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Keajaiban Surga 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  

 

Segala puji hanya milik Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, 
memohon pertolongan, dan memohon ampunan-Nya, dan kami mohon 
perlindungan kepada Allah dari kejahatan jiwa dan keburukan amal. 
Orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang dapat 
menyesatkannya, dan orang yang telah disesatkan-Nya, tidak ada yang 
dapat memberikan petunjuk kepadanya.  

Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah. Dia-lah Yang 
Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-
Nya. 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym ⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑÎ= ó¡•Β   

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-
benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati 
melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Ali ‘Imraan [3]: 
102) 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ t,n= yz uρ $ pκ÷]ÏΒ 

$ yγ y_ ÷ρ y— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% y Í̀‘ #ZÏWx. [™!$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# “ Ï% ©!$# tβθä9u™!$ |¡ s? ⎯Ïµ Î/ 

tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪     

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya, kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu.” (QS. an-Nisaa` [4]: 1) 
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$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪   ôxÎ= óÁ ãƒ öΝä3s9 

ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·— öθ sù 

$ ¸ϑŠ Ïàtã ∩∠⊇∪     

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 
dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki 
bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. 
Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya 
ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. al-Ahzaab [33]: 
70-71) 

Amma ba’du … 

Sungguh, sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah (al-Qur`an) dan 
sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Saw., seburuk-
buruk perkara adalah membuat hal baru yang tidak bersumber dari al-
Qur`an dan sunnah, dan setiap perkara yang baru itu adalah bid’ah, setiap 
bid’ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. 

Wahai kaum muslimin... 

Sesungguhnya Allah Swt. telah menyediakan surga sebagai tempat 
tinggal bagi manusia yang mendapat kemurahan-Nya, Allah juga 
menjadikan surga sebagai balasan bagi manusia yang senantiasa 
melakukan kebaikan dan menjalankan ketaatan kepada-Nya. Dia-lah yang 
menciptakan surga ‘Adn dengan tangan-Nya sendiri (kekuasaan-Nya). Dia-
lah yang memasukkan para hamba-Nya ke dalam surga tanpa hisab. Dia-
lah Yang Maha Mulia, Maha Pemberi anugerah, Maha Suci dan Tinggi. 
Terkadang, jiwa kita terlalu sibuk dengan mengejar materi dunia hingga 
melupakan balasan yang telah disiapkan oleh Allah. Sehingga hal itu 
menyebabkan minimnya amal kita dan tidak mampu mencurahkan 
kemampuan kita untuk mengerjakannya. Seandainya manusia itu selalu 
mengingat akan apa yang telah disiapkan Allah bagi mereka, kemudian 
meluruskan niatnya, ikhlas karena Allah, dan mengerjakan ketaatan, 
niscaya amal-amal mereka akan berlipat ganda, dan hanya sedikit saja 
mereka terpengaruh dengan masalah keduniaan. Mereka bakal menjadikan 
dunia sebagai bekal laksana seorang yang sedang melaksanakan perjalanan 
jauh, hingga amal-amal mereka digunakan untuk bekal menuju alam 
akhirat. Seorang muslim membutuhkan masa dari waktu ke waktu untuk 
menyegarkan kembali ingatannya terhadap akhirat, dan mengingatkannya 
terhadap surga dan neraka. Allah menjadikan surga serta menceritakan 
segala kenikmatan yang ada di dalamnya tidak lain hanyalah untuk 
mengantarkan ruh-ruh menuju negeri yang penuh kebahagiaan dan 
kenikmatan, dan mendapatkan rahmat Allah Swt. 
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Wahai kaum muslimin... 

Sesungguhnya di dalam surga itu penuh dengan keajaiban dan 
keindahan, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Allah dan rasul-Nya 
kepada kita semua. 

Di antara keajaiban-keajaiban surga adalah, bahwa para calon 
penduduk surga itu mengetahui tempat tinggal mereka jika masuk ke 
dalam surga, padahal mereka belum pernah ke sana sebelumnya. Hal ini 
selaras dengan firman Allah Swt., 

t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ è= ÏFè% ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ⎯n= sù ¨≅ ÅÒãƒ ÷Λàιn=≈ yϑ ôã r& ∩⊆∪   öΝÍκ‰ Ï‰öκu y™ ßx Î= óÁãƒ uρ öΝçλm;$ t/ 

∩∈∪   ãΝßγ è= Åz ô‰ãƒ uρ sπ ¨Ψpgø: $# $ yγ sù§tã öΝçλm; ∩∉∪     

“Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan 
menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada 
mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan 
mereka ke dalam jannah yang telah diperkenankan-Nya kepada 
mereka.” (QS. Muhammad [47]: 4-6) 

Imam Mujahid berkata, “Para penduduk surga itu mendatangi tempat 
tinggal dan rumah-rumah mereka di surga dan mereka tidak akan salah 
atau keliru ketika memasukinya, seakan-akan mereka sudah pernah 
menempatinya. ‘Yang telah diperkenankan-Nya kepada mereka’ 
maksudnya, Allah menjelaskan surga tersebut kepada mereka dan 
memperkenalkannya tanpa perlu tanda-tanda petunjuk lagi. Mereka tidak 
perlu lagi bertanya, tetapi mereka langsung bergegas masuk ke dalam 
rumah-rumah mereka.” 

Sebagian ulama salaf berkata, “Mereka mengetahui tempatnya di surga 
sebagaimana mereka mengetahui rumah-rumahnya pada waktu hidup di 
dunia ketika mereka keluar rumah pada hari Jum’at.” 

