310063 - Penjelasan Terkait Firman Allah: َﻠُﻮنﻤ ﺗَﻌﻨﺘُﻢﺎ ﻛﺎ ﺑِﻤﻮﻫورِﺛْﺘُﻤ اﻨﱠﺔُ اﻟﱠﺘﻠْﻚَ اﻟْﺠﺗو
“Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal
yang dahulu kamu kerjakan”. (QS. Az Zukhruf: 72)
Pertanyaan
Penduduk surga mengambil tempatnya orang-orang kaﬁr di surga sebagai warisan, maka
bagaimana pembagian warisan tersebut di antara kaum muslimin di surga ?, apakah pembagian
harta warisan orang-orang kaﬁr dengan jumlah yang sama antar mereka ?, atau dilihat amal dan
kebaikannya ?, artinya; jika amal dan kebaikannya banyak maka ia berhak mendapatkan bagian
lebih banyak ?, apakah pembagian tersebut berkaitan dengan ayat:
َﻠُﻮنﻤ ﺗَﻌﻨﺘُﻢﺎ ﻛﺎ ﺑِﻤﻮﻫورِﺛْﺘُﻤ اﻨﱠﺔُ اﻟﱠﺘﻠْﻚَ اﻟْﺠﺗو
“Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu
kerjakan”. (QS. Az Zukhruf: 72)

Jawaban Terperinci
Alhamdulillah
Pertama:
Allah –Ta’ala- berﬁrman:
َﻠُﻮنﻛﺎ ﺗَﺎﻨْﻬةٌ ﻣﻴﺮﺜﺔٌ ﻛﻬﺎ ﻓَﺎﻛﻴﻬ ﻓﻢَﻠُﻮنَ ﻟﻤ ﺗَﻌﻨْﺘُﻢﺎ ﻛﺎ ﺑِﻤﻮﻫورِﺛْﺘُﻤ اﻨﱠﺔُ اﻟﱠﺘﻠْﻚَ اﻟْﺠﺗو
73 /اﻟﺰﺧﺮف
“Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu
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kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu
makan”. (QS. Az Zukhruf: 72-73)
Arti ayat yang mulia tersebut adalah:
Bahwa penduduk surga, dikatakan kepada mereka karena pemberian dan kerunia: “Itulah surga
yang telah digambarkan kepada kalian di dunia, dijadikan kepada kalian seperti harta warisan”.
 ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮنmaksudnya; dikarenakan apa yang telah kalian kerjakan dari semua amal shaleh,
apa yang mereka berhak menerimanya karena amal surgawi dan nikmatnya yang abadi
–diserupakan- dengan peninggalan seseorang kepada ahli warisnya dari semua harta benda dan
rizeki.
Bagaimanapun bahwa masuk surga karena amal itu, tidak bisa sempurna kecuali karena karunia
dan rahmat Allah –‘Azza wa Jalla-.
Yang dimaksud dari sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam-:
ﻟﻴﺲ ﻳﺪﺧﻞ أﺣﺪﻛﻢ اﻟﺠﻨﺔَ ﻋﻤﻠُﻪ
“Tidaklah amal salah seorang dari kalian akan memasukkanya ke dalam surga”.
Maksudnya adalah bahwa amal yang memasukkannya ke dalam surga tidak berdiri sendiri dan
menjadi sebab utama, maka tidak pertentangan dalam masalah ini.
Ibnu Abbas berkata:
“Allah telah menciptakan bagi setiap jiwa surga dan neraka, maka orang kaﬁr mewarisi nerakanya
orang muslim, dan seorang muslim mewarisi surganya orang kaﬁr, dan dalam hal ini ﬁrman-Nya:
 اﻵﻳﺔ... ﺎﻮﻫورِﺛْﺘُﻤ اﻨﱠﺔُ اﻟﱠﺘﻠْﻚَ اﻟْﺠﺗو
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“Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu…”. (QS. Az Zukhruf: 72)
(At Tafsir Al Wasith: 9/831)
Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya (7/239):
“Kemudian dikatakan kepada mereka dalam rangka sebagai karunia dan pemberian:
َﻠُﻮنﻤ ﺗَﻌﻨْﺘُﻢﺎ ﻛﺎ ﺑِﻤﻮﻫورِﺛْﺘُﻤ اﻨﱠﺔُ اﻟﱠﺘﻠْﻚَ اﻟْﺠﺗو
“Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu
kerjakan”. (QS. Az Zukhruf: 72)
Yaitu; amal kalian yang sholeh yang menjadi sebab tercakupnya rahmat Allah kepada kalian,
maka amal seseorang tidak memasukkannya ke dalam surga, akan tetapi karena karunia dan
rahmat Allah.
Derajat itu tingkatannya disesuaikan dengan amal sholeh.
