286826 - Penciptaan Neraka, dan Keberadaannya Sekarang
Pertanyaan
Di dalam ﬁrman Allah –Ta’ala-:
وإذا اﻟﺠﺤﻴﻢ ﺳﻌﺮت
“dan apabila neraka Jahim dinyalakan”. (QS. At Takwir: 12)
Saya telah mencari arti dari kata  ﺳﻌﺮتsaya mendapati artinya adalah  ﺗﻮﻗﺪmenyulut/menyalakan,
maka apakah maksud dari menyalakan ini sebelumnya belum dinyalakan lalu kemudian
dinyalakan ?, atau kata tersebut mempunyai makna lain, maksudnya apakah neraka itu padam
lalu dinyalakan pada hari kiamat atau ia mempunyai arti lain ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Pertama:
Ahlus sunnah wal jama’ah telah bersepakat bahwa surga dan neraka keduanya adalah makhluk
yang sekarang sudah ada, Ahlus sunnah masih dalam keyakinan ini, sampai muncul ahli bid’ah,
lalu kemudian mengingkarinya.
Di antara nash Al Qur’an yang menunjukkan dasar ini adalah ﬁrman Allah –Ta’ala- terkait dengan
surga:
ﻴﻦﺘﱠﻘﻠْﻤ ﻟﺪﱠتﻋا
133 /آل ﻋﻤﺮان
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“Telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Ali Imran: 133)
Dan ﬁrman-Nya yang lain:
ﻦ ﻣﻴﻪﺗﻮ ﻳﻪ اﻟﻞﻚَ ﻓَﻀ ذَﻟﻪﻠﺳر وﻪﻨُﻮا ﺑِﺎﻟ آﻣﻠﱠﺬِﻳﻦ ﻟﺪﱠتﻋضِ ارا وﺎءﻤضِ اﻟﺴﺮﻌﺎ ﻛﻬﺿﺮ ﻋﻨﱠﺔﺟ وﻢِﺑ رﻦ ﻣةﺮﻐْﻔ ﻣَﻟﺎﺑِﻘُﻮا اﺳ
ﻴﻢﻈ اﻟْﻌﻞ ذُو اﻟْﻔَﻀﻪاﻟ وﺸَﺎءﻳ
21 /اﻟﺤﺪﻳﺪ
“Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan surga yang
luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan
Rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah
mempunyai karunia yang besar”. (QS. Al Hadid: 21)
Dan terkait dengan neraka:
ﺮِﻳﻦﺎﻓْﻠ ﻟﺪﱠتﻋا
131 / وآل ﻋﻤﺮان، 24/اﻟﺒﻘﺮة
“Telah disediakan bagi orang-orang kaﬁr”. (QS. Al Baqarah: 24 dan QS. Ali Imran: 131)
Firman Allah yang lain:
 وِﻓَﺎﻗًﺎاءﺰﺎﻗًﺎ *ﺟﻏَﺴﺎ وﻴﻤﻤ ﺣﺎ * ااﺑ ﺷَﺮا ودﺮﺎ ﺑﻴﻬﺬُوﻗُﻮنَ ﻓ ﻳ * ﺎﻘَﺎﺑﺣﺎ اﻴﻬ ﻓﻴﻦﺑِﺜ * ﺎﺂﺑ ﻣﻴﻦﻠﻄﱠﺎﻏا * ﻟﺎدﺻﺮ ﻣﺎﻧَﺖ ﻛﻨﱠﻢﻬنﱠ ﺟا
ﺎﺬَاﺑ ﻋ اﻢ ﻧَﺰِﻳﺪَﻛﺎ * ﻓَﺬُوﻗُﻮا ﻓَﻠَﻦﺘَﺎﺑ ﻛﻨَﺎهﻴﺼﺣ اءَ ﺷﻞﻛﺎ * وﺬﱠاﺑﻨَﺎ ﻛﺎﺗﻮا ﺑِﺂﻳﺬﱠﺑﻛﺎ * وﺎﺑﺴﻮنَ ﺣﺟﺮ ﻳ ﺎﻧُﻮا ﻛﻢﻧﱠﻬ* ا
30 ‐ 21 / اﻟﻨﺒﺄ.
“Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat
kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad
lamanya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,
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selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka
tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguhsungguhnya, dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab. Karena itu rasakanlah. Dan
Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab”. (QS. An Naba’: 21-30)
Baca juga Syarah Thahawiyah: 2/614.
Kedua:
Terdapat banyak hadits bahwa neraka –na’udzubillah min dzalik- sudah ada sekarang, di
antaranya adalah:
Dari Ibnu Umar berkata: “Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
 ﺛُﻢ: ﻗَﺎل، اﻟﻨﱠﺎرِ ﻓَﺎﻟﻨﱠﺎرﻞﻫ اﻦﺎنَ ﻣنْ ﻛا و،ُﻨﱠﺔ ﻓَﺎﻟْﺠﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻞﻫ اﻦﺎنَ ﻣنْ ﻛ ا،ﺸاﻟْﻌ و ﺑِﺎﻟْﻐَﺪَاةﺪُهﻘْﻌ ﻣﻪﻠَﻴ ﻋﺮِض ﻋﻞﺟ اﻟﺮﺎتذَا ﻣا
ﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳﻪﻟَﻴ اﺚﻌﺪُكَ اﻟﱠﺬِي ﺗُﺒﻘْﻌﺬَا ﻣ ﻫ:ﻘَﺎلﻳ
2866  ﻣﺴﻠﻢ، 3240 اﻟﺒﺨﺎري
“Jika seseorang telah meninggal dunia, maka akan ditawarkan kepadanya tempat duduknya pada
pagi dan sore hari, jika ia termasuk ahli surga maka surga, dan jika ia termasuk ahli neraka maka
neraka, ia berkata: “Lalu dikatakan: “Ini adalah tempat dudukmu yang kamu akan dibangkitkan
kepadanya pada hari kiamat”. (HR. Bukhori: 3240 dan Muslim: 2866)
Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda setelah selesai shalat:
ﺖﻳاﻟَﻘَﺪْ ر و،ﻗَﺪِّم اﻠْﺖﻌ ﺟﻮﻧﺘُﻤﻳا رﻴﻦ ﺣﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻦﻄْﻔًﺎ ﻣنْ آﺧُﺬَ ﻗرِﻳﺪُ ا اﺘُﻨﻳا ﻟَﻘَﺪْ رﺘﱠ ﺣ،ﺪْﺗُﻢ ۇﻋءَ ﺷﻞﺬَا ﻛ ﻫﻘَﺎﻣ ﻣ ﻓﺖﻳار
ﺐاﺋﻮ اﻟﺴﺐﻴ اﻟﱠﺬِي ﺳﻮﻫ و، ﻟُﺤﻦﺎ اﺑﻴﻬ ﻓﺖﻳار و،تﺧﱠﺮ ﺗَﺎﻮﻧﺘُﻤﻳا رﻴﻦ ﺣ،ﺎﻀﻌﺎ ﺑﻬﻀﻌ ﺑﻢﻄﺤ ﻳﻨﱠﻢﻬﺟ
901  و ﻣﺴﻠﻢ،1212 رواه اﻟﺒﺨﺎري
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“Aku telah melihat dari tempat ini semua hal telah dijanjikan kepada kalian, bahkan aku telah
melihat diriku ingin mengambil sepotong dari surga pada saat kalian melihatku, maka aku maju.