Nabi Saw. bersabda,  

هي َنفِْسْي بَِيدَوالَّذ , ْنُه بَِمْسكَنِهأََدلَّ م ي الَْجنَّةف هإِنَّ أََحَدُهْم بَِمْنزِل
  كَانَ في الدُّْنَيا

“Demi Dzat yang diriku berada dalam genggaman-Nya, 
sesungguhnya salah seorang di antara mereka lebih mengetahui 
tempatnya di surga melebihi pengetahuan tempat tinggalnya ketika 
di dunia.” 

Lihat dan perhatikanlah segala kenikmatan itu, mulai dari awal mula ia 
masuk ke dalam surga, mereka langsung menuju tempat tinggal mereka 
yang telah disediakan. Mereka tidak membutuhkan rambu-rambu dan 
petunjuk atau pun seorang guide (pemandu). Karena Allah yang Maha 
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Pengasih telah menanamkan pengetahuan mengenai rumah atau tempat 
tinggalnya ke dalam jiwa mereka. Yang mana saat ini, mereka telah 
memasukinya. 

Di antara keajaiban dari bangunannya adalah sebagaimana yang di 
jelaskan Nabi Saw. dalam haditsnya, 

ضَّةْن فْن ذََهبٍ, اَلَْجنَّةُ بَِنائَُها لَبَِنةٌ مْسُك اَْألْزفَُر, َولَبَِنةٌ مالَطَُها الْمَوم ,
  َوُتْرَبُتَها الزَّْعفََرانُ, ُتَوَحْصَباُؤَها اللُّْؤلُُؤ َوالَْياقُْو

“Bangunan surga itu terdiri dari batu bata yang terbuat dari perak 
dan emas, tanahnya dari (minyak) misk murni, -dari tanah inilah 
terbentuk antara bata yang satu dengan bata lainnya, dan ia terbuat 
dari minyak misk yang baunya sangat harum- dan kerikilnya –
maksudnya kerikil kecil yang terdapat di tanah surga- terbuat dari 
permata lu’lu’ dan mutiara yaqut, dan debunya terbuat dari 
za’faran.” 

Nabi juga bersabda, “Tatkala aku berjalan-jalan di surga, aku 
diperlihatkan sebuah sungai yang di tepinya terdapat kubah cekung dari 
permata lu’lu’, lalu aku bertanya pada Jibril, ‘Wahai Jibril, apa ini?’ Jibril 
menjawab, ‘Ini adalah telaga kautsar yang diberikan Allah kepadamu.” 
Kemudian ia memukul tanah dengan tangannya maka keluarlah minyak 
misk.” Inilah yang disebut dengan sungai yang tanahnya terbuat dari 
minyak misk. 

Ulama berkata, “Debu surga itu mengandung dua unsur yaitu (minyak) 
misk dan za’faran.” 

Dan sebagian lain ada yang berkata, “Debunya dari za’faran, 
sedangkan tanahnya dari (minyak) misk.” 

Sebagian lagi berkata, “Disebut dari za’faran dikarenakan warnanya, 
dan misk dikarenakan baunya.” 

Ketika hamba Allah yang mukmin menjauhkan diri dari hal-hal yang 
diharamkan agama, dan pada saat mereka makan dan minum tidak 
menggunakan wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka 
Allah menganugerahkannya kebaikan. Kelak mereka akan makan dan 
minum dengan wadah dan bejana dari emas dan perak. 

Hal itu selaras dengan apa yang disabdakan Nabi Saw., 

فَإِنََّها , َوالَ َتأْكُلُْوا في صَحافهَِما, َهبِ َوالْفضَّةالَ َتْشَرُبْوا في آنَِية الذَّ
 َرةي الْآخي الدُّْنَيا َولَكُْم فلَُهْم ف 

“Janganlah kalian minum pada bejana yang terbuat dari emas dan 
perak, janganlah pula kalian makan menggunakan piring yang 
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terbuat dari keduanya, karena hal itu diperuntukkan bagi mereka di 
dunia, dan untuk kalian di akhirat nanti.” 

Allah Swt. berfirman,  

ß∃$ sÜãƒ uρ ΝÍκö n= tã 7π u‹ÏΡ$ t↔ Î/ ⎯ÏiΒ 7π Ò Ïù 5># uθø.r&uρ ôM tΡ% x. O#tƒ Í‘# uθ s% ∩⊇∈∪   (#tƒ Í‘# uθ s% ⎯ÏΒ 

7π ÒÏù $ yδρ â‘ £‰s% #\ƒ Ï‰ø)s? ∩⊇∉∪     

“Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-
piala yang bening laksana kaca. (Yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) 
dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.” (QS. 
al-Insaan [76]: 15-16) 

Sampai saat ini, pernahkah Anda melihat atau mendengar bahwa di 
dunia ini ada piala-piala (cangkir) yang bening laksana kaca yang terbuat 
dari perak? Apakah Anda juga pernah melihat sebuah gelas yang terbuat 
dari perak murni yang transparan sebening kaca? 

Hal di atas belum pernah kita lihat di dunia ini, karena semua itu 
adanya di surga nanti. “Dan piala-piala yang bening laksana kaca. (Yaitu) 
kaca-kaca (yang terbuat) dari perak.” Apakah itu semua pernah kita lihat? 

Piala-piala seperti kaca. Allah Swt. menjelaskan bahwa bahan (materi) 
bejana itu terbuat dari perak. Bentuknya sebening kaca dan sama 
transparannya. Hal ini merupakan suatu alat yang paling bagus dan 
mengagumkan.  

Demikianlah keadaan penduduk surga, mereka dikelilingi oleh piring-
piring yang terbuat dari emas yang di dalamnya terdapat berbagai macam 
makanan. Sedangkan di dalam cangkir-cangkir terdapat berbagai macam 
minuman. Piring-piring tersebut beraneka ragam bentuknya, dan di 
atasnya terdapat makanan yang bermacam-macam. 

