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Pertanyaan: 

 

Apakah ada dasar dari al-Qur’an atau Hadits yang menyatakan bahwa umat 

Islam yag memiliki dosa besar maupun kecil akan mampir dulu ke neraka baru 

masuk surga? 

 

 

Jawaban: 

 

Hadits-hadits Nabi saw menerangkan bahwa setiap orang yang beriman 

kepada Allah dan Rasul-Nya akan masuk surga, sekalipun di antara mereka ada 

yang masuk surga secara bertahap. Maksudnya ialah ia masuk neraka lebih dahulu 

sebagai imbalan dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia, 

kemudian setelah habis masa siksaannya itu ia dimasukkan Allah kedalam surga, 

berdasarkan hadis berikut: 

يي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل يَ  ي هللُا َعْنه َعني النَّبي ْدُخُل َعْن َأِبي َسعييٍد اْْلُْدريييي َرضي
َن النَّاري َمْن َكاَن ِفي  أَْهُل اْْلَنَّةي اْْلَنََّة َوأَْهُل النَّاري النَّاَر ُُثَّ يَ ُقوُل هللُا تَ َعاََل َأْخريُجوا مي
َها َقدي اْسَودُّوا فَ يُ ْلَقْوَن ِفي ََنَري  ن ْ ْن إيميَاٍن فَ ُيْخَرُجوَن مي ْن َخْرَدٍل مي ثْ َقاُل َحبٍَّة مي قَ ْلبيهي مي

َا اْْلَيَ  ْيلي أَلَْ تَ َر أَنَّ ُبُت اْلْيبَُّة ِفي َجانيبي السَّ بُ ُتوَن َكَما تَ ن ْ ن ْ ا أَوي اْْلََياةي َشكَّ َماليٌك فَ ي َ
. ]رواه  ْن َخْْيٍ ثَ َنا َعْمٌرو اْْلََياةي َوقَاَل َخْرَدٍل مي ََتْرُُج َصْفرَاَء ُمْلَتوييًَة قَاَل ُوَهْيٌب َحدَّ

 [270مسلم: و  21البخاري: 
Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudri ra, dari Nabi saw, ia bersabda: Penghuni 

surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka, kemudian 

Allah ta’ala memerintahkan: Keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam 

hatinya ada iman seberat biji sawi. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka 

yang warna (badannya) benar-benar hitam, lalu dimasukkan kedalam sungai 

hidup atau sungai kehidupan, lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh 

setelah air bah, adakah engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia keluar 

bewarna kuning yang melilit.” [HR. al-Bukhari dan Muslim] 

Dan Hadis: 
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َر  َعْن َعْبدي هللاي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم إيّنيي ََلَْعَلُم آخي
َر أَْهلي اْْلَنَّةي ُدُخواًل اْلَْ  َها َوآخي ن ْ ًوا أَْهلي النَّاري ُخُروًجا مي َن النَّاري َحب ْ نََّة َرُجٌل ََيْرُُج مي

َا َمْْلَى  فَ يَ ُقوُل هللُا تَ َباَرَك َوتَ َعاََل َلُه اْذَهْب فَاْدُخلي اْْلَنََّة فَ َيْأتييَها فَ ُيَخيَُّل إيلَْيهي َأَنَّ
ُع فَ يَ ُقوُل ََي َربيي َوَجْدُُتَا َمْْلَى فَ يَ ُقوُل هللُا تَ َباَرَك َوتَ َعاََل لَ  ُه اْذَهْب فَاْدُخلي َفَْيْجي

ُع فَ يَ ُقوُل ََي َربيي َوَجْدُُتَا َمْْلَى  َا َمْْلَى َفَْيْجي اْْلَنََّة قَاَل فَ َيْأتييَها فَ ُيَخيَُّل إيلَْيهي َأَنَّ
َا َأْو إينَّ  نْ َيا َوَعَشَرَة أَْمثَاِلي ْثَل الدُّ َلَك فَ يَ ُقوُل هللُا َلُه اْذَهْب َفاْدُخلي اْْلَنََّة َفإينَّ َلَك مي

نْ َيا قَاَل فَ يَ ُقوُل أََتْسَخُر ِبي َأْو أََتْضَحُك ِبي َوأَْنَت اْلَمليُك َقاَل َلَقْد  َعَشرََة أَْمثَالي الدُّ
ُذُه قَاَل َفَكاَن  َك َحَّتَّ بََدْت نَ َواجي َرأَْيُت َرُسوَل هللاي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم َضحي

 (272ومسلم:  6086رواه البخاري: ] .ةي َمْنزيَلًة يُ َقاُل َذاَك أَْدََن أَْهلي اْْلَنَّ 
Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra, berkata: bersabda Nabi saw: 

Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui penduduk neraka terakhir masuk 

neraka dan penduduk surga terakhir masuk surga. Seorang laki-laki keluar dari 

neraka dengan merangkak, maka Allah memerintahkan (kepada orang itu): 

“Pergilah dan masuklah ke surga!” Laki-laki itu mendatangi surga itu sambil 

mengkhayalkan bahwa surga itu telah penuh. Lalu ia kembali dan berkata: 

“Wahai Tuhan aku dapati surga itu telah penuh.” Allah memerintahkan: 

“Pergilah dan masuklah ke surga!” Maka ia mendatanginya sambil 

mengkhayalkan bahwa surga itu telah penuh. Lalu ia kembali dan berkata: 

“Wahai Tuhan aku dapati surga itu telah penuh.” Maka Allah berfirman: 

“Pergilah dan masuklah ke surga, maka sesungguhnya (surga) itu semisal dunia 

dan sepuluh kalinya atau sesungguhnya surga itu sepuluh kali dunia.” Laki-laki 

itu berkata: “Engkau mengejek dan menertawakanku sedangkan Engkau 

pemilik(nya).” Aku (Ibnu Mas’ud) melihat Rasulullah tertawa hingga tampak gigi 

gerahamnya. Dan pernah pula dikatakan: “Yang demikian itu adalah penduduk 

surga yang paling rendah tingkatannya.” [HR. al-Bukhari dan Muslim] 

Kedua hadis di atas menjelaskan bahwa ada orang yang beriman yang 

sebelum masuk surga, ia masuk neraka lebih dahulu, yang lamanya sesuai dengan 

berat atau ringannya dosa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Banyak 

hadis yang lain yang senada dan sama artinya dengan hadis di atas (baca al-Lu’lu’ 

wal-Marjan, hadits no. 118, 119, 120 dan sebagainya). 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No. 23, 2003 

 


