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Dustur Ilahi…… 

 

 “ (orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya? 

Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)? 

Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). 
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MOTTO 

 

 

“Sebaik-baik manusia  adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” 

(al Hadits) 

 

Carilah ilmu…, karena dengan ilmu, rakyat bawahan bisa menjadi terhormat… para budak bisa 

melampaui derajat para raja…. 

(Atha‟ bin Abi Rabi‟ah) 
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ABSTRAK 

 

AYIP MUKSIN : KIAMAT DALAM PERSEPEKTIF QS. AL-ZALZALAH 

(Kajian Tahlili Atas Tafsir Para Mufasirin) 

SKRIPSI : BEKASI FAKULTAS USHULUDDIN JURUSAN TAFSIR HADIS SEKOLAH TINGGI ILMU 

USHULUDDIN DARUL HIKMAH, JANUARI 2009. 

 

 Penulisan skripsi ini bertujuan agar kaum muslimin tidak menyimpang dari pemahaman konsep 

keimanan terhadap hari Kiamat yang salah dan menyimapang dari Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul-Nya. 

Pembahasan dalam tulisan ini, penulis ingin memberikan penjelasan kepada umat Islam bahwa al-Qur‟ân 

dan as- Sunnah telah gamblang menjelaskan konsep tersebut tanpa harus mencari dari sumber selain 

keduanya. 

 Fakta yang terjadi di masyarakat bahwa umat Islam sudah sangat jauh menyimpang dari 

pemahaman yang benar. Terbukti dengan semakin suburnya ramalan-ramalan waktu terjadinya hari 

Kiamat diikuti dengan persetujuan kaum muslimin terhadap ramalan-ramalan tersebut. 

  Bertolak dari fakta-fakta tersebut dan lemahnya keinginan setiap individu kaum muslimin untuk 

mendalami pemahaman agamanya. Penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana penjelasan al-Qur‟ân 

dan as- Sunnah khususnya Qs. al-Zalzalah terhadap hari Kiamat. Dalam penelaahan Qs. al-Zalzalah 

penulis menyimpulkan bahwa Qs. al-Zalzalah merupakan surat yang paling lengkap, jelas dan kuat 

pembuktiannya dalam merinci hari Kiamat.  



 

6 PERPUSTAKAAN ASHABUL MUSLIMIN @ Juli 2013 

 

Di antara nilai-nilai yang terkandung dalam surat al-Zalzalah adalah: hari Kiamat merupakan hak 

otoritas Allah Swt., gambaran global peristiwa hari Kiamat, adanya kehidupan abadi setelah kematian, dan 

pertanggung jawaban hamba terhadap amal perbuatannya didunia. 

Kajian ini menggunakan metode penelaahan kepustakaan dengan merujuk pada kita-kitab tafsir, 

kitab-kitab hadits serta  buku-buku yang berkaitan dengan hari Kiamt. Penulis berusaha mengkaji Qs. al-

Zalzalah berdasarkan referensi-referensi tersebut agar dapat mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya sehingga mampu memberi pemahaman kepada kaum muslimin konsep keimanan hari 

Kiamat sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. 
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pengorbanan mereka dengan ridha dan surga di akhirat kelak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Segala puji bagi Allah, Dzat Maha Hidup dan tidak akan pernah mati yang telah menciptakan ayat-

ayat Qur‟aniyah dan ayat-ayat Kauniyah sebagai pelita yang membimbing manusia. Shalawat serta salam 

semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu „Alaihi Wa Salam, Nabi Akhir zaman, namun 

pertama dibangkitkan dan pertama dimasukan ke surga. Padanya tertumpu harapan manusia dari Adam 

hingga anak cucunya diakhir zaman. Semuanya menantikan syafâ‟tul „uzma di hari yang tidak bermanfaat 

harta, tahta, mahkota, maupun nasab.  

Akhirat, adalah destinasi kehidupan makhluk-makhuk selama kehidupannya di dunia. 

Sebelumnya, fase migrasi ke alam akhirat ditengarai peristiwa – peristiwa dahsyat yang dikenal dengan 

Kiamat. Kapan waktunya?, wallahu‟alam.   

Kendati waktunya dirahasiakan, namun Maha Bijaksana Allah Rabbul „Izzah yang telah 

mensosialisasikan Kiamat dengan tanda-tandanya yang disampaikan melalui ayat-ayat Kauniyah dan 

Qur‟aniyah, baik dalam Al-Qur‟an maupun Sabda Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wa Salam. 

Hikmah yang terkandung, adalah agar manusia benar-benar mempersiapkan bekal untuk 

kehidupan baru di akhirat kelak. Sebab itulah kehidupan abadi. Dimana di akhirat yang ada hanya hisab 

bukan amal. Didunialah saat tepat untuk beramal.1 

Dimasa Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wa Salam orang-orang kafir dan munafiqin meragukan 

berita akan terjadinya hari Kiamat. Mereka bertanya kepada Rasululalah Shallallahu „Alaihi Wa Salam 

sekaligus untuk mengolok-olok rasul. Hal ini Allah abadikan didalam Firman Nya :  

“(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah 

terjadinya?, Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)? Kepada Tuhanmulah dikembalikan 

kesudahannya (ketentuan waktunya). (an-Nâzi‟at : 42 -44) 

 

                                                 
     

1
 Ibnu Katsir Abî Al Fidâ Imadudin, Huru Hara Hari Kiamat. Penerjemah H. Anshari Umar Sitanggal (Jakarta: Pustaka Al 

Kautsar, 2002 M). h 1. 



 

12 PERPUSTAKAAN ASHABUL MUSLIMIN @ Juli 2013 

 

Kata-kata ini mereka ucapkan adalah sebagai ejekan saja, bukan karena mereka percaya akan hari 

kiamat. Mereka bertanya kepada Rasul dengan tujuan untuk mengolok-olok Rasul dan menciptakan 

keragu-raguan didalam hati kaum muslimin terhadap segala peristiwa Kiamat.  

Fenomena diatas terjadi pula pada hari ini, dimana sebagian kaum muslimin meragukan akan 

datangnya hari kehancuran ini. Bahkan banyak ramalan-ramalan waktu terjadinya hari Kiamat 

bermunculan hanya berdasarkan dugaan-dugaan semata.  

Sebagai contoh sebagaimana yang terjadi pada awal tahun 1999 lalu, seorang berkebangsaan 

Inggris mengeluarkan suatu pernyataan Kiamat akan terjadi  pada tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Berita 

tersebut diekspos dibeberapa media cetak, walhasil banyak umat Islam yang meyakini akan kebenarannya. 

Tanpa disadari hal tersebut merusak pondasi keimanan mereka. 

Bahkan penyesatan yang terbaru muncul dipenghujung akhir tahun 2009 adalah munculnya film 

2012 yang menceritakan bahwa Kiamat akan terjadi pada tahun tersebut lengkap dengan gambaran 

kehancuran yang akan terjadi. Pada akhirnya sebagian kaum muslimin tercemari keimanannya dengan 

meyakini kebenaran film tersebut. 

Padahal iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang harus diimani oleh seorang 

muslim dengan sebenar-benarnya dan dengan konsep keimanan yang telah diajarkan oleh Allah dan 

Rasul-Nya sebagaimana pemahaman Salâfush Shâlih dalam memahaminya. Iman terhadap hari akhir juga 

merupakan “alat” kontrol  dan pengingat manusia akan segala perbuatan mereka dikehidupan dunia ini. 

Rukun iman ini juga merupakan barometer keimanan seorang mu‟min. Sebab, didalam hati manusia 

terdapat keinginan untuk hidup abadi. Karena itulah iblis berhasil memperdaya Adam untuk makan buah 

dari pohon yang diharamkan dengan alasan bahwa memakan buah yang terlarang itu akan membuat diri 

dan istrinya abadi :2 

Firman Allah Ta‟ala :  

“ Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, maukah 

saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi3 dan kerajaan yang tidak akan binasa?" (Thaha : 120)4 

                                                 

    
2
Abî Al Fidâ Imadudin Katsir, Tafsîr al Qur’ân al ‘Adzîm, vol III (T.tp.: Dâr At Tauzi‟ wa An Nashr, 1998 M), h. 176-177. 

3
 pohon itu dinamakan Syajaratulkhuldi (pohon kekekalan), Karena menurut syaitan, orang yang memakan buahnya akan 

kekal, tidak akan mati, pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al Quran dan Hadist tidak 

menerangkannya. ada yang menamakan pohon khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120, tapi itu adalah nama yang 

diberikan syaitan. 
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Sebaliknya pengingkaran terhadap rukun iman ini akan menimbulkan kesengsaraan bagi jiwa 

manusia dan menimbulkan penyelewengan pada perjalanan hidupnya. Orang-orang yang menolak 

konsep keimanan hari akhir akan merintih sedih atas kehidupan mereka yang telah terlewat dan 

berkurang setiap saat. Dan tak jarang hal ini membuat mereka bingung menentukan arah hidup.5  

Sebagian orang yang tidak percaya akan adanya kiamat kecil, kiamat besar, dan kebangkitan 

berburu kenikmatan dunia seakan berpacu waktu, karena khawatir hari mereka akan sia-sia bila belum 

menemukan kehidupan dunia sepuas-puasnya. Ditambah faham-faham menyesatkan tentang kiamat, 

yang seakan-akan faham-faham tersebut benar karena dianggap logis, sehingga kaum muslimin jauh dari 

konsep keimanan ini.  

Dengan latar belakang diatas, ditambah bahwasannya para ulama mufasirin Salâfush Shâlih telah 

banyak menggambarkan secara rinci hal-hal diatas didalam kitab-kitab tafsir mereka yang mu‟tabar 

dikalangan umat Islam. Dan kitab-kitab tersebut tidak diragukan lagi akan keshahihannya, serta tidak 

jarang dijadikan rujukan pokok dibeberapa madrasah dan perguruan tinggi, serta menjadi rujukan para 

penulis buku-buku Islam. Penulis akan berusaha semaksimal mungkin menyajikan tulisan yang ilmiah, 

sistematis, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya, sehingga bermanfaat bagi para 

pembaca. 

Kontroversi pun bermunculan tentang kapan terjadinya hari Kiamat? Peristiwa apa saja yang akan 

mengiringinya. Berangkat dari paparan realita singkat diatas para ulama terdahulu maupun sekarang telah 

banyak memaparkan penjelasan seluruh seluk beluk kiamat berikut dalil-dalil yang memperkuatnya yang 

tersebar dibanyak kitab buah pena mereka. Dan tak lupa para ulama juga menyisipkan hal-hal apa saja 

yang harus dipersiapkan untuk menghadapi hari yang maha dahsyat itu.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dikaji 

dalam tema Kiamat Dalam Persepektif QS.al-Zalzalah (Kajian Tafsir Tahlili atas Tafsir Para Mufasirin), 

dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah, antara lain: 

                                                                                                                                                                                 
 

    
4
 Depag RI, Al Qur’ân dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, t.t), h. 320.  

     
5
 DR. Umar Sulaiman Al-Asyqar, Al-Yaumul Akhi; al-Qiyamah ash-shughra wa ’Alamat al-Qiyamah al-Kubra, (Kuwait: 

Makatabah Al Falâh, 1988 M) h. 12. 
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a. apa sajakah keterangan QS.al-Zalzalah  dalam menggambarkan seluruh seluk beluk peristiwa kiamat  

dan 

b. bagaimanakah konsep keimanan kepada hari akhir yang benar menurut keterangan-keterangan yang 

shahih?, sehingga kaum muslimin tidak terjerumus kepada faham-faham yang menyesatkan.   

1.3. Pembatasan Masalah  

Agar pembahasan dalam skripsi ini jelas dan terarah sehingga mudah difahami oleh pihak yang 

membutuhkan kajian ini, maka penulis menitik beratkan pokok pembahasan pada QS.al-Zalzalah ayat 1 – 

8. 

1.4. Metode Penelitian  

1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data-data dalam skripsi ini, penulis melakukannya dengan penelitian kepustakaan 

(Library Research). Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan tentunya terhadap buku-buku yang 

berkaitan dengan tema masalah, baik itu buku primer maupun buku skunder. Adapun buku primer yang 

penulis jadikan rujukan adalah : al Munîr fî al „Aqîdah wa as Syarî‟ah wa al Manhaj karya DR. Wahbah Al-

Zuhaili, al Jâmi‟ li ahkâm al Qur‟ân karya Imam Al-Qurtuby, al Asâs fî at Tafsîr karya Sayid Hawa, Tafsîr 

Juz „Amma karya Syaikh Utsaimin, Shafwâtu at Tafâsir karya Muhammad Ali Ashobuni, Jamîul Bayan „an 

Ta‟wîlil Ayat al Qur‟ân karya Imam Thobari,  Tafsîr al Qur‟ân al „Adzîm karya Imam Ibnu Katsir, Tanwîr 

Al Miqbas Min Tafsîr Ibnu „Abbas karya Majdudin Muhammad bin Ya‟qub Al-Fairuzbadi, Shahîh Muslim 

karya Abu Husain Muslim bin Hajaj, Al Jami‟ As Shahîh Wahuwa Sunan At Tirmidzi karya Imam At-

Tirmidzi. Sedangkan buku penunjang lainnya adalah buku yang masih ada kaitannya dengan tema 

”KIAMAT” diantaranya : terjemah al-Yaum al-Akhir: al-Qiyâmah as-Shughrâ wa „Alâmat al_Qiyamâh 

al-Kubra karya DR.Umar Sulaiman Al-Asyqor, terjemah al-Yaum al-Âkhir: al-Qiyâmah al-Kubra karya 

DR.Umar Sulaiman Al-Asyqor, terjemah Ahwaalul Qiyamah karya Abdul Malik Ali Al-Kulaib, terjemah 

Umur Umat Islâm Kedatangan Imam Mahdi & Munculnya Dajjal karya Amin Jamaluddin, terjemah An-

Nihayah : Fatanu wa Ahwaalul Akhirul Zaman karya Imam Ibnu Katsir, dan buku-buku lainnya. 

2. Metode Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu pendekatan masalah 

dengan menguraikannya terlebih dahulu sebagai gambaran awal setelah itu baru dianalisis. Metode ini 

dimaksudkan untuk melukiskan obyek apa adanya dan itu sangat penting karena ia adalah dasar bagi 
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penelitian ini. Sedangkan metode analisis dianggap perlu guna menganalisa obyek yang telah 

digambarkan sebelumnya sehingga mendapatkan pembahasan yang komperhensif. 

3. Metode Penulisan 

Adapun teknik dan sistematika penulisan skripsi, penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan 

Skripsi, Tesis dan Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta yang diterbitkan oleh PT. Hikmah Syahid 

Jakarta.6 

1.5. Tujuan Penulisan  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan penulisan ini adalah 

untuk menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Tujuan akademis, yaitu untuk merealisasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti 

proses perkuliahan, dalam sebuah karya tulis atau skripsi. 

b. Untuk memenuhi kewajiban tugas akhir dari program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) 

Darul Hikmah sebagai syarat pengambilan gelar Sarjana Theologi Islam. 

c. Memberi pemahaman kepada ummat mengenai tafsir ayat-ayat yang bertema kiamat dengan benar, 

sehigga menjadi konsep keimanan yang benar. 

6. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, materi pembahasan akan penulis bagi dalam beberapa 

bab, yaitu : 

BAB I  : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, alasan pengambilan judul, pembahasan dan 

perumusan masalah, metodelogi penelitian dan sistematika penyusunan serta tujuan penelitian. 

