
CINTA SAMPAI SURGA 

Dalam salah satu rekaman kajian yang berjudul “Buhul Cinta” yang 

disampaikan oleh Al Ustadz Al Fadhil Armen Halim Naro rohimahulloh , pada 

saat beliau menjawab pertanyaan terakhir yang diajukan oleh hadirin yang 

hadir, beliau mengungkapkan bahwa jika orang-orang Kufar memiliki 

ungkapan “cinta sampai mati” maka kaum Muslimin seharusnya memiliki 

ungkapan “cinta sampai surga”. Bagaimana tidak seorang sepasang kekasih 

yang telah menjalin cinta melalui ikatan yang suci, yakni pernikahan ketika 

mereka saling mencintai karena Allah � dan keduanya pun dalam 

kehidupannya menjalankan ketaatan kepada Allah �, maka kelak Allah � 

akan mengumpulkan bersama istrinya di jannahnya. Begitu juga anggota 

keluarganya lainnya, yang mana mereka sewaktu di dunia juga menjalankan 

ketaatan kepada Allah �, baik orang tuanya, anak-anaknya maupun 

saudara-saudaranya. 

Al Ustadz menyampaikan dalil dalam permasalahan ini dari Firman 

Allah � dan berikut akan kami sebutkan beserta keterangan ulama dalam 

menafisrkan ayat tersebut. Allah � berfirman : 
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“(yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang 

saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat 

masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu”. (QS. Ar-Ra’du (13) : 23) 

Imam Ibnu Katsir dalam “Tafsirnya” berkata :  

4+5 ���.� 6�� �7�89$ ��.: �� ";��< 6�=>"� ?;���>"� �@ �= A�� B���- )�C" �� D6��EF" GHI- ���.$ ?�7 J9 K�L 
4:G% )�'M NM>" OL )�'M ?P�>" �� QR S.H�% T-U- P�>" � ?KI�'M 0� �V���I�" �� W" ?���X9L� �+1 B�Y O�Z% : }

����U]-"�� "�����! �����I�Z�8�%"�� �I��&'�(���� 	
��̂ �_�� ���,H�̀ ,-�$ ������ �����I��&'�( ����� ���=����I�-�$ ���� �������+� ���� a;�b�c d0�1 2e�G��" ��+�� �f�X�1 g6�=�'  {
]'�j-" :21[ 

“Allah � menyatukan kaum Mukminin dengan orang-orang yang dicintainya dari 

kalangan orang tuanya, istrinya dan anak-anaknya yang sholih yang beriman yang Allah 

� masukkan kedalam Jannah-Nya, untuk menyejukkan pandangan matanya, sampai 

Allah � mengangkat derajat mereka dari semula tingkat bawah menuju tingkatan yang 

atas tanpa mengurangi derajat orang yang tinggi tingkatannya tersebut. Semua ini 

adalah nikmat dan kebaikan yang Allah � anugerahkan, sebagaimana Firman-Nya � : 

{“Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam 

keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi 



sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang 

dikerjakannya”}(QS. Ath-Thuur (52) : 21)”. 

Syaikh ‘Athiyah Shoqor dalam “Fatawa Al Azhar” pada edisi Mei 1997 

menjawab pertanyaan sebagai berikut : 
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Soal : “Apakah kehidupan seseorang itu sendirian, ketika ia masuk kedalam Jannah 

atau ia hidup bersama dengan keluarganya, teman-temannya dan orang-orang yang 

dicintainya”? 

Jawab : “Allah � berfirman : {Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), 

mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: 



Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka 

itulah teman yang sebaik-baiknya} (QS. An Nisaa’ : 69), {(yaitu) syurga 'Adn yang mereka 

masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-

isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari 

semua pintu;  (sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum. Maka alangkah 

baiknya tempat kesudahan itu} (QS. Ar-Ra’du : 23-24)”, {Dan orang-oranng yang beriman, 

dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu 

mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-

tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya } (QS. Ath-Thuur : 21) dan 

{Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).  

Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-

dipan} (QS. Yasiin : 55-56). 