Disebutkan juga di dalam tafsir ayat tersebut, dari Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu- berkata:
“Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
ﻨْﺰِﻟَﻪى ﻣﺮ ﻳﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻞﻫ اﻞﻛ[ و57 :ِﺮﻣ ]اﻟﺰﻴﻦﺘﱠﻘ اﻟْﻤﻦ ﻣﻨْﺖَ ﻟﺪَاﻧ ﻫﻪنﱠ اﻟ ا ﻟَﻮ: ﻘُﻮل ﻓَﻴ،ًةﺮﺴ ﺣﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻦ ﻣﻨْﺰِﻟَﻪى ﻣﺮ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳﻞﻫ اﻞﻛ
اﺮُ ﺷﻮنَ ﻟَﻪﻴ ﻟ، [43 :ِافﺮﻋ ( ]اﻪﺪَاﻧَﺎ اﻟنْ ﻫﻻ ا ﻟَﻮﺘَﺪِيﻨَﻬﻨﱠﺎ ﻟﺎ ﻛﻣ ) و: ﻘُﻮل اﻟﻨﱠﺎرِ ﻓَﻴﻦ ﻣ.
 ﻣﻨﺰﻟَﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦﺮِث ﻳﺮﺎﻓْ ﻓَﺎﻟ، ِ اﻟﻨﱠﺎر ﻓﻨْﺰِلﻣ وﻨﱠﺔ اﻟْﺠ ﻓﻨْﺰِل ﻣﻟَﻪ وﺪٍ اﺣ ) ﻣﺎ ﻣﻦ ا:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﻗَﺎل و: ﻗَﺎل
َﻠُﻮنﻤ ﺗَﻌﻨْﺘُﻢﺎ ﻛﺎ ﺑِﻤﻮﻫورِﺛْﺘُﻤ اﻨﱠﺔُ اﻟﱠﺘﻠْﻚَ اﻟْﺠﺗ و:َﺎﻟ ﺗَﻌﻟُﻪﻚَ ﻗَﻮذَﻟ و،"ﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻦ ﻣﻨْﺰِﻟَﻪ ﻣﺎﻓﺮ اﻟﺮِث ﻳﻦﻣﻮاﻟْﻤ و، ِ اﻟﻨﱠﺎرﻦ ﻣ.
“Setiap penduduk neraka akan melihat tempatnya di surga dengan penyesalan, dan berkata:
“Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk orang-orang yang
bertakwa”. (Az Zumar: 57), dan setiap penduduk surga akan melihat tempatnya di neraka dan
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berkata: “Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka; mengalir di
bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata: "Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat
petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk”. (QS. Al A’raf: 43), hal ini untuk bersyukur
kepada-Mu).
Ia berkata: “Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
“Tidaklah setiap orang kecuali ia sudah mempunyai tempat di surga dan tempat di neraka, lalu
orang kaﬁr mendapat warisan rumah di neraka dari orang mukmin, dan orang mukmin mendapat
warisan rumah di surga dari orang kaﬁr, dan itulah ﬁrman Allah:
َﻠُﻮنﻤ ﺗَﻌﻨْﺘُﻢﺎ ﻛﺎ ﺑِﻤﻮﻫورِﺛْﺘُﻤ اﻨﱠﺔُ اﻟﱠﺘﻠْﻚَ اﻟْﺠﺗو
“Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu
kerjakan”. (QS. Az Zukhruf: 72)
Syeikh Umar Sulaiman Al Asyqar –rahimahullah- berkata:
“Penduduk surga mendapatkan warisan dari bagian penduduk neraka di surga”.
Allah telah menjadikan bagi setiap bani Adam dua rumah; satu rumah di surga dan satu rumah
lagi di neraka, orang-orang yang telah ditetapkan bagi mereka kebahagiaan dari penduduk surga
mereka mendapatkan warisan dari penduduk neraka yang telah disediakan bagi mereka di surga,
Allah –Ta’ala- berﬁrman yang menjadi hak orang-orang mukmin yang beruntung setelah
disebutkan amal mereka yang menjadikan mereka masuk surga:
أوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻮارﺛﻮن * اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺛﻮن اﻟﻔﺮدوس ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﺪون
11-10 :اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن
“Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus.
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Mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al Mukminun: 10-11)
Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya:
“Ibnu Abi Hatim berkata –dan menyandarkan sanad kepada Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhuberkata: “Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
 وﻳﻬﺪم ﺑﻴﺘﻪ اﻟﺬي ﻓ، اﻟﺠﻨﺔ ﺑﻴﺘﻪ اﻟﺬي ﻓ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻴﺒﻨ، اﻟﻨﺎر وﻣﻨﺰل ﻓ، اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺰل ﻓ:ﻢ ﻣﻦ أﺣﺪ إﻻ وﻟﻪ ﻣﻨﺰﻻنﻣﺎ ﻣﻨ
اﻟﻨﺎر
“Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali mempunyai dua tempat tinggal: satu rumah di surga,
dan yang satu lagi di neraka, adapun orang mukmin maka ia akan membangun rumahnya yang di
surga dan dan merusak rumahnya yang di neraka”.
