

Kufah. (Ketika itu), dia mengenakan pakaian dari kain katun dan serban dari katun pula. Salah seorang di 

pasar  tersebut,  yang  tidak  mengenalinya,  memperhatikannya  dengan  pandangan  penuh  penghinaan, 

juga  memperolok  dan  meremehkannya.  Dia  melemparinya  dengan  bundugah  (bola  kecil  dari  tanah). 

Malik melewatinya dan tidak berkata sepatah kata pun. 

Orangorang kemudian berkata kepada orang usil  tersebut, "Apakah engkau kenal lakilaki  itu? Siapa 

orang yang kauhina dan kau olokolok itu?" Orang itu berkata, "Tidak!" Orangorang berkata kepadanya, 

"Dia adalah Malik alAsytar, kecintaan Amirul Mukminin Ali." 

Orang  itu  kemudian  menjadi  ketakutan  dan  gemetar.  Setelah  itu,  dia  pergi  menyusul  Malik  untuk 

menemui dan meminta maaf kepadanya. Dia menemui Malik yang tengah shalat di masjid.
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Ketika  Malik  selesai  dari  shalatnya,  orang  itu  langsung  bersimpuh  di  hadapan  kedua  tangan  dan 

kakinya seraya menciuminya. Kemudian, Malik bertanya tentang masalahnya. 

Lakilaki  itu  menjawab,  "Sungguh,  saya  telah  berbuat  tidak  sopan  terhadap  Anda  dan  saya  tidak 

mengenali  Anda."  Malik  berkata,  "Tidak  apaapa! Demi  Allah,  saya  tidak masuk  ke masjid  ini  kecuali 

untuk  memintakan  ampunan  kepada  Allah  bagi  Anda.  Dan  saya  memohon  ampun  dariNya  karena 

Anda." 

Lihatlah, bagaimana orang itu mendapati sikap Malik alAsytar, salah seorang panglima tentara Imam 

Ali.  Akhlak mulianya  berasal  dari  Amirul  Mukminin.  Dia memiliki  keberanian  dan  kekuatan  luar  biasa, 

sehingga Ibnu Abil Hadid mengatakan tentangnya, "Andai ada orang yang bersumpah bahwa tidak ada 

orang Arab maupun Ajam (nonArab) yang lebih berani ketimbang Malik alAsytar selain gurunya, Amirul 

Mukminin, maka saya tidak ragu untuk menyatakan bahwa dia tidaklah berbohong." 

Apa  yang  dapat  kita  katakan  mengenai  seseorang  yang  orangorang  Syam  telah  menyerang  ke 

hidupannya  (membunuhnya)  dan  orangorang  Irak  menyerang  (setelah)  kematiannya  (mencacinya)? 

Mengenai  haknya,  Amirul  Mukminin—salam  atasnya—berkata,  "(Hubungan)  Malik  denganku  adalah 

sebagaimana  (hubungan)ku  dengan  Rasulullah.  Andai  aku memiliki  dua  orang  (saja)  di  antara  kalian 

yang serupa dengannya, atau aku memiliki seorang saja di antaranya..." 

Ringkasnya, Malik alAsytar adalah seorang mukmin yang memiliki kedudukan yang adi luhung, mulia, 

pemberani,  berwibawa,  dan  berakhlak  mulia.  Ketinggian  martabatnya  sampai  pada  taraf  sehingga 

keadaannya  tidak berubah sedikit pun saat diolokolok dan dihina oleh seseorang di pasar. Bahkan dia 

masuk ke masjid, melakukan  shalat,  dan mendoakan  serta memohonkan ampunan kepada Allah  atas 

apa yang telah dilakukan orang pasar itu. 

Pabila kita  perhatikan  (dengan  seksama), maka  kita  akan mengetahui  bahwa  keberaniannya dalam 

membendung  hawa  nafsunya  lebih  mulia  ketimbang  keberaniannya  terhadap  tubuh  dan  raga.  Amirul 

Mukminin Ali—salam atasnya—berkata, "Manusia paling berani adalah (orang) yang telah mengalahkan 

hawa (nafsu)nya." Kisah Kedua 

Almarhum  Syaikh,  menukil  dalam  kitab  Khatimatu  alMustadrak,  dari  ulama, muhaqqiq,  serta  guru 

besar, Nashiruddin alThusi—semoga Allah merahmatinya—bahwasanya beliau menerima sepucuk surat 

dari seorang lakilaki, yang dipenuhi dengan cacian dan makian. Cacian terburuk yang disebutkan dalam 

surat itu adalah ucapan lakilaki itu kepadanya, "Wahai anjing putra seekor anjing." 

Ketika membaca  surat  tersebut,  Syaikh  ini  (alThusi) membalasnya dengan  tenang  dan  tabah  serta 

dengan ungkapanungkapan yang baik, tanpa menggunakan satu pun katakata yang buruk dan kalimat 

yang tidak bijak. Salah satu  yang disebutkan dalam surat balasan  itu adalah,  "Adapun panggilan Anda 

terhadap saya dengan sebutan  'anjing',  itu  tidak benar. Sebab,  anjing berjalan dengan empat kaki  dan 

memiliki  kukukuku  panjang,  sementara  saya  berdiri  tegak  (dengan  dua  kaki)  dan memiliki  kulit  yang 

tampak,  yang  berbeda dengan  anjing  yang memiliki  rambut  panjang dan  cakar.  Lantaran  saya adalah
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makhluk yang berakal, maka saya memiliki ciriciri yang berbeda dengan anjing..." Demikianlah jawaban 

Syaikh dalam suratnya, sehingga lakilaki itu berada dalam kehinaan di kedalaman "sumur." 

Benar,  akhlak  nan  tinggi  ini  membuat  pribadi  agung  seperti  beliau  tidak  menjauhkan  diri  dari 

melakukan  (hal  mulia)  seperti  itu.  Dialah  sesosok  pribadi  yang  disifati  oleh  Allamah  alHilli  sebagai 

seorang  yang  paling  utama di masanya dalam  ilmu dan  pengetahuan,  baik  aqil maupun  naqli.  Beliau 

banyak menulis  bukubuku agung mengenai  ilmu, hikmah, dan hukum dalam Mazhab  Imamiah. Beliau 

adalah manusia dengan akhlak  termulia di antara manusiamanusia mulia yang pernah kami  jumpai  di 

alam ini. 

Nashiruddin  alThusi  meneladani  akhlak  terpuji  dari  pengajaranpengajaran  dan  perbuatan  para 

imam—salam atas mereka. Apakah Anda  telah mendengar bahwa Amirul Mukminin—salam atasnya— 

pernah  melarang  Qanbar  (murid  beliau)  membalas  orang  yang  mencacinya?  (Suatu  hari),  Amirul 

Mukminin mendengar seseorang mencacimaki Qanbar. Qanbar pun menjadi terpukul, 

sehingga balas mencacinya. 

Imam lalu memanggil Qanbar seraya berkata, "Tenanglah, wahai Qanbar, biarlah orang yang mencaci 

itu menjadi hina. Sebab, sungguh diamnya Anda menggembirakan Yang Mahasayang, membuat marah 

setan, dan menyiksa musuh Anda. Demi Allah yang telah menjadikan cinta dan menciptakan ciptaan, tak 

seorang mukmin pun  yang menggembirakan Allah dengan sesuatu, seperti bersabar. Dan  tak  sesuatu 

pun  yang membuat  setan marah,  seperti  diam.  Juga,  tak  sesuatu  pun  yang menyiksa  seorang  yang 

dungu (melebihi) diam dalam menjawab(nya)" 

Ringkasnya,  sungguh,  baik  kawan  maupun  lawan,  semua  memuji  Nashiruddin  alThusi.  George 

Zaidan menyebutkan  di  dalam bukunya, Sastrasastra  Bahasa  Arab  bahwasannya  dia  (alThusi)  telah 

mendirikan sebuah perpustakaan yang dipenuhi bukubuku, yang jumlahnya mencapai 400.000 jilid. 

Saya  telah  menyusun  biografi  manusia  mulia  ini  dalam  kitab  alFawild  alRadhawiyyah,  seukuran 

sebuah buku, sesuai dengan kesempatan yang tersedia. Di situ, saya menulis bahwa beliau berasal dari 

desa Wisyarah,  dari  suku  Jahrud,  yang  berjarak  sekitar  10  farsakh  dari  kota  Qum  alMuqaddasah  di 

provinsi  Teheran. Hanya saja, beliau  dilahirkan di kota Thus, Khurasaan,  Iran,  pada  tanggal 1  Jumadil 

Ula 597 Hijriah. Dan meninggal dunia pada hari Senin, 18 Dzulhijjah 672 Hijriah. Beliau dimakamkan di 

pemakaman suci di Khazhimiyyah— keselamatan bagi para penghuninya. Orangorang menuliskan pada 

tempat ziarahnya alQuran surat alKahfi ayat 18: 

Sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua. 

Kisah Ketiga 

Guru besar Haji Syaikh Ja'far, penulis kitab Kasyfu alGhitha, suatu ketika membagibagikan sejumlah 

hartanya kepada fakir miskin di  Isfahan, sebelum memulai shalat berjamaahnya. Setelah itu, dia segera 

shalat. Di  tengah  shalat, datanglah  seorang  fakir  yang  datang  terlambat  setelah  yang  lainnya. Setelah 

Syaikh  menyelesaikan  shalatnya,  orang  itu  meminta  bagiannya.  Syaikh  itu  berkata,  "Anda  datang 

terlambat, dan saya tidak memiliki apaapa lagi untuk membantu Anda."
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(Mendengar  itu),  orang  tersebut marah  lalu meludahi  Syaikh  dan mengenai  janggutnya.  Kemudian, 

Syaikh berdiri  dari mihrab  shalatnya dan mengangkat ujung gamisnya  serta berjalan di antara  barisan 

para makmumnya yang sedang duduk, seraya berkata, "Siapasaja yang mencintai janggut Syaikh, maka 

cukupilah orang  itu." Para makmum pun segera memenuhi kantung orang  itu dengan uang. Setelah  itu, 

Syaikh kembali ke depan dan melaksanakan shalat asar berjamaah. 

Perhatikanlah  akhlak  mulia  dari  orang  mulia  yang  menghimpun  kepemimpinan  kaum muslimin  ini. 

Dialah seorang Hujjatul islam serta pakar fikih Ahlul Bait Nabi—salam a tas mereka. Pengetahuannya di 

bidang  fikih  sungguh  luar  biasa,  sehingga  beliau mampu menulis  buku  Kasyfu  alGhitha  itu  di  dalam 

perjalanannya.  Diriwayatkan  pula  ucapannya,  "Andai  kalian  hapus  kitabkitab  fikih  seluruhnya 

(melunturkan tulisannya) dengan air, maka akan kutulis kitab fikih dari bab Thaharah hingga bab Diyyat 

(dari awal hingga akhir)" 

Para  putra  beliau  pun  meniti  jalan  ilmu  yang  dilalui  para  pakar  fikih,  sehingga  mereka  mencapai 

tingkatan ulama dan ahli fikih besar. 

Guru  kita  Tsiqatu  alIslam  alNuri—semoga  Allah  merahmatinya—berkata  mengenai  Syaikh  Ja'far 

Kasyfu  alGhitha,  bahwa  siapasaja  yang  merenungkan  tindaktanduk  orang  tersebut,  maka  dia  akan 

mendapatinya seperti  yang disifati Amirul Mukminin sebagai orangorang mukmin. Sebab, dia menjaga 

sunahsunah agama serta adabadab islami. Dia bermunajat kepada Tuhannya di tengah malam sambil 

menangis, merendahkan diri (di hadapanNya), dan berbicara pada dirinya sendiri, "Engkau sebelumnya 

adalah  Ja'far  kecil  dan  sekarang  engkau  telah  menjadi  Ja'far  (sesungguhnya).  Kemudian,  engkau 

berjalan maju dan engkau menjadi  seorang syaikh  di  Irak.  Lalu, engkau mendaki dan engkau menjadi 

pemimpin  kaum muslimin.  Karena  itu,  jangan  engkau  lupakan  tempatmu  yang merupakan  permulaan 

urusanmu. Dan jangan pula lupakan dirimu, sebelum perjalanan maju dan pendakianmu' 

Amirul  Mukminin  menyifati  sahabatsahabatnya)  kepada  Ahnaf,  setelah  peperangan  yang 

dilancarkannya atas Ahlu alJamal (orangorang yang memerangi Amirul Mukminin dalam Perang Jamal), 

dengan  sifatsifat  yang  panjang.  Sebagiannya  adalah  sebagai  berikut,  "...Andaisaja  Anda  melihat 

mereka di malam hari, (saat) matamata (lain) telah tertidur, suarasuara telah hening, dan gerakgerak 

burung  di  sarangsarangnya  tak  tampak  lagi,  (pada  saat  itu)  rasa  takut mereka  akan  hari  kiamat  dan 

ancapanancaman mengenai  hal  itu membuat mereka  (tetap)  terjaga,  sebagaimana  difirmankan  Allah 

Swt: 

Maka  apakah  penduduk  negerinegeri  itu  merasa  aman  dari  kedatangan  siksaan  kami  terhadap 

mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur. (alA'raf: 97) 

"Mereka bangun (dari tidur mereka) dalam keadaan takut akan hal itu. Kemudian, mereka mendirikan 

shalat  dengan  khusuk.  Adakalanya  mereka  menangis  dan  di  lain  (kesempatan)  mereka  bertasbih. 

Mereka menangis dan merintih di mihrabmihrab (tempattempat ibadah) mereka. 

Mereka memilih suatu malam nan gelapgulita untuk menangis. Andaikan Anda melihat mereka, wahai 

Ahnaf, di malammalam mereka...Mereka berdiri tegak kemudian rukuk. Dalam shalat, mereka membaca
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sebagian  (suratsurat) alQuran. Tangisan, rintihan, dan sengal nafas panjang mereka bertambah kuat. 

Pabila mereka menghela  nafas  panjang, maka  hal  itu menghentikan  api  yang  telah melahap mereka 

hingga ke jakunjakun mereka. Kemudian, pabila mereka merintih, maka itu memutus rantairantai yang 

telah membelenggu leherleher mereka. Seandainya Anda melihat mereka di siangsiang mereka, maka 

Anda  akan  melihat  suatu  kaum:  yang  berjalan  di  muka  bumi  dengan  rendah  hati  dan  berkata  bajik 

dengan manusia lain. Dan pabila orangorang jahil menyapa mereka, mereka tetap mengucapkan salam. 

Mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya." 

'Mereka  telah  mengikat  kakikaki  mereka  dari  (melangkah  ke  tempattempat  yang  akan  men 

datangkan) tuduhantuduhan, serta mengunci lisanlisan mereka dari mengatakan perihal orangorang." 

"Mereka memakaikan  celak  pada matamata mereka  dengan  (celak)  penundukan  pandangan  atas 

kemaksiatankemaksiatan. Dan mereka memeluk DaralSalam  (rumah keselamatan), di mana siapasaja 

yang masuk ke dalamnya, maka dia akan aman dari keraguan dan kesedihankesedihan." 

Di  sini,  layak  juga  kiranya  pabila  kita menukil  ucapan  seorang  pendeta,  yang  bernama Qatsam  al 

Zahid. 

Dia  berkata,  "Aku melihat  seorang pendeta  di depan pintu  rumah suci,  kemudian aku berkata,  'Berilah 

wasiat kepadaku.' Dia berkata,  'Jadilah seperti seorang  lakilaki  yang  takut pada binatang buasi Begitu 

takutnya, sehingga sangat khawatir (pabila) dia lalai, maka dia akan diterkam olehnya. Karena itu, malam 

hari  baginya adalah malam hari  yang menakutkan, meski ketika  itu suasana  sedang aman. Dan  siang 

harinya  adalah  siang  kesedihan, walau  para  penganggur  dapat  bersukaria.'  Setelah  itu,  dia  berpaling 

dan  meninggalkanku.  Karena  itu,  aku  (segera)  katakan  kepadanya,  'Tambahkan  lagi  (nasihat  itu)!' 

Pendeta itu berkata, 'Orang yang haus akan cukup dengan sedikit air!'" 

Kisah Keempat 

Diriwayatkan, suatu hari, Shahib bin 'Ubbad meminta minuman. Salah seorang pelayannya lalu datang 

membawakan  gelas minuman dan menyerahkan  itu  kepadanya.  Ketika  Shahib  hendak meminumnya, 

salah  seorang  di  antara  orang  dekatnya  berkata,  "Jangan  Anda  minum!  Itu  telah  bercampur  dengan 

racun." Sementara itu, pelayan yang menyediakan minuman masih berdiri (di sisinya). 

Orang itu berkata, "Berikan minuman itu kepada pelayan yang menyediakan minuman dan 

suruh dia meminumnya." 

Shahib menimpali,  "(Kalian)  tidak boleh berbuat demikian.  Itu adalah perbuatan haram." Dia  berkata 

lagi, "Kalau begitu, berikan saja kepada seekor burung agar dia meminumnya, sehingga Anda tahu." 

Shahib kembali membantah, "Aku tidak boleh mengganggu seekor hewan." 

Kemudian,  dia  mengambil  gelas  itu  dan  memerintahkan  agar  membuangnya  ke  tanah.  Lalu,  dia 

berkata kepada pelayan itu,"Menjauhlah dariku dan jangan masuk ke rumahku." Meski demikian, Shahib 

tetap memberikan  gaji bulanan kepada  pelayan  itu. Shahib berkata,  "Kita  tidak boleh menolak  sebuah 

keyakinan  (hanya)  dengan  keraguan."  Dia  enggan  menjatuhkan  hukuman  dengan  memutus  rezeki 

seseorang. Sebab, itu bertentangan dengan nilainilai kemanusiaan.
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Begitulah, Shahib bin Ubbad adalah seorang perdana menteri, tempat berlindung orangorang khusus 

dan masyarakat umum, serta  tempat rujukan rakyat dan pemerintahan. Dialah satusatunya manusia di 

zamannya  yang  paling menguasai  ilmu  pengetahuan,  sastra,  kemuliaan,  kesempurnaan,  dan  Bahasa 

Arab. 

Diriwayatkan,  pabila  dia  duduk  untuk menyampaikan  ceramah,  banyak  orang  berkumpul  di  sekitarnya 

untuk beroleh manfaat dan mendapatkan keuntungan darinya, sehingga dia memiliki enam orang khusus 

yang menyampaikan ucapannya kepada orangorang. 

Dia  juga memiliki kitabkitab bahasa yang diangkut oleh 60 unta. Dia memiliki kedudukan yang tinggi 

dan  derajat  termulia  di  kalangan  orangorang  yang  bermartabat,  para  bijak,  ulama,  dan  orangorang 

mulia. Dia banyak memberikan motivasi kepada para ulama untuk menulis. 

Guru besar, Hasan bin Muhammad alQummi menuliskan sebuah kitab untuknya yang berjudul Tarikh 

Madinah Qum  (Sejarah Kota Qum). Kemudian, Syaikh alShaduq, guru  para ahli  hadis—semoga Aliah 

merahmatinya—juga menulis sebuah buku yang berjudul 'Uyunu Akhbar alRidha. Lalu, alTsa'alabi juga 

menulis sebuah kitab yang berjudul Yatimatu alDahr untuknya. 

Adapun sumbangsihnya terhadap para ulama, orangorang mulia, para ahli fikih, para sadah (sayyid), 

serta penyair, sudah sangat masyhur. Dia juga mengirimkan uang sebanyak 5.000 dinar setiap tahunnya 

kepada para ahli fikih di Baghdad. Dan pabila salah seorang datang menemuinya di sore hari pada bulan 

suci Ramadhan, maka syaikh  ini  tidak membiarkan orang  tersebut. Karena  itu,  rumahnya  tidak pernah 

sunyi dari seribuan orang yang berbuka puasa bersamanya setiap malam. 

Sedekah  dan  pemberiannya  di  bulan  itu  sama  dengan  seluruh  shalat  dan  pemberianpemberiannya 

kepada manusia sepanjang tahun. 

Dia  banyak  menulis  syair  tentang  keutamaan  Amirul  Mukminin  Ali—salam  atasnya.  Dia meninggal 

dunia  pada  tanggal  24  Shafar  385  Hijriah,  dalam  perjalanannya  menuju  Reyy  (Teheran,  Iran). 

Jenazahnya  dibawa  ke  Isfahan  untuk  dimakamkan.  Tempat  peristirahatannya  itu  terkenal  dan  banyak 

diziarahi di Isfahan.