Dan aku telah melihat neraka sebagiannya telah menghancurkan sebagian lainnya, pada saat
kalian melihatku maka aku mundur, dan aku telah melihat Ibnu Luhai berada di dalamnya, dan
dialah yang telah meninggalkan jejak saibah”. (HR. Bukhari: 1212 dan Muslim: 901)
Dan di antara hadits-hadits yang paling jelas yang menunjukkan bahwa surga dan neraka adalah
makhluk dan keduanya sudah ada sekarang, dari Abu Hurairah dari Rasulullah –shallallahu ‘alaihi
wa sallam- bersabda:
ﺎ ﻣَﻟاﺎ وﻬﻟَﻴ اﻧَﻈَﺮﺎ وﻫﺎء ﻓَﺠ: ﻗَﺎل،ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻬﻠﻫ ﻻتﺪَدﻋﺎ ا ﻣَﻟاﺎ وﻬﻟَﻴ ا اﻧْﻈُﺮ: ﻓَﻘَﺎلﻨﱠﺔ اﻟﺠَﻟ اﺮِﻳﻞ ﺟِﺒﻞﺳر ااﻟﻨﱠﺎرﻨﱠﺔَ و اﻟﺠﻪ اﻟﺎ ﺧَﻠَﻖﻟَﻤ
ﺎ ﻓَﺎﻧْﻈُﺮﻬﻟَﻴ اﺟِﻊ ار: ﻓَﻘَﺎل،ﺎرِه ﺑِﺎﻟﻤﻔﱠﺖﺎ ﻓَﺤ ﺑِﻬﺮﻣ ﻓَﺎ،ﺎﺧَﻠَﻬ دﻻﺪٌ اﺣﺎ ا ﺑِﻬﻊﻤﺴ ﻳﻚَ ﻻﺗﺰﻋ ﻓَﻮ: ﻗَﺎل،ﻪﻟَﻴ اﻊﺟ ﻓَﺮ: ﻗَﺎل،ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻬﻠﻫ ﻻﻪﺪﱠاﻟﻋا
ٌﺪﺣﺎ اﺪْﺧُﻠَﻬ ﻳنْ ﻻ اﻔْﺖﻚَ ﻟَﻘَﺪْ ﺧﺗﺰﻋ و: ﻓَﻘَﺎلﻪﻟَﻴ اﻊﺟ ﻓَﺮ،ﺎرِه ﺑِﺎﻟﻤﻔﱠﺖ ﻗَﺪْ ﺣذَا ﻫﺎ ﻓَﺎﻬﻟَﻴ اﻊﺟ ﻓَﺮ: ﻗَﺎل،ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻬﻠﻫ ﻻتﺪَدﻋﺎ ا ﻣَﻟ!!ا
ﺎ ﺑِﻬﻊﻤﺴ ﻳﻚَ ﻻﺗﺰﻋ و: ﻓَﻘَﺎلﻪﻟَﻴ اﻊﺟ ﻓَﺮ،ﺎﻀﻌﺎ ﺑﻬﻀﻌ ﺑﺐﻛﺮ ﻳذَا ﻫ ﻓَﺎ،ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻬﻠﻫ ﻻتﺪَدﻋﺎ ا ﻣَﻟاﺎ وﻬﻟَﻴ ا اﻟﻨﱠﺎرِ ﻓَﺎﻧْﻈُﺮَﻟ اﺐ اذْﻫ:ﻗَﺎل
ﻻﺪٌ اﺣﺎ اﻨْﻬ ﻣﻮﻨْﺠ ﻳنْ ﻻ اﻴﺖﻚَ ﻟَﻘَﺪْ ﺧَﺸﺗﺰﻋ و:ﺎ ﻓَﻘَﺎلﻬﻟَﻴ اﻊﺟ ﻓَﺮ،ﺎﻬﻟَﻴ اﺟِﻊ ار: ﻓَﻘَﺎل،ِاتﻮ ﺑِﺎﻟﺸﱠﻬﻔﱠﺖﺎ ﻓَﺤ ﺑِﻬﺮﻣ ﻓَﺎ،ﺎﺪْﺧُﻠَﻬﺪٌ ﻓَﻴﺣا
ﺎﺧَﻠَﻬد
ﻴﺢﺤ ﺻﻦﺴ ﺣﺪِﻳﺚﺬَا ﺣ ﻫ: وﻗﺎل،(2736)  رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي.
