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1. Orang kafir diseru untuk masuk neraka

2. Penduduk neraka saling menyalahkan antar satu dengan yang lain

3. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tidak akan dibukakan
pintu langit

4. Penduduk neraka mendapatkan siksaan serba api

5. Allah tidak membebani ummat manusia melebihi kesanggupannya

6. Orang yang masuk surga akan mendapatkan kenikmatan dan
kemulyaan

7. Penduduk surga dan neraka akan mendapatkan balasannya
masing-masing

8. Diantara yang menyebabkan seseorang masuk neraka adalah
menghalangi jalan kebenaran
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Orang Kafir Diseru Untuk
Masuk Neraka Bersama
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• Allah berfirman: `Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka
bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu
sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), 
dia mengutuk kawannya (yang menyesatkannya); sehingga
apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang
yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-
orang yang masuk terdahulu:` Ya Tuhan kami, mereka telah
menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka
siksaan yang berlipat ganda dari neraka `. Allah berfirman:` 
Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda, 
akan tetapi kamu tidak mengetahui `.(QS. 7:38)



• Pada hari kiamat Allah swt. memerintahkan
kepada orang-orang kafir supaya masuk ke
dalam neraka, bersama-sama umat-umat yang 
telah terdahulu, yaitu bangsa jin dan manusia. 
Mereka sudah lebih dahulu masuk ke dalam
neraka karena kekafiran dan kedurhakaan
mereka. 

• Bangsa jin dan manusia yang durhaka
bersama setan-setan selalu menggoda
kaumnya dan menggoda manusia supaya
tersesat dari jalan yang benar. Mereka pun 
sudah lebih dahulu berada dalam neraka.2/3/2011 9



• Dari ayat ini jelaslah bahwa orang-orang
kafir itu tidak sekaligus serempak masuk
neraka semuanya, tetapi bergelombang-
gelombang. 

• Gelombang pertama masuk, kemudian
menyusul gelombang berikutnya, maka
terjadilah kutuk-mengutuk sesama orang
kafir itu dalam neraka. Setiap kali suatu
umat masuk ke neraka, dilihatnya
bagaimana hebatnya azab neraka itu, maka
dikutukinyalah kawan-kawan yang telah
menyesatkannya.2/3/2011 10
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• Dan berkata orang-orang yang masuk
terdahulu di antara mereka kepada
orang-orang yang masuk kemudian:` 
Kamu tidak mempunyai kelebihan
sedikitpun atas kami, maka
rasakanlah siksaan karena perbuatan
yang telah kamu lakukan `.(QS. 7:39)



• Dalam ayat ini dijelaskan, bagaimana caranya
pemimpin-pemimpin mereka berlepas diri
dari tuntutan pengikut-pengikutnya. 
Pemimpin-pemimpin mereka yang telah
menyesatkan mereka yang telah lebih dahulu
masuk neraka mengatakan: "Kalau memang
seperti yang kamu tuduhkan itu, bahwa kami
telah menyesatkan kamu dan azab kami
hendaklah berlipat ganda dari azab yang kamu
terima, maka sekarang kamu rasakan azab
neraka ini karena kebodohanmu, mau saja
disesatkan dari jalan yang benar.
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• Kami tidak memaksamu untuk
mengikuti kami tetapi kamu
sendirilah yang memilih jalan yang 
sesat itu, berbuat dosa dan
mendurhakai Allah." Begitulah
akhirnya mereka semuanya salah-
menyalahkan dan tidak ada gunanya
lagi, karena mereka akan sama-sama
berada dalam api neraka yang 
bergejolak itu.
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• Firman Allah swt.:

• ُمْشتَِركُونَْاْلعَذَابِِْفيأَنَّكُمَْْظلَْمتُمِْْإذْْاْليَْومَْيَْنفَعَكُمَُْولَنْْ

• Artinya:

• (Harapanmu itu) sekali-kali tidak akan
memberi manfaat kepadamu di hari itu karena
kamu telah menganiaya (dirimu sendiri). 
Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab
itu.

• (Q.S Az Zukhruf: 39)
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Orang Yang 
Mendustakan Ayat-ayat

Allah Tidak Akan
Dibukakan Pintu Langit
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• Sesungguhnya orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami dan
menyombongkan diri terhadapnya, sekali-
kali tidak akan dibukakan bagi mereka
pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka
masuk syurga, hingga unta masuk ke lobang
jarum. Demikianlah Kami memberi
pembalasan kepada orang-orang yang 
berbuat kejahatan.(QS. 7:40)
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• Yang dimaksud dengan mendustakan ayat-
ayat Allah dalam ayat ini ialah mendustakan
pokok-pokok dan hukum-hukum agama, 
seperti yang berhubungan dengan adanya
Allah dan keesaan-Nya, yang berhubungan
dengan kenabian, hari kiamat, hari
kebangkitan dan lain-lainnya. Terhadap ayat-
ayat yang seperti ini, mereka mendustakan, 
mereka tidak mau menerimanya dan mereka
tolak dengan secara sombong dan takabur. 