Menuju Akhirat  Allamah Abbas AlQummi 

Halaman  61 

Bab VII 

HISAB 

Di  antara  tahaptahap mengerikan  lain adalah  tahapan  hisab  (perhitungan). Allah Swt berfirman: Telah 

dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian 

lagi berpaling (daripadanya).(alAnbiya:1) 

Dan  berapa  banyaknya  (penduduk)  negeri  yang mendurhakai  perintah  Tuhan  dan  rasulrasulNya, 

maka kami hukum penduduk negeri itu dengan hukumanyang tegas.(alThalaq: 8) 

Sudah selayaknya kita menyebutkan sebagian riwayat berikut: 

Pertama, Syaikh Shaduq—semoga Allah merahmatinya—meriwayatkan sebuah riwayat dan jalur Ahlul 

Bait—salam atas mereka— bahwa Rasulullah saw bersabda, 

"Tidak  akan bergerak  kedua  kaki  seorang hamba di  antara hambahamba  Allah, kecuali  dia akan 

ditanya tentang empat perkara; tentang umurnya, untuk apa « dia habiskan; tentang masa mudanya, 

untuk apa dia gunakan;  tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa digunakan; serta 

tentang kecintaan kami, Ahlul Bait" 

Kedua,  Syaikh  alThusi—semoga  Allah  merahmatinya—menyebutkan  sebuah  riwayat  dari  Imam 

Muhammad alBaqir—salam atasnya—  "Yang  pertama kali  dihisab  dari  seorang  hamba adalah shalat. 

Jika (shalat itu) diterima, maka diterima pula (seluruh amal) selainnya." 

Ketiga,  Syaikh  Shaduq meriwayatkan  bahwa  di  hari  kiamat,  orang  yang  memberikan  pinjaman  (di 

dunia), akan datang dan mengadu. Pabila orang yang mempunyai hutang itu memiliki kebaikankebaikan, 

maka sebagian kebaikankebaikan tersebut akan diambil dan diberikan kepada orang yang memberikan 

pinjaman.  Kemudian  pabila  dia  tidak  memiliki  kebaikankebaikan,  maka  sebagian  kemaksiatan 

kemaksiatan  orang  yang memberikan  pinjaman  diambil,  kemudian  ditambahkan  kepada  kemaksiatan 

kemaksiatan orang yang mempunyai pinjaman. 

Keempat, Syaikh  alKulaini  menyebutkan  sebuah  riwayat  dari  Imam Zainal Abidin, Ali  bin  Husain— 

salam atasnya—"Neracaneraca  tidak  ditegakkan  dan  catatancatatan  (amal  perbuatan manusia)  tidak 

dibagikan, kecuali kepada orang 

Islam.  Adapun  orangorang  musyrik,  mereka  akan  masuk  ke  neraka  Jahanam  dengan  berbondong 

bondong tanpa dihisab dan ditimbang lagi." 

Kelima, Syaikh Shaduq meriwayatkan dari Imam ) ja'far alShadiq—salam atasnya—"Pabila kiamat telah 

terjadi, maka  dua  orang mukmin  berdiri  untuk  dihisab,  keduaduanya  termasuk penghuni  surga.  Yang 

satu adalah seorang fakir, sementara yang seorang lagi adalah seorang kaya. Kemudian orang fakir itu 

berkata,  'Tuhanku, mengapa  Engkau  menghentikanku?  Maka  demi  kemuliaanMu,  Engkau  pasti  tahu 

bahwa  Engkau  tidak  akan  memutuskan  suatu  hukuman  karena  aku  telah  melakukan  keadilan,  atau 

karena  aku  melakukan  kezaliman.  Dan  Engkau  tidak  memberikan  kepadaku  harta  yang  melimpah,
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karena (memang) Engkau memandangwajib memberikannya sebagai suatu hak, atau Engkau mencegah 

hal itu. Engkau telah memberikan kepadaku rezeki yang mencukupi sekadarnya saja, atas ketentuan dari 

ilmuMu yang mencukupi aku.' Maka Allah Swt berfirman, 'Benarlah apa yang diucapkan hambaku yang 

mukmin ini, biarkan dia masuk ke surga.'" 

"Adapun seorang mukmin yang kaya, maka dia berdiri hingga keringat mengucur darinya sebanyak 

(volume) yang mencukupi minuman 40  ekor unta. Kemudian, dia  (pun) masuk surga. Mukmin yang 

fakir  lalu  berkata  kepadanya,  'Apa  yang  telah  menghentikanmu?'  Dia  menjawab,  'Lamanya  hisab 

sebelumnya  tampak  (lantaran)  adanya  suatu  kemaksiatan  yang  kemudian  diikuti  dengan 

(kemaksiatan) lainnya. Lalu Allah memaafkan kesalahanku, sehingga Dia meliputiku dengan rahmat 

Nya  dan memasukkanku ke dalam golongan  orangorang  yang  bertaubat. Siapakah  Anda?' Orang 

mukmin  yang  fakir  itu  menjawab,  'Saya  adalah  seorang  fakir  yang  dibangkitkan  bersama  Anda.' 

Orang mukmin yang kaya  itu  kembali  berkata,  'Sungguh, kenikmatan  surga  telah mengubah Anda, 

sehingga saya tidak mengenali Anda.'" 

Keenam,  Syaikh  Thusi  meriwayatkan  dari  Imam  Ja'far  alShadiq—salam  atasnya—"Pabila  kiamat 

terjadi,  maka  Allah  memberikan  wewenang  kepada  kami  untuk  menghisab  amal  perbuatan  pengikut 

kami.  Jika  Allah  yang memperhitungkan(nya), maka  kami  memohon  kepada  Allah  agar mengampuni 

mereka  dengan  syafaat  (pertolongan)  kami.  Dan  jika  kami  yang  menghisab  mereka, maka  kami  juga 

akan memohonkan ampunan baginya." 

Kemudian, beliau membacakan ayat  ini: Sesungguhmya kepada kamilah kembali mereka, kemudian 

sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. (alGhashiyah: 2526) 

Ketujuh,  Syaikh  alKulaini  menyebutkan  riwayat  dari  Imam  Muhammad  alBaqir—salam  atasnya— 

"Sesungguhnya Allah Swt menghisab hambahambaNya pada hari kiamat dengan perhitungan yang teliti, 

sebatas akal (kemampuan membedakan yang benar dan batil) yang telah diberikan kepadanya." 

Syaikh  Syahid—semoga  dirahmati  Allah—  menulis  bahwa  Ahmad  bin  Abi  alHawari  berkata,  "Saya 

berharap  dapat  bermimpi  bertemu  Syaikh  Abu  Sulaiman  alDarani,  Abdurrahman  bin  Athiyyah  "  (Dia 

adalah  seorang  zuhud  terkenal  yang meninggal  di  desa  Dariya,  salah  satu  desa  di  Damaskus,  pada 

tahun 235 H. Dia dimakamkan di sana, sebagaimana disebutkan dalam Mu'jam alBuldan karya Ya'kub. 

Dan Ahmad bin Abi alHawari adalah salah seorang penduduk desa Dariya). 

Dia (Ahmad) melanjutkan, "Kemudian, aku bermimpi melihatnya setelah satu tahun. Lalu, aku berkata 

kepadanya, 'Wahai guru, apa yang telah Allah lakukan terhadap Anda?' Dia menjawab, 'Wahai Ahmad, 

ketika aku masuk (sewaktu di dunia) melalui pintu kecil  (ke sebuah tempat), aku melihat seekor unta 

membawa  tumbuhan artemisia  (jenis  tumbuhan berbau  tajam). Kemudian,  aku mengambil  sebatang 

ranting dari tumbuhan itu, namun aku tidak ingat apakah aku telah membersihkan gigigigiku (dari sisa 

makanan)  dengan batang kayu  itu  ataukah  tidak. Aku  lalu meletakkannya  kembali.  Karena  itu,  aku 

sekarang dihisab karenanya sejak setahun lalu."
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Begitulah,  kita  tentu  tidak  akan menolak kisah  tersebut,  lantaran  ada  sebuah  ayat  suci  alQuran  yang 

mengukuhkannya: 

(Lukman berkata), "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan 

berada  dalam  batu  atau  di  langit  atau  di  bumi,  niscaya  Allah  akan  mendatangkannya 

(membalasinya)..."(Luqman: 16) 

Sebagaimana juga, ucapan Amirul Mukminin—■ salam atasnya—menguatkannya, "...Tidakkah jiwa 

jiwa akan dimintai pertanggungjawaban atas (perbuatan bahkan) seberat biji sawi (sekalipun)?" 

Imam  juga  pernah menulis  dalam  sebuah  surat  yang  ditujukan kepada Muhammad bin  Abu Bakar, 

"Ketahuilah,  wahai  hambahamba  Allah,  sesungguhnya  Allah  yang  Mahamulia  dan  agung  akan 

menanyakan  (meminta  pertanggungjawaban)  kepada  kalian  atas  amal  perbuatan  kalian  yang  kecil 

maupun yang besar." 

Begitu  pula,  ucapan  lain  Amirul  Mukminin  kepada  Ibnu  Abbas,  "Tidakkah  Anda  mengetahui  tentang 

nigasy  di dalam  hisab?." Nigasy  berasal  dari  kata  naqsy  (menggali, mengeluarkan),  yaitu  berasal  dari 

kalimat  nagsyu  alsyaukah  yang  artinya  mengeluarkan  duri.  Maksud  ucapan  Amirul  Mukminin  di  sini 

adalah bahwa sebagaimana duri  yang sangat kecil dan halus, dan masuk ke kulit seseorang sehingga 

sulit dikeluarkan kecuali setelah diperiksa dan dibelah kulitnya. Demikian pula, Dia menghisab amalamal 

manusia dengan hisab yang sulit. 

Ketahuilah,  sebagian  muhaqqiq  berkata,  "Tak  ada  yang  selamat  dari  bahayabahaya  hisab  serta 

kejeliankejelian neraca, kecuali seseorang yang (telah) menghisab dirinya di dunia serta menimbang diri 

dengan  neraca  Syariat  Islam.  Demikian  pula  yang  dilakukan  terhadap  amalamal  perbuatan,  ucapan 

ucapan, pekerjaanpekerjaan, kebaikankebaikan, keburukankeburukan, waktuwaktu, dan gerakgerik di 

dalamnya." Orangorang berkata, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab" 

Sebuah Kisah 

Tersebutlah seorang  lelaki  yang  dikenal  dengan  nama Tsaubah  bin  alShammah.  Konon,  dia  (selalu) 

menghisab diri di banyak kesempatan, siangmalam. Suatu hari, dia mtnghisab usianya, dan diketahuilah 

bahwa usianya telah lebih dari 60 tahun. Kemudian, dia menghisab jumlah hariharinya, dan diketahuilah 

bahwa dia telah melalui 21.500 hari. Karena itu, dia berkata, "Celakalah aku, aku akan menemui Tuhan 

serta Pemilik nyawaku dengan 21.500 pertentangan dan kemaksiatan." Setelah itu, dia jatuh pingsan dan 

meninggal dalam keadaan seperti itu. 

Seseorang berkata,  "Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw  turun bersama para sahabat  beliauj ke 

suatu  tanah gersang;  tak bertanaman sedikit pun. Lalu, beliau berkata kepada para  sahabat beliau, 

'Carilah kayu, dan berikanlah kepadaku.' Salah seorang di antara mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, 

kita  sekarang  berada  di  tanah gersang,  tidak  terdapat  kayu.'  Kemudian, Rasulullah  saw bersabda, 

'Hendaklah  masingmasing  kalian  membawa  (mencari)  semampunya.'Setelah  itu,  1  mereka
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membawa kayu dan meletakkannya di hadapan Nabi  saw. Ketika kayu  telah  terkumpul, Rasulullah 

saw bersabda, 'Maksiatmaksiat telah terkumpul, sebagaimana terkumpulnya kayukayu ini)" 

Jelaslah,  Nabi  saw  ingin menjelaskan  kepada  para  sahabatnya  bahwa  kemaksiatan  terkumpul  dan 

menjadi  banyak,  meski  kecil  sekalipun.  Dan  kemaksiatankemaksiatan  itu  bertumbuh  dan  bertambah 

banyak  serta menjadi  tumpukan.  . Sebagaimana,  kayukayu  itu  terkumpul  dari  ketiadaannya  (sebelum 

itu) di tanah dan padang pasir tersebut. 

Oleh  karena  itu,  kita  melihat  Tsaubah  bin  aJShammah  telah  membayangkan  kemaksiatan  (yang 

dilakukan)  setiap  hari,  sepanjang  umurnya,  sehingga  seluruh  kemaksiatan  yang  dibayangkannya  telah 

mencapai 21.500 kemaksiatan.
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Bab VIII 

TAHAPAN UNTUK MENERIMA LEMBAR AMAL PERBUATAN 

Salah  satu  tahapan kiamat  yang menakutkan adalah  tahap  pembagian  daftar  amalamal  perbuatan 

kepada para pelakunya. Sungguh, Allah Swt telah menyifati tentang kiamat, seraya berfirman: 

Dan pabila alShuhuf (catatancatatan amal perbuatan manusai) dibuka... 

Ali bin Ibrahim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata alShuhuf di sini adalah lembarlembar 

amal perbuatan, sebagaimana difirmankan Allah Swt: 

Adapun  orang  yang  diberikan  kitabnya  dari  sebelah  kanannya,  maka  dia  akan  diperiksa  dengan 

pemeriksaan  yang  mudah.  Dan  dia  akan  kembali  kepada  kaumnya  (yang  samasama  beriman) 

dengan  gembira.  Adapun  orang  yang  diberikan  kitabnya  dari  belakang,  maka  dia  akan  berteriak, 

"Celakalah aku." Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyalanyala. (alInsyiqaq:712) 

Al'Iyasyi menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Ja'far a/Shadiq—salam atasnya—"Pabila kiamat 

teJah terjadi, setiap manusia diberi daftar catatan amaJamaJ perbuatannya dan dikatakan kepadanya, 

'Bacalah/' Kemudian, Allah menjadikannya  ingat akan seluruh amalamalnya  (hanya) dengan melihat 

lembaran  itu.  Demikian  pula  halnya  dengan  seluruh  ucapannya,  langkahlangkahnya,  dan  lainlain. 

Seolaholah, dia sedang membicarakan, melakukan, dan melangkahkan kakinya ketika  itu. Sehingga, 

Orangorang  (saat  itu) berkata: Aduhai  celaka kami,  kitab apakah  ini  yang  tidak meninggalkan yang 

kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya,.^alKahfi: 44)" 

Ibnu Qu]awiyyah menyebutkan pula salah satu riwayat dari  Imam Ja'far alShodiq,  "Siapasaja yang 

berziarah ke makam  Imam Husain—salam atasnya—pada bulan  suci Ramadhan dan meninggal dunia 

dalam perjalanannya untuk  ziarah  itu, maka dia  tidak  akan menghadapi  suatu  urusan atau  hisab, dan 

dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke surga, tidak ada rasa takut atasmu.'" 

Allamah  alMaghribi—semoga  Allah  merahmatinya—mengatakan  dalam  kitab  karyanya,  Tuhfah, 

menukil  dari  Imam  alRidha—salam  atasnya—dengan  dua  sanadnya  yang  kuat,  "Siapasaja  yang 

berziarah  kepadaku  dari  jauh, maka  aku  akan  mendatanginya  di  tiga  tempat  pada  hari  kiamat  untuk 

menolongnya dari kengeriankengerian (kiamat) itu; ketika catatan amal orangorang baik dibagikan dan 

disebarkan ke tangantangan kanan mereka dan lembaran catatan amal perbuatan orangorang mu/rim 

(jahat) ke  tangantangan kiri mereka; ketika  (berjalan) di alShirat, dan ketika  (amalamal ditimbang) di 

neraca." 

Dalam  kitab  Haq  alYaqin  disebutkan  bahwa  Husain  bin  Sa'id  meriwayatkan  dari  Imam  Ja'far  al 

Shadiq—salam atasnya—dalam kitab alZuhd, "Pabila Allah ingin menghisab seorang mukmin, maka Dia 

memberikan buku (catatan amal perbuatan)nya dari sebelah kanannya, kemudian Dia menghisab antara
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Dia  dengan  orang  mukmin  itu  (saja);  tanpa  ada  satu  orang  pun  yang  mengetahui  perhitungan  itu. 

Kemudian, Dia berkata kepada orang mukmin itu, 'Hambaku, sungguh engkau telah mengerjakan ini dan 

itu.' Hamba  (mukmin)  itu menjawab,  'Tuhanku, sungguh aku telah melakukannya.' Kemudian Allah Swt 

berkata,  'Aku  telah  mengampunimu  dan  menggantikan  (perbuatan  itu)  dengan  kebaikankebaikan.' 

Karena  itu,  orangorang  pun  berkata,  "Mahasuci  Allah!  Sungguh  hamba  itu  tidak  pernah  melakukan 

sebuah dosa  sekalipun,  serta  belum pernahmelakukan  sesuatu  yang buruk.'  Inilah makna  firman Allah 

Swt: 

Adapun  orang  yang  diberikan  kitabnya  dari  sebelah  kanannya,  maka  dia  akan  diperiksa  dengan 

pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang samasama beriman) dengan 

gembira.(alInsyiqaq: 79) 

Kemudian perawi tersebut berkata, "Kaum mana yang dimaksud (pada ayat tersebut)? Apakah orang 

mukmin akan menemani kaumnya yang sebelumnya bersama mereka di dunia?" 

Imam  Ja'far  aIShadiq—salam  atasnya—berkata,  "Jika  Allah  menginginkan  keburukan  kepada 

hambanya,  maka  Dia  akan  menghisab  (amalamal)  hamba  itu  secara  terangterangan  di  hadapan 

makhlukmakhlukNya  dan  Dia  mengemukakan  buktibukti  terhadapnya.  Kemudian,  (Dia) memberikan 

buku (catatan amal perbuatan)nya dari setelah kirinya, sebagaimana difirmankan Allah Swt: 

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku." Dan 

dia akan masuk ke dalam api yang menyalanyala, (alInsyiqaq: 1012) 

Sesungguhnya  dia  (di  dunia)  bergembira  di  kalangan  kaumnya  (yang  samasama  kafir). 

Sesungguhnya  dia  menyangka  bahwa  dia  sekalikali  tidak  akan  kembali  (kepada  Tuhannya).  al 

Insyiqaq; 1314) 

Maksudnya,  menyangka  bahwa  dia  tidak  akan  pernah  pulang  kembali.  Ini  menggambarkan 

bahwa  tangan  orangorang  kafir  dan  munafik  terbelenggu  dan  terikat,  serta  menerima  lembaran 

lembaran (amal perbuatan mereka) dari sebelah kirinya. Dan dua keadaan tersebut saya gambarkan 

dalam doadoa wudu ketika membasuh kedua tangan, yaitu: Allahumma'thini kitabi biyamini wa khuldi 

fil jannati bi syimali, wa hasibni hisaban yasiran. Walathu'tini kitabi 'an syimali wa la waraa zhahrii, wa 

la taghul yadi ila unuqi. (Ya Allah, berikanlah kitab [catatan amal perbuatan]ku dari sebelah kananku, 

dan kekekalanku di surga dari sebelah kiriku. Hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan janganlah 

Engkau  berikan  kepadaku  kitab  [catatan  amal  perbuatan]ku  dari  sebelah  kiri  atau  belakang 

punggungku. Serta, janganlah membelenggu tanganku ke leherku). 

Adalah sangat  tepat pabila kita mengambil  keberkahan dengan menyebutkan sebuah  riwayat dalam 

kesempatan ini: 

Sayyid  ibn Thawus menyebutkan sebuah riwayat yang maksudnya adalah bahwa pabila Imam Zainal 

Abidin—salam  atasnya—memasuki  bulan  suci  Ramadhan,  beliau  tidak  pernah menegur  pelayan  dan 

para  budaknya.  Karena  itu,  jika  salah  seorang  di  antara  mereka  melakukan  kesalahan,  beliau
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mencatatnya  ke  sebuah  kertas  di  bawah  nama  pelayan  atau  budak  (yang melakukan  kesalahan)  itu. 

Serta, menyebutkan tanggal, hari, dan jenis kesalahan (yang dilakukan), tanpa menegurnya. 

Beliau  menuliskan  kesalahankesalahan  tersebut  dalam  buku  catatannya,  hingga  akhir  bulan  suci 

Ramadhan. 

Kemudian,  di  akhir  bulan  suci  Ramadhan,  di malam  hari,  beliau mengumpulkan  mereka  di  sekitar 

beliau. Lalu, beliau mengeluarkan buku catatan yang di dalamnya telah tertulis kesalahankesalahan dan 

kelalaiankelalaian mereka itu serta memanggil mereka satu demi satu. 

"Wahai  fulan,  inilah  kesalahankesalahan  yang  Anda  lakukan,  dan  saya  tidak menegur  Anda."  Dia 

berkata, "Benar, wahai putra Rasulullah." Beliau mengingatkan mereka dan mereka pun satu demi satu 

mengakui apa yang telah mereka lakukan. 