BAB II : Gambaran umum tentang ”Kiamat” yang mencakup : Pengertian Kiamat, Pembagian Kiamat, 

Argumentasi al-Qur‟ân tentang adanya hari Kiamat, Nama Lain Dari Kiamat, dan Tanda-Tandanya. 

BAB III : Tafsir Surat Al-Zalzalah yang mencakup : Pengantar Surat Al-Zalzalah ; Definisi Kata Al-

Zalzalah, Hubungan Dengan Surat Al-Bayyînah, Fadhilah Surat Al-Zalzalah, Tafsir Tahlili Surat Al-

Zalzalah ; Asbâbun Nuzul, Tafsir Mufassirîn Atas Surat Al-Zalzalah, Syubhat dan Sanggahannya, Hikmah 

Yang Terkandung Qs. Al-Zalzalah, Kiamat Dalam Qs. Al-Zalzalah. 

BAB IV : Penutup yang memuat : Kesimpulan, Saran dan Kritik.  

                                                 
    

6
 Hamid Nasuhi, dkk., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jakarta: CeQDA (Center for Quality Development and Assurance, 

2007M).  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS TENTANG KIAMAT 

 

2.1 Definisi Kiamat  

 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kiamat berarti " hari akhir zaman (dunia seisinya rusak binasa 

dan lenyap), bencana besar, rusak dan binasa.."7 

DR. Umar Sulaiman Al-Asyqar didalam kitabnya al-Yaûm al-Âkhir : Al-Qiyâmah al-Kubra 

mendefinisikan makna kiamat dengan menukil sebuah ayat :  

“Setiap yang dibumi akan binasa. Dan kekallah Zat Tuhanmu, pemilik kebesaran dan kemulian.” (Ar 

Rahmân : 26-27)8 

Kemudian datang waktu dimana Allah mengembalikan dan membangkitkan hamba-hamba-Nya, 

lalu membawa mereka kehadapan-Nya dan meminta pertanggungjawaban mereka atas perbuatan-

perbuatan yang telah mereka lakukan. Pada hari ini, manusia akan mengalami  bencana yang sangat 

mengerikan, dan yang tidak selamat dari bencana itu kecuali orang yang telah mempersiapkan dirinya 

dengan amal saleh. Pada hari akhir itu, manusia digiring ke tempat yang tetap: surga atau neraka.9   

 

2.2 Pembagian Kiamat 

 Berdasarkan nash-nash Al-Qur‟an dan hadits-hadits shahîh, para ulama membagi kiamat menjadi 

dua, yaitu kiamat kecil yang disebut dengan al-Qiyâmah as-Sughrâ dan Kiamat Besar yang disebut 

dengan al-Qiyâmah al-Kubrâ.  

 Dalam kitab Shahîh Bukâri dan Shahîh Muslim disebutkan sebuah hadits : 

 

                                                 
7
 Ali, Lukman, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)  

       
8
 Al Qur‟ân dan Terjemahnya, Op. Cit., h. 532. 

    
9
 DR. Umar Sulaiman Al-Asyqar, Op. Cit.h. 15-16  
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”Telah menceritakan kepada kami Abdush-Shamad, telah menceritakan kepada kami 'Imran Al-

Qathan, telah menceritakan kepada kami al-Hasan, dari Anas, ada seorang Arab badui bertanya tentang 

terjadinya hari kiamat. Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bertanya, "Apa yang telah kau persiapkan?" (badui 

itu) menjawab, belum apa-apa, hanya saya mencintai Allah dan RasulNya. (Nabi Shallallahu'alaihi 

wasallam) bersabda, "Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai", kemudian nabi bertanya "di mana 

orang yang bertanya tentang kiamat tadi?. (Anas bin Malik radliyallahu'anhu) berkata, lantas seorang 

pemuda lewat. Lantas nabi bersabda, "Jika pemuda ini hidup, tak bakalan ia terkena penyakit ketuaan 

sampai kiamat terjadi".”10 

 Ibnu Katsir berkata,  

”Maksud hadits diatas adalah berakhirnya umur mereka dan saat mereka masuk ke alam akhirat. Jadi 

setiap yang meninggal berarti masuk kedalam akhirat. Sebagian orang berkata, ”Siapa yang meninggal 

berarti kiamatnya telah terjadi.” Perkataan dengan makna seperti ini adalah benar.”11 

 Kiamat kecil juga disebut al-ma‟ad al-awwal (tempat kembali pertama) dan barzakh. Ibnu 

Qoyyim berkata, ”Maut itu kebangkitan dan tempat kembali (ma‟ad) pertama. Jadi, kebangkitan 

pertama adalah berpisahnya roh dengan badan dan kembalinya ia ke tempat pembalasan pertama.”12 

Adapun nash-nash yang menjelaskan tentang kiamat besar atau al-Qiyâmah al-Kubrâ sangat 

banyak, diantaranya adalah : 

Firman Allah Ta‟ala : 

”Maka apabila telat datang malapetaka yang amat besar (ath-thammah al-kubra).” (an-Nâzi‟at : 34) 

Dinamakan demikian karena hari kiamat itu lebih besar dari segala bencana yang menakutkan dan 

mengerikan, sebagaimana firman Allah swt,  

”Dan saat itu lebih mengerikan dan lebih pahit.” (al-Qomar : 46)13 

  

2.3 Argumentasi al-Qur‟ân Tentang Adanya Hari Kiamat 

 Apabila janji yang benar telah dekat, Allah segera memerintahkan malaikat yang bertugas untuk 

meniup sangkakala. Ditiuplah sangkakala itu satu kali. Maka bumi dan gunung-gunung pun diangkat, 

                                                 
    

10
 Muhammad bin Abdullah Al Khatib At Tibrizy, Misykat al-Mashâbih, vol.III (Bairut: Al Maktab Al Islami, 1989M), h. 48. 

    
11

 Ibnu Katsir Abî Al Fidâ Imadudin, Op. Cit., h. 24 

    
12

 Al Imam Syamsudin Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, ar-Rûh (Bairut: Dâr Al Hadits, t.t)  h. 103 

    
13

 Al Qur‟ân dan Terjemahnya, Op. Cit., h. 530. 
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dan keduanya dibenturkan dengan bintang sekali benturan, langit pun terbelah, planet-planet bertaburan 

dan bintang pun berhamburan, sinarnya hilang. Lautan pun menggelegak, manusia terburuk mati tatkala 

menyaksikan kedahsyatan pemandangan di hari kiamat itu, berikut gempa hebat dan berbagai kondisi 

yang mereka lihat dengan mata kepada mereka sendiri. Terjadilah pada diri mereka perkara yang selama 

ini mereka sepelekan. 

 Allah Swt. berfirman : 

 “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah 

suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, 

lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala 

wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak 

mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.” (al-Hajj : 1-2)14 

 

Allah Ta‟ala berfirman : 

 “Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu 

dibentrukan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah kiamat, dan terbelahlah langit, karena 

pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru langit. Dan pada hari itu 

delapan malaikat penjunjung „Arsy Rabb-mu diatas (kepala) mereka. Pada hari itu kamu dihadapakan 

(kepada Rabb-mu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).” (al-Hâqqah : 13-

18)15  

 Ayat diatas merupakan gambaran secara umum peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi pada hari 

kiamat, sekaligus menjadi dalil bagi orang-orang beriman. Dan sebagai penguat keimanan mereka kepada 

hari akhir. 

Allah Swt. juga berfirman dalam ayat-Nya sebagai argument tentang kemampuan Allah 

menjadikan hari kiamat itu terjadi. Dan secara otomatis menjadi bantahan terhadap orang-orang yang 

meragukan dan menafikan adanya hari kiamat, firman Allah Ta‟ala :  

                                                 
    

14
 Ibid, h. 533. 

    
15

 Ibid, h. 533. 
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“Katakanlah: “Ia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya kali yang pertama ….” (Yasîn : 

79)16 

 

Kemampuan-Nya memulai (ciptaan-Nya), dijadikan-Nya hujjah bahwa Dia mampu 

mengulanginya. Dan kemampuan-Nya menciptakan yang pertama kali, dijadikan hujjah bahwa Dia 

mampu menciptakan untuk kedua kalinya. 

Maka, setiap orang berakal niscaya secara otomatis akan mengetahui bahwa kalau Dia mampu 

menciptakan ini, pasti Dia bisa menciptakan yang itu, dan bisa juga menghancurkan apa yang Dia 

ciptakan.  Maka alangkah sangat mudahnya Allah menjadikan hari kiamat itu terjadi.  

Allah Swt. berfirman : 

“Dan tidakkah Rabb yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad 

mereka yang sudah hancur itu ? Benar. Dia berkuasa. dan Dia-lah Yang Maha Pencipta lagi Maha 

Mengetahui.” 

Allah mengabarkan, bahwa sebagai Pencipta langit dan bumi yang begitu kolosal, begitu besar 

ukurannya, begitu luas hamparannya dan  begitu menakjubkan ciptaan-Nya, tentu Ia mampu 

menghancurkannya kemudian membangkitkannya lagi. 

Inilah beberapa argumen al-Qur‟ân tentang adanya hari kiamat, yang secara logika saja tak 

terbantahkan lagi. 

 

2.4 Nama-Nama Lain Kiamat 

 Allah menamai hari saat terjadi kehancuran alam yang kemudian disusul dengan kebangkitan 

untuk menerima balasan dan hisab dengan banyak nama. Sekelompok ulama telah berusaha mencatat 

nama – nama itu. Al-Ghozali dan al-Qurtubhi telah menghitungnya mencapai lima puluh nama 

sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqolani.17 

                                                 
    

16
 Ibid, h. 445. 

         
17

Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolani, Fathul Bâri Syarah Shahîh Bukhâri, vol. x (Bairut: Dâr Al Manâr,1999 M ), h. 369. 
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 Sebagian ulama mengumumkan hasil perhitungannya tanpa penjelasan. Diantaranya adalah Ibnu 

Najah dalam bukunya Subul al-Khairât, Imam Al-Ghozali dalam kitabnya Al-Ihyâ, dan Ibnu Qutaibah 

dalam ”‟Uyun al-Akhbar.18 

Dalam tulisan ini, penulis hanya akan menyebutkan nama-nama yang terkenal saja, disertai 

keterangan singkat untuk masing-masing nama, antara lain : 

1. Hari Kiamat  (Al-Qiyamah) 

Nama ini terdapat pada tujuh puluh ayat Al-Qur‟ân, antara lain : 

”Allah, tidak ada ilah selain Dia. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak 

diragukan lagi.” (an-Nisâ : 87)19 

Dan Kami kumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan tertelungkup buta, bisu, dan tuli. (al-Isra : 

97)20 

Kata qiyâmah dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja qâma-yaqûmu. Kemudian ia 

difeminakan (dimasukan ta‟ marbûtoh  

( diakhir kata) untuk menunjukan mubalaghah (kebesaran, kedahsyatan, dan kehebatan). Dinamakan 

demikian karena pada hari itu terjadi peristiwa-peristiwa besar yang telah dijelaskan dalam nas-nas al-

Qur‟ân maupun sunnah. Diantara peristiwa itu ialah bangkitnya (qiyâm) manusia dari kematian untuk 

menghadap Rabb semesta alam.21 

2. Hari Akhir   

Misalnya dalam firman Allah : 

 ”Demikianlah diajarkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. 

22: 232)hBaqôro-al( 

”Sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada 

Allah dan hari akhir. (at-Taubah : 18)23 

 

Terkadang dinamakan ”akhirat” atau ”negeri akhirat”, seperti dalam firman Allah : 

                                                 
   18 Abû Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshâri Al Qurtuby, At Tazkîrah fî Ahwâl Al Maut wa Al ‘Umur Al Akhîrah, 

(Bairut: Dâr Al Jauzi, 1993 M) vol. 1-2, h. 232 
    

19
 Al Qur‟ân dan Terjemahnya, Op. Cit., h. 92. 

    
20

 Ibid, h. 292. 

    
21

 DR. Umar Sulaiman Al-Asyqar, al-Yaum al-Akhir: al-Qiyamah al-Kubra, hlm. 15-16 

    
22

 Al Qur‟ân dan Terjemahnya, Op. Cit., h. 37. 

    
23

 Ibid, h. 189. 
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”Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan dan 

kerusakan di bumi.” (al-Qashas : 13)24  

”Dan sesungguhnya negeri akhiratlah kehidupan yang sebenarya jika mereka mengetahui.” (al-Ankabut : 

64)25 

Dinamakan hari akhir karena hari itu memang hari terakhir, tidak ada lagi hari sesudahnya. 

3. As-Sâ‟ah Allah SWT berfirman : 

4. ”Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan 

benar. dan Sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, Maka maafkanlah (mereka) dengan cara 

yang baik.” (al-Hijr : 85)26 

Al-Qurtubi berkata : 

Kata sâ‟ah dalam bahasa Arab menunjukan satu bagian dari waktu yang tak terbatas. Dalam pemakaian 

sehari-hari kata ini menunjukan satu dari 24 bagian waktu dalam sehari semalam. Ada lagi pendapat 

bahwa ia dinamai saa‟ah karena kemunculannya  dalam saat yang tiba-tiba.27 

 

5. Hari Kebangkitan  

Allah Ta‟âla berfirman : 

”Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) 

Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari tanah ... (al-Hajj : 5) 

Ibnu Manzhur berkata, ”Kebangkitan ialah penghidupan (kembali) orang-orang mati oleh Allah Swt. 

Kebangkitan orang-orang mati ialah bangkitnya mereka dihari kebangkitan. 28 

 

6. Hari Keluar  

Allah Swt. berfirman :  

”(Yaitu) pada hari mereka mendengar teriakan keras akan kebenaran. Itulah hari keluar (dari kubur).” 

(Qâff : 42)29 

                                                 
    

24
 Ibid, h. 386. 

       
25

 Ibid, h. 404. 

    
26

 Ibid, h. 262. 

      
27

 Abû Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshâri Al Qurtuby, Op. Cit, h. 209 

    
28

 Al „Alamah Ibnu Mandur,  Lisân Al’ Arab, h. 230 

 
29

 Al Qur‟ân dan Terjemahnya, Op. Cit., h. 520. 
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”(Yaitu) hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka berlari menuju tujuan.” (al-

Ma‟ârij : 40)30  

Dinamai ”hari keluar” karena manusia pada hari itu keluar dari kubur tatkala ditiupkan sangkakala.   

7. Bencana yang Memukul  

Allah Swt. berfirman : 

”al-Qôri‟ah (bencana yang memukul). Apakah al-Qôri‟ah itu ? Apakah kamu tahu apa al-Qôri‟ah itu ?.” 

(al-Qôri‟ah 1-2)31 

 Kaum Tsamud dan ‟Ad telah mendustakan Al-Qôri‟ah. 

Al-Qurtubhi mengatakan : ”Dinamakan demikian karena kiamat, dengan kengerian-kengeriannya, 

memukul perasaan dan menggetarkan hati,”32 

8. Hari Keputusan  

9. Allah Swt. berfirman : 

”Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.” (as-Shafât : 21)33 

”Sesungguhnya hari keputusan itu telah ditentukan waktunya.” (an-Nabâ : 17)34 

Dinamai demikian karena pada hari itu Allah membuat keputusan diantara hamba-hambaNya tentang 

apa yang mereka perselisihkan dan tentang apa yang mereka pertentangkan, Allah Swt. telah berfirman :  

 ”Sesungguhnya Rabbmu  memberi keputusan diantara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan.” 