Piring-piring yang terbuat dari emas diharamkan bagi mereka ketika di 
dunia, sebagai konsekwensi dari ketaatan terhadap perintah Allah, 
sedangkan di akhirat ketika mereka masuk surga maka mereka akan 
menikmati piring-piring yang terbuat dari emas. 

Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad shahih dan bagus dari Anas, ia 
berkata, “Rasulullah senang dengan mimpi, jika ada orang yang bermimpi 
–sementara jika beliau tidak mengenal orangnya- maka beliau menanyakan 
tentang orang tersebut kepada sahabat. Ketika sahabat memujinya karena 
perbuatan baiknya, maka Rasulullah lebih kagum pada mimpi orang 
tersebut, karena ia adalah orang yang jujur dan baik, sebagaimana sabda 
Nabi, ‘Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur 
perkataannya.’ Suatu hari Rasulullah didatangi seorang wanita, kemudian 
ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, saya bermimpi didatangi oleh seseorang, 
kemudian mengeluarkanku dari kota Madinah dan memasukkan saya ke 
dalam surga. Lalu saya mendengar kegaduhan dibukanya pintu surga. 
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Kemudian saya melihat fulan bin fulan dan fulan bin fulan -ia 
menyebutkan sampai dua belas orang. wanita tersebut dalam mimpinya 
berkata kepada Nabi bahwa ia mendengar nama dua belas orang disebut. 
Sebelumnya beliau telah mengutus pasukan dan di dalam pasukan itu 
terdapat kedua belas orang yang disebutkan di atas-. Kedua belas orang itu 
datang dengan mengenakan pakaian kotor dan darah mengalir deras dari 
urat nadi mereka. Lalu ada yang berkata, ‘Bawalah mereka ke sungai 
Baidakh atau Baidasy.’ Kemudian mereka diceburkan ke dalam sungai 
tersebut, setelah keluar, wajah mereka bersinar bagaikan bulan purnama. 
Kemudian mereka disuguhkan piring yang terbuat dari emas yang berisi 
kurma. Lalu mereka pun menyantapnya dengan sepuasnya. Mereka juga 
makan buah-buahan dan saat itu saya juga makan bersama mereka.”  

Lalu datanglah seorang utusan dari pasukan tersebut, ia berkata, ‘Fulan 
bin fulan mengalami musibah.” Sampai ia menyebutkan sebanyak dua 
belas orang. –maksudnya mereka terbunuh di medan jihad, mati sebagai 
seorang syahid-. Kemudian Rasulullah memanggil wanita itu seraya 
berkata, ‘Ceritakanlah mimpimu.’ Dengan segera wanita tersebut 
menceritakan mimpinya.” (HR. Ahmad) 

Ketika seorang mukmin tidak mengenakan sutera di dunia, maka kelak 
di surga ia akan dipakaikan sutera sebagai balasan bagi mereka. 

Sebagaimana firman Allah Swt., 

Νßγ1 t“ y_ uρ $ yϑ Î/ (#ρ çy9 |¹ Zπ ¨Ζy_ #\ƒ Ìym uρ ∩⊇⊄∪     

“Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka 
(dengan) surga dan (pakaian) sutera.” (QS. al-Insaan [76]: 12) 

Jadi, pakaian yang dikenakan oleh penduduk surga baik laki-laki 
maupun perempuan adalah sutera. Sebagaimana dalam firman Allah Swt., 

öΝßγ ß™$ t7Ï9uρ $ yγŠ Ïù Öƒ Ìym ∩⊄⊂∪     

“Dan pakaian mereka adalah sutera.” (QS. al-Hajj [22]: 23) 

Jika seorang mukmin laki-laki tidak memakai kain sutera di dunia 
maka ia akan dipakaikan sutera di surga nanti, sebagaimana halnya mereka 
tidak memakai perhiasan emas di dunia maka mereka akan dipakaikan 
perhiasan emas kelak di surga. Wahai para lelaki yang memakai cincin dari 
emas, dengarkanlah! 

Allah Swt. berfirman,  

;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ⎯ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# šχ öθ ¯= pt ä† $ yγŠ Ïù ô⎯ÏΒ u‘ Íρ$ y™ r& ⎯ÏΒ 5=yδ sŒ #Zσä9÷σä9uρ   

 “Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari 
emas dan mutiara.” (QS. al-Hajj [22]: 23)  
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Perhiasan gelang dari emas dan mutiara... 

Apakah benar semua itu adalah perhiasan gelang-gelang dari emas dan 
perak? Ataukah ia adalah gelang-gelang yang terbuat dari emas dengan 
bertahtakan mutiara? 

Keduanya bisa saja benar. 

Nabi Saw. bersabda,  

لَْو أَنَّ َرُجالً مْن أَْهلِ الَْجنَّة اطَلََّع فََبَدا سَواُرُه لَطََمَس َضْوَء الشَّْمسِ 
  كََما َتطْمُس الشَّْمُس َضْوَء النُُّجْومِ

“Seandainya salah satu dari penduduk surga menampakkan dirinya 
dan memperlihatkan gelang-gelangnya, niscaya cahaya matahari 
akan hilang dan kalah, sebagaimana sinar matahari mengalahkan 
cahaya bintang.” (Hadits Shahih) 

Wahai para hamba Allah...sempurnakanlah wudhu kalian. Basuhlah 
anggota-anggota wudhu dengan sebaik-baiknya dan sempurna walaupun 
pada saat cuaca sangat dingin. Sesungguhnya Nabi telah bersabda, 

  َتْبلُغُ الْحلَْيةُ مَن الُْمْؤمنِ َحْيثُ َيْبلُغُ الُْوُضْوُء
“Perhiasan seorang mukmin (kelak di surga) akan menutupi anggota 
badannya yang dibasuh ketika wudhu.”  