Kemudian, beliau menengahi mereka seraya berkata, "Angkatlah suara kalian dan katakanlah, 'Wahai 

Ali  bin  Husain!  Sungguh  Allah  telah mencatat  amal  perbuatanmu,  sebagaimana  Dia  telah mencatatat 

amal perbuatan kami. Dia telah menghitung amal perbuatanmu, sebagaimana Dia telah menghitung amal 

perbuatan  kami.  Allah  memiliki  buku  catatan  yang  akan  menjelaskan  dengan  kebenaran,  dan  tidak 

meninggalkan yang kecil serta tidak (pula) yang besar melainkan Dia mencatat dan merekamnya. Anda 

akan menemui apa yang telah Anda lakukan, hadir dan tercatat. Sebagaimana, kami  telah menemukan 

(amal perbuatan kami)  telah hadir  (dan  tercatat) di  sisimu. Maka, maafkanlah kami sebagaimana Anda 

ingin  agar  Dia mengampuni  Anda  dan  menghapus  (kesalahan)  Anda.  Wahai  Ali  bin  Husain!  Ingatlah 

kerendahan  Anda  di  hadapan Allah  yang Mahabijak dan  adil,  yang  tidak  pernah  berbuat zalim,  walau 

seberat  biji  sawi.  Maka,  ampunilah  kami  agar Dia  Yang  Maha  Pengampun dan  Pemaaf mengampuni 

Anda serta menghapus kesalahan Anda. Dia berfirman: 

Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni 

kalian?(alNur: 22)" 

Imam  terus menuntun mereka dengan kalimatkalimat  dan ungkapanungkapan di  atas dan mereka 

mengikuti  serta mengatakannya kepada beliau.  Sementara  itu,  beliau berdiri  di  antara mereka,  sambil 

meratap  dan menangis,  seraya  berkata,  "Tuhan  kami,  sesungguhnya  Engkau memerintahkan  kepada 

kami agar kami memaafkan siapasaja yang menzalimi kami, kemudian kami mengampuni mereka. Maka, 

ampunilah kami, karena sesungguhnya Engkau lebih utama untuk memaafkan ketimbang kami. Engkau 

juga memerintahkan kepada kami agar kami tidak menolak seorang pun yang meminta. Karena itu, kami 

datang  kepadaMu  dengan  memohon,  berharap  kebaikanMu,  kabulkanlah  untuk  kami  dan  janganlah 

Engkau hilangkan harapan kami." 

Demikianlah apa yang beliau ucapkan dan beliau mengulangulang ucapannya tersebut. 

Kemudian, beliau melihat ke arah para pelayan dan budakbudak beliau, seraya berkata, "Sungguh, aku 

telah memaafkan kalian, maka apakah kalian telah memaafkan aku atas keburukan yang datang dariku? 

Karena aku adalah seorang pemilik yang zalim serta hamba dari Maharaja Yang Mahamulia, dermawan, 

adil, baik, serta Maha Pemberi karunia."
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Kemudian,  para pelayan  dan budakbudak  beliau  itu  berkata,  "Kami  telah memaafkan Anda,  wahai 

tuan kami. Sungguh, Anda tidak pernah melakukan suatu keburukan pun terhadap kami." 

Setelah  itu,  beliau  berkata  kepada  mereka,  "Katakanlah,  'Ya  Allah,  ampunilah  Ali  bin  Husain  dan 

hapuslah (kesalahankesalahan)nya, sebagaimana dia (telah) memaafkan kami. Bebaskanlah dia dari api 

(neraka), sebagaimana dia (telah) membebaskan kami dari api (belenggu) perbudakan." 

Mereka  lalu mengatakan  itu dan  beliau pun  berkata,  "Amin ya Rabbal  'Alamin  (terimalah,  ya Allah). 

(Sekarang),  pergilah  kalian.  Sungguh,  aku  telah  memaafkan  kalian  dan  membebaskan  (belenggu) 

perbudakan (dari) kalian, dengan mengharapkan pengampunan dan pembebasan(Nya) terhadapku." 

Lalu, di hari raya, mereka diberi sesuatu yang mencukupi kehidupan mereka, sehingga mereka tidak 

memerlukan  sesuatu  dari  orang  lain.  Dan  setiap  tahunnya,  beliau  selalu  (melakukan  hal  yang  sama); 

membebaskan budak pada malam terakhir bulan suci Ramadhan sebanyak 20 orang, terkadang kurang 

atau lebih dari itu. 

Beliau berkata, "Sesungguhnya Allah Swt, setiap malam bulan suci Ramadhan, ketika (waktu) berbuka 

puasa,  membebaskan  70  juta  orang  dari  neraka  Jahanam.  Dan  pada  malam  terakhirnya,  Dia 

membebaskan,  pada  seluruh  malam  (bulan  suci  Ramadhan),  semuanya  yang  (sebelum  itu)  berhak 

mendapatkan  api  neraka  dan  siksaanNya. Karena  itu,  aku  ingin agar Allah Swt melihatku  telah mem 

bebaskan apa yang kumiliki di dunia, dengan mengharap  rahmatNya dan agar Dia membebaskan aku 

dari neraka Jahanam.
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Bab IX 

ALSHIRAT 

Di  antara  tahaptahap mengerikan  (terakhir) di akhirat adalah alShirath. Yakni,  jembatan yang 

membentang di atas neraka Jahanam. Tak ada orang yang memasuki surga, kecuali telah melewati 

jembatan ini. 

Disebutkan  dalam  sebuah  riwayat  bahwa  jembatan  tersebut  lebih  halus  ketimbang  sehelai 

rambut,  lebih  tajam daripada pedang,  dan  lebih panas dibanding  api. Orangorang mukmin yang  tulus 

akan melaluinya dengan tenang, seperti kilat menyambar. Sebagian lagi melaluinya dengan sulit,  tetapi 

dia  (akhirnya)  berhasil  dan  selamat  dengan  sendirinya.  Dan  sebagian  lagi  jatuh  ke  neraka  Jahanam 

lantaran  dihalangi  oleh  rintanganrintangan  alShirath  tersebut.  Itulah  gambaran  atas  aJShirath  yang 

lurus di dunia  ini, yaitu agama yang benar, jalur wilayah  (kepemimpinan), dan kesetiaan kepada Arm'rul 

Mukminin beserta keluarga sucinya (Ahlul Bait Nabi s a w)—semoga Allah bershaiawat kepada mereka 

semua. Sehingga, siapasaja yang menyimpang dari alShiràth di dunia dan berpaling; kepada yang batil, 

baik secara ucapan maupun perbuatan, maka dia akan gemetar  (terhalang) oleh  rintangan akhirat dan 

jatuh  ke  dalam  neraka  Jahanam.  Ya,  Shiràth  alMustaqim  yang  disebutkan  dalam  alQuran  surat  al 

Fatihah menggambarkan ; tentang Shiràth dunia dan Shiràth akhirat sekaligus. 

AlMajlisi—semoga  Allah  merahmatinya—  menyebutkan  sebuah  riwayat  dalam  kitab  alHag  alYaqin, 

menukil dari kitab al 'Aqàid karya Syaikh alShaduq—semoga Allah merahmatinya—bahwa dia berkata, 

"Sesungguhnya  kita meyakini  bahwa  setiap  rintangan  di  antara  berbagai  rintangan  yang menghalangi 

jalan  di  Mashyar,  memiliki  sebuah  nama  untuk  setiap  perintah  atau  larangan  (Allah  di  dunia).  Pabila 

seseorang sampai pada suatu rintangan yang dinamakan dengan nama suatu perintah di mana orang itu 

melanggarnya, maka  dia  akan  diberhentikan  di  sana,  kemudian  dia  diminta  untuk menyelesaikan  hak 

Allah  (Swt)  atas  kewajiban  yang  dilanggarnya  itu.  Kemudian,  pabila  dia  berhasil  melalui  rintangan 

tersebut, karena 

amalamal saleh yang  telah dia persembahkan, atau karena  rahmat dari  Allah  yang meliputinya, maka 

sebenarnya dia telah keluar dan melampaui rintangan tersebut." 

Lamanya  masa  manusia  berhenti  di  setiap  rintangan  adalah  seribu  tahun.  Dan  rintangan  demi 

rintangan  atau  pemberhentian  demi  pemberhentian  akan  dilalui  satu  demi  satu.  Juga,  berbagai 

pertanyaan, perhitungan, dan permintaan jawaban yang berkenaan dengan amal perbuatan yang sesuai 

dengan  nama  rintangan  tersebut.  Sehingga, manakala  orang  itu  telah menjawab  seluruh  (pertanyaan 

atau pertanggungjawaban)  yang harus dijawabnya  dengan  baik, maka dia  telah  selesai  dari  rintangan 

terakhir dan menuju ke rumah keabadian, yang membebaskannya dengan pembebasan nan indah serta 

memberinya kehidupan  nan kekal;  tanpa  kematian  dan  kebinasaan.  Juga,  beroleh  kebahagiaan  tanpa 

kesengsaraan  dan  kehancuran.  Orang  itu  akan  tinggal  di  sisi  rahmat  Tuhannya  bersama  para  nabi,
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hujahhujah, shiddiqin  (orangorang  yang benar),  pemberi  syafaat, dan orangorang saleh. Ya, mereka 

itulah sebaikbaik teman. 

Sebaliknya, pabila orang tersebut menghadapi salah satu di antara berbagai rintangan (yang ada) dan 

dia dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya di dunia, namun dia tidak memiliki 

suatu amal saleh yang cukup dan dapat digunakan untuk menebus kesalahannya, dan dia tidak beroleh 

rahmat  dari  Allah  (Swt)  yang  dapat  menyelamatkannya  dari  rintangan  tersebut,  maka  kakinya  akan 

tergelincir  pada  (batas)  rintangan  tersebut;  dia  akan  jatuh  ke  dalam  (neraka)  Hawiyah  dan  Jahim. 

Semoga Allah melindungi kita daripadanya. 

Seluruh  rintanganrintangan  yang ada di AlShirath  tersebut dinamai dengan  satu nama,  yaitu  wilayah, 

dan seluruh makhluk bergantung padanya. Karena itu, dia akan ditanya tentang wiliyah Amirul Mukminin 

Ali bin Abi Thalib dan para imam suci setelah beliau. Pabila dia mendatangi dan mengikutinya, maka dia 

akan berhasil melewati  rintangan  tersebut. Jika  tidak, maka  sesungguhnya dia  akan masuk ke neraka 

Jahanam. Allah Swt berfirman: 

Dan  tahanlah mereka  (di  tempat perhentian),  karena sesungguhnya mereka akan di  tanya.  (alShaffat: 

24) 

Dan rintanganrintangan yang terpenting adalah pengawasan (Allah Swt). Dia berfirman: 

Sesungguhnya Tuhanmu benarbenar mengawasi, (alFajr:14) 

Allah Swt berfirman, 

"Dengan  keperkasaan  dan  keagunganKu,  tidak  akan  lewat  d  ariku  suatu  kezaliman  pun  yang 

dibukukan oleh seorang yang zalim." 

Rintangan lain dinamakan dengan rintangan silaturahmi, amanah, shalat, dan seterusnya. Sehingga, 

setiap  kewajiban  yang  Allah  perintahkan  atau  larangan  yang  Allah  larangkan,  maka  manusia  akan 

diberhentikan (padanya), agar dia menjawab apa yang menjadi tanggung jawabnya. 

Imam  Muhammad  alBaqir  meriwayatkan  bahwa  ketika  ayat:  Pada  hari  itu  diperlihatkan  neraka 

Jahanam.Al Fajr. 23) (dibacakan), para sahabat bertanya kepada beliau (Nabi saw) tentang makna ayat 

tersebut. Kemudian, beliau bersabda, 

"Malaikat  Jibril  memberitahukan  kepadaku  bahwa  pabila  Allah  mengumpulkan  orangorang  yang 

terdahulu dan yang terkemudian pada hari kiamat, maka mereka (akan) mendatangi neraka Jahanam 

dengan seribu deraan yang ditarik oleh seribu malaikat nan kejam dan kasar. Dan neraka Jahanam 

memiliki  teriakan,  jeritan, kegaduhan,  hirukpikuk,  rintihan, serta  suarasuara pecahan, kehancuran, 

dan  patahan.  Dia  juga  memiliki  suara  nafas  terisakisak,  desis,  serta  menghela  nafas  panjang, 

sehingga  terjadilah  siksaan  yang menghancurkan  dan memusnahkan  semuanya.  Andai Allah  tidak 

menunda  hambahambanya  untuk  melaksanakan  hisab,  maka  tidak  ada  seorang  hamba  (pun)  di 

antara hambahamba Allah, atau malaikat di antara malaikatmalaikatNya, atau nabi di antara nabi 

nabiNya, melainkan dia akan berkata, Tuhan, diriku! Diriku! (Tolonglah diriku).* Adapun Anda, wahai
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Rasulullah,  berseru  dan  mengatakan,  'Tuhanku,  umatku!  Umatku!'  Dengan  kata  lain,  Anda 

memintakan  syafaat  untuk  umat  Anda  dan  memohonkan  pertolongan,  pengampunan,  dan 

keberhasilan, hingga diletakkan di atas Shirath , yang  lebih halus daripada sehelai  rambut dan lebih 

tajam ketimbang pedang. Dia memiliki  tiga lorong jembatan. Pada  lorong jembatan pertama terdapat 

(rintangan) amanah dan silaturahmi. 

Pada  Jorong  jembatan  kedua  terdapat  (rintangan)  shaJat.  Dan  pada  Jorong  ketiga  terdapat 

(rintangan)  keadilan  Allah  (Swt),  yaitu  penyaksian  atas  kezalimankezaliman  hambahamba—Dia 

memaksa  manusiamanusia  untuk  melewati  Shirath  tersebut.  Kemudian,  silaturahmi  dan  amanah 

memberhentikan mereka.  Pabila  orang  yang  sedang  melalui  Shirath  itu  telah memutus  hubungan 

silaturahmi atau  telah  berkhianat  (tidak amanah) atas  harta manusia di  dunia, maka sesungguhnya 

dia tidak dapat melalui rintangan itu kecuali ada (amal salehnya) yang dikurangi. Jika tidak, dia akan 

masuk ke neraka." 

"Pabila dia berhasil dari rintangan tersebut, dia akan diberhentikan oleh shalat. Pabila dia juga berhasil, 

maka keadilan  ilahi memberhentikannya karena kezalimankezaliman hambahambaNya. Dan semua 

yang diisyaratkan oleh Allah (Swt) dalam alQuran: Sesungguhnya Tuhanmu benarbenar mengawasi, 

mengisyaratkan kepada apa yang telah kami sebutkan." 

"Sehingga,  manusia  tampak  berjatuhan  dari  Shirath  seperti  kapas  yang  bertebaran,  yang  lainnya 

tampak  bergelantungan  dengan  tangantangan mereka  atau  dengan  satu  tangan,  dan  ada  juga  yang 

menggunakan kakikaki mereka. Mereka memegang dengan erat karena takut jatuh. Sementara itu, para 

malaikat di sekeliling mereka berdiri, memanggil, dan menyeru, 'Wahai Tuhan yang pemurah, ampunilah 

mereka  dan  maafkanlah  mereka  dengan  keutamaan  dan  kedermawananMu  serta  selamatkanlah 

mereka, agar mereka dapat melewati Shirath dengan berhasil. *" 

"Dan  orang  yang  telah  (berhasil)  melewati  Shirath  dengan  rahmat  Allah  yang  mahaluas,  berkata, 

'Alhamdulillah,  dengan  nikmat  Allah,  maka  sempurnakanlah  amalamal  yang  saleh,  dan  tambahlah 

kebaikankebaikan.  Aku memuji  Allah  yang  telah  menyelamatkanku  d  arimu,  dengan  keutamaan  dan 

kantniaNya,  setelah  aku  berputus  asa.  Sungguh,Tuhan  kami Maha  Bersyukur  dan  Pengampun  atas 

amal perbuatan hambahambanya.'" 

Hasan  bin  Sa'id  alAhwazi  menyebutkan  sebuah  riwayat  dari  Imam  Muhammad  alBaqir—salam 

atasnya—bahwa  ada  seseorang  datang  kepada  Abu  Dzar  alGhiffari—ridha  Allah  atasnya—dan 

membawa berita gembira mengenai kambingnya yang bertambah banyak, seraya berkata,  "Wahai Abu 

Dzar, ada berita gembira; kambingmu telah berkembang biak dan bertambah banyak." 

Abu Dzar berkata, "Banyaknya kambing (itu) tidak membuatku gembira. Aku tidak suka  itu. Dan semua 

yang sedikit dan mencukupiku lebih baik daripada yang banyak dan m enyibukkanku. Sebab, aku pernah 

mendengar Rasulullah saw bersabda, 'Silaturahmi dan amanah ada pada kedua sisi Shirath. Siapa yang 

bersilaturahmi  dan  menunaikan  amanah,  maka  dia  akan  (dapat)  melalui  Shirath,  karena  kedua  sisi 

Shirath  itu  membentenginya  agar  tidak  jatuh  dan  musnah  di  dalam  api  neraka.  Pada  riwayat  lain
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disebutkan,  "Pabila  orang  yang  memutus  hubungan  silaturahmi  dan  orang  yang  berkhianat  melalui 

Shintth, maka amalamal kebaikannya tidak berguna baginya, selama dia memiliki kedua kesalahan itu. 

Dan keduanya akan membuatnya jatuh ke neraka. 

Sebuah Kisah 

Sayyid  alAlIamah Ali  bin Abdul Karim alNaili aiNajafi,  seorang  yang mulia dan murid  Syaikh Syahid, 

FakhruI  Muhaqqiqin,  menukil  sebuah  riwayat  dari  kitab  alAnwar  alMudhiah,  pada  bab  Keutamaan 

keutamaan  AmiruI  Mukminin  Ali  bin  Abi  Thalib—salam  atasnya.  Dia  menukil  riwayat  dalam  sebuah 

kesempatan, dari  ayahnya,  bahwasannya  di  desa Nilah,  desa mereka,  terdapat  seorang  lakilaki  yang 

meluangkan waktunya untuk berkhidmat kepada sebuah masjid di desa tersebut. 

Suatu hari, dia tidak keluar dari rumahnya. Maka, orangorang pun pergi ke rumahnya dan memintanya 

keluar,  tetapi dia meminta maaf karena dia  tidak mampu keluar. Kemudian, orangorang mulai mencari 

tahu akan hal  itu  dan mereka pun paham bahwa  ternyata api  telah melalap dan membakar  tubuhnya, 

kecuali kedua pahanya hingga lutut. Dia sangat menderita dengan luka bakarnya itu. 

Kemudian, orangorang menanyakan penyebabnya. Dia menjawab, "Aku bermimpi kiamat telah terjadi, 

sementara  itu manusia berada dalam penderitaan yang maha dahsyat. Banyak di antara mereka yang 

digiring ke dalam neraka. Dan aku  termasuk  di  antara  orangorang yang digiring  ke  surga. Ketika aku 

mengarah  ke  sana,  aku  sampai  pada  sebuah  jembatan  yang membentang  sangat  luas  dan  panjang, 

yang dinamakan Shirath." 

"Sctiapkali  kami  menempuh  perjalanan  di  jembatan  itu,  lebarnya  menyusut  dan  panjangnya 

bertambah, sehingga jembatan itu menjadi setajam pedang. Di bawahnya kami melihat sebuah lembah 

dengan api  yang  hitam pekat. Sementara, pada api  itu  terdapat barabara  api  seperti gununggunung. 

Sebagian orang  selamat dan  sebagian  lagi  jatuh ke dalam api."Aku  (sendiri)  limbung ke kanan dan ke 

kiri, seperti hendak jatuh, hingga aku tiba di penghujung Shiràth  itu. Aku tidak dapat menguasai diri dan 

terjatuh  ke  dalam  api,yang  tak  diketahui  (arahnya).  Akhirnya,  aku  sampai  dengan  sendirinya  ke  tepi 

lembah api itu. Setiapkali aku berusaha untuk menggapai sesuatu, aku tak mendapatkan sesuatu untuk 

berpegangan. Aku lalu meminta tolong, sementara api menyelimutiku dari bawah dengan arusnya yang 

kuat " Lalu,  terlintas (di benakku) untuk manggil Ali bin Abi Thalib—salam atasnya. Karena  itu, aku pun 

memanggilnya. Tibatiba, seseorang lakilaki berdiri di sisi  lembah  itu. Aku berkata kepadanya, 'Tuanku, 

wahai AmiruI Mukminin' Dia berkata,  'Ulurkan  tanganmu.'  Lalu,  aku mengulurkan  tanganku kepadanya 

dan beliau meraihnya  serta menarikku  dan  kemudian meletakkanku  di  suatu  sisi  di  lembah  itu. Beliau 

menghilangkan  api  dengantangannya  yang  mulia,  dari  dua  sisi  pahaku.  Kemudian,  aku  bangun  dari 

tidurku dalam keadaan takut. Dan ternyata aku melihat tubuhku dalam keadaan hangus, kecuali bagian 

bagian yang telah disentuh oleh tangan Imam—salam atasnya? 

Orang  tersebut  kemudian  berobat  selama  tiga  bulan  untuk  kesembuhannya.  Setiapkali  dia  men 

ceritakan mimpinya itu kepada seseorang, maka dia menderita demam. (Begitulah kisahnya).
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Menyebutkan amalamal berikut  ini  tentu akan bermanfaat bagi  seseorang dalam melalui  rintangan 

tersebut,  apalagi  dengan menjalin  silaturahmi  dan memegang amanah,  sebagaimana  telah disebutkan 

sebelumnya: 

1.  Sayyid  bin  Thawus  menyebutkan  sebuah  riwayat  dalam  kitab  allqbnl  bahwa  siapasaja  yang  me 

lakukan  shalat  21  rakaat  setelah  shalat  maghrib,  pada  malam  pertama  bulan  Rajab,  pada  setiap 

rakaatnya  dia membaca  surat  alFatihah  dan  alIkhlas,  dan mengucapkan  salam  setelah  selesai  pada 

setiap dua rakaat, maka Allah akan menjaganya dan menjaga keluarga, harta, dan anakanaknya serta 

membuatnya aman dari siksa kubur dan dapat melewati Shirath tanpa hisab, seperti kilat. 

