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Hukum Membuat Ilustrasi Hari Kiamat
Tidak Boleh Membuat Ilustrasi Hari Kiamat?
Bolehkah membuat ilustrasi utk menggambarkan kondisi kiamat, seperti sirat, timbangan amal,
hari kebangkitan, termasuk surga dan neraka?
Jawab:
Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,
Allah banyak bercerita tentang hari kiamat dalam al-Quran, demikian pula Nabi Shallallahu
‘alaihi wa sallam dalam hadisnya. Namun Allah merahasiakan hakekat sejatinya. Allah tidak
pernah menampakkan surga dan neraka atau kejadian di hari kiamat kepada para hamba-Nya.
Selain para utusan-Nya yang mendapatkan izin dari-Nya.
Tentang rahasia surga, Allah berfirman,
َﻓََﻼ ﺗَﻌْﻠَﻢُ ﻧَﻔْﺲٌ ﻣﱠﺎ ﺃُﺧْﻔِﻲَ ﻟَﻬُﻢ ﻣﱢﻦ ﻗُﺮﱠﺓِ ﺃَﻋْﻴُﻦٍ ﺟَﺰَﺍﺀ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥ
“Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai
balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan.” (QS. As-Sajdah: 17).
Dalam hadis dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam
pernah berkhutbah. Diantara penggalan khutbah, beliau menyatakan,
 ﻓَﻠَﻢْ ﺃَﺭَ ﻛَﺎﻟﻴَﻮْﻡِ ﻣَﻨْﻈَﺮًﺍ ﻗَﻂﱡ،َ ﻭَﺭَﺃَﻳْﺖُ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭ، ﻭَﻟَﻮْ ﺃَﺧَﺬْﺗُﻪُ َﻷَﻛَﻠْﺘُﻢْ ﻣِﻨْﻪُ ﻣَﺎ ﺑَﻘِﻴَﺖِ ﺍﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ، ﻓَﺘَﻨَﺎﻭَﻟْﺖُ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻋُﻨْﻘُﻮﺩًﺍ،َ ﺃَﻭْ ﺃُﺭِﻳﺖُ ﺍﻟﺠَﻨﱠﺔ،َﺇِﻧﱢﻲ ﺭَﺃَﻳْﺖُ ﺍﻟﺠَﻨﱠﺔ
“Sesungguhnya aku telah melihat surga dan aku tadi berupaya meraih setandan buah-buahan
darinya. Seandainya kamu mendapatkannya dan memakannya, niscaya kamu (tidak butuh lagi
makanan) di dunia. Kemudian aku melihat neraka dan belum pernah aku melihat pemandangan
yang ngerinya seperti itu….” (HR. Bukhari 5197 dan Muslim 907)
Dalam riwayat lain, dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda,
“Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala memiliki malaikat-malaikat yang berkelana di jalanjalan mencari ahli dzikir. Jika mereka telah mendapatkan sekelompok orang yang berdzikir
kepada Allah, mereka duduk bersama dengan orang-orang yang berdzikir. Mereka mengajak
malaikat lainnya: “Kemarilah datangi kebutuhan kalian”.
Maka para malaikat mengelilingi orang-orang yang berdzikir dengan sayap mereka hingga
langit dunia. Kemudian Allah -Azza wa Jalla- bertanya kepada mereka, sedangkan Dia lebih
mengetahui daripada mereka,
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“Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaKu?”
Para malaikat menjawab, “Mereka mensucikan-Mu (mengucapkan tasbih), mereka
membesarkan-Mu (mengucapkan takbir), mereka memuji-Mu (mengucapkan Alhamdulillah),
mereka mengagungkan-Mu.”
Allah bertanya, “Apakah mereka melihatKu?”
Mereka menjawab, “Tidak, demi Alah, mereka tidak melihatMu”.
Allah berkata, “Bagaimana seandainya mereka melihatKu?”
Mereka menjawab, “Seandainya mereka melihat-Mu, tentulah ibadah mereka menjadi lebih
kuat kepada-Mu, lebih mengagungkan-Mu, lebih mensucikan-Mu”.
Allah berkata, “Lalu, apakah yang mereka minta kepadaKu?”
Mereka menjawab, “Mereka minta surga kepadaMu”.
Allah bertanya, “Apakah mereka melihatnya?”
Mereka menjawab, “Tidak, demi Alah, Wahai Rabb, mereka tidak melihatnya”.
Allah berkata, “Bagaimana seandainya mereka melihatnya?”
Mereka menjawab, “Seandainya mereka melihatnya, tentulah mereka menjadi lebih semangat
dan lebih banyak meminta serta lebih besar keinginan”.
Allah berkata: “Lalu, dari apakah mereka minta perlindungan kepadaKu?”