“Ketika Allah telah menciptakan surga dan neraka, Dia mengutus Jibril ke surga dan berﬁrman:
“Lihatlah surga itu dan kepada semua yang telah Aku siapkan bagi penghuninya !”, Nabi berkata:
“Lalu (Jibril) mendatanginya, melihatnya, dan melihat ke semua yang telah disiapkan bagi
penghuninya lalu ia kembali kepada Allah dan berkata: “Demia Keagungan-Mu, tidaklah seseorang
yang telah mendengarnya kecuali telah memasukinya, lalu Dia menyuruhnya dan akan diraih
dengan hal-hal yang tidak disukai (oleh nafsu)”, ia pun kembali kepada-Nya dan berkata: “Demi
Keagungan-Mu, aku telah khawatir tidak seorang pun yang akan memasukinya !!”.
Dia (Allah) berﬁrman: “Pergilah ke neraka, lihatlah dan lihatlah apa yang telah Aku siapkan bagi
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penghuninya !”, bahwa neraka itu sebagiannya menunggangi sebagian lainnya (saling bertautan),
lalu ia kembai kepada-Nya dan berkata: “Demi Keagungan-Mu, tidaklah seseorang mendengarnya
kecuali akan memasukinya”, lalu Dia menyuruhnya untuk diraih dengan syahwat, Dia berﬁrman:
“Kembalilah ke sana !”, ia pun kembali dan berkata: “Demi Keagungan-Mu, aku khawatir tidak ada
seroang pun yang lulus kecuali mereka akan memasukinya”. (HR. Tirmidzi: 2736 dan berkata: “Ini
adalah hadits hasan shahih”)
Dari Abu Hurairah dari Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
ﻦ ﻣﺪْﺗُﻢﺟﺎ و ﻓَﻤ،ِﻒﻴ اﻟﺼﻧَﻔَﺲٍ ﻓ و،ﺘَﺎءّ اﻟﺸ ﻧَﻔَﺲٍ ﻓ،ﻦﻴﺎ ﺑِﻨَﻔَﺴذِنْ ﻟَﻬ ﻓَﺎ،ﺗَﻨَﻔﱠﺲ اذَنْ ﻟ ﻓَﺎ،ﺎﻀﻌ ﺑﻀﻌ ﺑﻞﻛِ اب ر:ﻗَﺎﻟَﺖِ اﻟﻨﱠﺎر
ﻨﱠﻢﻬ ﻧَﻔَﺲِ ﺟﻦورٍ ﻓَﻤﺮ ﺣو ا،ٍﺮ ﺣﻦ ﻣﺪْﺗُﻢﺟﺎ وﻣ و،ﻨﱠﻢﻬ ﻧَﻔَﺲِ ﺟﻦﺮِﻳﺮٍ ﻓَﻤﻬ زَﻣو ا،ٍدﺮﺑ
617 ﻣﺴﻠﻢ، 536 رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Neraka berkata: “Ya Rabb, sebagianku memakan sebagian lainnya, maka izinkanlah aku
bernafas, lalu diizinkan untuk bernafas dua kali, satu nafas pada musim dingin, dan satu lagi pada
musim panas, maka tidak lah kalian mendapatkan cuaca dingin atau dingin sekali maka hal itu
dari nafas Jahannam, dan tidaklah kalian mendapati cuaca panas atau panas sekali maka hal itu
dari nafas Jahannam”. (HR. Bukhori: 536 dan Muslim: 617)
Ibnul Qayyim berkata:
“Para sahabat Nabi, para Tabi’in, para pengikut Tabi’in, Ahlus sunnah dan hadits semuanya, para
ulama ﬁkih, ahli tasawuf san zuhud mereka semuanya masih mempunyai keyakinan seperti itu,
maksudnya meyakini bahwa surga dan neraka itu ada sekarang dan menetapkannya, mereka
berdalil dengan nash-nash Al Qur’an dan Sunnah, dan apa yang telah diketahui dengan mudah
dari para Rasul semuanya dari awal sampai akhir, karena mereka semuanya mengajak ummat
kepadanya, mengabarkannya, sampai kemudian muncul Qadariyah dan Mu’tazilah yang
mengingkari bahwa surga dan neraka sudah diciptakan sekarang.