(as-Sajadah : 25)35  

10. Hari Pembalasan ( ) 

Dan mereka berkata : Wah, celaka kita ! Ini hari pembalasan (an-Nazi‟at : 20)36  

Dinamakan demikian karena pada hari itu Allah membalas dan menghitung perbuatan-perbuatan 

hamba-Nya. 

11. Suara Menggelegar  

Allah Swt. berfirman, 

”Maka apabila telah datang suara yang menggelegar (ash-shâkhkhah).” (abasa : 33)37 

                                                 
 
30

 Ibid, h. 570. 

    
31

 Ibid, h. 600. 

      
32

 Abû Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshâri Al Qurtuby, Op. Cit., h. 209 

   
33

 Al Qur‟ân dan Terjemahnya, Op. Cit., h. 446. 

   
34

 Ibid, h. 528. 

   
35

 Ibid, h. 417. 

    
36

 Ibid, h. 584. 
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Al-Qurtubhi mengatakan ; 

Menurut Ikiramh, ash-shâkhkhah ialah tiupan yang pertama dan ath-thâmmah ialah tiupan yang kedua. 

Imam At-Thabhari berpendapat bahwa ash-shâkhkhah adalah sesuatu yang membuat orang tuli. 

Ibnu Katsir mengatakan, ”Al-Baghowi berpendapat bahwa suara yang menggelegar, ash-shâkhkhah, itu 

ialah teriakan keras dihari Kiamat. Dinamakan demikian karena suaranya memekakakkan telinga, saking 

kerasnya sehingga hampir membuat tuli.38 

12. Malapetaka yang Amat Besar  

13. Allah Swt. berfirman :  

”Maka apabila telah datang malapetaka yang amat besar (ath-thammah al-kubra).” (an-Nâzia‟at : 34)39 

Dinamakan demikian karena hari kiamat itu lebih besar dari segala macam bencana yang manakutkan 

dan mengerikan, sebagaimana firman Allah Swt. ”Dan saat itu lebih mengerikan dan lebih pahit. 

14. Hari Penyesalan ( ) 

Allah Swt. berfirman :  

”Dan peringatkan mereka akan  hari penyesalan dimana segala persoalan diputuskan, sedang mereka 

dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. (Maryam : 40)40 

Dinamakan hari penyesalan karena begitu besarnya penyesalan manusia pada hari itu. Orang-orang kafir 

menyesal karena tidak beriman :  

”Hingga saat itu datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, ‟kami sungguh menyesal atas 

kelalaian kami didunia (tidak beriman).” (az-Zumar : 41)41 

Orang-orang beriman pun menyesal pada hari itu karena tidak membekali diri dengan perbuat baik dan 

ketakwaan. 

15. Bencana yang Melanda  

Allah Swt. berfiman : 

 

                                                                                                                                                                                 
    

37
 Ibid, h. 585. 

    
38

 Abî Al Fidâ Imadudin Katsir, Tafsîr al Qur’ân al ‘Adzîm, (Dâr At Tauzi‟ wa An Nashr, 1998 M), vol. 4. h.217 

    
39

 Al Qur‟ân dan Terjemahnya, Op. Cit., h. 584. 

    
40

 Ibid, h. 308. 

    
41

 Ibid, h. 463. 
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”Apa telah datang kepadamu berita bencana yang melanda (al-Ghôsiyah).” (al-Ghôsiyah : 1)42  

Dinamakan begitu karena pada hari itu kepanikan melanda manusia. Dan salah satu maknanya ialah 

orang-orang kafir dilanda dan diliputi oleh siksaan dari atas dan dari bawah kaki mereka, sebagaimana 

firman Allah :  

”Pada hari adzab melanda dari atas dan dari bawah kaki mereka.” (al-Ankabût : 55)43 

 

16. Hari Keabadian  

Allah Swt. telah berfirman :  

”Masuklah kedalam surga dengan selamat. Itulah hari keabadian.” (Qâf : 34)44 

Hari itu disebut hari keabadian karena manusia memasuk tempat yang kekal dan abadi : orang-orang 

kafir kekal di neraka dan orang-orang beriman kekal di surga. 

17. Hari Hisab  

Allah Swt. berfirman :  

”Sesungguhnyaorang-orang yang sesat (keluar) dari jalan Allah, bagi mereka adzab yang berat 

dikarenakan mereka melupakan hari hisab.” (Shâd : 46)45 

Hari itu dinamakan hari hisab (perhitungan) karena Allah pada hari itu menghisab hamba-hamba-Nya.  

Al-Qurtubhi mengatakan :  

Arti hisab ialah bahwa Allah Swt. menghitung perbuatan-perbuatan makhluk-Nya, baik perbuatan baik 

meupun perbuatan buruk, dan menghitung nikmat-Nya atas mereka, kemudian Dia 

membandingkannya. Maka hasil yang terungkap akan dibalas sesuai dengan hukum yang elah ditentukan 

oleh-Nya : kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan keburukan. 46 

Nabi Muhammad saw bersabda : ”Tidak ada seorang pun diantara kamu kecuali Allah akan berbicara 

kepadamu langsung tanpa perantara antara dia dengan Allah. 

18. Kejadian Besar  

Allah Swt. berfirman :   

                                                 
    

42
 Ibid, h. 592. 

    
43

 Ibid, h. 403. 

    
44

 Ibid, h. 518. 

    
45

 Ibid, h. 456. 

    
46

 Abû Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshâri Al Qurtuby, Op. Cit., h. 209. 
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”Apabila kejadian besar itu telah terjadi.” (al-Wâqi‟ah : 1)47 

Ibnu Katsir mengatakan : ”Dinamai demikian karena terealisasinya kejadiannya dan wujudnya. Waqa‟a, 

kata kerja yang menurunkan waqi‟ah, yang berarti terjadi dan mewujud. 

Masih banyak nama-nama lain dari kiamat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur‟an. Kiranya yang penulis 

sebutkan diatas sudah mewakili dari penjelasan yang dibutuhkan. 

2.5 Tanda-Tanda Kiamat 

Al-Qur‟an menamakan tanda-tanda itu dengan asyrâth as-sâ‟ah, Allah Swt. berfirman :  

“Maka tdak ada yang mereka tunggu-tunggu melaikan hari kiamat (as-sâ‟ah), yaitu kedatangannya 

kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tanda (asyrâth)-nya.” 

(Muhammad : 18)48 

Syarâth (bentuk tunggal dari asyrâth) berarti tanda.49 Dalam Fath al-Bâri, maksudnya ialah tanda-

tanda yang diikuti oleh terjadinya kiamat.50  

Sebagian ulama menyebut asyrâth dengan istilah ayat. Ayat adalah tanda-tanda yang menunjukan 

sesuatu, seperti tanda yang menancap di padang pasir sebagai penunjuk jalan.51 

Diantara tanda-tanda kiamat yang akan penulis bahas pada karya tulis ini terbagi menjadi empat 

bagian52, berikut penjelasannya : 

a. Tanda-tanda Kiamat Yang Telah Terjadi 

Maksudnya adalah tanda-tanda yang telah terjadi dan tidak akan terulang lagi. 53 Tanda-tanda ini 

banyak, diantaranya adalah 

 Diutus dan wafatnya Rasulullah saw 

Dalam Shahîh Bukhâri dan Shahîh Muslim, dan Sunan al-Timidzî, diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a 

bahwa Rasulullah saw bersabda, 
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 Al Qur‟ân dan Terjemahnya, Op. Cit., h. 534. 

    
48

 Ibid, h. 507. 

    
49

 Al Mundiri, Zakîyudin Abu Al „Adzmi, Mukhtasar Shahîh Muslim, (Bairut: Dâr Ibnu Hazm, 2003 M.) h. 328. 
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 Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolani, Fathul Bâri Syarah Shahîh Bukhâri, vol. XIII (Bairut: Dâr Al Manâr,1999 M ), h. 79. 
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 DR. Umar Sulaiman Al-Asyqar, Op. Cit., h. 119 
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”Diutusnya aku dan kiamat seperti dua jari ini, seperti keutamaan salah satunya atas yang lain,” sambil 

beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah.54 

 Terbelahnya bulan 

Imam Nawawi berkata : 

Al-Qadhi berkata, ”Terbelahnya bulan adalah salah satu mukjizat  besar Nabi saw. Ini dikuatkan oleh 

riwayat dari beberapa sahabat ditambah makna lahir dan konteks ayat, ”Az-Zujaj berkata, ”Ini diingkari 

oleh sebagian ahli bid‟ah yang menyalahi agama, dan Allah telah membutakan hati mereka. Akal tidaklah 

dapat menafikan hal tersebut karena bulan adalah makhluk Allah dan Allah dapat berbuat sekehendak-

Nya. Selain itu kasus ini sama halnya dengan nanti Allah menghancurkan dan menggulung bulan pada 

hari kiamat.”55 

 Api Hijâj menerangi punuk unta di Basrah 

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, 

  

 

  

 

”Kiamat tidak akan terjadi sampai api muncul dari tanah Hijaz yang menerangi punuk-punuk unta di 

Basrah.”56 

Tanda kiamat yang diberitakan oleh Nabi akan terjadi pada masa yang akan datang ini benar-benar 

terjadi persis seperti apa yang digambarkan oleh Nabi saw. Api tersebut muncul pada tahun 654 H, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir didalam kitabnya al-Bidâyah wa an-Nihâyah. 

 Terhapusnya Jizyah dan Pajak 

Dalam hadis Shahîh Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, 

                                                 
54

 Shahîh Bukhari dan Shahîh Muslim 
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 Imam An Nawawi, Syarah An Nawâwi ‘Ala Muslim, vol. XVII (Muasasah Qurtubah, 1994 M), h. 143 
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 Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahîh -nya, bab “Fitnah”, sub bab “Keluarnya api”. Lihat Fath al-Bari, h. 78. 

Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahîh -nya, bab “Fitnah”, sub bab ”Keluar Api dari Tanah Hijaj” hadis no 290, IV, h. 

2227. Basrah, sebagaimana dikatakan an-Nawawi (Syarah An-Nawawi ‘ala Muslim, XVII, hlm. 30) adalah kota yang terkenal 

dekat dengan daerah Syam. Basrah adalh kota Hauran yang berjrak tiga marhalah dari Damaskus. Para sejarawan hal ini terjadi 

sebelm diberitakan oleh Rasul saw. Bahwa api menerangi punuk-punak unta di Basrah, dan para penuntut ilmu jauh dari Basrah 

dapat membaca dengan  bantuan cahaya tersebut.  
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Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil telah menceritakan kepada kami Zuhair telah 

menceritakan kepada kami Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah Shallallahu 

'alaihi wa Salam bersabda: "Iraq telah melarang Qofiz (ukuran orang-orang Iraq) dan dirhamnya, Syam 

telah melarang mud (ukuran untuk orang-orang Syam) dan dinarnya, Mesir telah melarang irdab 

(ukuran untuk orang-orang Mesir) dan dinarnya, dan kalian akan kembali sebagaimana asal kalian, 

kalian akan kembali sebagaimana asal kalian, kalian akan kembali sebagaimana asal kalian." jiwa dan raga 

Abu Hurairah sebagai saksinya." Abu Abdurrahman berkata; aku mendengar Yahya bin Ma'in 

menyebutkan tentang Abu Kamil, maka dia berkata; "aku mengambil hal penting ini dari dia, dan adalah 

Abu Kamil seorang yang berasal dari keturunan Baghdad."57 

Semua alasan penghalang pemasukan sumber tersebut ke kas Daulah Islamiyah telah terjadi. Bahkan 

ditambah lagi dengan hancurnya Daulah Islamiyah yang mendasarkan perekonomiannya pada syariat 

Islam. 

b. Tanda yang Masih Berlangsung dan Mungkin Terulang Lagi 

 Penaklukan dan Peperangan  

 

 

Imam Bukhari meriwayatkan dari Khabab Ibnu al-Arts yang berkata, ”Kami mengadu kepada 

Rasulullah saw yang sedang bersandar pada beludru di Ka‟bah. Kami berkata kepada beliau, ”Tidakkah 

engkau sebaiknya memohon kepada Allah agar kami memperoleh kemenangan? Apa engkau tidak 

mendoakan kami? ” Beliau saw menjawab, ”Dulu orang sebelum kalian dibuatkan lobang lalu ia 

dimasukan kedalamnya. Setelah itu sebilah gergaji diletakan diatas kepalanya, lalu kepalanya digergaji 

sampai terbelah menjadi dua. Namun, hal ini tidak menggoyahkan agamanya. Demi Allah, Allah pasti 
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Abû Husain bin Muslim Al Hajaj Al Qusairy An Naisaburi, Shahîh Muslim, (Bairut: Dâr Al Fikr, 1999 M) h. 2220, no. 2894 
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akan menyempurnakan masalah sehingga seorang pengendara berjalan dari San‟a ke Hadramaut dalam 

keadaaan tidak takut kecuali kepada Allah atau serigala memangsa kambingnya, tetap kalian ini tergesa-

gesa.58 

Dalam hadis lain yang diriwayatkan didalam Shahîh Bukhâri dan Shahîh Muslim dari Abu Hurairah r.a 

bahwa Rasulullah saw bersabda, 

 

 Telah bercerita kepada kami Abu An Nu'man telah bercerita kepada kami Jarir bin Hazim berkata aku 

mendengar Al Hasan berkata telah bercerita kepada kami 'Amru bin Taghlab berkata; Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara tanda-tanda (dekatnya) hari qiyamat adalah kalian 

memerangi suatu kaum yang memakai sandal bulu. Dan sesungguhnya diantara tanda-tanda (dekatnya) 

hari qiyamat adalah kalian memerangi suatu kaum yang berwajah lebar, seakan-akan wajah mereka 

seperti perisai yang melindungi (kulit).”59 

 Munculnya Dajal-dajal yang mengaku nabi 

Rasulullah menginformasikan bahwa dari umatnya muncul dajal-dajal yang mengaku sebagai nabi. 

Rasulullah mengabarkan bahwa jumlah mereka kira-kira tiga puluh, atau dua puluh tujuh menurut 

sebagian hadis. 

Dalam Shahîh al-Bukhari dan Shahîh Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a  bahwa Rasulullah saw 

bersabda : 

  

 

Telah menceritakan kepada kami „Ali telah mencertikan kepada kami Warqa dari Abi Ziyad dari „Araj dari 

Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda : “Kiamat tidak akan terjadi sampai diutus dajal-

dajal pendusta yang  jumlahnya hampir tiga puluh, dan masing-masing mengaku dirinya utusan Allah.”60 
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 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahihnya, bab “Manâqib” hadis no. 3612. Lihat Fath al-Bâri, vol. XII, h. 165 
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Pada masa lalu, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Pada masa sahabat, muncul Musailah al-Kadzdzab, 

al-Aswad al-Ansi‟, dan Sajah. Pada masa tabi‟in, muncul al-Mukhtar ats-Tsaqofi. Lebih seabad yang lalu 

muncul Husein bin Ali bin Al-Mirza Abbas di Iran yang mengaku dirinya sebagai nabi. Namun dajal 

terbesar akan muncul diakhir zaman, dan Allah menurunkan Isa bin Maryam untuk berantas fitnahnya. 

 Menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya 

Rasulullah memberitahukan bahwa salah satu tanda kiamat adalah urusan pemerintahan diserahkan 

kepada orang yang tidak pantas. Dalam Shahîh Bukhâri Abu Hurairah r.a meriwayatkan satu hadits, 

 

Ketika Rasulullah berada dalam suatu majlis dan berbicara kepada khalayak, tiba-tiba datang kepadanya 

seorang Badui. Ia berkata, ‟Kapan kiamat terjadi?‟ Namun Rasulullah meneruskan pembicaraannya. Ketika 

beliau selesai berbicara, mana si penanya tentang kiamat tadi?‟ Si Badui menjawab, ‟Ini aku, ya Rasulullah.‟ 

Beliau saw menjawab, ‟Jika amanat disia-siakan, tunggulah kiamat. ‟Ia bertanya, ‟Bagaimana amanat disia-

siakan?‟Jawab beliau, ‟Jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah  kiamat.‟61 

Orang yang menelaah sejarah Islam, akan mengetahui bahwa penyakit yang diisyaratkan oleh Rasulullah 

saw. ini adalah salah satu bencana besar yang menimpa kaum muslimin. Umat ini dikuasai oleh tirani 

yang otoriter yang tak mampu mendengar pendapat yang berbeda dengannya. 

Sebagian besar penguasa itu disibukan oleh nafsu syahwat dari materi ketimbang memperhatikan urusan 

kaum muslimin. Sebagian lagi tidak mengenal kebenaran. Karenanya mereka membawa masyarakat 

kearah yang tidak jelas, serta menyebarkan bid‟ah dan kemungkaran, sebagaimana diisyaratkan dalam 

hadits yang diriwayatkan oleh Ubaidah bin Shamit bahwa Rasulullah saw. bersabda, ”Akan ada pemimpin-

pemimpin yang disibukan oleh hal-hal duniawi . 

c. Tanda-tanda Kiamat Yang Belum Terjadi 

 Jazirah Arab Kembali Sarat dengan Kebun-kebun dan Sungai-sungai 
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Dari Abu Hurairah r.a diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, 

 

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin 

Abdurrahman Al Qari dari Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Tidak akan terjadi hari kiamat, sebelum harta kekayaan telah tertumpuk dan 

melimpah ruah, hingga seorang laki-laki pergi ke mana-mana sambil membawa harta zakatnya, tetapi dia 

tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakatnya itu. Dan sehingga tanah Arab menjadi 

subur Makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai."62 

 Bulan terlihat membesar 

Diantara tanda yang menunjukan dekatnya kiamat adalah bulan pada awal kemunculannya terlihat besar 

sehingga dikatakan seperti bulan pada hari kedua atau ketiga. Dari Ibnu ‟Abbas diriwayatkan bahwa 

Rasulullah saw bersabda, ”Diantara tanda yang menunjukan dekatnya kiamat adalah membesarnya 

bulan.”63 

Dari Anas r.a diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, ”Diantara tanda yang menunjukan dekatnya 

kiamat adalah bulan yang baru muncul terlihat seperti bulan pada malam kedua dan ketiga, masjid-

masjid dijadikan jalan, dan muncul mati mendadak.” 

 Binatang Buas dan Benda Mati Dapat Berbicara 

 

 

Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki' telah menceritakan kepada kami ayahku dari 

Al Qasim bin Al Fadll telah menceritakan kepada kami Abu Nadlrah Al 'Abdi dari Abu Sa'id Al Khudri 
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berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, 

tidaklah kiamat terjadi hingga binatang-binatang buas berbicara kepada manusia, hingga ujung 

cambuknya, tali sendalnya berbicara pada orang dan hingga lututnya memberitahukan padanya apa yang 

dilakukan keluarganya sepeninggalnya." Berkata Abu Isa: dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu 

Hurairah dan hadits ini hasan shahih gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Al Qasim bin 

Al Fadll dan Al Qasim adalah perawi terpercaya menurut ahli hadits. Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan 

Abdurrahman bin Mahdi menyatakan bahwa ia adalah perawi terpercaya.”64 

Bisa jadi apa yang diinformasikan oleh Rasul ini adalah suatu yang terjadi diluar kebiasaan. Sebagai 

perbandingan, pada hari kiamat anggota tubuh manusia bersaksi terhadap amal yang telah diperbuatanya 

selama masa hidupnya.  

Contoh kongkrit lain adalah ilmu-ilmu dan penemuan-penemuan yang dicapai oleh manusia 

mengantarkan manusia memahami bahasa hewan, dan dapat berbicara dengan benda mati seperti pada 

radio dan televisi. 

 Sungai Efrat Menyingkap Gunung Emas 

 

 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Bisyr dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, 

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan terjadi hari Kiamat sehingga sungai Furat 

menyibakkan gunung emas, dan menyebabkan manusia saling berperang. Maka dari setiap sepuluh orang 

akan terbunuh sembilan orang".65 
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 Sanadnya shahih, dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim secara terpisah. Hakim berkata : “Hadis ini shahih 
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Menurut Imam Nawawi, tersingkapnya gunung emas disungai Eferat disebabkan alirannya berpindah 

tempat, sebab timbunan atau gunung ini tertutup tanah. Ketika aliran sungai ini berubah karena satu dan 

lain sebab, dan melewati gunung emas ini, maka Allah menyingkapnya.66  

 Keluarnya Kekayaan Alam yang Terpendam di Perut Bumi 

Ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah memerintahkan bumi untuk mengeluarkan 

kekayaan alamnya yang terpendam. Rasulullah saw menamakan kekayaan yang terpendam dengan afladz 

al-kabid. Kata afladz berarti ”sepotong hati unta”. Yang lain mengatakan artinya ”sepotong daging”. Ini 

merupakan perumpamaan, yakni bumi mengeluarkan potongan-potongan yang dikandungnya. 

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, ”Bumi 

mengeluarkan potongan-potongan dagingnya‟ (afladz al-kabid) sebesar tiang berupa emas dan perak. 

Lalu datang seorang pembunuh dan berkata, ‟Karena ini aku membunuh.‟ Lalu datang seorang begal dan 

berkata, ‟Karena ini aku diasingkan.‟ Lalu datang seorang pencuri dan berkata, ‟Karena ini tanganku 

dipotong!‟ Kemudian mereka membiarkan dan tidak mengambilnya sedikitpun.”67 

 Jahjah Menjadi Raja 

Jahjah, seorang lelaki dari Qahthan, akan menjadi raja. Ia adalah seorang yang sangat kejam dan sangat 

keji. Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi saw bersabda : 

 

 ”Kiamat tidak akan terjadi sampai seorang lelaki muncul dari Qahthan, menggiring manusia dengan 

tongkatnya (berkuasa).”  

 Fitnah Al Ahlas, Fitnah Orang Bodoh, dan Fitnah Orang Yang Lebih Bodoh 

Ahlas adalah bentuk jama dari hils, yang bermakna kain penutup yang diletakkan diatas punggung unta. 

Fitnah diumpakan dengannya karena fitnah itu terus menyertai manusia pada saat menimpa mereka 

sebagaimana kain tersebut menempel di punggung unta.  

Adapun Sarra‟ adalah kenikmatan yang menyenangkan manusia, berupa harta dan kesehatan. Disebut 

sarra‟ karena kenikmatan merupakan penyebabnya. Maksudnya, manusia melakukan dosa dan 

kemaksiatan karena tercukupi kemakmurannya.68 
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 Munculnya al-Mahdi 

Dalam hadis-hadis shahih dijelaskan bahwa diakhir zaman, Allah akan mengutus seorang khalifah yang 

adil. Ia akan memerintah umat, dan masih termasuk ahlulbait Rasulullah dari jalur Fatimah. Namanya 

sama dengan nama Rasulullah saw, nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasul. Hadis-hadis 

melukiskannya sebagai orang yang berdahi lebar, berhidung mancung, dan akan mengayomi bumi 

dengan keadilan setelah sebelumnya diliputi kelaliman. Diantara hadits-hadits yang bisa penulis paparkan 

dari hadis diatas adalah : 

 

 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad bahwa Umar bin Ubaid menceritakan kepada mereka. (dalam 

jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala berkata, telah 

menceritakan kepada kami Abu Bakr -maksudnya Abu Bakar bin 'Ayyasy-. (dalam jalur lain disebutkan) 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan. 

(dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim berkata, telah 

menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Zaidah. (dalam 

jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 

kepadaku Ubaidullah bin Musa dari Fithr dengan makna hadits yang sama. Dan semuanya dari Ashim dari 

Zir dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sekiranya dunia ini tidak tersisa 

kecuali hanya sehari, Zaidah menyebutkan dalam haditsnya, "maka Allah akan memanjangkan hari itu, " 

kemudian mereka bersepakat -dalam menyebutkan lafadz- hingga Allah mengutus seorang laki-laki 

dariku, atau dari keluargaku; namanya mirip dengan namaku, dan nama bapaknya juga mirip dengan 

nama bapakku. Dalam hadits Fithr ditambahkan, "Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana 

kezhaliman dan kelaliman pernah memenuhinya." Dalam hadits riwayat Sufyan beliau mengatakan: 

"(Dunia) tidak akan pergi, atau tidak akan hancur hingga seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai 
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Arab; namanya seperti namanku." Abu Daud berkata; "lafadz hadits Umar dan Abu Bakar semakna 

dengan lafadz Abu Sufyan."69 

 

Derajat Kesahihan Hadits-hadits Mengenai al-Mahdi 

Masalah al-Mahdi sudah dikenal baik. Hadits-hadits mengenai al-Mahdi sangat banyak, bahkan 

derajatnya mutawatir dan saling menguatkan. Derajat mutawatirnya adalah secara maknawi, karena 

banyaknya jalur dan banyaknya orang yang mengeluarkannya (takhrij), sahabat yang melaporkannya, 

perawinya, dan bentuk-bentuk redaksinya. Hadits-hadits itu merupakan dalil bahwa orang yang 

dijanjikan ini tak terbantahkan dan kemunculannya adalah benar.  

Ia adalah Muhammad Ibnu Abdullah al-‟Alawi al-Hasani, keturunan Hasan Ibnu Ali bin Abi Thalib r.a. 

Imam ini adalah rahmat yang diberikan Allah kepada umat diakhir zaman. Ia muncul untuk menegakan 

keadilan dan kebenaran, memberantas kelaliman dan ketidak adilan, serta menyebarkan kebaikan dengan 

penuh keadilan, hidayah, taufik, dan petunjuk. 

Abd al-Muhsin Ibnu Hamd al-‟Ibad meneliti bahwa jumlah sahabat yang meriwayatkan hadits-hadits 

yang berkaitan dengan al-Mahdi ada 26 orang, dan kitab hadis yang mengeluarkan hadis-hadis al-Mahdi 

ada 36 buah. Para penulis Sunan, Ahmad dalam Musnad-nya, Ibnu Hibban dalam Shahîh-nya, Al-Hakim 

dalam Mustadrak-nya, dan kitab-kitab hadis lainnya yang meriwayatkan hadits-hadits tentang al-Mahdi. 

Ada beberapa aliran-aliran pemahaman dalam Islam mengenai al-Mahdi, diantara yang telah penulis 

kumpulkan adalah : 

1. Akidah Ahlusunnah Waljamâ‟ah sesuai dengan hadits-hadits shahih diatas menyatakan bahwa al-Mahdi 

adalah seorang bijak yang saleh dan mendapat petunjuk. Allah akan membangkitkannya sebagai 

pembaharu Islam. Allah akan meninggikan Islam di tangannya. 

Ibnu Khaldun berkata,  

”Bahwa yang masyhur dikalangan umat Islam sepanjang masa adalah bahwa pasti diakhir zaman akan 

muncul seorang laki-laki dari kalangan ahli bait untuk memperkuat agama, menegakan keadilan, diikuti 

kaum muslim, dan menguasai kerajaan-kerajaan Islam. Ia bernama al-Mahdi. Dajal dan tanda-tanda 

kiamat setelahnya, muncul setelah al-Mahdi.”70 

                                                 
    

69
 Muhammad bin Abdullah Al Khatib At Tibrizy, Misykat al-Mashâbih,vol. III (Bairut: Al Maktab Al Islâmi, 1989M) h. 24 

       
70

 Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun , Muqaddimah Ibnu Khaldun,(Bairut: Ihyâ At Turâts Al „Arâbi, t.t) h. 555. 
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2. Akidah Syi‟ah Imammiyah mempercayai bahwa al-Mahdi adalah imam terakhir mereka. Ia adalah imam 

kedua belas yang terkenal dengan nama Muhammad Ibn al-Hasan al-Askari. Menurut mereka, al-Mahdi 

adalah keturunan Husein Ibn Ali, bukan Hasan. Mereka meyakini bahwa al-Mahdi ke terowongan Samira 

lebih dari seribu seratus tahun yang lalu, dan uurnya saat itu lima tahun. Pendapat-pendapat mereka ini 

tak didukung dalil-dalil dan argumentasi yang kuat, baik akal maupu naql, Ini bertentangan dengan 

sunnatullah dan logika.   

3. Orang yang mendustakan munculnya al-Mahdi. Mereka adalah orang-orang yang mengklaim pengikut 

Ahlussunnah Wal Jamâ‟ah, namun mereka tidak memiliki kompetensi untuk meneliti nas-nas dan 

sanad-sanad. Kerancuan mereka ditolak kalangan ulama dalam karangan-karangan khusus. Diantara 

ulama tersebut adalah Syeikh Abdul Muhsin Ibn Hamd al-Ibad yang berjudul ar-Radd ‟ala man kaddzaba 

bi al-Ahâdits as-Shahîhah al-Wârid fî al-Mahdi, serta pada kitab-kitab karangan ulama lainnya. 

4. Para penguasa dan raja masa lalu yang mengklaim dirinya atau dicintai oleh pengikutnya sebagai al-

Mahdi. 

5. Mahdi sebagai aliran Kisaniyah. Mereka menyangka al-Mahdi adalah Muhammad Ibnu Hanafiah. Ia 

masih hidup dan tinggal di gunung Radhwa, dijaga oleh dua singa, dan disampingnya mengalir dua mata 

air dari madu dan air. Mereka berpendapat hanya sekedar mengikuti hawa nafsu mereka belaka. 

d. Tanda-tanda Besar  

Selain tanda-tanda yang telah penulis sebutkan diatas kiamat memiliki tanda-tanda besar menurut 

urutan waktunya yang menunjukan bahwa kiamat telah dekat.  

1. Kabut 

Diantara tanda kiamat yang besar adalah kabut. Allah swt berfirman,  

”Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang. Maka tunggulah hari ketika langit 

membawa kabut yang nyata. Yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. (ad-Dukhân : 10-

11)69 

2. Fitnah Dajal 

Fitnah Dajal berada diakhir zaman, dan merupakan salah satu tanda kiamat besar. Fitnah dajal adalah 

fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia.  

Ibnu al-Atsir berkata,  
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”Dajal dinamakan ‟al-Mâsih‟ karena satu matanya terhapus. Al-Mâsih berarti orang salah satu bagian 

wajahnya terhapus, tak bermata dan tak berpenutup. 

Disebut ‟dajal‟, menurut Ibnu Hajar, karena ia menutupi kebenaran dengan kebatilan. Kata Dajal berarti 

yang menutupi. Ibnu Duraid berkata, dinamakan ‟dajal‟ karena ia menutupi kebenaran dengan dusta.71 

3. Perang besar dan Penaklukan Konstantinopel  

Penaklukan kota Konstantinopel merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Dimana 

kaum muslimin memiliki pasakukan yang lebih sedikit dari pada pasukan Konstantinopel. 

Ada banyak lagi tanda-tanda kiamat lainnya yang tidak penulis sebutkan secara lengkap dalam 

penulisan skripsi ini. Untuk lebih mengetahui tanda-tanda kiamat lainnya, pembaca dapat merujuk 

kepada kitab-kitab para ulama yang banyak membahas permasalahan ini. 