Maka terhadap mereka itu tidak akan
dibukakan pintu langit.
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• Ada beberapa pengertian tentang tidak
dibukakan pintu langit, di antaranya tidak
akan diterima amal mereka dan tidak
akan sampai kepada Allah, walaupun
bagaimana besar amal dan usaha
mereka. Bukan saja amal dan usaha
mereka tidak sampai kepada Allah, juga
doa dan permintaan mereka tidak akan
sampai. 

• Dalam pengertian lain menurut Ibnu Abbas
roh mereka tidak lansung diterima Allah.
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• Firman Allah swt.:

•

• اِلحَُْواْلعََملُْالطَّيِّبُْاْلَكِلمُْيَْصعَدُِْإلَْيهِْ الصَّ

يَْرفَعُهُْ
• Artinya:

• Kepada-Nyalah naik perkataan-
perkataan yang baik dan amal yang 
saleh dinaikkan-Nya.

• (Q.S Fatir: 10)

•



2/3/2011 23

4



2/3/2011 24



2/3/2011 25

Mereka mempunyai tikar tidur
dari api neraka dan di atas
mereka ada selimut (api neraka). 
Demikianlah Kami memberi
balasan kepada orang-orang
yang zalim,(QS. 7:41)
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• Ayat ini menjelaskan lagi bahwa tempat mereka
dalam neraka. Mereka mendapat tikar dan selimut
dari api. Firman Allah:

•

• ِباْلَكاِفِرينَْلَُمِحيَطة َْجَهنَّمََْوِإنَّْ
• Artinya:

• Sesungguhnya Jahanam itu benar-
benar meliputi orang-orang yang 
kafir.

• (Q.S At Taubah: 49)
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• Itulah balasan yang diberikan
Allah terhadap orang-orang
yang menganiaya terhadap
dirinya sendiri dan aniaya
terhadap orang lain. Setiap
orang kafir itu dimasukkan ke
dalam golongan orang-orang
yang aniaya.
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• dan orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal-amal yang saleh, 
Kami tidak memikulkan kewajiban
kepada diri seseorang melainkan
sekedar kesanggupannya, mereka
itulah penghuni-penghuni syurga; 
mereka kekal di dalamnya.(QS. 7:42)
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 Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh sesuai dengan
kemauannya, mereka akan menjadi penghuni
surga. Balasan mempercayai Allah dan
membenarkan kerasulan Nabi Muhammad saw. 
yang telah menyampaikan wahyu Allah dan
ajaran agamanya, serta dengan penuh ketaatan
mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi
segala larangan-Nya ialah masuk surga, mereka
tidak akan dikeluarkan dari dalamnya dan tidak
akan dicabut dari mereka segala kenikmatan
yang ada buat selama-lamanya.
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• Allah tidak akan memikulkan
kewajiban kepada seseorang
melainkan sekedar kesanggupannya.

• Maka semua perintah dan larangan
Allah, tidak berat dan memberatkan, 
tetapi sesuai dengan amal-amal saleh
yang akan menjadikan seseorang
penghuni surga adalah mudah saja, 
tidak sulit dan tidak susah. 
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• Jelaslah bahwa agama Islam ini adalah
agama yang mudah mengerjakannya, 
bukanlah agama yang berat. 

• Mudah dikerjakan oleh laki-laki dan
perempuan, mudah dikerjakan muda
dan tua, dan mudah dikerjakan oleh
orang sehat dan orang sakit. Malahan
mudah dikerjakan oleh semua lapisan
masyarakat, di mana saja mereka
berada.
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Orang yang menghuni
surga mendapatkan

berbagai kenikmatan dan
kemulyaan
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 Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di
dalam dada mereka; mengalir di bawah mereka
sungai-sungai dan mereka berkata:` Segala puji bagi
Allah yang telah menunjuki kami kepada (syurga) ini. 
Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk
kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. 
Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, 
membawa kebenaran `. Dan diserukan kepada
mereka:` Itulah syurga yang diwariskan kepadamu, 
disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. `(QS. 
7:43)
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• Ayat ini menerangkan bagaimana
keadaan penghuni surga.

• Keadaan penghuni surga jauh
berbeda dengan keadaan orang
penghuni neraka, seperti siang
dan malam. Penghuni surga

tidak mempunyai rasa dendam
dan benci. 
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• Allah membuang rasa dendam dan
dengki itu dari dalam dada mereka. 
Allah menumbuhkan rasa berkasih-
kasihan, santun-menyantuni, rasa 
bergembira dan bersatu.

• Kebalikan dari penghuni neraka, 
mereka bermusuhan antara yang satu
dengan yang lain, tuntut-menuntut, 
tuduh-menuduh dan hina-
menghinakan.
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• Masuk surga itu akibat adanya amal saleh
yang didasari iman kepada Allah. Juga
karena adanya rahmat dari Allah. 