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Oleh karenanya para ulama Salaf telah menyebutkan di dalam akidah mereka, bahwa surga dan
neraka keduanya adalah makhluk, para penulis telah menyebutkan bahwa makalah ini adalah
makalah ahlus sunnah dan ahlu hadits semuanya, mereka semuanya tidak berbeda pendapat”.
(Hadi al Arwah: 11)
Ibnu Abi al ‘Izz berkata:
“Adapun syubhatnya orang yang berkata: bahwa surga belum diciptakan, kalau saja surga telah
diciptakan sekarang, maka sudah bisa dipastikan bahwa pada hari kiamat nanti akan hancur
semuanya, dan akan hancur semua yang ada di dalamnya dan mati, berdasarkan ﬁrman Allah
–Ta’ala-:
ء ﻫﺎﻟﻚ إﻻ وﺟﻬﻪﻛﻞ ﺷ
88 :اﻟﻘﺼﺺ
“Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah”. (QS. Al Qashash: 88)
ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ذاﺋﻘﺔ اﻟﻤﻮت
185 :آل ﻋﻤﺮان
“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati”. (QS. Ali Imron: 185)
Jawabannya adalah:
Bahwa jika yang dimaksud dari ucapan kalian, bahwa sekarang ini (surga) belum ada, karena
adanya tiupan terompet dan bangkitnya manusia dari alam kubur, maka hal ini batil, tertolak
dengan banyak dalil sebelumnya, dan dalil-dalil serupa yang belum disebutkan.
Dan jika yang kalian maksud adalah bahwa penciptaannya belum sempurna semuanya dari apa
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yang disiapkan bagi para penghuninya, dan bahwa Allah masih memperbaharuinya sedikit demi
sedikit, dan jika orang-orang yang beriman telah memasukinya, Allah menambahkannya lagi
dengan hal-hal lainnya, maka hal ini tidak bisa dibantah, dalil-dalil kalian ini menunjukkan sampai
di sini.
Adapun alasan kalian dengan ﬁrman Allah:
ﻪﻬﺟ وﻚٌ اﺎﻟ ﻫءَ ﺷﻞﻛ
88 :ِﺺاﻟْﻘَﺼ
“Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah”. (QS. Al Qashash: 88)
Maka kalian berangkat dari kesalahan pemahaman kalian dari makna ayat tersebut, dan menjadi
dasar kalian bahwa surga dan neraka belum diciptakan sekarang, -sama dengan dasar saudarasaudara kalian bahwa keduanya akan hancur, rusak dan semua penduduknya akan mati !!, kalian
juga saudara-saudara kalian belum mendapatkan tauﬁk terkait dengan pemahaman ayat tersebut,
yang mendapatkan tauﬁk dalam masalah ini adalah para imam dalam Islam, di antara ucapan
mereka adalah:
“Segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk rusak dan hancur maka akan binasa,
sementara surga dan neraka itu telah diciptakan untuk menjadi kekal tidak untuk dihancurkan,
demikian juga dengan ‘Arsy, karena menjadi atapnya surga.
Dan dikatakan juga: “Kecuali kerajaan-Nya”.