Mereka menjawab, “Mereka minta perlindungan dari neraka kepadaMu”.
Allah bertanya, “Apakah mereka melihatnya?”
Mereka menjawab, “Tidak, demi Allah, wahai Rabb, Mereka tidak melihatnya.”
Allah berkata, “Bagaimana seandainya mereka melihatnya?”
Mereka menjawab, “Seandainya mereka melihatnya, tentulah mereka menjadi lebih menjauhi
dan lebih besar rasa takut (terhadap neraka)”.
Allah berkata, “Aku bersaksi di hadapan kalian, bahwa Aku telah mengampuni mereka”.
(HR. al-Bukhari 6458 dan Muslim 2686)
Kehebatan akhirat bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia.
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Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Allah berfirman,
ٍ ﻭَﻻَ ﺧَﻄَﺮَ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﻠْﺐِ ﺑَﺸَﺮ،ْ ﻭَﻻَ ﺃُﺫُﻥٌ ﺳَﻤِﻌَﺖ،ْﺃَﻋْﺪَﺩْﺕُ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻱ ﺍﻟﺼﱠﺎﻟِﺤِﻴﻦَ ﻣَﺎ ﻻَ ﻋَﻴْﻦٌ ﺭَﺃَﺕ
“Aku sediakan untuk para hamba-Ku yang saleh, janji indah yang belum pernah dilihat oleh
mata, belum didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam batin manusia.” (HR.
Bukhari 3244).
Allah hanya menceritakan, namun bentuknya tidak ditampakkan. Agar menjadi ujian keimanan
bagi para hamba. Karena itulah, para ulama melarang membuat ilustrasi kejadian hari kiamat.
Apapun bentuknya. Baik kejadian kebangkitan, proses hisab, shirat yang membentang di atas
neraka, timbangan (mizan), termasuk surga dan neraka. Ada beberapa alasan yang mendasari
itu,
[1] Semua kejadian di hari kiamat tidak bisa dibayangkan manusia.
[2] Ilustrasi yang digambarkan, bisa dipastikan dusta, sangat jauh dari aslinya.
[3] Akan hilang kewibawaan akhirat di mata manusia.
[4] Orang ceroboh bisa lebih nekat dalam membayangkan akhirat.
Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang kasus orang membuat gambar kebun sebagai
ilustrasi surga atau ilustrasi nyala api seolah itu neraka. Jawab beliau,
: ﻓََﻼ ﺗَﻌْﻠَﻢُ ﻧَﻔْﺲٌ ﻣﱠﺎ ﺃُﺧْﻔِﻲَ ﻟَﻬُﻢ ﻣﱢﻦ ﻗُﺮﱠﺓِ ﺃَﻋْﻴُﻦٍ ﺟَﺰَﺍﺀ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ }ﺍﻟﺴﺠﺪﺓ: ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ،ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ؛ ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ
 ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ.{17
Semacam ini tidak boleh dilakukan. Karena kita tidak mengetahui hakekat dari semua itu.
seperti yang Allah firmankan, (yang artinya), “Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat
yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka
kerjakan.” (QS. As-Sajdah: 17). Dan seperti apa neraka juga tidak diketahui.
Lalu beliau melanjutkan,
 ﻭﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻵﻥ ﺑﺪؤﻭﺍ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺣﺮﺍﻡ،ﻓﻬﻞ ﺃﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ؟ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻳﺠﻌﻠﻮﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻷﺧﺮﻭﻳﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﺣﺴﻴﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ
Adakah orang yang bisa membuat gambar neraka? Tidak ada satupun yang mampu. Karena
itu, sampaikan bahwa orang yang melakukan tindakan semacam ini bahwa itu haram. Meskipun
sangat disayangkan, banyak masyarakat saat ini mereka menjadikan fenomena akhirat seperti
kejadian terindera yang bisa disaksikan. (Liqa’at Bab al-Maftuh, volume 222, no. 22)
Keterangan lain pernah disampaikan Syaikh Abdurrahman al-Barrak,
، ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺒﻌﺚ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ:ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭﻫﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ! ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
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 ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺰﻉ ﻭﺻﻌﻖ ﻭﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻫﻮﺍﻝ،ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺒﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭ
Hakekat dari perkara ghaib baik di masa silam, di masa sekarang, maupun di masa mendatang,
tidak mungkin untuk dibayangkan, apalagi digambar! Termasuk kondisi kiamat, seperti hari
berbangkit, as-Shirat, Mizan, seperti kejadian sebelumnya seperti tiupan sangkakala, kejadian
kehancuran besar dan semua perubahan di aats maupun di bawah, dan suasana luar biasa
yang mengiringinya.
Demikian. Allahu a’lam.
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