
 1

ijk  

Bapak-anak isteri dan cucu2nya Yang 
sholeh kumpul di surga 

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا محمد 
 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.النبي األمي وعلى آله وصحبه أجمعين
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(yaitu) surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama 
dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya 
dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-
tempat mereka dari semua pintu; (QS Arra’du/13:23) 
 
(sambil mengucapkan): "Salamun `alaikum bima shabartum". {1} Maka 
alangkah baiknya tempat kesudahan itu. (QS Arra’du/13:24) 

{1}Artinya: keselamatan atasmu berkat kesabaranmu 

Yang tidak sholeh kocar kacir 
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pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari 
istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai 
urusan yang cukup menyibukkannya. (QS ‘Abasa/80:34-37) 
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(yaitu) surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama 
dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya 
dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-
tempat mereka dari semua pintu; (QS Arra’du/13:23) 
 
 
Dalam ayat ini Allah swt. menerangkan, bahwa yang akan memperoleh 
kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak bukan hanya semata-mata yang 
memiliki sifat tersebut itu, melainkan juga orang-orang yang saleh di antara 
ibu-ibu dan nenek moyang mereka, demikian pula istri dan keturunan 
mereka yang terdekat. Mereka ini pun akan turut pula merasakan 
kebahagiaan dan kesejahteraan itu selama mereka tidak kehilangan hak 
untuk memperoleh rahmat Allah, misalnya karena kekafiran dan 
kemusyrikan kepada Allah, maka mereka tak akan dapat menikmati pula 
kebahagiaan dan kesejahteraan itu, baik di dunia maupun di akhirat kelak. 
Dalam hubungan ini Rasulullah saw. pernah bersabda kepada putrinya 
Fatimah Zahrah sebagai berikut:  

 
 

  ي عنك من اهللا شيئاسليني من مالي ما شئت ال أغن: يا فاطمة بنت محمد
 

Artinya:  
Wahai Fatimah putri Muhammad! Mintalah dari hartaku apa yang kau inginkan 
(maksudnya) karena aku sekali tidak akan dapat menolongmu dari kemurkaan Allah 
(bila engkau sendiri tak mempunyai amal kebajikan)  
(H.R. Ad Darimi)  
Di dalam Alquran Allah telah menegaskan pula sebagai berikut:  

 َيْوَم َلا َيْنَفُع َماٌل َوَلا َبُنوَن ِإلَّا َمْن َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم 
Artinya:  
(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang 
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menghadap Allah dengan hati yang bersih.  
(Q.S. Asy Syu'ara: 88, 89)  
Orang-orang berakal yang tersebut di atas akan ditempatkan Allah kelak 
dalam surga-Nya, dan mereka di sana duduk berhadap-hadapan di atas balai-
balai yang indah disertai orang-orang yang mereka cintai, yaitu nenek 
moyang, kaum keluarga serta anak-anak mereka, yakni orang-orang yang 
patut masuk surga dari kalangan orang-orang yang saleh agar hati mereka 
menjadi senang dan bahagia.  
Hal itu merupakan rahmat dan kebaikan Allah swt. kepada mereka. Selain 
itu pada malaikat datang kepada mereka dari segala penjuru untuk 
memberikan ucapan selamat atas keberuntungan yang telah mereka peroleh, 
yaitu masuk surga dan berdiam dalam rumah yang diliputi kesejahteraan, 
berdekatan dengan para Nabi dan Rasul dan orang-orang yang mengakui 
kebenaran agama Allah. 
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(sambil mengucapkan): "Salamun `alaikum bima shabartum". {1} Maka 
alangkah baiknya tempat kesudahan itu. (QS Arra’du/13:24) 

{1}Artinya: keselamatan atasmu berkat kesabaranmu 

 
Dalam ayat ini disebutkan bahwa para malaikat itu datang kepada 
mereka yang berada di surga itu sambil mengucapkan salam: 
"Semoga kamu aman dari segala hal yang tidak diinginkan dan 
segala yang ditakuti yang senantiasa merusak orang-orang selain 
kamu. Keberuntungan ini kamu peroleh berkat kesabaran dan 
kesengsaraan yang kamu alami selama menjalani kehidupan di 
dunia."  
Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Nabi saw. dulunya sering datang ke 
makam para syuhada pada setiap permulaan tahun, di sana beliau 
membaca ayat tersebut. Hal semacam itu dilakukan pula oleh Abu 
Bakar, Umar dan Usman r.a. 
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pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, 
dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu 
mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. (QS ‘Abasa/80:34-
37) 
 
Pada hari ketika manusia lari menjauhkan diri dari saudaranya, dari ibu dan 
bapaknya, dari istri dan anaknya. Pada hari ketika manusia lari menjauhkan diri 
dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya. 
 
Setiap orang dari mereka pada Hari Kiamat yang dahsyat itu mempunyai urusan 
masing-masing yang cukup menyibukkannya sehingga tidak sempat 
memperhatikan orang lain.  
Ketika mereka masih di dunia saling memberikan pertolongan sampai menebus 
dengan harta bilamana diperlukan, apalagi jika bersangkutan dengan 
keselamatan anak-anaknya sendiri yang akan meneruskan generasinya yang 
akan datang atau mengenai kehormatan istrinya, orang yang paling dekat dan 
paling setia kepadanya.  
Akan tetapi pada hari akhirat nanti, tidak ada kesempatan lagi untuk 
memperhatikan anggota-anggota keluarganya itu karena kedahsyatan pada Hari 
Kiamat yang sangat menyibukkan itu.  
Pada hari itu manusia terbagi dua golongan: yang bahagia dan yang celaka, dan 
terhadap golongan yang pertama dinyatakan dalam ayat berikutnya. 
 

واهللا أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب،  فتبارك اهللا رب العالمين،  حسبنا اهللا ونعم الوآيل نعم 
المولى ونعم النصير وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد 

ـَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا ُسْبَح .المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين
 َيِصُفوَن َوَسَلـٌم َعَلى اْلُمْرَسِليَن َواْلَحْمُد للَِّه َرّب اْلَعـَلِميَن

Semoga bermanfaat . 
Salam, 

  و رحمته الفقير الى اهللا

Achmad Muzammil 
 الفقير الى   عفو ربه و مغفرته و رحمته و رضوانه

  وجميع المسلميناحمد مزمل  و اهله


