243974 - Diantara Macam Kekufuran Adalah Kufur Keraguan
Pertanyaan

Apakah seseorang akan diazab orang yang ragu di dunia disebabkan hadits ini, atau dia mati
dalam kondisi kekufuran? Ketika mereka masuk ke dalam kuburan, akan terlihat sebagian apa
yang mereka ragukan ketika dua malaikat datang dan menanyakan masing-masing (Bagaimana
anda? dia menjawa,”Saya tidak tahu. Dikatakan kepadanya, “Siapa orang ini? Dia menjawab,
“Saya mendengar orang mengatakan, maka saya katakan. Maka dibentangkan baginya ke arah
surga. Dan dia melihat keindahan di dalamnya. Dikatakan kepadanya,”Lihatlah apa yang Allah
palingkan darinya. Kemudian dibentangkan baginya tempat ke arah neraka. Dan dia melihat dapat
memecah sebagian dengan sebagian lainnya. Dikatakan kepadanya, “Ini tempat tinggalmu karena
keraguan anda, dan anda mati atasnya. Dan nanti insyaallah akan dibangkitkan seperti itu.” HR.
Ibnu Majah.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah
Siapa yang ragu terhadap Allah, Malaikat, para Rasul, kebangkitan, surga, neraka atau sesuatu
yang disampaikan berita dari Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa sallam. Maka dia kaﬁr.
Allah Ta’ala berﬁrman:
( ﺎﻨْﻬا ﻣﺮﺟِﺪَنﱠ ﺧَﻴ ِﺑ رَﻟ اتدِد رﻦﻟَﺌﺔً وﻤﺔَ ﻗَﺎﺋﺎﻋ اﻟﺴﻇُﻦﺎ اﻣﺪًا * وﺑ اﺬِهنْ ﺗَﺒِﻴﺪَ ﻫ اﻇُﻦﺎ ا ﻣ ﻗَﺎلﻪﻨَﻔْﺴ ﻟﻢ ﻇَﺎﻟﻮﻫ وﻨﱠﺘَﻪ ﺟﺧَﻞدو
37 – 35 /ﻬﻒ( اﻟًﺟاكَ رﻮ ﺳ ﺛُﻢ ﻧُﻄْﻔَﺔﻦ ﻣابٍ ﺛُﻢ ﺗُﺮﻦ ﺑِﺎﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻘَﻚَ ﻣتﻔَﺮﻛ اهﺎوِرﺤ ﻳﻮﻫ وﻪﺒﺎﺣ ﺻ ﻟَﻪﺎ * ﻗَﺎلﻨْﻘَﻠَﺒ ﻣ.
“Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata: "Aku kira
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kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang,
dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali
yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu." Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya: "Apakah kamu kaﬁr kepada (Tuhan) yang menciptakan
kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang
sempurna?.” QS. Al-Kahﬁ: 35-37.
Diriwayatkan Muslim, (27) dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam
bersabda:
(َﻨﱠﺔ اﻟْﺠﺧَﻞ د ا،ﺎﻴﻬِﻤ ﺷَﺎكٍّ ﻓﺮﺪٌ ﻏَﻴﺒﺎ ﻋ ﺑِﻬِﻤﻪ اﻟَﻠْﻘ ﻳ ، ﻪ اﻟﻮلﺳ رّﻧا و،ﻪ اﻟ اﻟَﻪ ا ْنﺪُ اﺷْﻬا
“Saya bersaksi bahwa tiada tuhan yang patut disembah melainkan Allah dan saya adalah utusan
Allah. tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan (dua kalimat tersebut) tanpa ada keraguan,
kecuali (Allah) akan masukkan surga.
Diriwayatkan Bukhori, (86) dan Muslim, (905) dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda:
( ،ِ ﻪ اﻟﻮلﺳﺪٌ رﻤﺤ ﻣﻮ ﻫ:ﻘُﻮل ﻓَﻴﻦﻮﻗوِ اﻟﻤ اﻦﻣﻮﺎ اﻟﻤﻣ ؟ ﻓَﺎﻞﺟﺬَا اﻟﺮﻚَ ﺑِﻬﻠْﻤﺎ ﻋ ﻣ: ﻘَﺎل ﻳ، ﻢﻮرِﻛ ﻗُﺒ ﺗُﻔْﺘَﻨُﻮنَ ﻓﻢﻧﱠ ا:َﻟ اوﺣا
ِو اﻖﻨَﺎﻓﺎ اﻟﻤﻣا و، ﻨًﺎ ﺑِﻪﻮﻗ ﻟَﻤﻨْﺖنْ ﻛﻨَﺎ اﻤﻠﺎ ﻗَﺪْ ﻋﺤﺎﻟ ﺻ ﻧَﻢ:ﻘَﺎل ﻓَﻴ،ﺛًﺎﺪٌ ﺛَﻼﻤﺤ ﻣﻮ ﻫ،ﻨَﺎﻌاﺗﱠﺒﻨَﺎ وﺒﺟ ﻓَﺎ، ﺪَىاﻟﻬِﻨَﺎتِ وﻴﻧَﺎ ﺑِﺎﻟْﺒﺎءﺟ
ﺎ ﻓَﻘُﻠْﺘُﻪﯩﻘُﻮﻟُﻮنَ ﺷَﻴ ﻳ اﻟﻨﱠﺎسﺖﻌﻤ ﺳ،رِيد ا ﻻ:ﻘُﻮل ﻓَﻴﺗَﺎبﺮ) اﻟﻤ
“Sesungguhnya kamu semua akan diuji dalam kuburan. Dikatakan, “Apa pengetahuan anda
tentang orang ini? Kalau orang mukmin atau orang yang yakin akan menjawab, “Dia adalah
Muhammad seorang utusan. Allah memberikan wahyu kepadanya. Datang kepada kami dengan
penjelasan dan petunjuk. Maka kami menjawab dan mengikutinya. Dia adalah Muhammad tiga
kali. Dikatakan, “Tidurlah dengan tenang, kami telah mengetahui bahwa anda termasuk orang
yang meyakininya. Sementara orang munaﬁk atau orang yang ragu dia akan menjawab, “Saya
tidak tahu. Saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka saya ikut mengatakannya.