2. Diriwayatkan bahwa  siapasaja yang berpuasa enam hari di bulan Rajab, maka dia akan aman di hari 

kiamat dan dapat melewati Shirath tanpa hisab. 

3. Sayyid juga meriwayatkan bahwa siapasaja yang shalat 10 rakaat pada malam ke29 di bulan Syaban 

dan  pada  setiap  rakaatnya membaca  surat  alFatihah  satu  kali      dan      surat    alTakatsur      10  kali, 

Mu’awwidzatain  (alFalaq  dan  alNas)  10  kali,  serta  alIkhlas  10  kali,  maka  Allah  akan  memberinya 

ganjaran pahala orangorang yang tekun dan bersungguhsungguh. Neracanya akan diberatkan dengan 

kebaikankebaikan,  hisabnya  akan  dipermudah,  dan  dia  akan  dapat  melalui  Shirath  seperti  kilat 

menyambar. 

4  Telah  kami  katakan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  siapasaja  yang menziarahi  Imam  Ali  alRidha— 

salam atasnya—dari jarak yang jauh dari kuburnya, maka dia akan diziarahi oleh Imam pada tiga tempat 

di  hari  kiamat untuk menyelamatkannya dari  kengeriankengerian di hari  kiamat. Salah satunya adalah 

kengerian ketika di Shirath.
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Bab X 

SIKSAAN JAHANAM 

Babbab  berikut  ini  membahas  tentang  sebagian  riwayat  berkenaan  dengan  siksaan  (neraka) 

Jahanam—semoga  Allah  Swt  melindungi  kita  dari  hal  itu—dan  kisahkisah  para  khaifin  (orangorang 

yang  takut  kepada  Allah)  serta  beberapa  hikmah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pelajaran  oleh  orang 

orang mukmin. 

Adapun riwayatriwayat tentang itu adalah sebagai berikut 

Pertama, Abu Bashir menyebutkan sebuah riwayat, dengan sanaahya yang shahih bahwa dia berkata 

kepada  Imam  Ja'far  alShadiq—  salam  atasnya—"Wahai  putra  Rasulullah,  takutkanlah  saya  dengan 

dengan siksaan Allah; sungguh hati saya telah beku. 

Beliau berkata, "Wahai Ayah Muhammad, bersiaplah untuk kehidupan yang panjang dan jauh, yaitu 

kehidupan  akhirat  yang  masanya  tidak  bertepi  Pikirkanlah  tentangnya  dan  bersiapsiaplah  dalam 

menghadapinya.  Sungguh,  suatu  hari  Malaikat  Jibril  datang  kepada  Rasulullah  saw  dengan  muka 

masam; tampak padanya sisasisa kesedihan dan kepedihan. Berbeda dengan keadaan normalnya, yaitu 

datang menemui beliau saw dengan ceria, tersenyum, tertawa, dan gembira." 

Maka, Nabi saw bertanya kepadanya, 

"Apa gerangan yang terjadi pada Anda, wahai Jibril? Hari ini Anda tampak sedih dan menderita." 

Jibril berkata, "Hari ini, saya telah meletakkan alatalat penghembus Jahanam, sehingga saya berhenti 

meniupnya." 

Nabi saw lalu berkata, 

"Apa yang Anda maksudkan dengan alatalat penghembus api Jahanam itu?" 

"Jibril menjawab," Wahai  Muhammad,  sungguh Allah  telah memerintahkan  agar  (neraka)  Jahanam 

ditiup selama seribu tahun, sehingga dia menjadi putih. Kemudian, api Jahanam ditiup seribu tahun lagi, 

sehingga memerah. Setelah itu, dia ditiup kembali hingga menjadi hitam. Dan sekarang dia telah menjadi 

hitam legam. Andai saja satu tetes keringat penduduk neraka (yang keluar dari lukaluka bernanah pada 

kemaluan para perempuan pezina, yang dididihkan dalam pancipanci dan ketelketel neraka Jahanam 

serta digunakan  sebagai minuman penduduk neraka sebagai pengganti air minumnya),  jatuh ke dalam 

air  penduduk  dunia,  maka  seluruh  penduduk  dunia  akan  mati  karena  bau  busuknya.  Andai  sebuah 

lingkaran  dari  rantai  yang  panjangnya  70  hasta  (dan  diletakkan  di  leherleher  penduduk  neraka) 

diletakkan di dunia, maka penduduk dunia akan binasa. Andai sebuah baju di antara bajubaju penduduk 

neraka  digantungkan  di  antara  bumi  dan  langit,  maka  penduduk  dunia  akan  binasa  karena  bau 

busuknya." 

Saat Jibril menyelesaikan pembicaraan itu, dia pun menangis sehingga Nabi saw menangis bersama. 

Lalu, Allah Swt mengutus seorang malaikat kepada mereka berdua, seraya berkata,"Sesungguhnya Allah
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Swt mengucapkan salam kepada kalian berdua dan berkata: Sesungguhnya Aku telah melindungi kajian 

berdua dari  (melakukan)  suatu  kemaksiatan  yang mendatangkan  siksa(Ku)?  Sejak  itu,  pabila Malaikat 

Jibril datang kepada Nabi saw, dia datang dengan tersenyum dan tertawa. 

Imam  Ja'far  alShadiq—salam  atasnya—berkata,  "Pada  hari  kiamat,  penduduk  neraka  merasakan 

kedahsyatan  Jahanam  dan  siksaan  Ilahi.  Sebagaimana,  penduduk  surga  juga  menemui  keagungan 

surga  dan  kenikmatannya.  Pabila  penduduk  neraka  memasuki  Jahanam,  maka  dia  harus  berusaha 

menempuh jarak selama 50 tahun untuk sampai ke permukaan dari dasarnya. Dan setiapkali dia hampir 

sampai (ke permukaan), maka kepalanya di pukui dengan palu dari besi yang mendorongnya kembali ke 

dasar. Kemudian, kulitkulit mereka digantikan dengan dengan kulit baru, agar mereka lebih merasakan 

siksaan dari sebelumnya." 

Lalu,  Imam Ja'far  alShadiq—salam  atasnya—  berkata  kepada  Abu  Bashir,  "Sudah  cukupkah  bagi 

Anda apa yang saya katakan ini?" Abu Bashir menjawab, "Cukup, (wahai putra Rasulullah)." . 

Kedua,  dalam  sebuah  riwayat  dari  Imam  Ja'far  aIShadiq—salam  atasnya—disebutkan  bahwa 

Rasulullah saw bersabda, 

"Ketika aku masuk ke  langit pertama di malam Mikraj, para malaikat yang melihatku  (merasa) gembira 

dan senang. Hingga, aku melihat seorang malaikat yang aku belum pernah lihat (malaikat) yang memiliki 

tubuh dengan bentuk yang  tidak disukai (menyenangkan), yang  lebih dahsyat darinya. Dan kemurkaan 

tampak di keningnya. Dia mengucapkan salam kepadaku, sebagaimana dilakukan malaikatmalaikat lain, 

dengan mengucapkan salam dan pujian, tanpa tertawa atau menampakkan kegembiraannya." 

"Kemudian,  aku  bertanya  kepada  (malaikat)  Jibril  tentang  dia  yang  telah membuatku  takut Dia  (Jibril) 

berkata,  'Dia adalah Malik, penjaga neraka. Kami  semua  takut kepadanya. Maka wajar saja pabila dia 

membuat Anda takut Dia tidak pernah tertawa sehari pun. Setiap hari, sejak Allah menyerahkan Jahanam 

kepadanya, murkanya terhadap musuhmusuh Allah dan orangorang yang bermaksiat bertambah. Dan 

sesungguhnya, 

Allah memerintahkan kepadanya agar menaklukkan  sirta menyiksa mereka. Seandainya dia pernah 

menemui seseorang sebelum atau setelah Anda dengan tersenyum, maka niscaya dia akan menemui 

(Anda) dengan tersenyum pula, serta akan gembira bertemu Anda.*" 

Rasulullah saw bersabda, 

"Lalu,  aku mendahuluinya  mengucapkan  salam.  Setelah menjawab,  dia memberiku  berita  gembira 

dengan surga. Kemudian aku berkata kepada malaikat Jibril, dengan kedudukan dan kekuasaannya 

yang  tinggi  di  beberapa  lapis  langit;  di  mana  para  penghuni  langitlangit  itu  taat  kepadanya.  Aku 

berkata kepada Malaikat  Jibril,  'Perintahkan  kepada Malik  (penjaga)  Jahanam agar memperlihatkan 

kepadaku  api  Jahanam.'  Malaikatjibril  berkata  kepadanya,  'Wahai  Malik,  perlihatkanlah  neraka 

Jahanam kepada Muhammad saw! * Maka dia mengangkat tabir yang menutupi neraka itu, kemudian 

membuka  salah  satu  di  antara  beberapa  pintunya.  Tibatiba,  lahapan  apinya  naik  ke  langit  dan 

berkilau,  sehingga  keadaan  itu  membuatku  takut  Lalu,  aku  memerintahkan  kepadajibril  agar
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menyuruhnya menutup kembali  tabir  itu. Maka Malik memerintahkan kobaran api  (itu), sehingga  dia 

masuk kembali ke tempat semula." 

Ketiga,  Imam Ja'far alShadiq—salam atasnya— berkata dalam sebuah riwayat yang memiliki sanad 

kuat bahwa Allah Swt tidak menciptakan seorang pun, kecuali telah menyediakan sebuah rumah baginya 

di  surga  dan  sebuah  lagi  di  neraka.  Kemudian,  pabila  urusan  {hisab  dan  lainnya)  telah  selesai,  dan 

penghuni  surga  maupun  neraka  telah  berada  di  tempat  mereka  masingmasing,  terdengarlah  suara 

panggilan  yang  menyeru  kepada  penduduk  surga,  "Lihatlah  ke  Jahanam!"  Kemudian,  mereka 

mengunjungi dan melihatnya  serta menyaksikan  rumahrumah mereka  di  sana. Dan dikatakan kepada 

mereka,  "Jika  kalian  sebelumnya  bermaksiat,  maka  inilah  tempattempat  tinggal  kalian."  Karena  itu, 

mereka bergembira dan bersuka cita karena mereka telah  lepas dari  siksaan  tersebut. Andai kematian 

mudah terjadi di surga, maka mereka akan meninggal dunia karena sangat gembira dan bahagia! 

Kemudian, terdengarlah seruan kepada penduduk Jahanam, "Angkatlah kepalakepala kalian dan lihatlah 

rumahrumah kalian!" Mereka lalu melihat ke rumahrumah mereka di surga dan kenikmatankenikmatan 

yang  berlimpah.  Dan  dikatakan  kepada  mereka,  "Inilah  rumahrumah  kalian,  andaisaja  sebelumnya 

kalian  taat  kepada  Allah."  Maka  mereka  diliputi  rasa  duka  cita  dan  penyesalan  yang  mendalam. 

Sekiranya  kematian  mudah  (terjadi)  di  Jahanam, maka mereka  akan mati  dalam  keadaan  sedih  dan 

sumpek serta sesak di dada. 

Kemudian,  tukarmenukar  rumah  pun  terjadi.  Rumah  orangorang  yang  bermaksiat,  (yang  ada  di 

surga), dan dia masuk neraka, diberikan kepada orangorang yang taat (kepada Allah) dan masuk surga. 

Demikian pula halnya, rumah orangorang yang taat (kepada Allah), (yang ada di neraka), dan dia masuk 

ke surga, diberikan kepada orangorang yang bermaksiat dan masuk neraka. Inilah penafsiran dari firman 

Allah mengenai keadaan penghuni surga: Mereka  itulah orangorang yang akan mewarisi,  (yakni) yang 

akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.{alMukminun:1011) Serta bersenangsenang 

(di sana). 

Keempat, diriwayatkan pula dari  beliau  (Imam Ja'far) bahwa pabila penduduk  surga  telah masuk ke 

surga  dan  penduduk  neraka  telah masuk  ke  neraka, maka  terdengarlah  seman  dari  sisi  Tuhan  yang 

Perkasa, memanggil, "Wahai penghuni surga dan neraka, apakah kalian mengenali kematian, apabila dia 

berbentuk  suatu  rupa?"Mereka  semua  menjawab,  "Tidak!"  Kemudian  kematian  dibawa  dalam  bentuk 

seekor biribiri yang memiliki dua warna (hitam dan putih), dan diletakkan di antara surga dan neraka. 

Lalu,  dikatakan  kepada  orangorang,  "Inilah  kematian, maka  lihatlah  kepadanya!"  Kemudian,  Allah 

memberikan titahNya, sehingga biribiri (kematian) itu disembelih. Setelah itu Allah (Swt) berfirman, 

"Wahai penghuni surga, kalian akan kekal di sana,  tidak akan ada kematian yang mendatangi kalian 

selamanya." 

Dan kepada penghuni neraka, Dia berfirman, "Wahai penghuni neraka, kalian kekal di sana, tidak akan 

ada kematian yang mendatangi kalian, selamanya." Inilah makna firman Allah Swt:
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Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus 

kan. (Maryam:39) 

Imam  Ja'far  alShadiq—salam  atasnya—berkata,  "Di  sini  maksudnya  adalah  hari  di  mana  Allah 

memerintahkan kepada penghuni surga dan neraka untuk kekal, abadi, dan selamalamanya di  tempat 

masingmasing, tanpa ada kematian yang mendatangi mereka. Pada hari itu, penghuni neraka menyesal. 

Dan tidak bermanfaat penyesalan mereka itu. Sehingga, harapanharapan mereka pun terputus." 

Kelima,  Amirul  Mukminin  Ali  bin  Abi  Thalib—  salam  atasnya—berkata,  "Di  dalam  (neraka)  Jahanam 

terdapat  guagua  serta  terowonganterowongan  bagi  orangorang  yang  berdosa.  Kakikaki  mereka 

dibelenggu dengan  rantai  dan  tangantangan mereka  diikatkan  ke  leher mereka. Mereka mengenakan 

pakaianpakaian  dari  tembaga  yang  telah  dipanggang  hingga  merah,  dan  di  bagian  luar  pakaian  itu 

terdapat baju panjang dari api (neraka). Mereka berada dalam siksaan Jahanam, di neraka yang sangat 

panas, sementara pintupintu Jahanam  itu  tertutup rapat bagi mereka;  tidak akan dibuka hingga nas/m 

(jiwa) memasuki mereka." 

"Kesedihan dan kesumpekan mereka tidak akan sirna, sehingga siksaan mereka terusmenerus dan 

hukuman mereka selalu diperbaharui, usia mereka tidak bertepi dan mereka tinggal di sana selamanya. 

Mereka memohon pertolongan kepada Malik agar meminta kepada Allah Swt untuk mematikan mereka. 

Akan tetapi, dia menjawab mereka, 'Sungguh kalian kekal dalam siksaan ini.' Mereka berseru, 'Hai Malik, 

biarlah  Tuhanmu membunuh  kami  saja.  'Dia  menjawab,  'Kamu  akan  tetap  (hidup  di  neraka  ini),  (al 

Zukhruf:77)" 

Keenam, dari  Imam alShadiq—salam atasnya— dengan sanadnya  yang kuat,  (dikatakan) bahwa di 

(neraka) Jahanam terdapat sebuah sumur, di mana penghuni neraka meminta agar dijauhkan dari sumur 

itu.  Inilah tempat menetap setiap orang yang sombong, pembangkang, penentang, setan yang durhaka, 

dan orang yang tidak beriman kepada hari kiamat serta memusuhi Muhammad saw. 

Dan  dia  berkata,  "Siksa  paling menakutkan  bagi  penghuni  neraka  Jahanam adalah  lautan  api  nan 

dalam. Dan pada kedua kaki mereka  (akan) dikenakan sandal dari api, di mana pada kedua sandal  itu 

terdapat  tali  ikatan dari api  juga yang membuat otakotak mereka mendidih karena panasnya yang  luar 

biasa,  sebagaimana mendidihnya  periuk yang diangkat  dari api. Siksaan  itu dianggap sebagai  siksaan 

penghuni neraka yang paling pedih. Sementara, siksaan tersebut adalah siksaan yang paling ringan bagi 

para penghuni neraka yang lain.
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Bab XI 

KISAH ORANGORANG YANG TAKUT KEPADA ALLAH 

Kisah Pertama 

Syaikh alKulani meriwayatkan dengan sanadnya  yang kuat, dari  Imam Ali bin Husain, bahwa (suatu 

ketika)  salah  seorang  lakilaki  menaiki  sebuah  perahu  bersama  keluarganya.  Kemudian,  perahu  itu 

terbelah dan para penumpangnya tenggelam, kecuali  istri  lakilaki  tersebut. Sebab, dia  tersangkut pada 

sebatang kayu dan kemudian hanyut menuju salah sebuah pulau. Di pulau  tersebut ada seorang  fasik, 

yang  tak  satu  amal  buruk  pun  kecuali  dia  pernah  melakukannya.  Orang  itu  memandangi  perempuan 

tersebut seraya berkata, "Apakah Anda jin atau seorang manusia?" 

Perempuan itu menjawab, "Aku adalah manusia." Mendengar itu, lakilaki tersebut tidak berkatakata lagi, 

tetapi langsung memeluknya; ingin menyetubuhinya. Perempuan tersebut ketakutan dan gemetar. Lalu, 

lakilaki itu bertanya tentang penyebab dia gemetar. 

Perempuan itu memberikan isyarat ke langit;  ingin mengatakan bahwa dia  takut kepada Allah. Orang 

fasik  itu  bertanya  "Apakah  Anda  pernah  melakukan  perbuatan  ini  (berzina)?"  Perempuan  itu  lalu 

bersumpah dengan nama Allah bahwa dia belum pernah berzina sekalipun, sepanjang hidupnya. 

Orang fasik itu berkata lagi, "Sesungguhnya Anda belum pernah melakukan hal buruk sekalipun, dan 

Anda  takut kepada Allah; Anda  juga tidak menyukai(nya). Sementara, saya bertekad hendak memaksa 

Anda untuk melakukan hal buruk itu. Maka, seharusnya saya yang lebih takut." 

Kemudian, dia berdiri dan tidak melakukan itu serta meninggalkannya. Tanpa berbicara sepatah kata 

lagi  kepada  perempuan  itu,  dia  langsung  pulang  ke  rumahnya,  dengan  penuh  penyesalan,  dan  ingin 

bertaubat. 

Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang pendeta yang kebetulan akan melalui jalan yang sama 

dengannya. Pendeta  itu menemaninya dalam perjalanan. Ketika  itu,  terik matahari  semakin bertambah 

(menyengat),  sehingga  pendeta  itu  berkata  kepada  lakilaki  tersebut,  "Siang  ini  terik matahari  sangat 

menyengat, karena itu berdoalah kepada Tuhan kita agar Dia menaungi kita." 

Lakilaki  itu  berkata,  "Aku belum pernah sekalipun melakukan kebajikan,  yang  (dapat) mendorongku 

berdoa kepada Tuhan, sehingga dia mengabulkan permintaanku." 

Pendeta itu berkata, "(Jika demikian), aku yang akan berdoa dan Anda mengaminkan doaku." 

Keduanya  pun  melakukan  itu.  Tibatiba,  datang  awan  yang  menaungi  mereka.  Keduanya  lantas 

berjalan di bawah naungan awan (yang mengikuti mereka). Kemudian, tatkala mereka berpisah, ternyata 

awan  itu  mengikuti  lakilaki  itu  dan  meninggalkan  pendeta  dalam  panas  matahari  yang  sangat 

menyengat. Pendeta itu berkata kepadanya, "Anda lebih utama daripada saya dan doa Anda dikabulkan 

(Tuhan), sementara doa saya tidak dikabulkan. Karenanya, beritahukan kepadaku apa yang telah Anda 

lakukan, sehingga perbuatan Anda itu mendatangkan kemuliaan dan karunia.
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Maka,  lakilaki  itu  pun  menceritakan  pengalamannya  kepada  pendeta  itu.  Sang  pendeta  berkata, 

"Anda  telah meninggalkan kemaksiatan  karena  takut  kepada  Allah,  sehingga Allah mengampuni  dosa 

Anda kemaksiatan yang telah Anda lakukan ataupun yang belum. Karena itu, tetap konsistenlah dengan 

kesucian itu dan janganlah Anda melakukan kemungkaran atau melakukan kesalahan walau sekalipun. 

Kisah Kedua 

Syaikh  aiShaduq—semoga  Allah merahmatinya—meriwayatkan  bahwa Mu'adz  bin  Jabal,  suatu 

hari, datang menemui Rasulullah  saw sambil menangis  dan mengucapkan  salam kepada beliau. Lalu, 

Nabi saw menjawab salamnya dan menyatakan penyebab dia menangis. 

Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, di depan pintu Anda itu berdiri seorang pemuda yang bersih dan 

bersinar. Dia menangis dalam usia muda dengan tangisan yang dalam dan memohon iziri; untuk masuk 

menemui  Anda.  Maka,  Nabi  saw  berkata,  "Suruh  dia masuk,  wahai  Mu'adz.  "Mu'adz  lalu  keluar  dan 

kembali  lagi  bersama  seorang  pemuda.  Ketika  sampai  di  dalam,;  dia  memberi  salam,  dan  Nabi  saw 

menjawab salamnya seraya bertanya, "Mengapa Anda menangis?" 

Pemuda  itu  menjawab,  "Bagaimana  saya  tidak  akan  menangis.  Sungguh,  saya  telah  bermaksiat 

banyak kepada Tuhan saya. Andai sebagian dosa yang saya lakukan itu diambil, maka saya akan sudah 

digiring ke dalam api neraka dan saya tidak terpikir kalau Dia akan mengampuni (dosa) saya." 

Kemudian,  Nabi  saw  bertanya  kepadanya,  "Apakah  Anda  menyekutukan  (syirik  kepada)  Allah?"  Dia 

menjawab,  "Wahai Rasulullah, saya berlindung kepada Allah untuk menyekutukanNya. Lalu Nabi saw 

bertanya  lagi,  "Apakah  Anda  pernah membunuh  jiwa  dengan  jalan  yang  tidak  benar?"Dia menjawab, 

"Tidak!" 

Nabi  saw  berkata,  "Allah  akan  mengampuni  dosadosamu,  walaupun  sebesar  dan  seberat 

gunungsekalipun. "Pemuda itu berkata,"Dosadosa saya melebihi gunung." 

Nabi saw bersabda kembali, "Allah akan mengampuni dosadosamu, walaupun seukuran tujuh bumi, 

lautlaut, pepohonan, serta seluruh makhluk dan ciptaan Allah Swt yang ada di bumi ini." 

Pemuda  itu  kembali  berkata,  "Dia  melebihi  dari  yang  Anda  sebutkan  tadi,"  Nabi  saw  berkata  lagi, 

"Allah  akan  mengampuni  dosadosa  Anda  walaupun  seukuran  beberapa  lapis  langit,  bintangbintang, 

'Arsy, serta KursiNya." 

Pemuda itu berkata, "Dosadosa saya lebih besar ketimbang apa yang Anda sebutkan itu." 

Lalu, Nabi saw memandangi pemuda  itu dengan pandangan murka, seraya berkata, "Wahaipemuda, 

mana yang lebih besar; dosamu ataukah Tuhanmu?" 

Maka  pemuda  itu  terjatuh ke  tanah dan  bersujud  seraya berkata,  "Mahasuci Tuhanku  yang Agung, 

tidak  ada  sesuatupun  yang  lebih  besar  daripada  Allah.  Dialah  yang  Mahaagung  ketimbang  segala 

sesuatu."
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Rasulullah saw bersabda, "Apakah dosa yang agung dapat diampuni oteh selain yang agung?" Pemuda 

itu menjawab,  "Tidak! Demi Allah, wahai Rasulullah." Dan dia pun  terdiam. Kemudian, Rasulullah  saw 

bersabda, "Wahaipemuda, dapatkah 

Anda menceritakan salah satu di antara dosadosa Anda itu?" 

Pemuda itu menjawab, "Sungguh, sudah tujuh tahun lamanya saya menggali kuburan orangorang guna 

mencuri kainkain kafan mereka yang telah meninggal dunia. Hingga, suatu ketika, ada seorang pemudi 

Anshar  yang  meninggal  dunia  dan  telah  dimakamkan.  Di  malam  hari,  saya  menggali  kuburnya  dan 

mengeluarkan tubuhnya. Lalu, saya ambil kain kafannya dan saya tinggalkan jasad  itu di sisi kuburnya, 

tanpa  pakaian  dan  tak  tertutupi  sehelai  kain  pun.  Kemudian,  saya  berniat  akan  pulang.  Tetapi,  setan 

menggoda  saya  dan  membuat  hati  saya  tergoda  kepadanya  seraya  berkata,  'Tidakkah  engkau  lihat 

tubuhnya yang putih halus? Tidakkah engkau lihat pahanya yang padat berisi?' Dia terus menggoda saya 

dan  menipu  saya,  hingga  akhirnya  saya  kembali  pada  pemudi  itu  dan menzinainya.  Kemudian,  saya 

meninggalkannya dan kembali ke rumah saya." 

"Tibatiba, saya mendengar suara memanggil  saya dan berkata,  'Celakalah engkau, wahai pemuda! 

Bagaimana  Allah  akan  mengadili  di  antara  kita  pada  hari  kiamat;  hari  di  mana  kita  akan  berdiri  di 

hadapanNya?  Aku  dan  engkau!  Kemudian,  kita  akan  mengadukan  kepadaNya  apa  yang  kita 

permasalahkan  di  antara  kita.  Sungguh  engkau  telah  melucuti  kain  kafanku  setelah  engkau 

mengeluarkanku  dari  kubur,  kemudian  engkau  mencuri  itu  dari  diriku.  Setelah  itu,  engkau 

meninggalkanku  tanpa busana dan dalam keadaan  janabah  (berhadas besar) aku dibangkitkan. Maka, 

celakalah engkau dan kepemudaanmu di neraka Jahanam...'" 

(Pemuda  itu  berkata  kepada Rasulullah  saw),  "Lalu,  bagaimana  saya  dapat mencium aroma  surga 

dengan kesalahan dan kemaksiatan saya itu?" 

Maka, Nabi saw berkata kepadanya,  "Menjauhlah dariku, wahai  fasik! Sungguh aku  takut kalau aku 

terbakar oleh api (siksaan)mu. Aku tidak mau mendekatkanmu ke api neraka." Beliau mengulangulang 

kalimat itu, hingga beliau keluar dan meninggalkannya. 

Kemudian,  pemuda  itu  pergi  ke  pasar  dan membeli  perbekalan.  Setelah  itu,  dia  naik  ke  salah  satu 

gunung di Madinah dengan mengenakan pakaian yang lusuh, kemudian dia beralih untuk 

beribadah. 

Dia membelenggu kedua tangannya, dan berteriak seraya berkata, "Tuhanku, hambamu yang bodoh 

ini  datang  menghadapMu  dalam  keadaan  terbelenggu.  Tuhanku,  sungguh  Engkau  mengenalku  dan 

mengetahui  dosadosaku. Tuhanku,  aku menyesal dan  aku  telah pergi menemui NabiMu. Kepadanya 

kuutarakan taubatku,  lalu beliau menjauh Jariku dan menakutkanku. Karena  itu, aku memohon dengan 

namanamaMu yang paling agung serta dengan kemuliaan dan keagungan kedudukanMu, agar Engkau 

jangan membuatku  putus  asa  (untuk menggapai)  rahmatMu. Kabulkanlah  doa dan  perendahan  diriku 

ini."
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Pemuda itu terus berdoa dan merendah, hingga 40 hari lamanya, sehingga binatangbinatang buas pun 

menangisinya. Ketika sempurna 40 hari, dia mengangkat kedua tangannya ke  langit dan berkata, "Apa 

yang  telah  Engkau  lakukan  terhadap  hajatku  ini?  Pabila  Engkau  telah  menyelesaikannya  dan 

mengampuniku atas dosadosaku, maka berilah wahyu  kepada NabiMu agar  (beliau) memberitahuku. 

Pabila Engkau tidak mengampuni dan merahmatiku serta ingin menyiksaku, maka kirimlah kepadaku api 

Mu  di  dunia  ini,  sehingga  aku  terbakar  atau  siksaanMu.  Siksalah  diriku  di  sini  dan  jangan  Engkau 

menodaiku di hari kiamat." 

Lalu, Allah menurunkan ayat ini, menunjukkan bahwa taubatnya telah diterima: 

Dan  (juga) orangorang  yang  pabila mengerjakan perbuatan  keji  atau menganiaya  diri  sendiri, mereka 

ingat  akan  Allah,  lalu  memohon  ampun  terhadap  dosadosa  mereka  dan  siapa  lagi  yang  dapat 

mengampuni dosa selain daripada Allah?... 

Sampai firmannya: 

...itulah sebaikbaik pahala orangorang yang beramal.(Ali Imran:135136) 

Ketika  ayat  ini  turun,  Nabi  saw  keluar  dan  membawanya  dengan  tersenyum.  Kemudian,  beliau 

menanyakan tentang pemuda itu. Maka, Mu'adz berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendengar bahwa dia 

(berada) di sana." 

Setelah  itu,  Nabi  saw  dan  para  sahabatnya  menuju  gunung  itu.  Setelah  mendakinya,  tampaklah 

pemuda  itu  tengah berdiri di antara dua buah batu. Kedua tangannya terikat dan diikatkan ke lehernya. 

Wajahnya  telah  berubah  hitam  karena  panas  terik  matahari.  Bulubulu  kedua  matanya  telah  rontok 

karena sering menangis. 

Dia berkata, "Tuhanku, sungguh Engkau telah menciptakanku dengan bentuk paling baik yang pernah 

Engkau  ciptakan.  Andai  aku  tahu  apa  yang  Engkau  ingin  lakukan  terhadapku.  Apakah  Engkau  ingin 

membakarku dengan api neraka? Ataukah Engkau menempatkanku di sisi rahmatMu di surga?" 

"Tuhanku, sungguh Engkau telah banyak berbuat baik kepadaku; Engkau berhak atas kenikmatan dan 

karunia  terhadapku. Andai aku tahu apa yang akan  terjadi di akhir perjalananku. Apakah Engkau akan 

memasukkanku ke dalam  surga dengan mulia dan  terhormat? Ataukah Engkau akan menggiringku ke 

dalam neraka dengan hina? 

Tuhanku, sungguh dosaku lebih besar daripada seluruh lapis  langit, bumi, KursiMu yang luas,  'Arsy 

Mu yang agung. Andai aku tahu bahwa Engkau telah rela terhadapku dan mengampuni dosaku pada hari 

kiamat atau Engkau memperolokku..." 

Pemuda  itu  terus mengatakan kalimatkalimat  tersebut sambil menangis dan meratap. Dia menabur 

naburkan  debu  ke  kepalanya  (sebagai  ungkapan  kesedihan),  sementara  binatangbinatang  buas 

mengelilinginya. Burungburung berbaris di dekat kepalanya; mengiringinya menangis.
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Kemudian, Nabi saw mendekatinya dan membuka ikatan di tangan dan lehernya, serta membersihkan 

debu yang ada di kepalanya. Beliau berkata, "Wahai Buhlul, ada berita gembira untuk Anda; yakni Allah 

telah membebaskan Anda dari neraka Jahanam." 

Kemudian,  beliau  berkata  kepada  para  sahabatnya,  "Perbaikilah  dosadosa  kalian  sebagaimana 

Buhlul  memperbaiki  dosadosanya."  Lalu,  Nabi  membacakan  ayat  tersebut  serta  memberikan  berita 

gembira kepadanya dengan surga. (Begitulah kisahnya). 

Allamah alMajlisi—semoga Allah merahmatinya—menyebutkan di akhir riwayat tersebut, dalam kitab 

karyanya, 'Ainu alHayit, yang kesimpulannya adalah bahwa sesungguhnya kita harus mengetahui bahwa 

taubat  memiliki  beberapa  syarat  dan  faktorfaktor  pendorong,  yaitu:  pertama  kali  yang  mendorong 

manusia untuk bertaubat adalah merenungi keagungan Zat yang kepadaNya kita bermaksiat, yaitu Allah 

Swt, juga besarnya maksiat yang dilakukan. Serta, siksaan (sebagai akibat) dari kemasiatankemaksiatan 

yang  dilakukan  dan  halhal  yang  diakibatkan  oleh  kemaksiatan  tersebut.  Yakni,  akibatakibat  buruk  di 

dunia  dan  akhirat,  sebagaimana  disebutkan  dalam  ayatayat  suci  alQuran  dan  riwayatriwayat. 

Pemikiran  dan  perenungan  seperti  ini  akan  membawa  pada  penyesalan.  Dan  penyesalan  itu  akan 

menyebabkan (seseorang) melakukan tiga perkara yang merupakan rangkaian (atau kandungan) taubat. 

1.  Sesuatu  yang  berhubungan  dengan  waktu  ketika  hal  itu  terjadi;  yaitu meninggalkan  kemaksiatan 

kemaksiatan yang sedang dilakukannya pada saat itu juga. 

2.  Sesuatu  yang  berhubungan  dengan  masa  depan;  yaitu  bertekad  untuk  tidak  mengulangi 

kemaksiatankemaksiatan itu hingga akhirhayat. 

3.  Sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu yaitu menyesali apa yang telah dilakukan serta 

memperbaiki apa yang telah berlalu dan hilang , jika mampu memperbaikinya. 

Ketahuilah, kemaksiatankemaksiatan dan dosadosa yang dapat dihapus dengan taubat ada beberapa 

bagian: 

Pertama,  dosa  yang  tidak mendatangkan hukuman  lain  selain  siksaan  akhirat, seperti mengenakan 

sutera serta memakai kalung dan cincin emas untuk lakilaki. Maka, si pelaku cukup menyesalinya untuk 

bertaubat, kemudian bertekad untuk meninggalkan sesuatu yang menghilangkan ganjaran di akhirat itu. 

Kedua, dosadosa yang mendatangkan hukuman lain. Ini ada beberapa bagian: 

Ada  yang  termasuk  hak  Allah  Swt  dan  adapula  yang  termasuk  hakhaknya  (manusia).  Kemudian,  di 

antaranya ada yang dikhususkan untuk makhluk dan ada pula yang dikhususkan untuk Allah. Yaitu, hak 

harta  benda. Seperti,  pabila  seseorang  berbuat  dosa  dan dia  diharuskan untuk membebaskan budak. 

Sehingga,  bagi  yang mampu melakukannya,  siksaan  tidak  akan  terlepas  darinya  kecuali  bila  dia  telah 

membayar kafarah  (pembebasan budak)  tersebut. Dan,  ini  tidak  cukup  bila hanya dengan  penyesalan 

saja. 

Atau, hak selain harta, seperti  ketika ada shalat atau puasa yang  tidak dikerjakan, maka seseorang 

wajib menggadhanya, walaupun dia  telah melakukan denda  yang  telah ditentukan oleh Allah. Seperti 

orang yang minum minuman keras, dia memiliki beberapa pilihan: dia  tidak memberi tahu siapapun dan
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bertaubat  antara  dia  dengan  Allah,  atau  dia  mengakuinya  di  hadapan  hakim  agama  yang  kemudian 

menjatuhkan hukuman syair'i  kepadanya. Yang  terbaik adalah bahwa pabila  itu (berhubungan dengan) 

hak harta benda, maka dia harus mengembalikannya kepada pemilik atau ahli warisnya. 

Adapun  jika  itu  (berhubungan  dengan) hak  yang bukan  harta  benda;  pabila  dia  telah menyesatkan 

manusia  dari  jalan  yang  benar, maka  dia  wajib memberikan  petunjuk  kembali  kepadanya.  Dalam  hal 

yang  harus mendapatkan  hukuman  seperti  cacimaki,  pabila  seseorang mengetahui  ada manusia  lain 

yang menghina  serta mencaci maki  dirinya, maka  pelakunya  (orang  yang mencaci  itu)  harus  bersiap 

untuk menerima sanksi dan menerima juga cacian, yang tidak diketahui (bentuk)nya. 

Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Mayoritas meyakini bahwa memberikan 

sanksi  dengan  cacian  akan menyakitkan  dan menghinakan  dirinya.  Karenanya,  sanksi  ini  tidak  perlu 

dilaksanakan. Demikian pula halnya dengan sanksi yang berkenaan dengan ghibah (menggunjing). 

Kisah Ketiga 

Ibnu  Babawaih  meriwayatkan  bahwa  Rasulullah  saw,  pada  suatu  hari  yang  sangat  panas,  duduk  di 

bawah naungan sebuah pohon. Tibatiba, datanglah seorang lakilaki yang melepas bajunya. Kemudian, 

dia menggeliatgeliat di atas tanah, terkadang dengan meletakkan perutnya di atas tanah seraya berkata, 

"Rasakanlah  engkau,  wahai  diri!  Sesungguhnya  siksaan  Allah  lebih  berat  dan  lebih  dahsyat  dari  ini." 

Sementara itu, Rasulullah saw menyaksikannya. Lalu, dia mengenakan kembali pakaiannya. 

Kemudian, Rasulullah saw memanggilnya dan bersabda, 

"Wahai hamba Allah, saya menyaksikan (perbuatan) Anda yang belum pernah saya saksikan pada 

orang lain. Apakah yang mendorong Anda melakukan hal tersebut?" 

Lakilaki itu menjawab, "Takut kepada Allah yang mendorong saya melakukan itu. Saya membuat diri 

saya merasakan panas  (di dunia)  agar  dia mengetahui  siksaan Allah yang  jauh  lebih panas  dan  tidak 

mampu ditanggungnya." 

Rasulullah saw kemudian bersabda,  "Sungguh Anda  telah  takut kepada Allah. Dan untuk  rasa  takut 

Anda  ini,  Allah  (Swt) berbangga diri  dengan Anda kepada malaikat di7a^/f.  "Kemudian,  beliau  berkata 

kepada para sahabatnya, "Dekatilah orang  itu, agar dia mendoakan kalian."  tatkala mereka mendekat, 

dia berkata, "Ya Allah, kumpulkanlah kami di atas hidayah dan jadikanlah bekal kami adalah ketakwaan 

serta (arah) kembali kami adalah perjalanan menuju surga." 

Kisah Keempat 

Imam Muhammad alBaqir meriwayatkan 

bahwa  di  antara  bani  Israil  terdapat  seorang  perempuan  pezina  yang  telah  banyak  menjerumuskan 

pemuda bani Israil. Salah seorang di antara mereka berkata, "Andai perempuan itu melihat seorang ahli 

ibadah yang terkenal di sana, maka dia akan menggodanya."
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Perempuan tersebut mendengar ucapan mereka. Kemudian dia berkata, "Demi Allah! Aku tidak akan 

pulang ke rumah kecuali aku telah menjerumuskan 

ahli ibadah itu." 

Malam itu juga, perempuan tersebut pergi ke rumah sang ahli ibadah. Sampai di sana, dia mengetuk 

pintunya seraya  berkata,  "Wahai ahli  ibadah, malam  ini aku  ingin berlindung dan  tinggal  denganmu di 

rumahmu ini sampai pagi." Ahli ibadah itu menolaknya. 

Perempuan  itu  kembali  berkata,  "Sungguh,  beberapa  pemuda bani  Israil  ingin menodaiku  sehingga 

aku  lari  dari mereka. Kalau engkau  tidak membukakan pintu  ini, mereka pasti akan menangkapku dan 

merampas kehormatanku." 

Mendengar  itu, sang ahli  ibadah membukakan pintu dan mempersilakannya masuk. Di dalam, wanita 

itu  langsung membuka  bajunya.  Ketika  sang  ahli  ibadah  melihat  kecantikannya,  dia  pun  tergoda  dan 

mulai  menghampirinya.  Kemudian,  tangannya  menyentuh  tubuhnya.  Tetapi,  dia  menjadi  teringat  dan 

takut kepada Allah, sehingga akhirnya berpaling meninggalkannya. 

Di  dalam  rumah  itu  terdapat  tumpukan  kayu  bakar  yang menyala.  Lalu,  dia  langsung mengulurkan 

tangannya  ke  atas  api  yang  sedang  menyala  itu.  Perempuan  itu menanyakan  perbuatannya  itu.  Dia 

menjawab, "Aku membakar tanganku karena ingin menebus dosa dan kesalahan yang telah kulakukan." 

Perempuan  itu  lalu  keluar  dan menceritakan  kepada bani  Israil  apa  yang  telah  dilakukan  sang  ahli 

ibadah tersebut. Ketika bani Israil berdatangan (ke rumahnya), maka tampaklah tangan sang ahli ibadah 

tersebut hangus terbakar. 

Kisah Kelima 

Ibnu Babawaih menyebutkan  sebuah  riwayat  dari  Urwah  bin  Zubair  yang  berkata,  "Suatu  hari,  aku 

sedang  dudukduduk  bersama  orangorang  di  masjid  Rasulullah  saw.  Di  sana,  kami  menyebutkan 

perbuatan bajikdan  ibadahibadah pasukan Perang Badar serta orangorang  yang melakukan Baiat al 

Ridhwan.  Abu  Darda'  berkata,  "Wahai  kaumku,  apakah  kalian  ingin  kuberitahu  tentang  sahabat  yang 

paling  sedikit  hartanya  dan  paling  banyak  amalamalnya  serta  paling  bersungguhsungguh  dalam 

ibadahnya?' Mereka bertanya, 'Siapa yang engkau maksudkan itu?' Dia berkata, 'Orang itu adalah Ali bin 

Abi Thalib.' Tatkala mendengar ucapan Abu Darda' itu, mereka memalingkan wajah mereka." 

"Salah seorang kaum Anshar berkata kepadanya,  'Sungguh engkau telah mengatakan sesuatu yang 

tidak seorang pun menyetujuinya.'Abu Darda' berkata, 'Sungguh, aku mengatakan apa yang telah kulihat. 