Maksudnya, ia akan memakai perhiasan di surga sesuai dengan 
kesempurnaannya dalam berwudhu dengan membasuh anggota-
anggotanya. 

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang kuat dan perawi-
perawinya adalah perawi shahih, “Sesungguhnya al-Qur`an itu akan 
menemui pemiliknya (orang yang suka membacanya) kelak pada hari 
kiamat ketika ia sedang merasa ketakutan seperti seorang yang kurus dan 
pucat, kemudian al-Qur`an berkata padanya, ‘Apakah engkau 
mengenalku?’ Orang tersebut menjawab, ‘Tidak, aku tidak mengenalmu,’ 
kemudian al-Qur`an berkata lagi padanya, ‘Akulah yang dahulu membuat 
engkau kehausan pada saat terik panas yang menyengat -maksudnya aku 
yang telah membuatmu merasa haus dan dahaga pada saat siang hari yang 
sangat panas ketika engkau sedang berpuasa- dan membuatmu tidak tidur 
di malam  hari.’ Sesungguhnya setiap pedagang itu berada di belakang 
dagangannya, dan pada hari ini engkau berada di belakang daganganmu. 
Kemudian ia diberi kerajaan di tangan kanannya dan kekekalan di tangan 
kirinya. Lalu di atas kepalanya diletakkan mahkota kewibawaan. Setelah itu 
kedua orang tuanya dipakaikan baju yang belum pernah dipakainya di 
dunia. Maka kedua orang tua tersebut berkata, ‘Mengapa kami dipakaikan 
pakaian ini?’ Maka dikatakan kepada mereka, ‘Karena anak kalian yang 
telah mempelajari al-Qur`an.’  -Oleh karena itu wahai para orang tua, 
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perhatikanlah apa yang dialami oleh kedua orang tua di atas, ketika mereka 
mengajarkan al-Qur`an kepada anaknya di dunia, dan memberikan 
motivasi pada anaknya-. Kemudian dikatakan kepada mereka, ‘Bacalah dan 
naiklah ke tingkatan-tingkatan surga dan kamar-kamarnya.’ Maksudnya, 
ia selalu naik selagi ia sedang membaca al-Qur`an baik secara hadr (agak 
cepat) ataupun secara tartil.”  

Di antara keajaiban surga yang lain adalah, bahwa sungai-sungai yang 
ada di surga itu mengalir tanpa adanya saluran, padahal sungai-sungai 
yang ada di dunia mengalir pada belahan atau celah-celah yang ada di 
tanah, kemudian mengalir melalui saluran-saluran dari muara ke hilir. 

Sedangkan sungai di surga tidak demikian. Di surga, sungainya 
mengalir pada permukaan tanah surga dan tidak mengalir pada jalur atau 
salurannya sebagaimana di dunia. Hal ini selaras dengan hadits yang 
bersumber dari Anas r.a. dengan hadits mauquf. 

Demikian halnya dengan apa yang diyakini sebagian para ulama yang 
mana mereka berpedoman pada firman Allah Swt.,  

&™!$ tΒ uρ 5>θä3ó¡¨Β ∩⊂⊇∪     

“Dan air yang tercurah.” (QS. al-Waqi’ah [56]: 31)  

Ada sungai yang bernama sungai Kautsar, yang tepinya terbuat dari 
emas dan mengalir di atas permata yaqut, tanahnya lebih harum dari 
minyak misk, airnya lebih manis daripada madu, serta lebih putih daripada 
salju. 

Inilah apa yang telah disediakan dan dipersiapkan oleh Allah bagi 
hamba-hamba yang taat kepada-Nya. 

Di samping itu, di surga juga terdapat makanan dan minuman yang 
menakjubkan. 

Di antara makanan yang terdapat di surga adalah  burung yang 
dipanggang dan masih banyak lagi yang lainnya, para penduduk surga 
memakannya dengan lezat dan lahap. Dalam firman Allah, 

$ yγŠ Ïùuρ $ tΒ ÏµŠ Îγ tG ô±n@ ß§àΡF{$# —% s#s?uρ Ú⎥ã⎫ôã F{$# ( óΟçFΡr&uρ $ yγŠ Ïù šχρ à$Î#≈ yz ∩∠⊇∪     

“Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati 
dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya.” (QS. az-
Zukhruf [43]: 71) 

Berkaitan dengan burung surga yang menakjubkan dan mempesona, 
Nabi Saw. telah bersabda dalam hadits shahih  yang terkait dengan al-
Kautsar, yaitu,  

“Al-Kautsar adalah sungai yang diberikan Allah kepadaku, warnanya 
lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, di dalam surga itu 
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terdapat burung yang lehernya seperti leher unta, -maksudnya seperti unta 
dalam hal ukuran dan bentuk fisiknya-. Umar bin Khathab berkata, 
“Wahai Rasulullah, sungguh semua itu merupakan kenikmatan.” 
Rasulullah bersabda, “Buah-buahannya lebih nikmat dari itu,” sesuai 
dengan firman Allah, 

7π yγ Å3≈ sùuρ $ £ϑ ÏiΒ šχρ ç̈y‚ tG tƒ ∩⊄⊃∪   ÉΟøt m: uρ 9ösÛ $ £ϑ ÏiΒ tβθ åκtJ ô±o„ ∩⊄⊇∪     

“Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Dan daging burung 
dari apa yang mereka inginkan.” (QS. al-Waqi’ah, [56]: 20-21) 

Lalu manakah orang yang melakukan amal shalih wahai para hamba 
Allah?   

Manakah orang yang sungguh-sungguh ingin meraih surga? 