Dan dikatakan juga:
“Kecuali yang Dia kehendaki oleh-Nya”, dan dikatakan juga: “Sungguh Allah telah menurunkan:
ٍﺎ ﻓَﺎنﻬﻠَﻴ ﻋﻦ ﻣﻞﻛ
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26 :ﻦﻤﺣاﻟﺮ
“Semua yang ada di bumi itu binasa”. (QS. Ar Rahman: 26)
Para Malaikat berkata:
“Penduduk bumi akan hancur dan mereka berobsesi untuk menjadi kekal, lalu Allah telah
memberitakan bahwa penduduk langita dan bumi semuanya akan mati, lalu berﬁrman:
ﻪﻬﺟ وﻚٌ اﺎﻟ ﻫءَ ﺷﻞﻛ
88 :ِﺺاﻟْﻘَﺼ
“Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah”. (QS. Al Qashash: 88)
Karena Dia adalah Maha Hidup dan tidak mati, maka setelah itu para malaikat meyakini bahwa
mereka juga akan mati.
Sungguh mereka mengatakan demikian ini karena menggabungkan antara nash-nash yang pasti
yang menunjukkan akan kekalnya surga dan neraka juga, yang akan disebutkan sebentar lagi in
sya Allah”. (Syarh at Thahawiyah: 2/620)
Ketiga:
Adapun ﬁrman-Nya:
وإذا اﻟﺠﺤﻴﻢ ﺳﻌﺮت
12 :ﻮﻳﺮاﻟﺘ
“Dan apabila neraka Jahim dinyalakan”. (QS. At Takwir: 12)
Artinya adalah telah dinyalakan lalu dipanaskan, maksud dari kata sa’ara adalah pada hari
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tersebut ditambah suhu panasnya, kita berlindung kepada Allah dari neraka, bukan berarti bahwa
sebelumnya neraka itu padam lalu dinyalakan dan dipanaskan pada hari kiamat”.
Baca: Tafsir Thabari: 24/150
Al Qurthubi berkata:
“Telah dinyalakan dan dipanaskan untuk orang-orang kaﬁr, dan ditambahkan suhu panasnya”.
(Tafsir At Thabari: 19/235)
As Sa’di berkata:
“Telah menyalakannya lalu di panaskan, dan apinya menyala-nyala tidak seperti itu seblumnya”.
(Tafsir as Sa’di: 912)
Maksud dari ayat yang mulia tersebut, bahwa neraka –na’udzubillah- ditambahkan suhu panasnya
pada hari kiamat, dan dipersiapkan untuk para penghuninya, dan merupakan seburuk-buruk
tempat bagi mereka, dan seburuk-buruk tempat singgah bagi penduduknya.
Sebagaimana ﬁrman Allah –Ta’ala-:
ﺎﻤﺻﺎ وﻤﺑﺎ وﻴﻤ ﻋﻬِﻢﻮﻫ ۇﺟَﻠ ﻋﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳﻢﻫﺸُﺮﻧَﺤ وﻪوﻧ دﻦ ﻣﺎءﻴﻟو اﻢ ﺗَﺠِﺪَ ﻟَﻬ ﻓَﻠَﻦﻞﻠﻀ ﻳﻦﻣﺘَﺪِ وﻬ اﻟْﻤﻮ ﻓَﻬﻪﺪِ اﻟﻬ ﻳﻦﻣو
اﻴﺮﻌ ﺳﻢﻧَﺎﻫ زِدﺖﺎ ﺧَﺒﻠﱠﻤ ﻛﻨﱠﻢﻬ ﺟﻢاﻫوﺎﻣ
97 /اﻹﺳﺮاء.
“Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan barangsiapa yang Dia
sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari
Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam
keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Tiap-tiap kali
nyala api Jahannam itu akan padam Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya”. (QS. Al Isra’: 97)
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Maksudnya, setiap kali mau padam maka ditambahkan suhu panasnya –na’udzubillahWallahu A’lam
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