Karena itu, sampaikanlah apa yang telah kalian lihat. Suatu malam, aku pernah menemukannya di kebun 

kurma bani  Najjar. Di mana,  dia  sedang mengasingkan  diri  dari  para  sahabatnya dan  bersembunyi  di 

balik  pepohonan  kurma.  Dia  berdoa  dengan  suara  pedih,  'Tuhanku,  betapa  banyak  dosadosa  yang 

membinasakan(ku)  yang  telah kulakukan.  Sementara  itu,  Engkau  (tetap)  sabar dan  tidak menyiksaku. 

Betapa besar keburukan yang kulakukan. Sementara  itu, Engkau membiarkannya dan tidak melukaiku. 

Tuhanku,  andai  aku banyak menghabiskan  umurku dalam  kemaksiatan kepadaMu,  dan  (seandainya)
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dosadosaku memenuhi  lembaranlembaran amal perbuatanku, maka  tidak ada harapan bagiku kecuali 

maaf, ampunan, dan keridhaanMu.'" 

"Abu  Darda'  berkata,  'Lalu  aku menghampiri  asal  suara  itu  dan  aku  tahu  bahwa  itu  adalah  Amirul 

Mukminin, Ali bin Abi Thalib. Karena itu, aku bersembunyi di balik pepohonan.  Imam (kemudian) shalat 

beberapa  rakaat,  dan  setelah  selesai  shalat,  dia  berdoa, menangis,  dan  bermunajat.  Di  antara  yang 

dibacanya  adalah,  'Tuhanku,  pabila  aku  merenungi  ampunanMu  dan  kemudian  aku  memperhatikan 

kemuliaanMu, maka aku akan meremehkan dosadosaku. Dan pabila aku  ingat  siksaan dan balasan 

Mu, maka musibahmusibah yang menimpaku atas dosadosaku menjadi sangat besar. Oh! Bagaimana 

bila aku melihat lembaranlembaran amal perbuatanku, dosadosa yang telah kulupakan. Sementara itu, 

Engkau  mencatatnya.  Lalu  Engkau  memerintahkan  para  malaikat  untuk  mencabut  nyawaku.  Maka 

celakalah  bagi  nyawa  yang  dicabut  (dalam  keadaan  seperti  itu).  Dan  bagi  tawanan  itu,  tidak  ada 

keluarga,  kerabat,  kelompok,  serta  seluruh  penghuni  Mahsyar  yang  dapat  menyelamatkan  dan 

merahmatinya.'" 

"Kemudian  beliau  berkata,  'Oh!  Bagaimana  dengan  panasnya  (api)  neraka  yang  dapat  meng 

hanguskan hati dan punggung serta mengelupaskan kulit dari kepala. Dan bagaimana dengan jilatan api 

Jahanam yang membara dan melahap segalanya?'" 

"Setelah itu,  Imam menangis panjang dengan suaranya yang terputusputus. Karena  itu, aku berkata 

dalam hati, 'Janganjangan beliau tengah tertidur karena beliau terlalu sering terjaga.' 

Kemudian,  aku  mendekatinya;  ingin  membangunkannya  agar  beliau  shalat  fajar.  Aku  menggerak 

gerakkan  tubuhnya,  tetapi  keadaannya  tidak  berubah.  Beliau  tidak  merasakan  apaapa,  bagaikan 

sebatang kayu kering. Karena itu, aku berkata, Innàlillàhi wa innà ilaihi ràji'ùn! Lalu aku bergegas menuju 

rumahnya untuk memberitahukan kepada  (Sayyidah) Fathimah alZahra  tentang apa  yang  telah  terjadi 

dan kusaksikan."* 

"(Sayyidah)  Fathimah  menanyakan  tentang  situasi  dan  kondisi  beliau.  Karena  itu,  aku  pun 

menceritakan apa  yang  telah aku dengar dan  (juga) keadaannya. Maka,  (Sayyidah) Fathimah berkata, 

'Wahai  Abu  Darda,  beliau  hanya  pingsan.  Dan  itu  biasa  terjadi  padanya  karena  khawatir  dan  takut 

kepada Allah.'" 

"Setelah itu, (Sayyidah) Fathimah memerintahkan kepadaku untuk memercikkan air di wajah mulianya. 

Maka, beliau pun kembali sadar dan tampak seperti keadaannya semula. Beliau lalu memandangku dan 

berkata, 'Apa yang membuat Anda menangis, wahai Abu Darda'?' Aku menjawab, 'Aku menangis karena 

aku  melihat  apa  yang  Anda  lakukan  terhadap  diri  serta  keberadaan  Anda.'  Amimi  Mukminin 

berkata,'Wahai Abu Darda',  pada  hari  kiamat  (kelak)  seandainya  Anda melihatku menghadiri hisab,  di 

saat orangorang yang berdosa meyakini diridiri mereka sendiri (akan menerima) berbagai siksaan, dan 

malaikat  beringas  meliputiku,  dan  Zabaniyah  (malaikat  yang  mendorong  orangorang  ke  neraka) 

menampakkan  wajahnya  yang  masam  dan  tidak  ramah.  Kemudian  mereka  membawaku  kepada  Zat 

Yang  Maha  Pencipta  dan  Perkasa.  Seluruh  orangorang  kecintaan  meninggalkanku  dan  seluruh
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penduduk dunia meminta pertolongan kepadaku. Maka (di saat  itu), apakah Anda akan merahmatiku di 

hadapan  Pencipta  yang  tidak  ada  sesuatupun  yang  tersembunyi  darinya?'  Setelah  itu,  Abu  Darda' 

berkata, 'Demi Allah.' Aku tidak melihat ibadah seperti ini yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi saw 

pun."' 

Begitulah, kami memandang bahwa sudah selayaknya kita menukil munajat Imam Ali bin Abi Thalib— 

salam atasnya—dan kalimatkalimat  yang digunakan  dalam bermunajat kepada Tuhannya,  agar  dapat 

digunakan  oleh  siapasaja  di malam hari,  dalam  (shalat)  tahajudnya.  Inilah  salah  satu munajat  agung, 

sebagaimana disebutkan oleh guru kita alBahai—semoga Allah merahmatinya— dalam kitabnya, Miftah 

alFalah. 

"Tuhanku, betapa banyak dosa besar yang Engkau tak menanggapinya dengan siksaMu. Dan betapa 

banyak  kejahatan  yang  Engkau  singkirkan  dengan  kemuliaanMu.  Ya  Ilahi,  pabila  umurku  senantiasa 

dihabiskan  dalam  bermaksiat  kepadaMu,  dan  dosaku  semakin  besar  dalam  buku  catatan  amal 

perbuatanku, maka aku tidak mengharap 

(apapun) selain ampunanMu, dan aku tidak mementingkan (apapun) selain keridhaanMu." 

"Tuhanku,  (pabila)  aku memikirkan  ampunanMu, maka  aku menganggap  ringan  kesalahanku.  Dan 

(jika)  aku  ingat  besarnya  siksaMu,  maka  semakin  berat  musibahku.  Celakalah  diriku,  pabila  aku 

membaca  pada  lembaranlembaran  (amal  perbuatanku)  suatu  keburukan  yang  telah  kulupakan, 

sementara  Engkau  menghitungnya,  kemudian  Engkau  mengatakan  (kepada  para  malaikat),  'Siksalah 

dia!' Sungguh mengerikan siksaan itu;  tak ada keluarganya yang akan mampu menyelamatkannya. Dan 

kelompoknya pun sudah tak lagi berguna baginya. Oh! (Betapa dahsyat)nya api yang mematangkan hati 

dan ginjal. Oh! (Betapa dahsyat)nya api yang panasnya sangat membakar. Oh! (Betapa) pedihnya jilatan 

api yang berkobar (itu)..." 

Kisah Keenam 

Imam Ja'far alShadiq—salam atasnya— menyebutkan  sebuah  riwayat bahwa suatu  hari Rasulullah 

saw shalat subuh di masjid. Kemudian, beliau melihat seorang pemuda yang dikenal dengan nama al 

Haritsah bin Malik, dengan wajah pucatpasi,  tubuhnya  lemah dan kurus, serta kedua matanya cekung. 

Dia  tidak  dapat  mengangkat  kepalanya  karena  sangat  mengantuk  akibat  kurang  tidur,  sehingga 

kepalanya  selalu  terjatuh  ke  dadanya  setiapkali  dia  berusaha  mengangkatnya.  Lalu,  Rasulullah  saw 

bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan pagi harimu dan ada apa denganmu, wahai Harikah?" 

Dia menjawab,  "Aku  (menyambut) pagi  hariku dengan penuh keyakinan, wahai Rasulullah." Kemudian 

Nabi saw bersabda, "Seuap pengakuan, ada saksi, suatu tanda, bukti, atau kebenaran(nya). Maka, mana 

tanda keyakinanmu itu?" 

Haritsah berkata, "Bukti keyakinanku adalah bahwa keyakinanku ini membuatku sedih dan sumpek, juga 

membuatku selalu begadang dan berjaga. Serta membuatku selalu melakukan puasa di siang hari yang 

sangat  panas.  Hatiku  benci  terhadap  dunia  dan  tidak  menyukai  apa  yang  menyertai  dan  ada  di
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dalamnya. Keyakinanku  telah mencapai  (taraf)  seolaholah  aku melihat Arsy Allah  telah  ditegakkan  di 

Mahsyar  untuk  hisab.  (Seakanakan aku melihat)  para makhluk seluruhnya  telah  dibangkitkan. Seolah 

aku  berada  di  antara  mereka.  Dan  seakan  aku  menyaksikan  penghuni  surga  dengan  segala 

kenikmatannya: bertelekan di atas dipandipan, saling beramahtamah dan berbincangbincang. Seolah 

olah aku melihat penghuni neraka (tengah) disiksa dan (mereka) memohon pertolongan. Dan seolaholah 

suara bising Jahanam (mengiang) di telingaku." 

Rasulullah saw bersabda, 

“Dialah seorang hamba yang Allah telah menerangi hatinya dengan keimanan." 

Kemudian, Nabi saw berkata kepadanya, "Tetaplah di dalam keadaanmu itu, wahai pemuda." Pemuda itu 

berkata,  "Doakan  aku,  wahai  Rasulullah,  agar  Allah  mengaruniaiku  kesyahidan.  Kemudian,  Nabi  saw 

mendoakannya.  Dan,  selang beberapa  hari  kemudian,  Nabi  saw mengutusnya  bersama Ja'far  bin  Abi 

Thalib untuk jihad fi sabilillah. Dan, dialah orang ketujuh yang syahid dalam peperangan tersebut.
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Bab XII 

HIKMAH YANG DAPAT DIPETIK ORANGORANG BERIMAN 

1. Balwahar berkata, "Dikisahkan,  tersebutlah seekor gajah yang mabuk tengah mengejar seorang laki 

laki hingga hampir menjangkaunya. Karena  itu,  lakilaki  tersebut terpaksa terjun ke sebuah sumur yang 

ada di hadapannya dan bergantung pada dua pohon yang tumbuh di sisi sumur. Ketika melihat akar dua 

pohon  itu, dia melihat juga dua ekor  tikus besar, yang satu berwarna putih dan yang lain hitam, sedang 

menggerogoti  akar  itu;  hendak  memotong  dari  pangkalnya.  Ketika  melihat  ke  kedalaman  sumur,  dia 

melihat empat ekor ular tengah mengeluarkan kepalanya dari lubang persembunyiannya. Di dasar sumur 

itu  terdapat  seekor  ular  sangat  besar  yang  telah  membuka  mulutnya;  menanti  ingin  menelan  dan 

menerkamnya. Sehingga, pabila dia  terjatuh ke dalam sumur, ular  itu pasti  akan menelannya. Dia  lalu 

mengangkat kepalanya; terlihadah bahwa pucuk kedua pohon itu berlumuran madu. Karena itu, dia sibuk 

mengambil madu  itu; menjilati, meminum, dan menikmatinya  sehingga  lupa akan ularular  yang ada di 

bawahnya. Dia tidak tahu kapan ular itu akan menyengatnya dan apa yang akan dilakukan ular besar itu 

pabila dia terjatuh ke dalamnya." 

"Adapun sumur  itu menggambarkan dunia yang dipenuhi dengan berbagai ujian, musibah,  tragedi, dan 

bencana. Dua pohon  itu menggambarkan umur manusia,  dan dua ekor  tikus  yang berwarna putih  dan 

hitam menggambarkan  siang  dan malam  yang  selalu memotong  "tali  umur" manusia  secara menerus. 

Empat  ekor  ular menggambarkan  empat macam  campuran  yang  ada  dalam  tubuh  manusia;  laksana 

racunracun  yang mematikan,  yaitu  (zat)  hitam,  (getah)  kuning,  lendir  (enzim),  dan  darah,  yang  tidak 

diketahui  oleh  orang  itu  kapan  akan  bereaksi  dan  membunuhnya.  Ular  besar  itu  menggambarkan 

kematian  yang menanti  manusia  dan  selalu  mengejarnya.  Sementara  madu  yang membuat manusia 

terlena dan melupakan masalah lain adalah kesenangan, kenikmatan, dan kelezatan duniawi." 

Benar,  tidak ada perumpamaan yang  lebih baik dari  ini; yang mampu memberikan gambaran secara 

sempurna mengenai kelalaian manusia sekaitan dengan kematian dan halhal yang mengerikan setelah 

kematian,  juga  yang menggambarkan  keterlenaan manusia  lantaran  kenikmatan  duniawi  yang  sangat 

singkat  dan  akan  segera  sirna.  Karena  itu,  hendaklah  manusia  merenungi  perumpamaan  tersebut, 

sehingga akan tersadar dari kelalaiannya. 

Dalam  sebuah  riwayat,  Amirul  Mukminin Ali  bin  Abi  Thalib  (suatu  ketika) masuk ke  pasar Bashrah 

(Irak). Di sana, beliau melihat orangorang yang sedang berjualbeli. 

Maka, beliau pun menangis sangat sedih seraya berkata, "Wahai hambahamba dunia dan para buruh 

penghuni  dunia,  kalian  sedang  berniaga  di  siang  hari  padahal  kalian  telah  bersumpah menggunakan 

(atas nama)  iman. Sementara, di malam hari, kalian (malah) tidur di atas kasurkasur. Sementara  itu, di 

antara  siang  dan  malam,  kalian  melupakan  akhirat.  Kapankah  kalian  akan  menghitung  dan 

mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan dan memikirkan hari kebangkitan?" 

Rasulullah saw bersabda,
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"Manusia yang telah berumur 40 tahun adalah tanaman yang hampir dipanen. Bagi yang berumur 50 

tahun, apa yang telah kalian kerjakan dan apa yang telah kalian tinggalkan? (Adapun) yang berumur 

60  tahun,  marilah  menghisab  (diri).  Dan  yang  berumur  70  tahun,  persiapkanlah  diri  kalian  untuk 

kematian." 

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pabila ayam jantan berkokok, (sebenarnya) dia mengatakan, 

"Ingadah Allah, wahai orangorang yang lalai! Ingadah Dia!" 

2.  Perumpamaan  bagi  penghuni  dunia  yang  telah  disesatkan  dan  bertambat  pada  dunia.  Balwahar 

berkata, "Dahulu kala, terdapat sebuah negeri di mana penduduknya terbiasa mengangkat seorang asing 

untuk menjadi  raja mereka. Suatu ketika, ada seorang asing  yang mengira bahwa dia akan memimpin 

mereka sepanjang hidupnya, karena dia tidak mengetahui tujuan mereka yang sebenarnya. 

Setelah setahun lamanya, mereka mengusir raja itu dari negeri mereka, dengan tangan kosong, tanpa 

busana,  tidak memiliki apaapa, dan  dalam keadaan  "ingat menyedihkan;  tak ada orang yang  berada 

dalam keadaan seperti itu. Itulah kerajaan yang diliputi kesedihan dan penderitaan. 

Pada  suatu masa di  tahuntahun  berikutnya, mereka dipimpin  oleh  seorang asing  lain. Dia  seorang 

yang cerdas, pintar, dan tajam pemikirannya. Maka, dengan kepandaian dan ketajaman pemikirannya itu, 

dia merenung, sehingga menemukan bahwa dirinya adalah  seorang yang asing di  antara mereka. Dia 

tidak mengenal seorang pun yang dipercaya. Dia pun tidak tenang berada di antara mereka; merasakan 

dirinya sebagai seorang yang asing. 

Di kerajaan tersebut tinggallah seseorang yang berasal dari negeri yang sama dengannya. Orang itu 

tahu persis keadaan penduduk kerajaan itu. Maka, dia mendekati orang itu dan memintanya menjelaskan 

cara dalam berhubungan dengan masyarakat yang dipimpinnya itu. 

Orang yang diminta penjelasannya itu berkata, "Sungguh, orangorang itu akan mengusir Anda setelah 

Anda memimpin mereka selama satu tahun. Mereka akan membawa Anda hingga ke perbatasan itu dan 

melepas Anda di  sana.  Itulah kebiasaan mereka. Sebaiknya, Anda  terlebih  dahulu mengirimkan  harta 

benda dan perabotperabot yang Anda dapatkan dalam setahun ini, semampu Anda, ke tempat di mana 

mereka akan melepas Anda. Sehingga, pabila itu  terjadi, Anda akan hidup dengan tenang, kaya, mulia, 

dan selamat sejahtera." 

Raja itu mengerjakan apa yang diajarkan penasihat itu. Tatkala setahun berlalu, mereka mengusirnya. 

Dia pun memanfaatkan harta benda yang telah disiapkan itu dan hidup senang serta berkecukupan. 

Begitulah, sesungguhnya Allah Swt menyebutkan dalam alQuran: 

.. .Dan siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang 

menyenangkan).... (alRum: 44) 

Imam  alShadiq—saiam  atasnya—berkata,  "Amal  saleh  mendahului  pelakunya menuju  surga  serta 

mempersiapkan  tempattempat  untuknya,  sebagaimana  seorang pelayan  yang mempersiapkan  tempat 

tidur untuk tuannya. Amirul Mukminin—salam atasnya—menyebutkan dalam kalimatkalimat singkatnya,



Menuju Akhirat  Allamah Abbas AlQummi 

Halaman  90 

"Wahai  putra Adam,  jadilah  washi  (penerima wasiat)  terhadap dirimu  sendiri. Dan  lakukanlah  terhadap 

hartamu dengan apa yang mempengaruhi orang setelahmu untuk melakukan hal itu (yangsama). 

Rasulullah saw bersabda, 

"Ketahuilah kalian bahwa setiap orang akan menghadap dengan apa yang telah dilakukannya dan akan 

menyesali atas apa yang telah berlalu." 

Di dalam kitab Amili karya Syaikh Murid alNisyaburi serta dalam kitab Tarikh Baghdad karya Khathib 

alBaghdadi,  disebutkan bahwa  Amirul Mukminin  Ali—salam atasnya—(suatu  ketika) melihat  Nabi  saw 

dalam  tidurnya.  Imam Ali  kemudian meminta nasihat beliau. Maka, Nabi saw membuka telapak tangan 

beliau. Di situ, Imam Ali melihat tulisan dua bait (syair) dengan tinta hijau: 

Sebelumnya Anda adalah mayat, sekarang Anda hidup. 

Dan sebentar lagi Anda akan kembali  (menjadi) mayat Maka dirikanlah sebuah rumah di alam baka, 

Dan tinggalkanlah makanan demi alam baka itu. 

3. Tersebutlah seorang raja yang sangat cerdas dan memiliki kepandaian luar biasa. Dia ramah terhadap 

masyarakatnya  dan  berusaha  memperbaiki  urusanurusan  mereka  serta  membina  keadaankeadaan 

mereka. Raja itu mempunyai seorang menteri yang terkenal dengan kejujuran serta keterbukaannya. Dia 

juga selalu membantu dalam memperbaiki urusan masyarakat dan dalam proses menuju perbaikan  itu. 

Dialah  kaki  tangan  serta  penasihat  sang  raja.  Raja  sendiri  tidak  pernah  menyembunyikan  apapun 

darinya. Keadaan keduanya demikian. 

Menteri itu telah menghadiri tempattempat ulama dan orangorang bijak serta saleh. Dia belajar serta 

mencontoh adab, akhlak, dan kemuliaan mereka. Dan menerimanya dengan sepenuh hati serta jiwa, dan 

kemudian  menjaganya.  Bahkan,  dia  condong  kepada  zuhud  dan  meninggalkan  (kehidupan)  duniawi. 

Akan  tetapi,  dia mengkhawatirkan kehidupannya  serta  takut kepada  raja, pabila  dia meninggalkannya. 

Sehingga, dia berpurapura menyembah dan mendewakan berhalaberhala. 

(Di  sisi  lain,)  dia  menyayangi  serta  sangat  prihatin  atas  kesesatan  sang  raja.  Karenanya,  dia 

menantikan kesempatan yang sesuai untuk menasihati dan memberikan petunjuk kepadanya. 