Manakah orang yang menyeru untuk memperoleh pahala surga dan 
meraih apa yang telah dipersiapkan Allah baginya? 

Di antara keajaiban surga lainnya adalah, bahwa rumah-rumah para 
penduduk surga adalah kemah bukan terbuat dari kain, tetapi terbuat dari 
mutiara yang cekung. Permata  atau mutiara apa yang paling besar di 
dunia ini? Dan mutiara apa yang terbesar di dunia? Semua itu tidak dapat 
menyamai rumah-rumah penduduk surga yang terbuat dari mutiara yang 
berbentuk cekung, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,  

فْيَها , إِنَّ للُْمْؤمنِ في الَْجنَّة لََخْيَمةٌ َواحَدةٌ ُمَجوَّفَةٌ طُْولَُها ستُّْونَ مْيالً
  أَْهلُْونَ َيطُْوُف َعلَْيهُِم الُْمْؤمُن فَالَ َيَرى َبْعُضُهْم َبْعًضا

“Sesungguhnya setiap orang mukmin itu kelak di surga disediakan 
satu kemah yang bentuknya cekung, panjangnya enam puluh mil, di 
dalamnya terdapat banyak penghuni (istri) yang mana mereka itu 
dikelilingi oleh orang mukmin tersebut, dan antara satu dengan yang 
lainnya tidak dapat saling melihat.” 

Dalam satu riwayat di dalam dua kitab shahih (Bukhari dan Muslim) 
juga disebutkan,  

في كُلِّ َزاوَِية مْنَها أَْهلٌ , اَخلِْْيَمةُ ُدرَّةٌ طُْولَُها في السََّماِء ستُّْونَ مْيالً
 للُْمْؤمنِ الَ َيَراُهُم الْآَخُرْونَ 

“Kemah itu terbuat dari permata yang panjangnya enam puluh mil di 
langit, pada setiap sudutnya ada penghuninya yang khusus disiapkan 
bagi orang mukmin, sehingga mereka tidak dapat dilihat oleh orang 
lain.” 
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Orang mukmin itu mengelilinginya, mendekatinya dan menggaulinya 
(berjima') di setiap sudut dalam kemah permata cekung tersebut. 

Adapun tentang tanaman di surga, maka hal tersebut merupakan 
sesuatu yang paling menakjubkan. Allah Swt. berfirman,  

$ yγŠ Ïùuρ $ tΒ ÏµŠ Îγ tG ô±n@ ß§àΡF{$# —% s#s?uρ Ú⎥ã⎫ôã F{$# 

“Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati 
dan sedap (dipandang) mata.” (QS. az-Zukhruf [43]: 71) 

Seandainya engkau bertanya, “Apakah di surga ada permainan dan 
hiburan? Atau kue-kue yang menyenangkan? 

Katakan padanya, “Bahwa di surga itu terdapat segala apa yang diingini 
oleh hati, setiap apa yang diinginkannya akan ia dapatkan jika ia masuk 
surga, dan segala apa yang sedap dan enak dipandang mata juga ada di 
surga.” 

Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah Saw., beliau bersabda, 
“Sesungguhnya ada salah seorang penduduk surga meminta izin kepada 
Tuhannya untuk bercocok tanam –maksudnya ia ingin bercocok tanam 
atau bertani di surga- lalu Allah Swt. bertanya kepada orang tersebut, 
‘Apakah tidak salah yang engkau inginkan itu?’ Ia menjawab, ‘Tidak, saya 
memang ingin bercocok tanam.’ Kemudian ia segera bergegas menaburkan 
benih, dalam sekejap langsung tumbuh tanaman dan menjulang tinggi 
kemudian ia memanennya dan menumpuknya seperti gunung hanya dalam 
sekejap mata, lalu Allah berfirman, ‘Silakan ambillah sepuasmu wahai 
manusia, karena itu tidak akan mengenyangkanmu sama sekali.’ Kemudian 
salah seorang penduduk badui yang duduk bertanya, ‘Wahai Rasulullah, 
berarti yang akan mendapatkan itu hanyalah kaum Quraisy dan Anshar, 
karena merekalah kaum yang memang  pekerjaannya bercocok tanam, 
sedangkan kami bukanlah kaum yang gemar bertani atau bercocok tanam, 
kami hanyalah orang badui,’ mendengar perkataan orang badui tersebut 
Rasulullah tersenyum.” (HR. Bukhari dalam sahihnya) 

Di antara keajaiban surga lainnya adalah, bahwa di dalam surga 
terdapat naungan (tempat teduh), walaupun di surga tidak ada matahari. 
Naungan yang terdapat dalam surga itu tidak surut, kusut dan kisut. 

Allah Swt. berfirman,  

9e≅ Ïßuρ 7Šρ ß‰ôϑ̈Β ∩⊂⊃∪     

“Dan naungan yang terbentang luas.” (QS. al-Waqi’ah [56]: 30) 
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“Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang 
bertakwa ialah (seperti taman), mengalir sungai-sungai di dalamnya; 
buahnya tak henti-henti sedang naungannya (demikian pula).” (QS. 
ar-Ra’d [13]: 35) 

Buah di dalam surga tidak akan pernah berkurang, demikian pula 
dengan naungannya tidak pernah kusut dan surut. Di surga juga tidak ada 
malam, demikian menurut kesepakatan para ulama, setiap harinya selalu 
siang padahal di surga tidak ada matahari. 

Sebagian ulama salaf menyebutkan bahwa waktu di surga itu sama 
dengan waktu antara fajar dan terbitnya matahari, jadi tidak ada malam, 
sedangkan penduduknya tidak pernah tidur karena tidur itu ibarat mati, 
dan seandainya mereka tidur niscaya mereka akan kehilangan kesempatan 
menikmati kenikmatannya. Padahal Allah memasukkan mereka ke dalam 
surga agar mereka menikmati seluruh kesenangan sepanjang waktu, oleh 
karena itu penghuni surga tidak pernah tidur. 