• Kalau rahmat dari Allah tidak ada, 
seseorang pun belum akan masuk surga. 
Surga suatu tempat kesenangan yang 
disediakan Allah bagi hamba-Nya yang 
beriman dan beramal saleh saja, tetapi bila
tidak ada rahmat Allah, tentu tidak akan
masuk surga. Sebab belumlah sebanding
amal saleh dengan nikmat surga itu.
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• Sabda Rasulullah saw.:

• قالواالجنةعملهأحدايدخللن قال؟هللارسولياأنتوال : : 
ورحمتهبفضلههللايتغمدنيأنإالأناوال

• Artinya:

• Amal perbuatan (seseorang) tidak akan
memasukkannya ke dalam surga. Mereka
(para sahabat) bertanya: "Apakah engkau juga
begitu ya Rasulullah?" Rasul menjawab: "Juga
saya begitu, kecuali kalau Allah memberikan
kepada saya rahmat dan karunia-Nya."

• (H.R Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

•
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Penduduk Surga Neraka Akan
Mendapatkan Balasannya

Masing-masing
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 Dan penghuni-penghuni syurga berseru kepada
penghuni-penghuni neraka (dengan mengatakan):` 
Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah
memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya
kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh
dengan sebenarnya apa (azab) yang Tuhan kamu
menjanjikannya (kepadamu)? `Mereka (penduduk
neraka) menjawab:` Betul `. Kemudian seorang
penyeru (malaikat) mengumumkan di antara kedua
golongan itu:` Kutukan Allah ditimpakan kepada
orang-orang yang zalim.(QS. 7:44)
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• Ayat ini menerangkan bahwa nanti di akhirat
akan terjadi pertanyaan penghuni surga
terhadap penghuni neraka. Hal ini terjadi, 
setelah penghuni surga telah menetap dalam
surga dan penghuni neraka sudah menetap
dalam neraka. Penghuni surga dengan segala
kenikmatan dan kesenangan yang 
diperolehnya dengan wajah berseri-seri
menghadapkan mukanya kepada penghuni
neraka yang sedang menderita azab karena
kedurhakaan dan kekafiran kepada Allah dan
kepada Rasulullah seraya berkata:
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• "Sesungguhnya kami telah memperoleh apa
yang dijanjikan Allah kepada kami yang 
disampaikan-Nya dengan perantaraan Rasul-
Nya. Kami telah memperoleh kesenangan, 
kemuliaan yang abadi yang tidak dapat kami
menceritakan bagaimana nikmatnya dalam
surga. Apakah kamu sudah memperoleh
azab dan siksaan?" Mereka menjawab: 
"Benar, kami sedang menerima azab
sebagaimana yang telah diancamkan kepada
kami dengan perantaaan Rasul-Nya."
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• Di tengah-tengah percakapan yang 
seperti itu, terdengarlah satu seruan
dari malaikat yang mengatakan: 
"Kutukan Allah terhadap orang yang 
zalim yang sudah menganiaya dirinya
sendiri yang tidak mau menerima
kasih sayang Allah semasa hidup di
dunia, yaitu memasuki surga yang 
sudah dijanjikan Allah."
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Diantara sebab seseorang
masuk neraka adalah

mereka menghalangi jalan
kebenaran
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• (Yaitu) orang-orang yang 
menghalang-halangi (manusia) 
dari jalan Allah dan menginginkan
agar jalan itu menjadi bengkok, 
dan mereka kafir kepada
kehidupan akhirat. `(QS. 7:45)
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• Ayat ini menjelaskan siapa yang 
dimaksud dengan orang-orang
yang zalim pada ayat di atas. 

• Yaitu orang-orang yang selalu
berusaha melarang diri atau pun 
orang lain untuk menuruti jalan
Allah sebagaimana yang telah
disampaikan Rasul Allah. 
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Melarang mengikuti ajaran-ajaran
agama yang benar untuk mencari
keridaan Allah. Berusaha
menyesatkan orang lain dari jalan
yang benar.

 Selain dari itu termasuk orang yang 
zalim ialah orang-orang yang 
berusaha agar ajaran-ajaran agama 
itu bengkok, kacau balau, tidak
menurut yang sebenarnya.
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 Cara yang lain lagi ialah dengan
menimbulkan segala macam keraguan dalam
agama, mereka mempersulit-sulit dengan
cara yang berlebih-lebihan untuk
mengerjakan agama. 

 Sehingga orang lambat-laun akan lari dari
agama. Sebenarnya orang-orang yang zalim
itu termasuk orang-orang yang tak percaya
kepada akhirat. Mereka tidak percaya
datangnya hari kiamat, tidak percaya
dengan hari pembalasan dan lain-lain .
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KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN



KESIMPULAN
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1. Orang kafir diseru untuk masuk neraka

2. Penduduk neraka saling menyalahkan antar satu dengan yang lain

3. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tidak akan dibukakan
pintu langit

4. Penduduk neraka mendapatkan siksaan serba api

5. Allah tidak membebani ummat manusia melebihi kesanggupannya

6. Orang yang masuk surga akan mendapatkan kenikmatan dan
kemulyaan

7. Penduduk surga dan neraka akan mendapatkan balasannya masing-
masing

8. Diantara yang menyebabkan seseorang masuk neraka adalah
menghalangi jalan kebenaran
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