Untuk lebih rinci dan fokusnya pembahasan karya ilmiah ini akan penulis paparkan pada bab III. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71

 Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolani, Fathul Bâri Syarah Shohîh Bukhâri, vol. II (Bairut: Dâr Manâr,1999 M ), 91 
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BAB III 

KIAMAT DALAM SURAT AL-ZALZALAH 

Definisi Kata Al-Zalzalah 

Didalam Kamus Lisânul „Arab72 disebutkan makna al-Zalzalah secara etimologi bermakna 

bergeraknya sesuatu. Ibnu Ishaq berpendapat tentang kata al-Zalzalah didalam surat al-Zalzalah : “Jika 

kata Al-Zalzalah berharokat kasrah pada huruf za, maka mengandung makna; jika bumi digoncangkan 

dengan dahsyat. Ibnu Al-Anbary juga berpendapat ; Jika huruf  za berharokat fathah maka kata tersebut 

bermakna ketakutan dan peringatan.  

Pendapat yang banyak dipakai oleh para ulama mufasirin adalah kata al-Zalzalah dengan huruf za 

berharokat fathah sebagaimana yang akan dijelaskan pada penafsiran surat al-Zalzalah ayat ke dua. 

Hubungan Dengan Surat Al-Bayyinah 

Surat al-Zalzalah  mempunyai hubungan makna dengan surat al-Bayyinah, karena surat al-

Zalzalah merupakan bayan (penjelas) dari ayat-ayat akhir surat al-Bayyinah. Beberapa mufasirin 

menjelaskan hubungan atau keterikatan surat al-Bayyinah dengan surat al-Zalzalah didalam muqodimah 

tafsir surat ini, diantaranya : 

DR. Wahbah Al-Zuhaili didalam kitab Tafsîr al Munîr fî al „Aqîdah wa as Syarî‟ah wa al Manhaj 

menyebutkan bahwa pada ayat akhir dari surat al-Bayyinah Allah SWT menyebutkan ancaman bagi 

orang-orang kafir dan janji pahala bagi orang-orang beriman. Allah menyebutkan juga balasan bagi 

orang-orang kafir dengan neraka Jahanam dan balasan bagi orang-orang beriman dengan kenikmatan 

surga. 73 

Sedangkan Surat al-Zalzalah menjelaskan waktu pemberian balasan dan sebagian hal-hal yang 

berkaiatan dengannya, yaitu pada waktu bumi diguncangkan dan bumi mengeluarkan beban-beban yang 

dikandungnya. Sedangkan guncangan bumi pada waktu itu merupakan siksa tambahan bagi orang-orang 

kafir, sebagaimana firman Allah Ta‟ala : 

 “Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam 

muram.” (al-Imran : 106)74 

                                                 
    

72
 Imam Ibnu Mandur, Lisânul ‘Arab, (Qohiroh: Dâr al Hadits, 2007) h. 395 

    
73

 DR. Wahbah Al-Zuhaili,  Tafsîr al Munîr fî al ‘Aqîdah wa as Syarî’ah wa al Manhaj, (Damaskus: Dâr al Fikr, 2003) vol. 15, 

h. 747 

    
74

 Al Qur‟an dan Terjemahannya, Op. Cit., h. 63. 
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Kemudian Allah sebutkan kedua kelompok tersebut :  

“Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. 

adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir 

sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu". (al-Imran : 106)75 

 

“Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, Maka mereka berada dalam rahmat Allah 

(surga); mereka kekal di dalamnya.” (al-Imran : 107)76 

Kemudian Allah mengumpulkan dan memperjelas mengenai kedua thaifah tersebut pada akhir 

surat al-Zalzalah yang menjelaskan bahwasannya Allah akan memberi balasan kepada kedua thaifah 

tersebut atas kebaikan dan keburukan perbuatan mereka walaupun sebesar dzarrah.77 

Fadhilah Surat Al-Zalzalah 

Para ulama mengatakan bahwa surat ini memiliki banyak keutamaan yang agung. Beberapa orang 

ulama membahasnya pada kitab-kitab tafsir mereka,, diantaranya; Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari 

Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : 

 

“Barangsiapa yang membaca surat Al-Zalzalah, maka baginya surat itu menyamai setengah dari 

Al-Qur‟an, dan barangsiapa yang membaca surat Al-Kâfiruun, maka baginya surat itu mempunyai 

seperempat Al-Qur‟an, dan barangsiapa yang membaca surat Al-Ikhlas, maka baginya surat itu 

menyamai sepertiga Al-Qur‟an.”78 

Ia berkata : hadits ini gharib (asing), disebutkan juga didalam suatu bab yang diriwayatkan dari 

Ibnu Abbas RA. Hadits senada juga diriwayatkan oleh Ali RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 

“Barangsiapa yang membaca surat Al-Zalzalah empat kali, ia bagaikan orang yang membaca seluruh Al-

Qur‟an.”79 

                                                 
    

75
 Idem, Op. Cit., h. 63. 

     
76

Idem, Op. Cit., h. 63. 

       
77

 Mengenai makna dzarrâh para ulama berbeda pendapat, untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan pada tafsir surat al-

Zalzalah h ayat 7. 

         
78

 Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam pembahasan tentang Keutamaan al-Qur‟ân (2/165, 166) No. 2893 

      
79

 Ibid 
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Said Hawa dalam kitab tafsirnya al Asâs fî at Tafsîr menyebutkan salah satu fadhilah surat al-

Zalzalah, yaitu :  

“Surat ini merupakan salah satu dari empat pondasi keimanan karena surat Al-Zalzalah 

memberikan penjelasan global mengenai hukum/peristiwa di akhirat.80 Beliau menukil satu hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. 

Rasulullah saw bersabda,  

 

“Tidaklah seseorang dikatakan beriman hingga mengimani empat pokok/pondasi keimanan ; 

bersaksi bahwa Tiada Illah yang berhak disembah kecuali Allah, dan (bersaksi) bahwa aku (Muhammad) 

adalah seorang utusan Allah yang diutus dengan kebenaran, beriman akan adanya kematian, beriman 

kepada kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada al-Qodr.”81 

Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada surat sebelumnya (al-Bayyinah) balasan kepada hamba 

terbagi menjadi 2 macam balasan, kepada orang-orang beriman dan kepada orang-orang kafir yang 

selalu bertanya tentang kebenaran peristiwa hari Kiamat dan negeri akhirat. Maka surat ini merupakan 

jawaban atas pertanyaan mereka mengenai waktu dan kejadian-kejadian pada hari Kiamat. 

Sayid Hawa juga menukil didalam muqodimah tafsir surat al-Zalzalah pendapat Imam Ibnu Katsir 

dengan menyebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 

 

 

  Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa Al Balhi dan Harun bin Abdullah keduanya 

berkata; telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin 

Abu Ayyub telah menceritakan kepadaku 'Ayyasy bin Abbas Al Qitbani dari Isa bin Hilal Ash Shadafi 

dari Abdullah bin 'Amru dia berkata; seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam sambil berkata; "Wahai Rasulullah, koreksilah bacaanku!" Maka beliau pun berkata kepadanya: 

                                                 
         

80
 Said Hawa, al Asâs fî at Tafsîr, vol 2 (T.tp: T.pn. 1989), h. 6632 

     
81

 Ibid. h. 6632 
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"Bacalah tiga surat yang di dahului Alif Laam Ra'." Lelaki itu berkata; "Umurku sudah tua, dan hatiku 

sudah mengeras, serta lidahku juga sudah kelu." Beliau berkata: "Kalau begitu bacalah surat yang di 

dahului Haa' Mim." Maka lelaki itupun mengatakan seperti perkataannya yang tadi. Beliau berkata: 

"Bacalah tiga surat yang diawali dengan sabbaha." Dan lelaki itupun mengatakan seperti perkataannya 

yang pertama, lalu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, yang aku mau anda membacakan kepadaku satu 

surat yang mencakup keseluruhan." Maka beliau menyuruhnya membaca surat Idzaa zulzilatil ardlu, 

hingga selesai. Laki-laki itu berkata; "Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak 

akan menambahinya untuk selamanya." Lalu orang itupun berpaling dan pergi meninggalkan beliau, lalu 

Rasulullah pun bersabda: "Sungguh beruntung orang itu, sungguh beruntung orang itu" Beliau 

mengucapkannya hingga dua kali.”82 

 

Tafsir Tahlili Surat Al-Zalzalah 

Kandungan Surat Al-Zalzalah 

Ushlub (gaya bahasa) surat ini adalah uslub Madaniah sedangkan tema yang dibahas menyerupai 

tema-tema surat Makiyah, karena surat ini membahasa tentang gambaran hari Kiamat dan 

kedahsyatannya. Dan pembahasan tema-tema seperti ini merupakan salah satu ciri dari ayat Makiyah.83 

DR. Wahbah Al-Juhaili didalam tafsirnya84  menyebutkan dua kandungan yang terdapat dari surat 

ini, antara lain : 

1. Penjelasan peristiwa goncangan dan kehancuran bumi yang dahsyat  pada hari Kiamat, dikeluarkannya 

manusia dari perut bumi (kuburnya), serta diperlihatkannya kepada manusia seluruh amal perbuatannya. 

Firman Allah Ta‟ala : 

 

“Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat).” (QS. al-Zalzalah : 1)85 

 

                                                 
    

82
 Abû Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtuby, al Jâmi’ li ahkâm al Qur’ân, (Bairut: Darul Hadits, 2002) 

vol X, h. 628 
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 Mana‟ Al-Qathan, Mabâhits  fî‘Ulûm al-Qur’ân, (T.tp: T.pn., t.t) h. 56 

     
84

 DR. Wahbah Al-Zuhaili,  Op. Cit., vol 15, h. 748 

    
85

 Al Qur‟an dan Terjemahannya, Op. Cit., h. 599. 
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2. Gambaran tentang dikumpulkannyanya seluruh makhluk disuatu tempat perhitungan (hisab), kemudian 

mereka akan dibalas sesuai dengan amal-amal mereka. Mereka akan terbagi menjadi dua golongan : 

berbahagia menuju surga, dan kecelakaan jika menuju neraka. Firman Allah Ta‟ala :  

“Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan 

kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka.” (QS. al-Zalzalah : 6)86 

 

Asbabun Nuzul 

Dalam kitab tafsir karya DR. Wahbah Al-Zuhaili disebutkan secara singkat sebab-sebab turunnya 

surat al-Zalzalah, yaitu surat al-Zalzalah merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang-orang 

kafir tentang kebenaran Hari Kiamat dan Hari Perhitungan, mereka bertanya sebagai cemoohan kepada 

Nabi Muhammad saw, sebagaimana yang Allah Ta‟ala  abadikan didalam ayat-ayat Nya yang Mulia :   

“Ia berkata: "Bilakah hari kiamat itu?"  (Qs. al-Qiyâmah : 6)87 

 “Dan mereka berkata: "Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang 

benar?" (Qs. al-Muluk : 25)88 

Dan mereka bertanya: "Bilakah kemenangan itu (datang) jika kamu memang orang-orang yang benar?" 

(Qs. as-Sajadah : 28)89 

Akan tetapi setelah jawaban atas pertanyaan tersebut datang kepada mereka, mereka mengingkari 

dan menolak isi wahyu Allah tersebut. Wahyu yang didalamnya terdapat penjelasan gamblang kronologi 

terjadinya hari Kiamat. Hal itu disebabkan hati-hati mereka adalah hati yang penuh dengan penyakit dan 

hati yang mati. 

Orang-orang kafir sangat gencar mengolok-olok dan menyudutkan Rasululallah SAW, salah 

satunya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebagai contoh adalah peristiwa yang melatar 

belakangi (asbâb an-nuzûl) turunnya (asbâb an-nuzûl) surat al-Lahab, contoh lainnya adalah mereka 

menanyakan mukjizat kenabian Muhammad SAW. Mereka bertanya bukan untuk mengetahui suatu 

kebenaran atau memantapkan iman mereka, akan tetapi hanya mengolok-olok dan menjauhkan 

manusia dari jalan kebenaran. 
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 Ibid. h. 577. 
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 Ibid. h. 599. 
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 Ibid. h. 563. 
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 Ibid. h. 417. 
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Adapun didalam kitab Asbâb an Nuzûl „an Shohâbah wa an Mufassirîn disebutkan pendapat Sa‟id 

bin Zubair yang menjelaskan sebab turunnya ayat,  

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya pula.” (QS. al-Zalzalah : 7-8)90 

Ketika turun surat al-Insân ayat 8 yakni “Wayut‟imuuna at-tho‟ama „laa hubbihi” (“Dan berilah 

mereka makan….”)91 bahwasannya sebagian kaum muslimin merasa tidak mendapatkan balasan atas amal 

kebaikan mereka secara langsung walaupun sedikit. Dan sebagian lainnya melihat bahwasannya Allah 

mereka tidak mendapatkan adzab atas dosa kecil yang telah diperbuat, seperti; berdusta, ghibah. Sehingga 

mereka berkata; “Sesungguhnya Allah hanya memberi ancaman dengan neraka kepada pelaku dosa”. 

Maka turunlah dua ayat terakhir dari surat al-Zalzalah tersebut.92   

 

Tafsir Para Ulama Atas Surat al - Zalzalah 

 “Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), Dan bumi telah mengeluarkan 

beban-beban berat (yang dikandung)nya,, Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?", 

Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang 

sedemikian itu) kepadanya. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-

macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, Barangsiapa yang mengerjakan 

kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan 

kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (Qs. al-Zalzalah: 1-8)93 

Firman Allah Ta‟ala :  

 “Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat).” (QS. al-Zalzalah : 1)94 

 

 

Syaikh Utsaimin rahimâhullâh berkata;95 bahwa maksud ayat ini adalah sebagaimana firman Allah 

Ta‟âlâ : 
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 Ibid. h. 599. 
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 Terjadi perbedaan pendapat mengenai asbâbun nuzûl ayat ini.  
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 Abdul Fatah Abdul Ghony al-Qody, Asbâb an Nuzûl ‘an Shohâbah wa ‘an Mufassirîn, (Bairut: Dâr as Salam, 2007) h. 57. 
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 Al Qur‟an dan Terjemahannya, Op. Cit., h. 599. 
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 Ibid. h. 577. 
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 “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah 

suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, 

lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala 

wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal Sebenarnya mereka tidak 

mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.” (Qs. al-Hajj :1-2) 

Makna dari firman-Nya yaitu goncangan dahsyat yang belum ada tolak bandingnya . Oleh karena 

itu, Allah berfirman: …”wa taronnâsa sukârô wamâ hum bi sukârô” (“kamu lihat manusia dalam keadaan 

mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk,”) yakni disebabkan kebingungan dan siksaan hebat 

yang sedang mereka alami, seakan-akan kamu lihat mereka seperti orang yang sedang mabuk, padahal 

mereka sadar dan sehat. Tetapi dikarenakan rasa takut yang sedang mencekam, membuat mereka seperti 

orang yang sedang mabuk, tak tahu apa yang harus dikerjakan.   

Imam Al-Qurtuby menafsirkan ayat ini dengan digerakannya bumi dari dasarnya. Beliau juga 

menjelaskan bahwa guncangan bumi tersebut terjadi pada tiupan pertama, beliau menukil riwayat 

Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah berkata; “Pada tiupan pertama bumi diguncangkan,” hal itu 

dikatakan juga oleh Mujahid, berdasarkan firman Allah SWT,  

“Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang Alam, 

tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.” (Qs. an-Nazi‟ât : 6-7) 

             Dan bumi akan diguncangkan kembali untuk kedua kalinya, pada tiupan kedua inilah bumi 

mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.96 Hal ini akan dijelaskan pada ayat selanjutnya. 