Keajaiban surga yang lain adalah, terus menerus makan tetapi tidak 
ingin buang hajat (buang air), sebagaimana dijelaskan dalam Sunan an-
Nasa’i dengan sanad shahih dari Zaid bin Arqam, ia berkata, “Ada seorang 
dari kalangan ahli kitab menemui Rasulullah dan bertanya, ‘Wahai Abul 
Qasim, apakah penghuni surga itu selalu makan dan minum?’ Rasulullah 
menjawab, ‘Benar, demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam 
genggaman-Nya, sesungguhnya setiap penghuni surga itu akan diberi 
kekuatan seratus orang dalam hal makan, minum, syahwat dan jimak.’ 
Orang Yahudi itu berkata, ‘Wahai Rasulullah, orang yang makan dan 
minum pasti butuh untuk buang hajat, bukankah dalam surga tidak 
terdapat keburukan?’ Rasulullah bersabda, ‘Hajat atau kotoran mereka 
berubah menjadi keringat yang mengucur melalui kulit seperti keringat 
misk, sehingga perut mereka mengurus (tidak membesar).’” 

Begitulah cara buang hajat di surga, mengalir melalui keringat yang 
keluar dari kulit yang mengeluarkan bau seperti bau harum misk, 
kemudian dengan sendirinya perut mereka menjadi susut dan mengurus 
(kempes) sehingga mereka terus kembali makan. Jadi mereka tidak ada 
henti-hentinya makan dan minum dan selalu bergelimang kelezatan dan 
kenikmatan. 

Keajaiban surga yang lain adalah, sebagaimana yang telah dikabarkan 
oleh Nabi Saw. bahwa tempat pembakaran atau perapian mereka terbuat 
dari permata –yaitu semacam minyak wangi khusus yang didatangkan dari 
India, tetapi berbeda dengan yang ada di akhirat. Di surga, tidak ada 
sesuatu yang berasal dari dunia, kecuali hanya namanya saja. Di surga ada 
buah delima, tetapi tidak seperti delima di dunia, ada kurma tetapi tidak 
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seperti kurma di dunia, demikian pula dengan perapian di surga yaitu 
semacam minyak wangi, sebagian ulama berkata, “Yaitu perapian yang 
mengeluarkan asap atau uap tanpa ada api, dupa atau wewangian yang 
dibakar tanpa api.” 

Keajaiban surga yang lain adalah, bahwa penghuni surga itu 
sebagaimana firman Allah Swt.,  

$ oΨ ôãt“ tΡuρ $ tΒ ’ Îû ΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ ô⎯ÏiΒ @e≅ Ïî $ ºΡ≡uθ ÷z Î) 4’n?tã 9‘ ãß™ t⎦,Î#Î7≈ s)tG •Β ∩⊆∠∪     

“Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati 
mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-
hadapan di atas dipan-dipan.” (QS. al-Hijr [15]: 47) 

Mereka saling berhadap-hadapan antara yang satu dengan lainnya. Jadi 
tidak mungkin mereka saling belakang membelakangi, artinya wajah 
mereka tidak menghadap ke bagian belakang penghuni (punggung, pantat 
dan sebagainya) lainnya sesama penghuni surga. 

 Berapa jumlah mereka? Jumlah mereka banyak. Di surga, lokasi 
mereka terbagi-bagi ada yang tinggi dan rendah, dan ada yang di sebelah 
kanan dan kiri, akan tetapi mereka antara yang satu dengan yang lainnya 
tidak saling membelakangi. Mereka selalu berhadap-hadapan sepanjang 
waktu, bertatap muka satu dengan lainnya. Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Inilah di antara kenikmatan yang mereka dapatkan. 

 Kembali kami katakan, wahai saudaraku! Kita hidup di dunia ini 
sering terlena dan sibuk dengan urusan bisnis, niaga, tugas-tugas, harta, 
anak, istri, rekreasi, jalan-jalan, tour, mall, plaza, pasar, dan saham yang 
tidak jelas halal dan haramnya, sehingga kita melupakan surga, dan 
melupakan keindahan dan kenikmatan di dalamnya. Jarang sekali kita 
mimikirkan dan menghayati kenikmatannya, hanya sedikit yang kita baca, 
walaupun kita membaca, namun tidak kita hayati. Seandainya kita 
menghayati apa yang telah Allah siapkan dan sediakan maka demi Allah 
keadaan kita akan berubah. Kita akan segera beranjak dari lembah 
kenistaan menuju Darul Karamah, Darussalam, Darul Aman, yaitu surga 
yang luasnya seluas langit dan bumi. 

Wahai kaum muslimin...  

Keajaiban surga selanjutnya adalah, istri-istri yang selalu dalam 
keadaan suci (bersih), berikut ini akan kami uraikan melalui ayat-ayat al-
Qur`an, 

Allah Swt. berfirman,  

óΟßγ s9uρ !$ yγŠ Ïù Ól≡uρ ø— r& ×ο t£γ sÜ•Β (   

“Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci.” (QS. al-
Baqarah [2]: 25) 
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Ulama berkata, “Suci dari haid, buang kotoran, najis, meludah, artinya 
mereka tidak mengeluarkan darah haid, tidak buang air kecil, tidak buang 
air besar, tidak meludah, dan tidak berdahak. Allah Swt. mensucikan 
mereka dari setiap hal-hal yang kotor, seakan-akan mereka mutiara yang 
tersimpan dengan baik. Kejernihan mereka seperti jernihnya permata yang 
tersimpan dalam kerang yang tidak pernah tersentuh oleh tangan. 