Suatu malam,  tatkala  seluruh mata  telah  tertutup  dan manusia  telah  tidur  lelap,  sang  raja  berkata 

kepadanya,  "Mari  kita  menunggang  (kuda)  dan  berkeliling  kota,  agar  kita  dapat  melihat  dari  dekat 

keadaan  masyarakat  kita  serta  dampakdampak  pemikiran  yang  menimpa  mereka  di  harihari 

belakangan  ini.  Mendengar  itu,  sang menteri  segera menyambutnya  dan memuji  pendapat  raja.  Lalu, 

keduanya  menunggangi  (kuda)  dan  berkeliling  ke  sudutsudut  kota.  Kemudian,  di  salah  satu  jalan, 

keduanya melewati  tempat pembuangan sampah. Sang raja menangkap cahaya yang berasal dari arah 

itu. Maka, dia pun berkata kepada sang menteri, "Mari kita telusuri arah cahaya  itu, sehingga kita dapat 

mengetahui apa yang terjadi di sana." Keduanya kemudian turun dari  tunggangan mereka dan berjalan 

ke arah itu. Hingga akhirnya, keduanya mendekati arah datangnya cahaya tersebut.
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Setelah memperhatikan  dengan  seksama,  tampaklah  seorang  darwisy  yang  buruk  rupa, mengenakan 

pakaian compangcamping dan  lusuh  serta  layak buang,  sedang duduk bersandar di  atas bantal yang 

dibuat sendiri dari tumpukan kotorankotoran binatang. Di hadapan lakilaki itu ada sebuah ketel keramik 

yang  penuh minuman. Sementara,  tangannya memegang genderang  yang  dimainkan.  Di  hadapannya 

terdapat  perempuan  yang  sangat  buruk  dan  merupakan  perempuan  terburuk,  baik  dari  sisi  perangai 

maupun rupa. Dia mengenakan pakaian yang bentuk serta penampilannya tampak seperti pakaian laki 

laki. Perempuan itu menuangkan minuman kepadanya, kapanpun dia hendak minum. 

Pabila dia memukul genderang, perempuan  itu menari. Dan  saat dia minum, perempuan  itu memuji 

dan  mengagungkannya,  sebagaimana  yang  terjadi  pada  rajaraja.  Dia  pun memuji  dan menjulukinya 

sebagai  penghulu  para  wanita  serta  mengagungkannya  melebihi  seluruh  wanita  di  seluruh  alam. 

Keduanya  saling  memuji  keindahan  dan  keelokannya.  Keduanya  sangat  bersuka  cita.  Mereka 

bergembira, bersendagurau, menabuh genderang, tersenyum, dan tertawa ria. 

Raja  dan  menteri,  lama  memandangi  mereka;  tercengang  akan  keadaan  mereka  yang  kotor  dan 

buruk, serta kesenangan dan kenikmatan  imajinasi yang ada pada mereka. Kemudian, keduanya pergi 

meninggalkan mereka. 

Raja  itu berkata kepada menterinya, "Aku tak yakin kita telah tenggelam sepanjang hidup kita dalam 

kebahagiaan dan kenikmatan luar biasa, sebagaimana yang kita dapati pada kedua orang ini, di malam 

ini  dan  dalam  kondisi  seperti  ini.  Aku  menduga  keduanya  dalam  kondisi  seperti  ini  setiap  malam, 

sebagaimana yang kita saksikan." 

Tatkala  sang  menteri  mendengar  perkataan  rajanya,  dia  mengambil  kesempatan  itu  dan  berkata, 

"Wahai  raja, saya khawatir bahwa dunia kita,  kerajaan Anda,  kemegahan yang mengalahkan kita,  dan 

kenikmatankenikmatan dunia  ini,  sama  sekali  tidak bernilai di mata orang  yang mencari  kerajaan nan 

abadi,  kecuali  bagaikan  sampah  kotor  dan  dua  orang  ini.  Rumahrumah  yang  kita  upayakan  untuk 

mendirikan,  membangun,  dan  mengokohkannya,  tidak  tampak  nyata  dalam  pandangan  orang  yang 

mencari tempat tinggal kebahagiaan dan rumahrumah keabadian di akhirat, kecuali bagaikan reruntuhan 

yang  roboh  dan  gua  yang  berbau  busuk.  Jasadjasad  kita  dalam  pandangan  orang  yang  mencari 

kebersihan,  keceriaan,  dan  keindahan  spiritual  ukhrawi,  bagaikan  kedua  jasad  buruk  ini  dalam 

pandangan kita. Saya khawatir orangorang saleh itu terkejut melihat kehidupan kita yang segera punah 

dan kemegahan duniawi kita, sebagaimana kita terkejut melihat keburukan kondisi kedua orang ini." 

Raja  bertanya,  "Tahukah  kamu,  siapa  orang  yang  menyandang  sifatsifat  yang  telah  kauceritakan 

padaku itu?" Menteri menjawab, "Ya, saya tahu, wahai raja." Kembali raja bertanya, "Siapakah mereka?" 

Menteri mengatakan,  "Mereka adalah orangorang yang memeluk agama Allah. Mereka menjangkau 

kerajaan  akhirat  dan  kenikmatankenikmatannya.  Mereka  pun mencari  kebahagiaan  akhirat  itu."  Raja 

bertanya, "Apa kerajaan akhirat itu?"
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Menteri  mengatakan,  "Sebuah  kebahagiaan  yang  di  baliknya  tak  ada  kesengsaraan;  sebuah 

kenikmatan yang di baliknya tak ada kedukaan; sebuah kekayaan yang tidak diakhiri dengan kemiskinan 

dan kepapaan." Menteri itu terus menceritakan tentang sifatsifat kerajaan akhirat. 

Akhirnya, raja bertanya, "Apakah ada jalan untuk sampai ke kerajaan tersebut, mencapai kebahagiaan 

abadi  itu,  dan  masuk  ke  dalam  istana  itu?"  Menteri  mengatakan,  "Benar,  jalan  itu  terbentang  bagi 

siapapun  yang  mencarinya,  mengharapkannya,  dan  berjalan  di  atas  jalurnya,  hingga  dia  sampai 

padanya." 

Raja mengatakan,  "Mengapa engkau tidak mengabarkan kepadaku  tentang  rumah itu sebelumnya? 

Mengapa engkau tidak menjelaskan 

padaku sifatsifat ini?" 

Menteri  itu mengatakan,  "Saya  segan  terhadap wibawa Anda dan keagungan kerajaan Anda." Raja 

mengatakan,  "Pabila ada kerajaan akhirat sebagaimana yang  engkau ceritakan, maka kita  tidak  boleh 

menyianyiakannya.  Bahkan  kita  harus  berupaya  memperolehnya,  mencari  tahu  tentangnya,  dan 

mencapainya." 

Menteri mengatakan,  "Apakah Anda mengizinkan saya menjelaskan kepada Anda  tentang sifatsifat 

akhirat lainnya, agar Anda bertambah 

yakin?" 

Raja  mengatakan,  "Bahkan  aku  memerintahkanmu  untuk  menjelaskannya.  Janganlah  engkau 

melanggar apa yang kuperintahkan, karena hal itu merupakan perkara menakjubkan dan kita tidak boleh 

meremehkannya, menganggapnya enteng, dan melalaikannya." 

Setelah  percakapan  ini,  raja  dan menterinya menempuh  jalan  keselamatan  dan  keduanya  berhasil 

mencapai kebahagiaan abadi. 

Begitulah, kami merasa patut menyebutkan, dalam masalah ini, petikan khutbah Amirul Mukminin, Ali 

bin Abi Thalib, demi mencari berkah dan menambah wawasan bagi orangorang beriman. 

Beliau mengatakan,  "Berhatihatilah dengan dunia yang menipu dan berkhianat  ini,  yang  telah  berhias 

dengan keindahannya, menggoda dengan keanggunannya, merayu dengan khayalankhayalannya, dan 

memperlihatkan kerinduannya kepada para pelamarnya. Sehingga, dia bagaikan mempelai wanita yang 

cantik nan rupawan. Pandangan mata tertuju padanya, orangorang tergilagila dengannya, dan banyak 

hati  berhasrat kepadanya. Sementara, dia membunuh seluruh suaminya.  (Sayang),  tidak ada  (seorang 

pun) yang datang dan kemudian mengambil pelajaran dari yang terdahulu. Dan tiada  (orang)  lain yang 

menghindari keburukan dampaknya, dari (orang) sebelumnya." 

Kemudian, Amirul Mukminin menjelaskan tentang hinanya dunia; bahwa Allah Swt mengambil dunia 

dari  para  waliNya,  dan  kemudian  melapangkannya  bagi  musuhmusuhNya.  Sehingga,  Allah 

memuliakan  NabiNya  Muhammad  saw  saat  beliau  mengganjal  perutnya  dengan  batu  karena  terlalu 

lapar. Kemudian memuliakan NabiNya, Musa, yang makan rumputrumput padang pasir untuk menahan 

laparnya.  Dan dia  terus memakannya,  sehingga di  balik  kulit  perutnya  tampaklah warna  hijau,  karena
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terlalu lemah dan terlalu sedikit dagingnya. Kemudian, Imam menggambarkan sebagian sifat zuhud dari 

para nabi. 

Setelah  itu,  Imam berkata,  "Sungguh, mereka para nabi menganggap bahwa kedudukan dunia bagi 

diri mereka sendiri bagaikan bangkai dari hewan yang tidak akan dimakan oleh siapapun, kecuali dalam 

keadaan sangat  terpaksa. Dan  itupun hanya  sebatas  yang  diperlukan  saja,  sekadarnya  saja,  agar  dia 

tidak  meninggal  dunia,  serta  demi  menjaga  kehidupan  dan  jiwanya.  Karena  itu,  dunia  bagi  mereka 

bagaikan  bangkai  busuk,  di mana  pabila  ada orang  yang melewatinya,  dia  (pasti) menutup hidungnya 

karena  bau  busuknya  yang  sangat  menyengat.  Kemudian, mereka mengambil  dari  dunia  itu  sekadar 

untuk  mengantarkan mereka  ke  rumahrumah mereka,  dan mereka  tidak  dapat  kenyang  karena  bau 

busuknya  (itu).  Karenanya, mereka  heran  dengan  orang  yang mengambil  dunia  itu  dan memakannya 

sampai kenyang, hingga dia memenuhi perutnya, serta rela mendapatkan bagian dunianya." 

"Saudarasaudaraku, demi Allah, sesungguhnya dunia  ini seperti bangkai busuk, bahkan lebih bau 

dan busuk lagi, bagi yang melihat kebaikan jiwanya. Adapun bagi orang yang tumbuh berkembang di 

tempat  penyamakan  (kulit),  dia  tidak  merasakan  busuknya,  dan  baunya  tidak  mengganggunya, 

sebagaimana  bau  itu mengganggu  orang  yang melewatinya  dan  orangorang  yang  tinggal  di  dekat 

para tukang samak." 

Beliau juga berkata, "...Berhatihatilah agar Anda tidak tertipu oleh pengekalan pemilik dunia yang Anda 

lihat  serta  oleh  kerakusan  mereka  terhadapnya  (dunia).  Sesungguhnya,  mereka  adalah  anjinganjing 

yang menyalak  serta  binatangbinatang  buas  yang  terlatih  untuk  berburu,  yang  saling menerkam  satu 

sama lain. Yang kuasa memakan yang lemah dan yang banyak memakan yang sedikit." 

Juga, ucapan lain Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, "Demi Allah, dunia kalian ini, dalam pandangan 

mataku,  lebih  hina daripada  tulang  babi  di  tangan penderita  kusta."  Inilah  serendahrendahnya hinaan 

dan celaan. Sebab, tulang lebih rendah (tidak berharga) ketimbang segala sesuatu, terlebih lagi pabila itu 

adalah  tulang babi. Dan yang  lebih  dari  itu,  jika  tulang babi  tersebut  dipegang oleh penderita penyakit 

yang buruk, yaitu kusta.  Ini adalah sesuatu yang paling rendah dan hina. 4. Sebuah hikmah bagi orang 

yang  menikmati  hidup  dan  usianya  dengan  kenikmatankenikmatan  Allah,  tetapi  setelah  itu  dia 

mengkufuri  kenikmatankenikmatan  Allah  tersebut.  Dia  berpaling  dari  Pemberi  utama  kenikmatan 

tersebut  dan  bergegas  menuju  selain  Tuhannya.  Orang  itu  mengerjakan  apa  yang  tak  seharusnya 

dilakukan. Hikmah  ini  diutarakan oleh guru  kita Syaikh Bahai—semoga Allah merahmatinya—di dalam 

Kasykul, karyanya yang berbahasa Parsi. Kami akan menerjemahkannya bagi para pembaca mulia: 

Di sebuah gunung di Libanon, terdapatlah seorang 'abid (ahli ibadah) yang tinggal di salah sebuah gua 

di  sana,  sebagaimana dilakukan oleh Ashhabu alRaqim  (yang  disebutkan di  dalam alQuran). Hatinya 

berpaling dari  kebenaran. Dia melakukan uzlah  (menyendiri dan mengasingkan diri untuk beribadah) di 

sana; mengira dirinya telah menemukan harta karun kemuliaan dalam uzlahnya itu. 

Abid  itu berpuasa di siang hari, dan dia hanya makan sekerat roti dalam sehari. Dia makan setengah 

roti  itu  ketika  makan  malam  dan  setengahnya  lagi  disisakan  untuk  sahur.  Dia  sangat  bahagia  dan



Menuju Akhirat  Allamah Abbas AlQummi 

Halaman  94 

gana'ah  (menerimakeadaannya). Dan  keadaan  seperti  itu  terus  berkelanjutan  tanpa  perubahan  sedikit 

pun. 

Suatu  malam,  persediaan  rotinya  habis.  Maka,  dia  menjadi  lemah  dan  tak  berdaya,  karena 

sangat  lapar. Dia melakukan shalat maghrib dan  isya dengan gemetar, sambil membingungkan makan 

malamnya.  Malam  itu  dia  tidak  tidur  dan  tidak  melakukan  shalat  tahajud  karena  sangat  gemetar. 

Kemudian,  tatkala mentari mulai  tampak,  'abid  itu  turun  dari  pengasingannya dengan bersusah  payah 

untuk mencari makanan. 

Di  sisi  gunung,  terdapatlah  sebuah  desa.  Penduduknya  adalah  orangorang  Majusi  dan  orangorang 

jahat. Si 'abid berdiri di depan pintu rumah seorang kakek Majusi, dan Majusi  itu memberikan satu atau 

dua kerat  roti. Sang  'abid mengambilnya dan berterima kasih atas kebaikannya. Sekarang, dia  tampak 

berseri karena tujuannya tercapai dan telah mendapatkan makanan. Maka, dia bertekad untuk kembali 

ke tempatnya, agar dapat berbuka puasa dengan roti gandum yang dibawanya itu. 

Di depan pintu Majusi itu terdapat seekor anjing yang menderita penyakit kudis yang lemah dan kurus 

kering karena sangat  lapar, sehingga seolaholah dia akan mati  lantaran gembira bila melihat roti. Atau, 

dia akan pingsan pabila mendengar sebutan roti, karena dia mengira itu adalah roti! 

Anjing  itu  mengikuti  sang  'abid  dan  berputarputar  di  sekelilingnya  bajunya.  Maka,  sang  'abiditu 

melemparkan sepotong roti ke arah anjing tersebut. 

Abid  itu  kemudian berlari  agar  tidak diikuti  dan  diganggu kembali  oleh  anjing  itu. Akan  tetapi,  setelah 

makan  roti  itu,  sang  anjing  kembali  mengikuti  'abid  itu  dan  akan  mengganggunya.  Dengan  sangat 

terpaksa, si 'abid untuk kedua kalinya melemparkan kembali sisa rotinya, agar dia selamat dari gangguan 

dan kejahatan anjing itu. 

Roti kedua pun telah dimakannya; kembali anjing itu mengikuti si aZwc/laksana seseorang yang diikuti 

oleh bayangnya sendiri. Anjing itu menyalak dan menggigit serta merobek baju si*abid. 

Tatkala  si  'abid  melihat  keburukan  sikap  anjing  itu,  dia  berkata,  "Aku  belum pernah melihat  seekor 

anjing yang sangat biadab dan tidak memiliki rasa malu melebihimu, karena tuanmu hanya memberikan 

dua  kerat  roti  saja  dan  sekarang  engkau  telah  mengambilnya  dariku.  Engkau  perampok.  Mengapa 

engkau mengikutiku dan terus mengikutiku serta merobek bajuku?" 

Tibatiba, (dengan izin Allah Swt) anjing itu dapat bicara, dan berkata, "Bukalah kedua matamu, wahai 

orang  arif!  Aku  sama  sekali  tidak merampok! Sejak  kecil  aku  tinggal  di  tempat  kakek  Majusi  itu.  Aku 

menggembala kambingnya serta menjaga rumahnya. Terkadang, dia memberiku makan dengan sekerat 

roti, dan terkadang dengan sebuah tulang. Akan tetapi, kadangkala dia lupa memberiku makan, sehingga 

aku  merasa,  sangat  lapar.  Dan  untuk menghilangkan  rasa  laparku  itu  aku  kembali  makan  tumbuhan 

(tertentu). Harihari telah kulalui, aku sudah tidak melihat roti lagi dan tidak pula mencium aroma tulang. 

Terkadang, kakek Majusi itu tidak mendapatkan roti, baik untukku maupun untuk dirinya sendiri" 

"Aku  tidak  mau meninggalkannya  dan  pindah  ke  orang  lain.  Karena,  aku  telah  tumbuh  dewasa  di 

rumahnya.  Dan  aku  telah menghabiskan  harihari  serta  kehidupanku  di  sisinya.  Sehingga,  aku  harus
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terus berada di sana, baik untuk mengucapkan terima kasih atau untuk bersabar. Sementara Anda, yang 

hanya  satu malam  saja  terlambat menerima  roti,  kesabaranmu  telah  sirna. Kemudian,  Anda  berpaling 

dari  pintu  Pemberi  rezekimu  dan  bergegas  menuju  pintu  seorang  Majusi.  Anda  telah  meninggalkan 

Kekasih  Anda  demi  sekerat  roti  dan  membuka  permusuhan  denganNya.  Maka,  putuskanlah  olehmu 

sesuka hatimu, dengan memperhatikan adab dan kesabaran, manakah di antara kita yang  lebih sedikit 

memiliki rasa malu, bahkan yang tidak memilikinya; Anda atau aku?" 

'Abid  itu  tercengang,  dan  tanpa  disadari  dia memukulkan  tangannya  ke  kepalanya.  Kemudian,  dia 

pingsan dan tak sadarkan diri. 

Wahai  jiwa  yang  mulia,  belajarlah  qani'ah  dari  seekor  anjing  kakek  Majusi  ini!  Seandainya  pintu 

kesabaran Anda tidak dibukakan oleh Anda, maka ketahuilah, sesungguhnya Anda lebih rendah daripada 

seekor anjing Majusi yang menderita kudis 

itu. 

Begitulah,  adalah  sangat  baik pabila  kami menyebutkan  ucapan Sa'di  alSyirazi  (seorang  pujangga 

Persia terkemuka) dalam pembahasan ini: 

Makhluk termulia—yang tampak—adalah manusia, Dan wujud yang paling hina adalah anjing. (Akan 

tetapi,) orangorang berakal sepakat, 

Anjing berbudi lebih baik dari seorang hamba tak 

berterima kasih. 

Pabila Anda memberikan sesuap roti kepada seekor anjing, maka dia tidak akan melupakan kebaikan 

dan pemberian Anda itu, walau Anda melemparinya dengan seratus batu. Adapun, pabila Anda bersikap 

baik kepada orang yang rendah (budi), maka dia akan menghadapi Anda dan memerangi Anda dengan 

cara yang paling tidak Anda suka. 

Diriwayatkan,  Imam  Ja'far  alShadiq  memiliki  seorang  budak,  yang  selalu menyertai  Imam,  tatkala 

beliau hendak ke masjid dengan menunggangi kuda. Pabila Imam turun dari kuda dan masuk ke masjid, 

budak itu memegang tali kekang kuda beliau. Suatu hari, tatkala budak itu sedang duduk di depan masjid 

sambil memegang tali kekang kuda Imam, datanglah sekelompok orang penduduk Khurasan. 

Salah seorang di antara mereka berkata kepada budak itu, "Wahai budak, aku memiliki harta berlimpah, 

maukah  engkau  bertukar  posisi  denganku.  Engkau  akan  menerima harta  yang  kumiliki  dan  aku  akan 

berkhidmad kepada tuanmu, pabila tuanmu menyetujuinya." Budak itu berkata, "Aku akan tanyakan dan 

meminta pendapatnya." 

Kemudian, budak  itu  pergi menemui  Imam seraya berkata,  "Jiwaku menjadi  tebusanmu, wahai  tuanku. 

Sungguh, Anda mengetahui ketulusan pelayanan saya pada Anda. Pabila Allah mengaruniai saya suatu 

keuntungan,  apakah  Anda  akan  mencegahnya  dari  saya?"  Imam  berkata,  "Sesungguhnya  aku  akan 

memberikan keuntungan hakiki, dan aku akan mencegah Anda dari selainku." 

Lalu, budak itu menceritakan kepada Imam  tentang orangorang Khurasan tersebut serta penawaran 

yang diberikan kepadanya.  Imam berkata kepadanya,  "Pabila Anda sudah tidak suka untuk berkhidmat
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lagi kepada kami, dan orang Khurasan itu mau berkhidmat kepada kami, maka kami menerima orang itu 

dan melepasmu." 