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Syekh Abdul Aziz Ar-Rojihi haﬁdhahullah mengatakan, “Seseorang dihukumi kaﬁr dengan
keraguannya. Kalau dia ragu akan Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Surga atau neraka. Seraya dia
mengatakan, “Saya tidak mengetahui apa ada surga atau tidak ada surga. Apa ada neraka atau
tidak ada neraka? Dihukumi kaﬁr dengan keraguan semacam ini.” Selesai
https://saaid.net/Minute/m51.htm
Dari situ maksud dari apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, (4268) dari Abu Hurairah dari Nabi
sallallahu alaihi wa sallam bersabda:
( ﻞﺟ اﻟﺮﻠَﺲﺠﻳ ) و:  ( اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻓﻴﻪ... ٍﻮفﺸْﻌ ﻣ و، ﻓَﺰِعﺮ ﻏَﻴ،ﺮِه ﻗَﺒ ﻓﺢﺎﻟ اﻟﺼﻞﺟ اﻟﺮﻠَﺲﺠ ﻓَﻴ،ِﺮ اﻟْﻘَﺒَﻟ اﻴﺮﺼ ﻳِﺖﻴنﱠ اﻟْﻤا
َﻘُﻮﻟُﻮن ﻳ اﻟﻨﱠﺎسﺖﻌﻤ ﺳ:ﻘُﻮل؟ ﻓَﻴﻞﺟﺬَا اﻟﺮﺎ ﻫ ﻣ: ﻟَﻪﻘَﺎل ﻓَﻴ،رِيد ا :ﻘُﻮل؟ ﻓَﻴﻨْﺖ ﻛﻴﻢ ﻓ: ﻟَﻪﻘَﺎل ﻓَﻴ،ﻮﻓًﺎﺸْﻌﺎ ﻣ ﻓَﺰِﻋ،ﺮِه ﻗَﺒ ﻓﻮءاﻟﺴ
ﻞﺒﺔٌ ﻗﺟ ﻓُﺮ ﻟَﻪجﻔْﺮ ﻳ ﺛُﻢ، َﻨْﻚ ﻋﻪ اﻟفﺮﺎ ﺻ ﻣَﻟ ا اﻧْﻈُﺮ: ﻟَﻪﻘَﺎل ﻓَﻴ،ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻣﺎ وﻬﺗﺮ زَﻫَﻟ اﻨْﻈُﺮ ﻓَﻴ،ﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻞﺒ ﻗ ﻟَﻪجﻔْﺮ ﻓَﻴ، ﻓَﻘُﻠْﺘُﻪ،ﻗَﻮ
( َﺎﻟ ﺗَﻌﻪ اﻟنْ ﺷَﺎء ا،ﺚﻌ ﺗُﺒﻪﻠَﻴﻋ و،ﺖ ﻣﻪﻠَﻴﻋ و،ﻨْﺖ اﻟﺸﱠﻚِّ ﻛَﻠ ﻋ، َﺪُكﻘْﻌﺬَا ﻣ ﻫ:  ﻟَﻪﻘَﺎل ﻓَﻴ،ﺎﻀﻌﺎ ﺑﻬﻀﻌ ﺑﻢﻄﺤ ﻳ،ﺎﻬﻟَﻴ اﻨْﻈُﺮ ﻓَﻴ،ِاﻟﻨﱠﺎر
 " ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓ " وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ.
“Sesungguhan mayit diantarkan ke kuburan. Maka orang sholeh didudukkan di kuburannya tanpa
ketakutan dan kegelisahan … alhadits di dalamnya ada teks (Maka orang jelek didudukkan di
kuburannya dalam kondisi takut dan gelisah. Dikatakan kepadanya, “Bagaimana kondisi anda? dia
menjawab, “Saya tidak tahu. Dikatakan kepadanya, “Siapakah orang ini? Dia menjawab, “Saya
mendengar orang-orang mengatakan suatu perkataan. Maka saya ikut mengatakannya. Maka
dibentangkan baginya arah ke surga dan dia melihat keindahan yang ada di dalamnya. Dikatakan
kepadanya, “Lihatlah ke sesuatu dimana Allah palingkan anda darinya. Kemudian dibentangkan
baginya lorong ke arah neraka. Dan dia melihatnya, sebagian menghancurkan sebagian lainnya.
Dikatakan kepadanya,”Ini adalah tempatmu. Karena keraguanmu, dan atasnya kamu meninggal,
dan dengannya anda dibangkitkan insyaallah.” Dinyatakan shoheh oleh Albani di ‘Shoheh Ibnu
Majah.
Sindi rahimahullah mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa siapa yang dalam keyakinan di
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dunia dan meninggal seperti kebiasaannya. Begitu juga dari sisi keraguan.” Selesai dari ‘Hasyiyah
Sindi ‘Ala Ibni Majah. (2/568).
Siapa yang ragu diantara pokok keimanan, dan dia mati dalam kondisi ragu, maka dia kaﬁr kekal
di neraka. Allah tidak menerima dari hamba-Nya kecuali dengan penuh keyakinan.”
Wallahu a’lam .
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