Selanjutnya Allah berfirman,  

Οßγ≈ uΖô_ ¨ρ y— uρ A‘θ çt ¿2 &⎦⎫Ïã ∩⊄⊃∪     

“Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari.” (QS. ath-Thuur 
[52]: 20) 

Yaitu wanita muda, cantik, putih, hitam pekat warna bola matanya di 
tengah warna putihnya yang sangat putih, tak berkedip mata memandang 
kelembutan dan kehalusan kulitnya serta kejernihan warnanya. 

£⎯æη ¯Ρr( x. ÖÙ ø‹t/ ×βθ ãΖõ3¨Β ∩⊆®∪     

“Seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan 
dengan baik.” (QS. ash-Shafaat [37]: 49)  

Artinya, memiliki mata yang indah. 

£⎯Íκ Ïù ßN≡uÅÇ≈ s% Å∃ö©Ü9$#   

“Menundukkan pandangannya.” (QS. ar-Rahmaan [55]: 56)  

kecuali pada suami-suami mereka. 

£⎯æη ¯Ρr( x. ßNθ è%$ u‹ø9$# ãβ% y ö̀yϑ ø9$#uρ ∩∈∇∪     

“Seakan-akan bidadari itu permata yaqut dan marjan.” (QS. ar-
Rahmaan [55]: 58)  

Artinya, kejernihan permata yaqut dalam putihnya marjan. 

£⎯Íκ Ïù ßN≡uÅÇ≈ s% Å∃ö©Ü9$# óΟs9 £⎯åκ÷Z ÏϑôÜtƒ Ó§ΡÎ) óΟßγ n= ö6 s% Ÿω uρ Aβ!% y` ∩∈∉∪     

“Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-
penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh 
jin.” (QS. ar-Rahmaan [55]: 56) 

Artinya, mereka selalu perawan ketika digauli. 

$ ¹/ããã     
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“Penuh cinta.” (QS. AL-Waqi’ah [56]: 37)  

Artinya, mereka sangat menyayangi dan mencintai suami mereka. 

$ \/# tø?r& 

“Sebaya umurnya.”  (QS. al-Waqi’ah [56]: 37)  

Artinya, sama usianya. 

|=Ïã# uθ x.uρ $ \/# tø?r& ∩⊂⊂∪     

“Dan gadis-gadis remaja.” (QS. an-Nabaa` [78]: 33)  

Artinya, buah dadanya montok dan tidak menggantung. 

Selanjutnya, sifat-sifat bidadari itu diuraikan dalam shahih Bukhari 
Rasulullah Saw. bersabda,  

لَْو اطَّلََعْت اْمَرأَةٌ مْن نَِساِء أَْهلِ الَْجنَّة إِىلَ الْأَْرضِ لََملَئَْت ماَ َبْيَنُهَما 
َولَنصْيفَها َعلَى َرأْسَها َخْيٌر مَن الدُّْنَيا , َوَألَضاَءْت َما َبْيَنُهَما, رِْيًحا

 َوَما فْيَها
“Seandainya salah satu wanita dari penduduk surga menampakkan 
dirinya di bumi niscaya baunya akan memenuhi seisi bumi dan 
menyinarinya serta penutup kepalanya lebih baik daripada dunia 
dan seisinya.”  

Rasulullah Saw. juga bersabda,  

 َعلَى كُلِّ َواحَدة ,للرَُّجلِ مْن أَْهلِ الَْجنَّة َزْوَجَتان مَن الُْحْورِ الْعْينِ
  َسْبُعْونَ ُحلَّةً

“Satu orang laki-laki dari penghuni surga mempunyai dua istri dari 
kalangan bidadari, dan tiap-tiap mereka ada tujuh puluh hullah 
(pakaian).” 

Kemudian keajaiban surga selanjutnya adalah, bahwa di surga itu ada 
nyanyian atau tembang lagu. Wahai para pendengar lagu dan musik! 
Ketahuilah, bahwa di dalam surga juga ada nyanyian dan lagu. 
Sesungguhnya Allah tidak mengharamkan sesuatu bagi kita melainkan Dia 
akan menjadikan kebaikan yang lebih baik darinya. Dan barangsiapa yang 
meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menganugerahkan 
padanya sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah telah bersabda,  
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إِنَّ أَْزَواَج أَْهلِ الَْجنَّة لَُيَغنِّْيَن أَْزَواَجُهنَّ بِأَْحَسَن أَْصَوات َماَسمَعَها 
, أَْزَواُج قَْومٍ كَرامٍ, َنْحُن الَْخْيَراُت الْحَسانُ: إِنَّ مَما ُيَغنِّْيَن بِه, أََحٌد

َنْحُن , ُن الَْخالَداُت فَالَ َنُمْتَنَنْح: َوإِنَّ مَما ُيَغنِّْيَن , َيْنظُْرنَ بِقُرَّة أَْعُينٍ
َوالظَْعَن ُهَو الَتْرُك -َنْحُن الُْمقْيَماُت فَالَ َنظَْعنَّ , الْآمَناُت فَالَ َنَخفَْن

 -َوالَرحْيلُ
“Sesungguhnya istri-istri penghuni surga itu melantunkan tembang 
lagu untuk suami-suami mereka dengan suara yang sangat merdu 
dan belum pernah didengar oleh siapa pun sebelumnya. Di antara 
lagu yang mereka lantunkan adalah, ‘Kami adalah pilihan yang 
terindah, istri orang-orang mulia, mereka melihat dengan 
pandangan kasih sayang.’ Ada juga yang menyanyikan bait lagu, 
‘Kami kekal dan tidak akan mati, kami pemberi rasa aman maka 
janganlah takut, karena kami akan tetap di sini dan kami tidak akan 
pernah pergi dan meninggalkan surga.’” 