Dalam hadits Muttafaq ‘Alaih bahwa seorang laki-laki berkata : “Ya Rasulullah, apa 

pendapat engkau tentang seorang laki-laki yang mencintai suatu kaum, namun ia tidak 

sanggup menyamainya, maka Nabi � bersabda, seseorang bersama dengan orang yang 

dicintainya”. Nash-nash ini menunjukkan bahwa seorang Mukmin jika Allah � 

memuliakannya dengan memasukkannya kedalam Jannah, tidaklah terhalangi baginya 

untuk bersenang-senang dengan makan, minuman dan kelezatan lainnya secara 

kebiasan atau maknawi. Diantara kenikmatan tersebut adalah bertemu dan saling 

mengenali sahabat-sahabatnya, juga berkumpul bersama keluarganya baik istrinya dan 

anaknya, sampai pun jika kedudukan mereka bertingkat-tingkat dan saling berjauhan, 

maka Allah � akan menjadikan mereka bersatu dan hal ini tidak ada kesulitan bagi 

Allah � yang memiliki kemampuan. 

Imam Thobrani dan selainnya meriwayatkan hadits dengan sanad Laa ba’sa bih bahwa 

seseorang berkata kepada Nabi �, ‘Sesunggahnya engkau adalah orang yang paling 

aku cintai lebih dari jiwaku dan anakku, tidaklah aku berada di rumah, kecuali aku 

selalu mengingatmu, tidaklah aku bisa sabar hingga ingin segera menemuimu, jika aku 

mengingat kematianku dan kematianmu, aku tahu bahwa engkau jika masuk Jannah, 

engkau akan diangkat bersama kalangan para Nabi �. Adapun aku jika masuk jannah, 

aku khawatir tidak akan melihatmu, maka Allah � menurunkan ayat : { Dan barangsiapa 

yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang 

dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin} samapi akhir ayat.  

Dalam riwayat dari Ibnu Abbas � ia berkata, “sesungguhnya Allah mengangkat derajat 

Mukmin dan yang bersamanya (dari kalangan keluarganya) didalam jannah, sekalipun 

mereka derajatnya dibawahnya, hal ini sebagai penyejuk matanya’. Lalu Beliau 

membaca ayat : { Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti 

mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka }. Abu Ja’far An 



Nuhaas berkata, hadits ini mengisyaratkan secara marfu’ kepada Nabi �, karena tidak 

mungkin diucapkan kecuali berasal dari Beliau �. 

Namun manusia nanti tetap dibangkitkan dan bertanggung jawab masing-masing 

dengan amalannya, tidak akan bisa membantu amalan orang tua kepada anaknya dan 

anak kepada orang tuanya, hari dimana seseorang lari dari saudaranya, bapaknya, 

ibunya, istrinya dan keturunannya, pada hari itu masing-masing orang sibuk dengan 

urusannya sendiri-sendiri. Pengumpulan bersama keluarganya nanti di Jannah adalah 

terjadi setelah hisab, setelah dipastikan bahwa seorang Mukmin tersebut masuk 

kedalam Jannah, kemudian baru ia akan mendapatkan kesempurnaan nikmat untuk 

bertemu dengan kekasihnya saudaranya, mereka saling berhadap-hadapan di dipan-

dipan, maka beramalah agar menjadi ahli surga dan pilihlan teman-teman yang baik, 

karena seseorang dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Orang-orang yang 

saling mencintainya karena Allah �, akan mendapatkan lindungan-Nya pada hari tidak 

ada naungan, kecuali naungan Allah �. Sesungguhnya ini adalah keberuntungan yang 

sangat besar, karena permasalahan seperti ini beramalah orang-orang yang beramal”. 

 

Akhirnya kita berharap semoga Allah � memasukkan kita kedalam 

Jannahnya dan digabungkan dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita 

cintai, sehingga cinta seorang Muslim kepada pasangannya adalah cinta 

sampai surga didalam ketaatan kepada Allah �. Amiin Ya Robbaal ‘Alamin. 