Tatkala  budak  itu  berbalik  hendak  kembali  menemui  orangorang  itu,  Imam  meminta  kepadanya 

seraya berkata, "Aku menasihatimu agar meneruskan khidmatmu. Perhatikanlah, setelah itu Anda bebas 

memilih  untuk meneruskan  atau  pergi meninggalkanku.  Pada  hari  kiamat,  Rasulullah  saw  bergantung 

pada cahaya Allah. Amirul Mukminin bergantung pada Rasulullah saw, dan para imam bergantung pada 

Amirul Mukminin. Serta para pengikut kami bergantung pada kami. Maka, mereka akan masuk ke mana 

pun kami masuk." 

Budak itu berkata, "Sungguh, aku memilih untuk mendahulukan akhirat daripada dunia. Aku akan tetap 

pada posisi dan kedudukanku, serta aku 

tidak ragu lagi sedikitpun." 

Kemudian, dia keluar menemui orangorang Khurasan itu. Seorang di antara mereka berkata kepada 

budak itu, "Anda telah keluar dengan bentuk yang berbeda dengan sebelum Anda masuk 

menemui tuanmu." 

Lalu, budak itu menceritakan ucapan Imam Ja'far alShadiq kepada mereka. Kemudian, mengajaknya 

menemui  Imam.  Dan  orang  itu  pun  menerima  wilayah  (kepemimpinan)  Imam.  Setelah  itu,  Imam 

memerintahkannya agar memberikan kepada budak itu seribu dinar. 

Seorang  hamba  (Allah)  berkata,"Tuanku,  wahai  Pemimpin  yang  agung,  sungguh  aku  menemukan 

jiwaku  di  hadapan  pintuMu,  sejak  aku  mengenal  jiwaku.  Raga,  daging,  serta  kulitnya,  telah  tumbuh 

dengan karunia dariMu. Maka, harapanku (adalah) agar Engkau menjagaku di lembaran terakhir usiaku 

dan  janganlah Engkau mengusirku  dari  hadapan  pintuMu.  Dengan  rendah  diri  dan merasa  hina,  aku 

selalu mengucapkan: Bagaimana  aku  dapat berpaling dari  perlindunganMu.  Sementara  kerinduanMu 

kepadaku, bagiku  adalah  kemuliaan. Tuanku,  tidak  ada kehidupan  yang  kulalui  sehari  pun, melainkan 

kusaksikan, (Diriku) berdiri di hadapan pintupintuMu. Mengenai rendah dan hinanya kebodohan. Serta 

anjuran untuk (mempelajari) ilmu pengetahuan, berbagai seni dan adab. 

Abu alQasim alRaghib alIsfahani berkata dalam kitabnya, alDzarfah, bahwa seorang lakilaki yang 

berakal  dan bijak datang menemui  lakilaki  lain. Orang bijak  itu melihat bahwa orang  itu  tidak memiliki 

ilmu pengetahuan, adab, dan keutamaan. Dia tidak mempunyai suatu kelebihan pada sisi  insaniahnya. 

Akan  tetapi,  postur  tubuh  dan  rupanya  tampak  menyerupai  manusia  (pada  umumnya).  Adapun 

rumahnya,  dihiasi  dengan  permadani  megah  serta  hiasan  lain  yang  istimewa.  Lalu,  orang  bijak  itu 

meludahi wajahnya. 

Lakilaki itu marah seraya berkata, "Penghinaan apa yang kauberikan ini, wahai orang tak beradab?" 

Orang  bijak  itu  berkata,  "Itulah  hikmah,  bukan  penghinaan.  Karena  ludah  akan  dibuang  di  tempat 

tempat yang paling hina di dalam rumah. Dan aku tidak menemukan titik paling hina serta tempat paling 

tidak berharga yang ada di rumahmu selain wajahmu. Karenanya, aku meludahimu."
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Begitulah,  orang  bijak  dan  mulia  itu  menyadarkan  lakilaki  tersebut  akan  buruk  dan  hinanya 

kebodohan. Bahwa keburukan serta halhal yang tidak disukai,  tidak dapat dihilangkan dengan pakaian 

yang megah  serta menyembunyikannya di  balik  tabirtabir  yang ditenun,  dan  seterusnya. Akan  tetapi, 

tidak dapat disembunyikan dari setiap manusia bahwa keutamaan ilmu akan tampak pabila orang yang 

memiliki  ilmu  itu  menyertainya  dengan  amal,  serta  menyatukan  keduanya.  Sebab,  ilmu  tanpa  amal 

bagaikan pohon tanpa buah. 

Nabi Isa bin Maryam berkata, "Manusia paling celaka adalah seseorang yang dikenal oleh orangorang 

dengan kealimannya, (tetapi) tidak dikenal amalnya." 

Selesailah  sudah  apa  yang  dapat  ditulis  dalam  risalah  mulia  ini,  di  pertengahan  malam bulan  suci 

Ramadhan yang penuh berkah. Juga, pada hari kelahiran cucunda (Rasulullah saw) yang mulia, manusia 

agung, maulana,  Imam Hasan—salam atasnya—di  tahun 1347 Hijriah  ini.  Dan,  dikarena  kan  buku  ini 

diselesaikan pada bulan  yang mulia  ini, maka saya  akan menutupnya dengan menyebutkan dua  buah 

doa: 

Syaikh alMufid, dalam kitab aLMugni'ah, meriwayatkan dari alTsiqqah alJalil Ali bin Mahziyar dari 

Imam Abu Ja'fcr, Muhammad bin Ali alJawad, b ah was arinya seseorang disunahkan untuk mengulang 

ulang doa berikut, pada setiap malam dan siang hari bulan suci Ramadhan, sejak awal bulan itu hingga 

akhirnya. Doa itu adalah: 

YS dzalladzi kana gablakulli syai". Tsumma yabga wa yafha kullu syai*.  Ya dzalladzi  laisa kamitslihi 

syai',  wa  ya  dzalladzi  laisa  fissamawatil  'ula.  Wa  la  fii  –aradhinis  sufla. Wa  la  fauqahunna,  wa  la 

tahtahunna, wa  la bainahunna  ilahun ghairuh. Lakalhamdu hamdan  la  yaqwa  'ala  ihshaihi  illa anta. Fa 

shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad, shalatan la yagwa 'ala ihsaiha illa anta. 

"Wahai  Yang  Ada  sebelum  segala  sesuatu,  kemudian  segala  sesuatu menjadi  kekal  dan musnah. 

Wahai Yang Tiada sesuatu pun yang menyerupaiNya. Wahai Yang Tidak bertempat di langitlangit tinggi 

dan tidak pula (bertempat) di bumibumi yang rendah. Tidak berada di atas keduanya (langit dan bumi), 

tidak  berada  di  bawah  keduanya,  dan  tidak  ada  Tuhan  yang  patut  disembah  selainNya,  di  antara 

keduanya. Segala puji bagiMu dengan pujian yang tidak mampu menghitungnya kecuali Engkau. Maka, 

limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, suatu shalawat yang tidak mampu 

menghitungnya kecuali Engkau." 

AlKulaini  meriwayatkan  bahwa  Imam  Ja'far  alShadiq—salam  atasnya—mengajarkan  doa  berikut 

kepada  Zurarah  agar  dibaca  di masa  ghaibah  (Imam Mahdi)  serta  di  masa  para  pengikut  Ahlul  Bait 

mengalami ujian dan cobaan: 

Allahumma  'arrifni nafsaka,  fainnaka  inlam  tu  'arrifni nafsaka, Lam  a  'rif nabiyyak. Allahumma  'arrifni 

rasulak, fainnaka inlam tu'arrifni rasulak, lam a'rif hujjataka. Allahumma 'arrifni hujjatak, fainnaka inlam tu 

arrifhi hujjatak, dhalaltu 'an dini 

"Ya Allah, kenaikanlah padaku diriMu. Pabila Engkau tidak mengenalkan padaku diriMu, maka aku 

tidak  akan  mengenal  NabiMu.  Ya  Allah,  kenaikanlah  padaku  RasulMu.  Pabila  Engkau  tidak
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mengenalkan  padaku  RasulMu,  maka  aku  tidak  akan  mengenal  HujjahMu.  Ya  Allah,  kenaikanlah 

padaku  HujjahMu.  Pabila  Engkau  tidak  mengenalkan  padaku  HujjahMu,  niscaya  aku  tersesat  dari 

agamaku." 

Para  ulama menulis  bahwa di  antara  tugastugas manusia  di  masa  ghaibah  ini  adalah mendoakan 

untuk Shahibul 'Ashri wa alZaman (Imam Mahdi). Serta meyakini keberadaan suci beliau. Di antara doa 

yang  disebutkan  dalam  riwayat,  untuk  beliau,  setelah  menghaturkan  pujian  kepada  Allah  Swt  serta 

mengucapkan  shalawat  kepada  RasulNya,  Muhammad  dan  keluarganya—salam  atasnya—  yaitu 

memperbanyak membaca doa ini: 

Allahumma kun Liwaliyyikal Hujjatibniliiasan. Shalawatuka 'alaihi wa 'ala abaih, fi hadzihissa'ah, wa 

fi  kulli  sa  ah.  Waliyyah  wa  hafizhan,  (wa  qaidan)  wa  nashiran,  wa  dalilan  wa  'ainah.  Hatta  tuskinahu 

ardhaka thau'an, wa tumatti'ahu fiha thawilan. 

"Ya Allah, jadilah Engkau bagi kekasihMu, ajHujjah putra alHasan alAskari—semoga shalawatMu 

tercurahkan kepadanya dan kepada para leluhurnya—di saat ini dan di setiap saat (sebagai) Pemelihara, 

Pelindung, Penuntun Penolong, Penunjuk, dan Pengawas, hingga Engkau menempatkannya di bumiMu 

dalam keadaan patuh (padaMu) dan Engkau melimpahkan padanya kekuasaan yang panjang." 

Buku  ini  ditulis  oleh  seorang  hamba, Abbas  alQummi, pada  tahun 1347  (H),  di  sisi  alRaudhah al 

Radha wiyyah, yang senantiasa dicurahi karunia Rabbani. Segala puji bagi Allah, pertama dan terakhir. 

Allah bershalawatkepada Muhammad dan keluarganya yang suci.
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RIWAYAT PENULIS 

ALLAMAH ABBAS ALQUMMI (1294 H 1359 H) 

Kelahiran: 

Beliau dilahirkan pada tahun 1294 H di kota Qum, Iran. 

Pelajaran dan Gurunya: 

Beliau  melewati  masa  kanakkanak  dan  masa  mudanya  di  kota  Qum  dan  di  kota  itu  pula  beliau 

menyelesaikan pelajaran  tingkat dasar dan  pelajaran  fiqih serta ushul  fiqih. Di  samping  itu, beliau pun 

telah mempelajari sebagian ilmuilmu yang lain di bawah asuhan Ayatullah Mirza Muhammad alArbab. 

Pada  tahun  1316  H  beliau  hijrah  ke  kota  Najaf,  Irak  untuk  melanjutkan  pelajarannya.  Beliau  mulai 

mengikuti pelajaran yang dibimbing oleh Ayatullah Sayid Muhammad Kadhim alTaba'tabai alYazdi. 

Kecenderungan beliau sangat besar  terhadap pelajaran  ilmu hadis dan untuk memuaskan keinginan 

yang besar ini beliau belajar kepada Allamah alMuhaddis Syekh Husain alNuri alTabarsi. 

Pada  tahun 1318 H beliau mendapatkan kemuliaan untuk menunaikan haji  ke Baitullah dan setelah 

selesai menunaikan  ibadah  haji,  beliau  pulang  ke kota Qum dan  tinggal  beberapa  lama di  sana. Dan 

kemudian  kembali  ke  kota  Najaf  dan  tetap  terus  mengikuti  gurunya  Allamah  Nuri  serta  mulai 

membantunya untuk mengeluarkan bukunya yang sangat fenomenal, Mustadrak alWasail. 

Pada  tahun 1322 H dan  setelah berjalan dua  tahun atas wafatnya guru beliau, Allamah Nuri,  beliau 

kembali  ke kota Qum dan kepulangannya  juga disebabkan oleh kondisi  tubuhnya yang  tidak  sehat. Di 

kota Qum beliau mulai sibuk menulis, menerjemah, memberikan nasihat, dan pengarahan. 

Aktivitas Mengajar: 

Pada tahun 1331 H beliau berangkat ke kota Mashad dan setelah beliau menetap di samping kuburan 

Imam Ali Ridha beliau kembali mengarang, menulis, memberikan nasihat, dan mengajarkan ilmu akhlak. 

Dan beliau tinggal di kota tersebut selama dua belas tahun. 

Pada tahun 1341 H dan di kota Mashad beliau memulai pelajaranpelajaran akhlak di madrasah Mirza 

Ja'far sebagai bentuk jawaban dari permintaan muridmuridnya yang ada di sana. Sedikit demi sedikit 

jumlah  murid  yang  mengikuti  pelajarannya  bertambah  banyak  sehingga  jumlah  mereka  mencapai 

seribu orang. 

Beliau  diminta  oleh  tokohtokoh  ulama  di  kota  Qum  untuk  kembali  ke  kota  Qum,  semisal  Syekh 

Abdulkarim alHairi dan sebagainya untuk menguatkan sendisendi Hauzah di kota Qum serta mengajar 

di sana, maka beliau pun menyambut panggilan tersebut dan kembali ke kota Qum.
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Sifat dan Akhlak: 

Pertama, Perhatian beliau terhadap menulis 

buku: 

Merupakan  keistimewaan beliau adalah perhatian beliau  terhadap  penulisan buku  dan menerjemah. 

Mengenai perhatian beliau ini banyak sekali orang yang menyebutkannya. Anak lelaki beliau yang paling 

besar menceritakan tentang keterkaitan ayahnya yang sangat besar pada penulisan: "Ketika saya masih 

kecil saya selalu melihat ayah saya sibuk menulis dari sejak pagi hingga petang tanpa istirahat, sampai 

sampai ketika kami bepergian ke luar kota pun beliau masih tetap melakukan hal yang sama." 

Kedua, Perhatian beliau terhadap orang lain: 

Beliau sangat memperhatikan temantemannya dalam bentuk yang sangat besar sekali. Tatkala beliau 

menemani  mereka  dalam  safar,  beliau  sangat  memperhatikan  mereka,  menghormati  mereka,  dan 

berinteraksi dengan mereka dengan akhlak yang sangat baik. 

Ketiga, Zuhud: 

Beliau adalah orang yang sangat zuhud terhadap dunia, menjauhkan dirinya dari kemilau dunia, serta 

tidak  terikat  dengan  kemegahan  dunia  yang menipu.  Banyak  sekali  cerita  yang menyebutkan  tentang 

kezuhudan  itu.  Di  sini  kami  akan  menyebutkan  satu  kezuhudan  beliau  sebagai  contoh:  "Pada  suatu 

ketika  datang  kepada  beliau  dua  wanita  dari  kota  Bombay,  India  dan  keduanya  menyampaikan 

keinginannya  untuk memberikan  uang  bulanan  sebesar  tujuh  puluh  lima Rupe,  tetapi  beliau menolak 

untuk  menerima  uang  tersebut.  Anak  beliau  memaksa  beliau  untuk  menerimanya,  namun  beliau 

menjawab dengan keras:  "Diam! Sesungguhnya hartaharta yang  telah aku keluarkan pada masa yang 

lalu  sampai  sekarang  aku  tidak  tahu  bagaimana  aku  dapat  menjawab  dan  mempertanggung 

jawabkannya  di  hadapan  Allah  dan  Imam Mahdi  pada  hari  kiamat  kelak,  oleh  karena  itu  aku  enggan 

untuk menerima uang  ini,  sebab aku  tidak mau meletakkan diriku untuk menanggung beban  tanggung 

jawab yang lebih besar." 

Keempat, Rendah Diri: 

Beliau sangat  rendah diri  di hadapan  semua orang,  terutama  terhadap para ulama. Beliau berbicara 

pada orangorang dengan menceritakan ahlul bait dan bermuamalah dengan mereka dengan 

akhlak para imam suci. 

Dan merupakan  kebiasaan  beliau  adalah  tidak  duduk di  tengahtengah majlis,  beliau  duduk  tempat 

paling akhir dari majlis dan beliau tidak pernah menonjolkan dirinya di hadapan orang lain. 

Kelima, Pengaruh Pembicaraan: 

Perkataan dan ceramahceramah yang  beliau sampaikan sangat memberikan pengaruh bagi orang 

orang yang mendengarkannya, sebab ketika beliau mengajak orangorang untuk melakukan salah satu 

ibadah atau salah satu aklak, maka terlebih dahulu beliau melakukannya dan baru kemudian mengajak 

orang lain. Dan beliau senantiasa mengingat dan meletakkan di depan kedua matanya ayat yang mulia
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ini: "Amat besar kebencian di  sisi Allah bahwa kalian mengatakan apaapa yang tiada kalian kerjakan." 

(aLShaf: 3) 

Keenam, Ibadah: 

Beliau  sangat  memperhatikan  ibadahibadah  yang  sunnah,  semisal  shalat  Nawafil  harian  (shalat 

sunnah yang dilakukan sebelum dan setelah shalat wajib), membaca alQuran alKarim, serta membaca 

doa  dan  wirid  dari  para  Imam,  begitu  pula  dengan  shalat malam.  Khusus mengenai  ini,  anak  lakilaki 

beliau yang paling besar menceritakan: "Saya sama sekali tidak pernah melihat beliau terlambat bangun 

untuk beribadah, walau pun itu dalam bepergian." 

Dan  di  antara  sifat  yang  lain  adalah  beliau  sangat  menghormati  setiap  orang  yang  nasabnya 

bersambung  hingga  ke  Rasulullah,  sebagai  bentuk  pengamalan  dari  hadis  nabi  yang  menyebutkan: 

"Hormatilah anak keturunanku." 

Peninggalan Ilmiah: 

Beliau banyak sekali meninggalkan peninggalan ilmiah yang sampai pada dua puluh enam, tetapi kami 

hanya menyebutkan beberapanya saja, di antaranya: 

1.  AlAnwar alBahiah Fi Tawarik alHujaj alII ah i ah. 

2.  AlFawaid alRajiah Fima Yata'alaq Bi alSyuhur al'Arabiah. 

3.  AlDurrah alYatimah Fi Tatimmat alDurrah alTsaminah. 

4.  Mukhtasar alAbwab Fi alSunan Wa alAdab. 

5.  Hadiyah alZairin Wa Bahjah alNadhirin. 

6.  AlAlialM[antsurHalAhrasWaalAdzar alMa surah. 

7.  AlFusul al'lUiyah Fi alManaqib alMurtadhawiyah. 

8.  Sabil alRashad. 

9.  Hikmah Baligha Wa Miah Kalimah Jamiah 

10.  Dhahirah alAbrar Fi Muntakhab Anis al Tujjar. 

11.Mafatih  alJinan.  Sebuah  buku  yang  tak  mungkin  dijelaskan,  karena  begitu  sarat  makna  dan 

manfaat. 

12. Tukfah Tusiah Wa Nigmah Qudsiah. 

13.Risalah Dustur alAmal. 

14.Nafas alMahmum. 

15.Manazil  alAkhirat.  Buku  yang  ada  di  tangan  pembaca  yang  merupakan  buku  yang  sangat 

berharga. 

16.  Nuzhah alNadhir.
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Perkataan Ulama tentang beliau: 

Pengarang buku Ma'arif alRijal berkata: "Ayatullah Syekh Abbas alQummi adalah seorang yang alim 

dan  mengamalkan,  terpercaya  dan  adil,  seorang  ilmuan  dan  peneliti  pada  masanya,  orang  yang 

terpercaya dan memiliki  hati  yang bersih,  zuhud dan abid  (orang  yang selalu beribadah), dan  seorang 

yang banyak menulis tulisantulisan yang' bermanfaat." 

Mudarris  alTabrizi  berkata  dalam bukunya Raihanah alAdab:  "Syekh  Abbas bin Muhammad Ridha 

bin Abilqasim merupakan  salah  satu  ulama  terkemuka  pada masa  kita  sekarang,  beliau  adalah  orang 

yang alim, mulia, dan sempurna. 

Wafat: 

Setelah  beliau  menghabiskan  enam  puluh  lima  tahun  dari  usianya  yang  mulia  untuk  berbakti  dan 

beribadah serta berkhidmat bagi syariat, maka beliau menyambut panggilan tuhannya pada tanggal dua 

puluh tiga bulan Dzul Hijjah tahun 1359 H di kota Najaf, Irak. 

Jenazah  beliau  dishalati  oleh  Ayatullah  Sayid  Abu  alHasan  alIsfahani  dan  setelah  itu  jenazahnya 

dibawa  dan  orangorang  yang  ikut  serta  dalam  tasyi*  jenazah  sangat  banyak  sekali.  Para  ulama  dan 

pimpinanpimpinan  Hauzah  dan  berbagai  macam orang  dari  kota  Najaf  ikut  serta  dalam pemakaman 

beliau. Beliau dikuburkan di samping kuburan gurunya, Allamah Nuri di halaman kuburan Imam Ali bin 

Abi Thalib, di kota Najaf, Irak.