Barangsiapa yang meninggalkan nyanyian di dunia maka Allah akan 
menganugerahkannya nyanyian dari penghuni surga. Dan, barangsiapa 
yang meninggalkan keburukan pasar di dunia maka ketahuilah, bahwa 
kelak di surga juga terdapat pasar. 

Percayalah! Ini bukan omong kosong. Karena Nabi Saw. telah 
menjelaskan hal itu. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab 
shahihnya dengan sanad yang shahih dari Anas bin Malik, bahwa Nabi 
telah bersabda,  

لَُسْوقًا َيأُْتْوَنَها كُلَّ ُجْمَعة ي الَْجنَّةسُّْوا , إِنَّ فَمالِ فََتحّفََتهُِب رِْيُح الش
فََيْرجُِعْونَ إِلَى أَْهلْيهِْم , في ُوُجْوههِْم َوثَيابِهِْم فََيْزَداُدْونَ ُحْسًنا َوَجَماالً

َواِهللا لَقَْد اْزَدْدُتْم : ْم أَْهلُْوُهْمفََيقُْولُ لَُه, َوقَْد اْزَداُدْوا ُحْسًنا َوَجَماالً
 َواِهللا لَقَْد اْزَدْدُتْم َبْعَدَنا ُحْسًنا َوَجَماالً: فََيقُْولُْونَ, َبْعَدَنا ُحْسًنا َوَجَماالً

“Sesungguhnya di dalam surga terdapat pasar yang dikunjungi setiap 
hari Jum’at –ternyata di surga ada pasar Jum’at-, angin utara 
berhembus menerpa wajah dan baju mereka, hingga wajah mereka 
bertambah tampan dan rupawan serta baju mereka pun bertambah 
bagus, kemudian mereka kembali pada keluarganya dalam keadaan 
demikian (tampan dan rupawan), lalu keluarga mereka berkata 
padanya, ‘Demi Allah, kalian bertambah tampan dan rupawan 
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daripada kami.’ Mereka berkata, ‘Demi Allah, kalian juga bertambah 
cantik dan rupawan.’” 

Jadi, penghuni surga baik laki-laki maupun perempuan kian hari 
semakin bertambah cantik dan tampan. 

Keajaiban-keajaiban surga itu banyak sekali, apa yang terdapat dalam 
buku ini hanya sekelumit saja yang disebutkan, sementara, walaupun kita 
berimajinasi atau berkhayal mengenai surga maka keajaiban dan 
keindahan surga itu lebih dari apa yang kita bayangkan, kita tidak 
mungkin mampu menggambarkannya, karena di surga itu, “Sesuatu yang 
belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan tidak 
terbesit dan terlintas dalam hati manusia.” 

Maksudnya, walaupun engkau membayangkan seperti apapun tentang 
surga tetapi hal itu lebih dari apa yang kita bayangkan, dan kita tidak akan 
mampu membayangkannya, karena surga tidak terlintas dalam benak 
manusia. Jadi tidak mungkin kita mampu menggambarkannya. Lalu jika 
demikian, apa yang akan kita perbuat setelah ini? 

Mengapa kita terlena dan terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan 
dan meninggalkan ketaatan kepada Allah, bukankah malas melaksanakan 
ibadah telah menjauhkan kita dari Allah dan surga-Nya? Sementara Allah 
selalu menggerakkan kita agar bergegas menuju Allah dan surga-Nya, dan 
Dia telah menjelaskan pada kita dengan rinci tentang perkara yang dapat 
menggerakkan siapa saja yang masih punya hati atau pendengaran, maka 
dialah orang yang sadar. 

Ya Allah, jadikanlah kami ke dalam golongan penghuni surga. 
Masukkanlah kami bersama orang-orang yang senantiasa taat kepada-Mu. 
Jadikanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang nanti memandang 
wajah-Mu yang Mulia, berada dalam tempat yang teduh, di atas dipan-
dipan sambil memandang-Mu. Kami memohon surga kepada-Mu dan 
perbuatan atau pun ucapan yang dapat mendekatkan kami pada surga-Mu. 
Ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari Neraka Jahannam sebagaimana 
Engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Jadikanlah kami ke 
dalam hamba-hamba pilihan, tentara-Mu yang senantiasa taat kepada-Mu, 
serta jadikanlah kami orang-orang yang memperoleh kebahagiaan dunia 
dan akhirat, wahai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ampunilah 
dosa-dosa kami semuanya saat ini wahai Tuhan seru sekalian alam. Ya 
Allah, jangan jadikan kami berada dalam perbuatan dosa melainkan 
Engkau mengampuninya, kesempitan menjadi kelapangan, hutang 
melainkan Engkau melunasinya, kesulitan melainkan Engkau mudahkan. 
Ya Allah, janganlah Engkau jerumuskan kami dalam kesesatan melainkan 
Engkau berikan hidayah, orang yang meninggal melainkan Engkau berikan 
rahmat padanya, wahai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 
Engkaulah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan terkabulnya doa ini. 
Ya  Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di seluruh 
dunia. Angkatlah kehinaan pada diri kami dan mereka ya arhamarrahimin. 
Ya Allah, hancurkanlah kaum Yahudi dan orang kafir ya rabbal alamin. Ya 
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Allah, turunkan kehancuran pada kaum yang dzalim, berilah pertolongan 
kepada kami dan jangan tinggalkan kami.  

Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan 

dari apa yang mereka katakan 

shalawat serta salam hanya untuk Rasul-Mu, 

dan segala puji hanya bagi-Mu. 

 

 