Didalam kitab Shafwâtu at Tafâsir dijelaskan bahwa maknanya adalah jika bumi digoncangkan dan 

dibenturkan dengan dahsyat, bergoncanglah siapapun yang ada diatasnya, yang goncangannya 

menggetarkan hati dan menghancurkan fikiran97, sebagaimana firman Allah Ta‟âla ; 

 “Dan (Malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,” (Qs. an-Nazi‟ât : 

2)98 

Dari beberapa penafsiran diatas kita dapat menarik kesimpualan bahwa makna ayat tersebut adalah 

guncangan dahsyat dan kehancuran yang terjadi pada hari Kiamat. Kedahsyatan guncangan tersebut tidak 
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pernah terlintas dalam fikiran, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan 

tidak akan pernah bisa digambarkan oleh media apapun. 

 

Firman Allah Ta‟ala : 

 “Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya.” (Qs. al-Zalzalah : 

2)99 

Mayoritas ulama mufasirin menafsirkan ayat ke dua dari surat al-Zalzalah ini dengan bumi 

mengeluarkan apa yang dikandungnya yaitu “ “  jasad-jasad orang mati, diantara ulama yang 

mendukung pendapat ini adalah : 

DR. Wahbah Al-Juhaili didalam kitabnya Tafsîr al Munîr fî al „Aqîdah wa as Syarî‟ah wa al Manhaj 

memaparkan makna ayat ini dengan; dikeluarkan apaapa yang ada didalam bumi dari mayat-mayat dan 

orang yang dikafani,100 beliau bersandar dengan firman Allah Ta‟ala,  

“Dan apabila bumi diratakan, Dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.” (Qs. al-

Insyiqôq : 4)101 

Penafsiran yang senada juga dipaparkan oleh Imam At-Thabari, bahwa makna ayat ini adalah 

bumi mengeluarkan dari dalam perutnya orang-orang mati dalam keadaan hidup, beliau menguatkan 

pendapat ini dengan menukil beberapa pendapat para sahabat dan para ahli tafsir dari kalangan Tabi‟in dan 

Tabi‟ut Tabi‟in diantaranya102 ; 

Muhammad bin Sinan al-Qozzaj berkata; “Telah bercerita Abu „Ashim dari Sya‟bi dari Ikrimah dari 

Ibnu „Abbas yang dimaksud dengan ayat ini adalah  

“ “  jasad-jasad orang mati.” 

Firman Allah Ta‟ala : 

 “Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?", (Qs. al-Zalzalah : 3)103 
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Mengenai firman Allah  “ “ ada beberapa pendapat diantaranya ; 

 adalah keturunan nabi Adam as yang kafir. Adh-Dhahak meriwayatkan dari Ibnu „Abbâs, ia 

berkata, “Dia adalah Al-Aswad bin Abdul Asad”. Ini adalah pendapat pertama sebagaimana yang ditulis 

oleh Imam Al-Qurtuby dalam tafsirnya.104 

Sebagian ahli tafsir berpendapat makna “ “adalah seluruh manusia yang menyaksikan 

peristiwa tersebut ketika terjadinya Kiamat pada tiupan pertama, baik Mukmin maupun Kafir. Ini adalah 

pendapat yang menjadikan berita tersebut sebagai tanda-tanda hari kiamat.105 

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “ “ pada ayat ini khusus bagi 

orang-orang kafir, pendapat tersebut menetapkan bahwa berita itu merupakan goncangan hari Kiamat, 

karena orang mukmin mengakuinya, oleh karenanya orang mukmin tidak bertanya tentang hal itu, 

sedangkan orang kafir mengingkarinya, maka dari itu orang kafir pun bertanya.106 

Adapun DR. Wahbah Al-Zuhaili didalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ; ketika itu manusia 

akan saling bertanya satu sama lain tentang peristiwa yang mereka saksikan pada saat itu; Apa gerangan 

yang terjadi pada bumi? Mengapa bumi berguncang? Apa yang dikeluarkan oleh bumi?107. Pada saat itu 

manusia beterbangan, mereka berusaha meraih apa yang bisa mereka raih dan mereka pegang untuk 

mengokohkan pijakan mereka108  

Syaikh Utsaimin menjelaskan, pada saat itu manusia seakan dalam keadaan mabuk, dan dalam 

keadaan ketakutan yang sangat.109  

Sayid Kutub menambahkan penjelasan para mufasirin diatas, peristiwa tersebut akan terjadi pada 

tiupan yang kedua. Orang-orang yang bertanya pada saat itu hanyalah orang-orang kafir, sebab mereka 

adalah orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Jika orang mukmin mereka akan 

berkata : “Ini adalah sesuatu yang telah Allah janjikan dan sungguh benar –apa yang telah diajarkan- 

utusan-Nya.”110   
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Arti “ ” yakni kenapa ia (bumi) diguncangkan. Ada yang mengatakan mengapa ia 

mengeluarkan beban-beban beratnya, dan kata tersebut merupakan kata yang menunjukan keheranan, 

yakni untuk hal apa ia (bumi) diguncangkan. Dan Allah SWT mungkin saja menghidupkan orang yang 

telah meninggal pada tiupan pertama, kemudian bumi mengeluarkan orang-orang yang telah 

meninggal. Lantas mereka berkata dengan penuh ketakutan, “Mengapa bumi (menjadi begini)?”.111 

Dari penjelasan para mufasirin diatas bahwa ayat diatas menjelaskan keadaan manusia pada saat 

Kiamat terjadi, terutama keadaan orang-orang kafir. Telah kita fahami bahwa orang-orang yang bertemu 

dan menyaksikan peristiwa Kiamat adalah orang-orang yang tidak memiliki sedikitpun keimanan 

didalam hatinya.  

Firman Allah Ta‟ala : 

 “Pada hari itu bumi menceritakan beritanya”. (Qs. al-Zalzalah : 4)112 

Ini sebagai jawab syarat dari firman Allah Ta‟ala :  

“Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). Dan bumi telah mengeluarkan 

beban-beban berat (yang dikandung) nya” (Qs. al Zalzalah : 1-2)113 

menurut DR. Wahbah Al-Zuhaili maknanya adalah saat guncangan terjadi, dan saat bumi 

mengabarkan berita dan ceritanya tentang amalan seluruh makhluk baik kebaikan maupun kejahatan 

mereka. Allah akan berbicara dan akan disaksikan oleh seluruh hamba-Nya. Ini merupakan pendapat 

Ibnu Abbas.114 

              bumi akan menceritakan seluruh peristiwa dan amalan seluruh makhluk baik amalan kebaikan 

dan amalan keburukan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Nasa‟i –

dengan lafadz darinya- , bahwa Abu Hurairah r.a berkata : 

} {
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“Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nashr telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin 

Al Mubarak telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abu Ayyub dari Yahya bin Abu Sulaiman dari Sa'id 

Al Maqburi dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

membaca ayat ini: Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Beliau bersabda: "Tahukah kalian apakah 

berita-beritanya itu?" Para sahabat berkata; Allah dan RasulNya lebih mengetahui. Beliau bersabda: 

"Sesungguhnya beritanya adalah ia bersaksi atas setiap hamba laki-laki maupun wanita, mengenai apa 

yang telah ia kerjakan di atasnya. Bumi tersebut berkata; ia telah berbuat demikian pada hari demikian. 

Inilah berita-beritanya." Abu Isa berkata; hadits ini adalah hadits hasan shahih gharib. (“Bahwasannya 

Rasulullah membaca ayat Kemudian beliau bersabda ; “Apakah kalian tahu apa yang dikabarkan olehnya 

–bumi-?”. Mereka menjawab : “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu”. Beliau bersabda : “Bumi akan 

mengabarkan beritanya dan akan disaksikan oleh seluruh hamba dan umat manusia tentang seluruh 

peristiwa yang pernah terjadi diatas permukaannya. Bumi berkata : “Telah terjadi begini dan begini, hari 

ini dan hari ini, dan ini adalah beritanya”.115 (Tirmidzi berkata ini adalah hadits shahih hasan gharib)  

Mayoritas ulama tafsir menukil hadits ini didalam kitab tasfir meraka, seperti ; al Asâs fî at Tafsîr, 

Tafsîr al Munîr fî al „Aqîdah wa as Syarî‟ah wa al Manhaj, Tafsîr alQur‟ân al „Adzîm, al Jâmi‟ li ahkâm al 

Qur‟ân dan kitab-kitab tafsir lainnya.  

Bumi akan membeberkan kesaksiannya tentang apa-apa yang telah diperbuat manusia dari 

kebaikan dan keburukan.116 Dan tak ada amalan seorang hamba pun yang luput dari kesaksian bumi ini. 

Sedangkan At-Tsauri menjelaskan bahwa makna ayat diatas adalah pada hari dimana goncangan 

terjadi, dan bumi pun mengeluarkan beban-beban beratnya, bumi menceritakan beritanya  apa yang 

terjadi pada hari itu dari bentuk ketaatan dan kemaksiatan, dan apa yang telah diperbuat diatas 

permukaannya dari perbuatan baik ataupun buruk. 

Terdapat tiga pendapat makna dari ayat ini sebagaimana pendapat Imam Al-Qurtuby didalam 

tafsirnya :117 
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Pertama: Bumi menceritakan beritanya tentang amal perbuatan seorang hamba yang dilakukan 

diatas permukaannya, dan ini merupakan pendapat Abu Hurairah, dan ia meriwayatkannya secara marfu‟, 

dan itu adalah pendapat ulama yang meyakini bahwa berita tersebut adalah goncangan hari kiamat. 

Kedua: Bumi menceritakan beritanya tentang apa yang ia keluarkan dari beban-bebannya yang 

berat, demikian menurut Yahya bin Salim. Pendapat ini adalah pendapat yang menyakini bahwasannya 

berita itu adalah goncangan tanda-tanda kiamat. 

Menurut Imam Al-Qurtuby : Dalam makna ini terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Mas‟ud dari Rasulullah saw, bahwasannya beliau bersabda, 

 

  

“Jika seorang hamba ditetapkan pada suatu bumi, ia ditetapkan hajat terhadapnya, sehingga jika 

umurnya telah berakhir Allah SWT  mencabut nyawanya, maka bumi pun akan berkata pada hari kiamat, 

Tuhanku inilah yang telah dititipkan padaku.” Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini didalam Sunannya. 

 Ketiga: Bumi menceritakan terjadinya hari Kiamat. Menurut Ibnu Mas‟ud, bumi mengabarkan 

bahwa perkara dunia telah usai, dan pekara akhirat telah datang. Kabar tersebut merupakan jawaban atas 

pertanyaan mereka, dan ancaman bagi orang-orang kafir, dan peringatan bagi orang-orang mukmin. 

Mengenai berita yang diceritakan bumi, terdapat tiga pendapat: 

a) Sesungguhnya Allah SWT mengutus kepadanya seekor hewan yang dapat berbicara, maka ia pun 

berbicara tentang hal itu. 

b) Bahwasannya Allah SWT menciptakan bumi agar dapat berbicara. 

c) Berita yang diceritakan bumi merupakan penjelasan yang menempati kedudukan suatu pembicaraan. At-

Thabari berkata, “Bumi menjelaskan beritanya dengan goncangan dan mengeluarkan orang-orang yang 

telah meninggal.”118  

Sebagai permisalan dan penguat dari penafsiran ayat diatas adalah seperti dalam sebuah hadits 

Shahîh dari Rasulullah SAW disebutkan bahwasannya ketika seorang muadzin sedang adzan, tidaklah 

suaranya terdengar oleh pepohonan, tanah, batu, dan yang lainnya kecuali mereka akan menjadi saksi 

untuknya di Hari Kiamat kelak. 
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Rasulullah SAW bersabda, 

 

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami 

Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah Al Anshari Al Mazini dari 

Bapaknya bahwa ia mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata kepadanya, "Aku lihat 

kamu suka kambing dan lembah (pengenmbalaan). Jika kamu sedang mengembala kambingmu atau 

berada di lembah, lalu kamu mengumandangkan adzan shalat, maka keraskanlah suaramu. Karena tidak 

ada yang mendengar suara mu'adzin, baik manusia, jin atau apapun dia, kecuali akan menjadi saksi pada 

hari kiamat." Abu Sa'id berkata, "Aku mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 119 

Maka hal yang sangat mungkin dan mudah bumi dapat berbicara dan mengabarkan beritanya, 

sebagaimana Allah menjadikan pepohonan, batu dan tanah dapat mendengar suarang adzan. 

Persaksian ini untuk menunjukan keadilan Allah Ta‟ala. Dan Allah Ta‟ala tidak akan memberikan 

hukuman kecuali dikarenakan kesalahan yang telah mereka lakukan. Kalaupun bumi tidak bersaksi, maka 

sesungguhnya Allah Ta‟ala lebih mengetahui tentang segala sesuatu. Dan hanya dengan mengatakan: 

“Kalian telah berbuat ini dan itu” tentunya ini sudah cukup (untuk memberi hukuman), juga untuk 

menegakan keadilan dan menghindari pengingkaran orang berdosa, karena mereka nanti akan 

mengingkari bahwa mereka telah melakukan kesyirikan. Allah Ta‟ala berfirman :  

“Kemudian tiadalah fitnah mereka, kecuali mengatakan: "Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami 

mempersekutukan Allah". (Qs. al-An‟am : 23) 

Ketika melihat orang yang bertaubat selamat dari ancaman api naar, orang musyrik akan 

mengingkari kesyirikan yang telah mereka perbuat supaya mereka juga selamat dari adzab. Akan tetapi 

pada waktu itu, Allah telah mengunci mulut mereka. Tangan, kaki, kulit dan lidah mereka akan berbicara 

memberi kesaksian atas apa yang telah dilakukan oleh umat manusia. Maka tidak ada lagi yang dapat 
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mengingkari perbuatannya, bahkan akan mengakui segala perbuatan tersebut, hanya saja tidak ada lagi 

manfaatnya penyesalan ada waktu itu.120 

Imam At-Thabari berkata : ini merupakan permisalan, dan yang dimaksud adalah perkataan 

dengan perbuatan, bukan dengan ucapan kata-kata.121  

Firman Allah Ta‟ala :  

 “Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.” (Qs. 

al-Zalzalah : 5)122 

 Pada saat itu bumi telah diberi izin untuk membeberkan ceritanya. Hal tersebut sangat mungkin terjadi, 

karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bila Dia menetapkan suatu perkara maka pasti akan terjadi, 

seperti Allah SWT mengajak bicara benda-benda mati, maka benda itu dapat berbicara. Sebagaimana 

firman Allah Ta‟ala :  

“Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia 

Berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati 

atau terpaksa". keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati". (Qs. Fushilat : 11)123 

              Dan Allah berfirman kepada qalam (pena): “Tulislah!” pena berkata: “Ya Rabbi, apa yang harus 

aku tulis?” Jawab Allah Ta‟ala: “Tulislah semua yang ada sampai hari Kiamat kelak!”124   

           Allah SWT berfirman:  

“Pada hari Ini kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi 

kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. (Qs. Yaasin : 65)125 

Apabila Allah Ta‟ala mengajak sesuatu untuk berbicara, maka sesuatu itu pasti akan berbicara, 

walau benda mati sekali pun. Oleh karena itu, Dia berfirman: “Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, 

karena Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.” 

Firman Allah Ta‟ala berfirman : 
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 “Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan 

kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka.” 

(Qs. al-Zalzalah : 6)126 

 

Firman Allah Ta‟ala: “Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-

macam,” yakni bergolong-golongan, jamak dari Syattun. Ada pula yang pula yang berpendapat, makna 

bergolong-golongan pada saat itu dimulai dari tempat perhitung amal (hisab) satu golongan mengambil 

arah kanan menuju surga, dan golongan lain mengambil kiri menuju neraka, seperti firman Allah Ta‟ala:  

 “Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka (manusia) bergolong-golongan.” (Qs. ar-

Ruum : 14)127 

 “Dalam keadaan bermacam-macam,” yakni golongan pergolongan.  “Supaya diperlihatkan kepada 

mereka pekerjaan mereka.” Yakni ganjaran pekerjaan mereka, demikian seperti yang diriwayatkan dari 

Nabi Muhammad SAW, bahwasannya beliau bersabda, 

 

 

“Dan tidak seorang pun pada hari Kiamat melainkan akan mencela dirinya sendiri, jika ia termasuk 

seorang yang baik ia akan berkata, “Mengapa aku tidak menambah kebaikan “, dan jika sebaliknya, ia 

akan berkata, “Kenapa aku tidak menanggalkan kemaksiatan?”128 

.  

Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan maksud dari;  

adalah akan diperlihatkan dan diberikan balasan atas amal-amal manusia ketika mereka di dunia amal 

kebaikan ataupun keburukan.  

Hal ini terjadi saat ganjaran dan hukuman ditentukan. Ibnu Abbas pernah berkata, “Asytâtan, 

mereka bergolong-golongan sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka, golongan beriman pada 

batasan tertentu, dan pemeluk agama lain pada batasan tertentu.” 

Ada yang mengatakan keluarnya manusia ini terjadi ketika mereka dibangkitkan, mereka keluar 

dari kubur sesuai dengan golongannya, lalu mereka digiring ke tempat perhitungan (hisab), supaya 
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diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang tercatat didalam kitab-kitab yang akan mereka 

terima.    

Imam Al-Qurtuby menegaskan sekaligus menyanggah jika firman Allah SWT  “Pada hari itu 

manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam,” bermakna bergolong-golongan 

dimulai dari tempat pemberhentian dan perhitungan amal (hisab). Beliau berargumen bahwa qirô‟ah 

mayoritas ulama adalah dengan mendhamahkan huruf ya‟, yakni supaya Allah memperlihatkan kepada 

mereka amal perbuatan mereka. Al-Hasan, Az-Zuhri, Qatadah, Al-A‟raj, nashr bin Ashim dan Thalhah 

membaca dengan memfathahkannya, hal itu diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW.129 

Maka pada saat itu manusia akan dikumpulkan sesuai dengan kadar amalan mereka, orang-orang 

beriman akan dikumpulkan dengan orang-orang beriman, orang-orang kafir juga akan dikumpulkan 

dengan orang kafir, dan golongan-golongan lainnya. 

 Firman Allah Ta‟ala :  

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya pula.” (Qs. al-Zalzalah : 7-8)130 

Firman Allah Ta‟ala : “  “ , Man adalah isim syârat yang menunjukan keumuman. Yakni siapa 

yang mengerjakan perbuatan baik dan buruk (sewaktu didunia) walaupun seberat dzarrah, maka pasti 

akan melihat (balasan amalannya). Mitsqâla dzarrah yaitu seberat dzarrah. Dan yang dimaksud dengan 

dzarrah adalah seekor semut yang kecil yang sudah dimaklumi. Jadi, dzarrâh itu bukanlah atom 

sebagaimana yang dikatakan orang-orang sekarang, karena pada saat itu atom belum dikenal. Allah SWT 

tidak berfirman pada satu kaum kecuali dengan bahasa yang mereka pahami. Dan penyebutan dzarrâh di 

sini sebagai ungkapan bagi sesuatu yang paling kecil.131 Sebagaimana firman Allah Ta‟ala :  

“Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan 

sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang 

besar.” (Qs. an-Nisa : 40)132 
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Dan tentunya sudah satu hal yang dimaklumi bahwa suatu amalan walaupun lebih kecil dari 

semut pasti akan terlihat. Oleh karena itulah Allah Ta‟ala memakai ungkapan dzarrâh sebagai 

pengungkapan sesuatu yang terkecil “ 

Said Qutub menjelaskan makna dzarrâh ; menurut para mufasirin tempo dulu diartikan dengan 

nyamuk. Ada juga yang berpendapat butir debu yang terlihat dibawah sinar matahari. Maka keadaan yang 

sebenarnya bisa lebih kecil dari pada apa yang mereka bayangkan tentang makna lafal dzarrâh itu 

sendiri.133 

Firman Allah Ta‟ala :  

Bermakna barangsiapa beramal didunia sebesar biji-bijian yang sangat kecil atau debu yang 

hanya terlihat dibawah sinar matahari, maka ia akan menjumpai –balasan-nya pada hari Kiamat tertulis 

didalam catatan amalnya, kemudian ia akan menerima balasannya. 

Sebagaiman firman Allah Ta‟ala :  

“Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu (Muhammad); 

Maka Jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?.” (Qs. al-Anbiya : 34)134 

 “Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa 

yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: "Aduhai celaka kami, Kitab apakah Ini yang tidak 

meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka 

dapati apa yang Telah mereka kerjakan ada (tertulis). dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun". 

Dalam menafsirkan kedua ayat ini Imam Ibnu Katsir menukil sebuah hadits Shahîh yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari didalam kitab Shahîhnya, bahwa Rasulullah saw  bersabda : 

 

 “Takutlahlah kepada Api Neraka walau hanya dengan segenggam kurma dan dengan perkataan 

yang baik”135 

Imam Al-Qurtuby menjelaskan makna ayat diatas dengan membaginya menjadi empat bahasan 

:  

Pertama, Firman Allah Ta‟ala : “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrâhpun, niscaya dia 

akan melihat (balasan)nya.”  
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 Ibnu Abbas berkata:  

“Barangsiapa dari orang-orang kafir yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrâh, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya di dunia, dan tidak ada pahala baginya di akhirat, ia dihukum dengan 

kemusyrikannya, dan barangsiapa dari orang-orang yang mengerjakan keburukan, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya didunia, tidak ada hukuman baginya di akhirat saat ia meninggal, keburukannya 

telah dimaafkan, dan jika ia mengerjakan kebaikan sebesar dzarrâh, amal baiknya itu akan diterima dan 

dilipat gandakan di akhirat.” 

 Dalam sebagian hadits, 

 

 “Dzarrâh tidak ada timbangannya.” 

 

Hal ini adalah perumpamaan yang telah Allah SWT buat, bahwasannya Dia tidak lalai dari 

perbuatan anak Adam AS, baik itu hal yang kecil maupun besar, seperti firman Allah SWT, 

 “Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar Dzarrâh.”  (Qs. an-Nisa : 

40)136 

Telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya tentang dzarrâh bahwa ia tidak ada timbangannya. 

Sebagian pakar bahasa Arab menyebutkan bahwa dzarrâh, yaitu jika seseorang menepukkan tangannya ke 

tanah, debu yang menempel pada tangannya tersebut maka itulah dzarrâh, demikian seperti yang 

dikatakan Ibnu Abbas, jika engkau meletakkan tanganmu diatas tanah lalu engkau mengangkatnya, 

setiap satu debu yang melekat pada tangan maka itulah dzarrâh.” 

Adapun dalil dari pembahasan pertama ini adalah hadits Hasan bahwa ayat ini turun ketika Nabi 

Muhammad SAW dan Abu Bakar sedang makan, Abu Bakar berhenti dari makannya dan berkata, “Wahai 

Rasulullah SAW, sesungguhnya kami benar-benar ingin mengetahui dari kebaikan dan keburukan yang 

telah kami lakukan?” Beliau bersabda : 
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“Wahai Abu Bakar apa yang engkau lihat di dunia ini dari kejelekan yang tidak engkau sukai walau 

sebesar dzarrâh akan berubah menjadi simpanan kebaikannmu beberapa dzarrâh sehingga kebaikanmu 

akan dipenuhi pada hari kiamat.”137 

 

Kedua, Qiro‟ah mayoritas para ulama adalah  dengan memfathahkan huruf ya‟ yang memiliki makna 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas. 

 

Ketiga, Ibnu Mas‟ud berkata, ayat ini adalah ayat yang paling muhkâm (jelas) dalam Al-Qur‟an. Para 

ulama telah sepakat atas keumuman ayat ini. Ka‟ab Al-Ahbar meriwayatkan bahwasannya ia berkata, 

“Allah SWT menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW dua ayat yang setara dengan apa yang ada 

dalam Taurat, dan Suhuf (lembaran-lembaran suci) yaitu, 

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya pula. (Qs. al-Zalzalah : 6-7)138 

Syaikh Abu Madyan mengomentari firman Allah SWT,  

 “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrâh pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya” 

Ia berkata: “Didunia sebelum akhirat.” Nabi Muhammad saw menamakan aya ini, ayat ringkas 

dan tunggal tetapi mengandung arti yang luas.139 

 

Syubhat dan Sanggahannya 

Sub bab ini sengaja penulis masukan dalam penulisan skripsi ini sebagai penguat dari pembahasan 

pokok .  

Timbul beberapa pertanyaan dan syubhat yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang ingin 

menjadikan kaum muslimin ragu terhadap ajaran Allah Ta‟ala dan Rasulullah SAW seputar ayat-ayat 

dalam surat al-Zalzalah, berikut pertanyaan, syubhat, dan jawabannya oleh Syaikh Utsaimin 

rahimâhullâh140: 
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1. Bagaimana dengan kebaikan orang-orang kafir ? 

Ibnu Abbas berkata : “Tidaklah dari golongan mukmin dan golongan kafir beramal dengan suatu 

amalan kecuali Allah akan memperlihatkan kepadanya, kalau ia mukmin maka ampunan dari segala 

kejahatan baginya, dan jika ia orang kafir maka kebaikannya akan tertolak dan ia akan diadzab atas 

kejahatannya. Dan orang kafir diadzab disebabkan oleh kekafirannya, dan untuk kebaikannya hanya 

bermanfaat baginya didunia. Sebagaimana telah dihilangkan darinya keburukan dan kemadharatan 

darinya –didunia-, sedangkan diakhirat tidak bermanfaat baginya, serta kebaikannya tidak dapat 

menyelamatkannya dari kekekalan api neraka. Sebagaimana firman Allah Ta‟ala :  

  “Dan Kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) 

debu yang berterbangan.” (Qs. al-Furqân : 23)141 

 

2. Bagaimana suatu amal akan diletakan diatas timbangan, sementara amalan adalah kata benda yang 

abstrak tidak berbentuk, bahkan amalan tersebut pun sudah dikerjakan ? 

a. Wajib bagi seseorang untuk mempercayai apa yang diberitakan Allah Ta‟ala  dan Rasulullah saw tentang 

perkara-perkara ghaib, walaupun tidak dapat dicerna akalnya. Ia akan merasa aneh dan berkata : 

“Bagaimana bisa seperti ini?” Maka kewajibannya ialah untuk meyakini bahwa kekuasaan Allah melebihi 

dari apa yang mereka bayangkan. Maka wajib bagi seorang muslim menerima dan tunduk, dan janganlah 

ia bertanya mengapa?. Karena masalah ghaib itu tidak dapat dicerna oleh akal manusia. 

b. Sesungguhnya nanti, Allah SWT akan menjadikan semua amalannya mempunyai bentuk, sehingga dapat 

diletakan di daun timbangan, bisa diukur berat dan ringannya. Allah Ta‟ala Maha Berkuasa menjadikan 

benda-benda yang abstrak menjadi konkrit. Sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadits yang Shahîh 

dari Nabi Muhammad saw  tentang kematianan yang Allah Ta‟ala jadikan dalam bentuk kambing yang 

diletakan diantara jannah dan naar. Maka dikatakan : “Wahai penduduk jannah!” Mereka pun menoleh, 

dikatakan ; “Wahai penduduk naar!” Mereka pun menoleh. Kemudian dikatakan kepada mereka: 

“Tahukah kalian apa ini?” Mereka menjawab: “Ya, kami tahu, itu adalah kematian.“ Padahal sudah dalam 

bentuk kambing. Adapun kematian dalam bentuk abstrak, di Hari Kiamat kelak, Allah Ta‟ala akan 

mengubahnya menjadi benda yang konkrit. Mereka katakan ini adalah kematian, lalu disembelihlah 
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kematian tersebut didepan mereka seraya berkata: “Wahai penduduk jannah abadilah tiada lagi kematian, 

wahai penduduk naar abadilah tiadalah lagi kematian”. 

Rasulullah saw bersabda,  

 

 

“Telah menceritakan kepada kami Yazid dan Ibnu Numair mereka berkata; telah menceritakan kepada 

kami Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 

'alaihi wa Salam bersabda: "Pada hari kiamat kelak kematian akan didatangkan dan ditempatkan di atas 

shiroth, lalu dikatakan; 'Wahai penduduk surga, ' lalu mereka memperhatikan dengan perasaan takut dan 

kawatir akan dikeluarkan dari dalam surga." Yazid berkata; "akan dikeluarkan dari tempat yang telah 

mereka diami. Lalu dikatakan kepada mereka; 'Apakah kalian tahu ini? ' mereka menjawab; 'Ya wahai 

Rabb kami, ini kematian. Kemudian dikatakan pula kepada para penduduk neraka; 'Wahai penduduk 

neraka, ' lalu mereka memperhatikan dengan perasaan penuh harap akan mendapatkan kabar gembira 

bahwa mereka akan dikeluarkan dari tempat yang mereka diami (neraka). Lalu dikatakan kepada mereka; 

'Apakah kalian tahu ini? ' mereka menjawab; 'Ya wahai Rabb kami, ini adalah kematian.' Kemudian Allah 

memerintahkan agar didatangkan kematian, lalu disembelihlah kematian itu di atas shiroth, selanjutnya 

dikatakan kepada keduanya, kelompok penghuni surga dan kelompok penghuni neraka; 'Kalian kekal di 

dalamnya dan tidak akan ada lagi kematian selama-lamanya.'"142 

 

Adapun yang berpendapat bahwa yang ditimbang adalah catatan amalan, mereka menggunakan dalil 

hadits tentang seseorang yang mempunyai kartu yang dihadirkan pada Hari Kiamat. Dikatakan 

kepadanya: “Lihatlah amalan-amalanmu!” Dibukakan didepannya catatan besar mengenai amalan-

amalan buruk yang dulu pernah ia lakukan. Setelah yakin bahwa ia pasti akan diadzab maka didatangkan 

sebuah bithâqah (kartu) yang bertuliskan laa ilaaha illalah, ia berkata: “Wahai Rabb-ku, apa hubungan 

antara bithâqah dengan catatan ini?” Dikatakan kepadanya: “Sesungguhnya engkau tidak akan terzalimi 

                                                 
142

 Hadits riwayat Ahmad no.7231 



 

58 PERPUSTAKAAN ASHABUL MUSLIMIN @ Juli 2013 

 

sedikitpun.” Maka diletakanlah bithaqah didaun timbangan yang satu dan catatan amal didaun 

timbangan yang lain, yang ternyata bithaqah bertuliskan laa ilaaha illalah lebih berat.143 Dari sinilah 

mereka berdalil bahwa yang ditimbang adalah catatan amalan. 

Dan yang berpendapat bahwa yang ditimbang adalah orang yang beramal, mereka berdalil dengan hadits 

Abdullah bin Mas‟ud r.a,  

 

 

 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail telah menceritakan kepada kami Mughirah dari 

Umu Musa berkata; saya mendengar Ali Radliallah 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

memerintahkan Ibnu Mas'ud (untuk suatu urusan), maka dia naik ke pohon karena perintah tersebut. 

Para sahabat melihat ke arah betis Abdullah bin Mas'ud yang sedang naik pohon kemudian mereka 

tertawa karena betisnya yang kecil, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menegur mereka: “Apa 

yang kalian tertawankan dan herankan? Demi Dzat yang diriku berada ditangan-Nya, sesungguhnya 

kedua betisnya lebih berat dari pada gunung Uhud.”144  

Hadits ini menunujukan bahwa yang ditimbang adalah orang yang beramal. 

Syaikh Utsaimin rahimahullah mengambil pendapat yang pertama, bahwa yang ditimbang adalah amalan. 

 

3. Bila ada yang mengatakan: Baiklah, yang ditimbang itu orangnya; apakah menurut bentuk badan 

sewaktu didunia, yang jika badannya besar, maka timbangannya akan berat juga di Hari Kiamat kelak?  

Tentunya tidak berdasarkan berat badan sewaktu didunia. Sebagaimana hadits Abu Hurairah ra dari 

Rasulullah Saw. beliau bersabda: 
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}   {

  

 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Telah menceritakan kepada kami 

Sa'id bin Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Al Mughirah bin 'Abdur Rahman dia berkata; 

Telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh pada hari kiamat akan datang seseorang yang 

berbadan gemuk namun di sisi Allah timbangannya tidak dapat melebihi berat sayap seekor nyamuk. 

Bacalah ayat; …dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap (amal) mereka pada hari kiamat, (Al 

Kahfi: 105). Dan dari Yahya bin Bukair dari Al Mughirah bin Abdurrahman dari Abu Az Zinad dengan 

Hadits yang serupa.145   

 

Rasulullah Saw. menceritakan tentang Abdullah bin Mas‟ud ra. bahwa kakinya lebih berat timbangannya 

dari gunung Uhud. Kesimpulannya, berat tidaknya timbangan seseorang di Hari Kiamat Kelak, 

berdasarkan amalan shalih yang pernah ia lakukan. Allah SWt berfirman: (“Barangsiapa yang mengerjakan 

kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan 

kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.) (Qs. al-Zalzalah : 7-8)146 

Hikmah Yang Terkandung Dalam QS. Al Zalzalah 

Mufassirin menuliskan beberapa hal yang dapat dipetik dari penjelasan ayat-ayat surat al-

Zalzalah, diantaranya : 

1. Ayat-ayat diatas merupakan peringatan bagi orang-orang beriman, sebab ayat-ayat tersebut merupakan 

penjelasan terperinci seluruh peristiwa pada hari Kiamat. Diantaranya : Guncangan bumi yang dahsyat dan 

bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, yaitu apa-apa yang ada didalam perut bumi seperti; mayat-

mayat yang dikubur. Para ulama berpendapat : Hal tersebut terjadi pada tiupan pertama, -bumi- 

memuntahkan simpanannya dan orang-orang mati. Adapun tiupan kedua, dikeluarkannya orang-orang 

mati dalam keadaan hidup, seperti ibu melahirkan -anaknya- dalam keadaan hidup. 
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Bagi seorang mukmin penjelasan ayat tersebut menjadikan keimanannya semakin kuat. Karena ia akan 

mengetahui bahwa kekuasaan Allah tak terbatas, dengan kekuasaannya Allah dapat menggoncangkan 

bumi kemudian menghancurkan alam semesta ini. 

3 Tidak diragukan bahwa manusia pada saat terjadinya guncangan, bergetar dan ketakutan serta saling 

bertanya; Mengapa bumi berguncang seperti ini? Mengapa bumi mengeluarkan beban yang 

dikandungnya? Dan ini merupakan kata-kata keheranan. 

3. Jika bumi diguncangkan ia akan mengabarkan seluruh perbuatan yang telah terjadi diatas permukaannya 

dari kebaikan maupun kejahatan, dan makna bumi menceritakan beritanya menurut Muslim al-Asfahany 

: “Hari dibeberkan  kepada setiap orang balasan atas amal perbuatannya, sebagaimana yang telah ia 

kerjakan.” 

Jumhur berpendapat : maknanya adalah Allah menciptakan bumi hewan yang berakal dan dapat 

berbicara, dan mengetahui seluruh perbuatan penduduknya, bersaksi atas yang taat dan juga atas yang 

bermaksiat. Bersabda Rasulullah saw didalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah : 

“Sesungguhnya bumi benar-benar akan memberi kabar pada hari Kiamat setiap amal-amal yang terjadi 

diatas permukaannya.”147 Kemudian beliau membaca ayat berikut,  

“Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?", Pada hari itu bumi menceritakan 

beritanya, Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.Pada 

hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada 

mereka (balasan) pekerjaan mereka.”148 (Qs. al-Zalzalah : 3-6)149 

 

Maka bagi orang-orang beriman berhati-hatilah dalam berbuat. Karena bumi akan merekam dan 

menceritakan seluruh amal baik dan amal buruk, tidak akan ada sedikit pun yang terlewat. 

4. Berita yang akan dikabarkan oleh bumi adalah amal perbuatan hamba yang terjadi diatas permukaannya, 

sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits Tirmidzi dari Abu Hurairah, 
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} {

 

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nashr telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin 

Al Mubarak telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abu Ayyub dari Yahya bin Abu Sulaiman dari Sa'id 

Al Maqburi dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

membaca ayat ini: Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Beliau bersabda: "Tahukah kalian apakah 

berita-beritanya itu?" Para sahabat berkata; Allah dan RasulNya lebih mengetahui. Beliau bersabda: 

"Sesungguhnya beritanya adalah ia bersaksi atas setiap hamba laki-laki maupun wanita, mengenai apa 

yang telah ia kerjakan di atasnya. Bumi tersebut berkata; ia telah berbuat demikian pada hari demikian. 

Inilah berita-beritanya." Abu Isa berkata; hadits ini adalah hadits hasan shahih gharib.150 

 

Atau bumi akan memberitakan dengan apa-apa yang dikeluarkan dari beban-beban beratnya, 

sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas‟ud 

dari Rasulullah saw bahwasannya beliau bersabda :  

 

  

“Jika seorang hamba ditetapkan pada suatu bumi, ia ditetapkan hajat terhadapnya, sehingga jika 

umurnya telah berakhir Allah SWT  mencabut nyawanya, maka bumi pun akan berkata pada hari kiamat, 

Tuhanku inilah yang telah dititipkan padaku.” Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini didalam Sunannya. 

 

Atau peristiwa dimana manusia akan berkata : “Apa yang terjadi ?” Ini adalah pendapat Ibnu Mas‟ud, 

berita bahwa urusan dunia telah usai dan perkara akhirat telah tiba. Dan ini merupakan jawaban atas 

petanyaan mereka, ancaman bagi orang kafir, dan peringatan bagi orang-orang mukmin.151 

5. Pada hari tersebut manusia akan digiring dari kubur-kubur mereka menuju tempat berkumpul, masing-

masing akan berkumpul berkelompok-kelompok. Atau mereka akan digiring dari tempat hisab menuju 

tempat balasan pahala dan hukuman secara berkelompok-kelompok, akan diperlihatkan sohâif (catatan) 
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amal-amal mereka. Mereka akan dibalas sesuai dengan amal mereka, yaitu dengan surga atau dengan 

neraka.152 

6. Setiap yang beramal kebaikan di dunia kecil maupun besar, ia akan melihat dengan kedua matanya, atau 

Allah akan memperlihatkan kepadanya pada hari Kiamat. Dan setiap yang beramal keburukan di dunia 

walaupun kecil, ia akan melihatnya, atau Allah akan memperlihatkan kepadanya pada hari Kiamat. 

Maksudnya; ia akan mendapatkan balasan, jika amalan baik mendapat kebaikan, jika amalan jahat akan 

mendapat keburukan juga. 

Bagi orang kafir amal mereka diakhirat sirna disebabkan kekafiran mereka, dan mereka akan 

mendapatkan hukuman atas kekufurannya, akan diazab dikarenakan kejahatannya.  

Ibnu Mas‟ud berkata : ini merupakan ayat-ayat hukum didalam Al-Qur‟an. Para ulama telah bersepakat 

atas keumuman ayat ini.  

Ka‟ab Al-Akhbar berkata : Sungguh Allah telah menurunkan kepada Muhammad dua ayat yang terdapat 

pula pada Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf :153  

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya pula.” (Qs. al-Zalzalah : 7-8)154 

 

Sayid Qutub berkata : Oleh karena itu manusia tidak boleh meremehkan sedikitpun terhadap amal 

perbuatan, baik ataupun jelek. Juga ia tidak boleh mengatakan : “Ini cuma kecil, tidak diperhitungkan 

dan tidak ditimbang.”155 

Rasulullah menamakan ayat ini dengan al-Jaami‟ah al-Faaidah kumpulan  

manfaat dan kebaikan.   

 

Kiamat Dalam Qs. Al-Zalzalah 
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 Setelah penulis memaparkan seluruh penafsiran para ulama tentang ayat-ayat dalam surat Al 

Zalzalah dapat penulis ambil beberapa point penting mengenai konsep-konsep keimanan terhadap hari 

Kiamat yang ada didalam surat tersebut, diantaranya : 

1. Hari Kiamat merupakan perkara yang pasti akan terjadi, akan tetapi mengenai waktu dan bagaimana 

terjadinya hanya Allah Ta‟ala semata yang mengetahuinya, karena Kiamat hanya akan terjadi jika Allah 

Ta‟ala menghendaki terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi bahkan menetapkan 

waktunya, oleh karena itu sesatlah orang-orang yang mengeluarkan statement dengan hawa nafsunya 

tentang waktu dan gambaran peristiwa Hari Kiamat. 

Allah Swt. berfirman : 

 “Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.” (Qs. al 

Zalzalah : 5) 

 

2. Satu satunya sumber konsep yang Shahîh mengenai keimanan kepada Hari Kiamat adalah al-Qur‟ân dan 

as- Sunnah, dan  kedua sumber tersebut harus difahami sebagaimana para sahabat memahaminya. 

Konsep tersebut mencakup waktu, tanda-tanda, gambaran peristiwa dan lain sebagainya. Sebagaimana 

firman Allah Swt. :  

“Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), dan bumi telah mengeluarkan beban-

beban berat (yang dikandung)nya.” (Qs. al-Zalzalah : 1-2) 

 “(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah 

terjadinya?, Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)? Kepada Tuhanmulah dikembalikan 

kesudahannya (ketentuan waktunya). (an-Nâzi‟at : 42 -44) 

 

3. Qs. al-Zalzalah adalah salah satu argument akan adanya kehidupan setelah kematian atau hari Kiamat, 

fase kehidupan tersebut merupakan kampong pembalasa amal perbuatan makhluk didunia. Konsep ini 

bertentangan dengan keyakinan kaum Kristiani, Budha dan Hindu yang meyakini bahwa setelah 

kematian tidak akan ada lagi kehidupan, yang ada hanya mereka akan masuk kedalam syurga. Allah  

Ta‟ala berfirman : 

4.  “Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan 

kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka.” (Qs. al-Zalzalah : 7-8) 
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5. Beriman kepada Hari Akhir menurut konsep yang Shahîh adalah keharusan bagi setiap muslim. Karena 

beriman kepada Hari Akhir merupakan barometer Shahîh dan tidaknya pemahaman seorang hamba 

terhadap konsep keimanan kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Kitab-Kitab-Nya, 

dan Qadha dan Qadar-Nya. Orang-orang yang tidak beriman terhadap hari Kiamat akan merasakan 

kesengsaraan, kegelisahan dan ketakunan diwaktu Kiamat terjadi. Allah Ta‟ala berfirman :  

Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?".  (Qs. al-Zalzalah : 3) 

6. Kiamat mempunyai fase-fase yang merupakan rangkaian tanda-tanda pra Kiamat sebelum Kiamat 

sebenarnya terjadi. Oleh sebab itu Kiamat tidak akan terjadi hingga fase-fase tersebut telah terjadi, dan 

fase-fase tersebut telah Allah Ta‟ala dan Rasul SAW jelaskan didalam al-Qur‟ân dan as- Sunnah. 

Allah Swt. berfirman sebagai salah satu gambaran  peristiwa Kiamat,  

“Pada hari itu bumi menceritakan beritanya.” (Qs. al-Zalzalah : 4) 

7.  Surat al-Zalzalah merupakan salah satu surat yang memberikan keterangan rinci mengenai seluk beluk 

peristiwa Kiamat hingga gambaran hisab yang akan dihadapi oleh setiap hamba. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

 Perkara Yaumul Âkhir –Hari Akhir- merupakan perkara besar yang senantiasa menuai kontoversi 

serta menimbulkan penyimpangan pemahaman bagi siapa yang tidak memahaminya sesuai dengan 

konsep al-Qur‟ân dan as- Sunnah. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian pada pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis dapat 

manarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

8. Hari Kiamat merupakan perkara yang pasti akan terjadi, akan tetapi mengenai waktu dan bagaimana 

terjadinya hanya Allah Ta‟ala semata yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang dapat 

memprediksi bahkan menetapkan waktunya, oleh karena itu sesatlah orang-orang yang mengeluarkan 

statement dengan hawa nafsunya tentang waktu dan gambaran peristiwa Hari Kiamat. 

9. Satu satunya sumber konsep yang Shahîh mengenai keimanan kepada Hari Kiamat adalah al-Qur‟ân dan 

as- Sunnah, dan  kedua sumber tersebut harus difahami sebagaimana para sahabat memahaminya. 

10. Beriman kepada Hari Akhir menurut konsep yang Shahîh adalah keharusan bagi setiap muslim. Karena 

beriman kepada Hari Akhir merupakan barometer Shahîh dan tidaknya pemahaman seorang hamba 

terhadap konsep keimanan kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Kitab-Kitab-Nya, 

dan Qadha dan Qadar-Nya 

 

11. Kiamat mempunyai fase-fase yang merupakan rangkaian tanda-tanda pra Kiamat sebenarnya terjadi. 

Oleh sebab itu Kiamat tidak akan terjadi hingga fase-fase tersebut telah terjadi, dan fase-fase tersebut 

telah Allah Ta‟ala dan Rasul SAW jelaskan didalam al-Qur‟ân dan as- Sunnah. 

12.  Surat al-Zalzalah merupakan salah satu surat yang memberikan keterangan rinci mengenai seluk beluk 

peristiwa Kiamat hingga gambaran hisab yang akan dihadapi oleh setiap hamba. 

 

4.2. Saran  

 Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semua berkat pertolongan 

Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi 

ini masih jauh dari sempurna, bukan hanya karena keterbatasan referensi yang dijadikan rujukan, akan 
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tetapi dari segi susunan kata, sistematika penulisan, dan keterkaitan rumusan masalah dengan kesimpulan 

yang ditulis masih harus diperbaiki. 

 Oleh karena itu penulis berharap kepada para pembimbing, dosen serta para pembaca bisa 

memaklumi dan dapat memberikan masukan atau kritikan yang membangun untuk menjadi lebih baik. 

Amiin.... 

     

        Wallahul Musta‟an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