Telah diriwayatkan dari Sa’id bin Jabir serupa dengan itu, orang-orang mukmin akan mewarisi
tempat tinggal orang kaﬁr; karena mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah semata yang
tidak ada sekutu bagi-Nya, ketika mereka telah melakukan ibadah sebagaimana yang telah
diwajibkan, sementara mereka meninggalkan apa yang telah diperintahkan kepada mereka dan
untuk apa mereka diciptakan, maka mereka akan mendapatkan bagian mereka jika taat kepada
Tuhan mereka –‘Azza wa Jalla-, bahkan akan lebih baik lagi, seperti yang telah ditetapkan di dalam
Shahih Muslim dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
 اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى وﻳﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠ،ﻪ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻐﻔﺮﻫﺎ اﻟ،ء ﻧﺎس ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺬﻧﻮب أﻣﺜﺎل اﻟﺠﺒﺎلﻳﺠ
“Akan datang manusia dari umat Islam pada hari kiamat dengan dosa yang setinggi gunung, lalu
Allah mengampuni mereka, dan ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani”.
Dan di dalam redaksi Mulim yang lain, Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
ﺎﻛﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻫﺬا ﻓ: ﻓﻴﻘﺎل،ًﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻬﻮدﻳﺎً أو ﻧﺼﺮاﻧﻴﺎﻪ ﻟإذا ﻛﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ دﻓﻊ اﻟ
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“Jika datang hari kiamat maka Allah akan membela bagi setiap muslim dari orang yahudi dan
nasrani, dan dikatakan: “Ini pembebasanmu dari neraka”.
Hadits ini seperti ﬁrman Allah –Ta’ala-:
 ﻧﻮرث ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺗﻘﻴﺎﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘ
63 :ﻣﺮﻳﻢ
“Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa”. (QS.
Maryam: 63)
Dan ﬁrman-Nya:
 أورﺛﺘﻤﻮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮنوﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘ
72 :اﻟﺰﺧﺮف
“Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu
kerjakan”. (QS. Az Zukhruf: 72)
Maka mereka mewarisi yang menjadi bagian orang kaﬁr di dalam surga.
(Al Jannah wa An Naar: 192-193)
Baca juga untuk menambah wawasan jawaban soal nomor: 128128 dan 198745.
Kedua:
Penduduk surga –semoga Allah menjadikannya kita termasuk di dalamnya- derajat mereka
bertingkat sesuai dengan amal mereka, dari Abdullah –radhiyallahu ‘anhu-, Nabi –shallallahu
‘alaihi wa sallam- bersabda:
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، َﻨﱠﺔ اﻟﺠﺧُﻞ ﻓَﺎدﺐ اذْﻫ: ﻪ اﻟﻘُﻮل ﻓَﻴ، اﻮﺒ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻛﻦ ﻣجﺨْﺮ ﻳﻞﺟ ر، ﺧُﻮ دﻨﱠﺔ اﻟﺠﻞﻫ اﺮآﺧ و، ﺎﻨْﻬﺎ ﻣوﺟ اﻟﻨﱠﺎرِ ﺧُﺮﻞﻫ اﺮ آﺧﻠَﻢﻋ ّﻧا
ﺎﻧﱠﻬ اﻪﻟَﻴ اﻞﺨَﻴﺎ ﻓَﻴﻴﻬﺗﺎ ﻓَﻴ، َﻨﱠﺔ اﻟﺠﺧُﻞ ﻓَﺎدﺐ اذْﻫ: ﻘُﻮل ﻓَﻴ، ىْﺎ ﻣﺪْﺗُﻬﺟِ وبﺎ ر ﻳ: ﻘُﻮل ﻓَﻴﺟِﻊﺮ ﻓَﻴ، ىْﺎ ﻣﻧﱠﻬ اﻪﻟَﻴ اﻞﺨَﻴ ﻓَﻴ، ﺎﻴﻬﺗﺎﻓَﻴ
َنﱠ ﻟَﻚ ا: وﺎ ‐ اﻬﺜَﺎﻟﻣةَ اﺸَﺮﻋﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴﺜْﻞنﱠ ﻟَﻚَ ﻣ ﻓَﺎ، َﻨﱠﺔ اﻟﺠﺧُﻞ ﻓَﺎدﺐ اذْﻫ: ﻘُﻮل ﻓَﻴ، ىْﺎ ﻣﺪْﺗُﻬﺟِ وبﺎ ر ﻳ: ﻘُﻮل ﻓَﻴﺟِﻊﺮ ﻓَﻴ، ىْﻣ
ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﺖﻳاﻚُ ﻓَﻠَﻘَﺪْ رﻠ اﻟﻤﻧْﺖا ‐ وّﻨﻚُ ﻣﺤ ﺗَﻀ: و ‐ اّﻨ ﻣﺨَﺮ ﺗَﺴ: ﻘُﻮلﺎ ‐ ﻓَﻴﺜَﺎلِ اﻟﺪﱡﻧْﻴﻣ اةﺸَﺮ ﻋﺜْﻞﻣ
ﻨْﺰِﻟَﺔً اﻧﺘﻬ ﻣﻨﱠﺔ اﻟﺠﻞﻫ اَﻧد ذَاكَ ا:ﻘُﻮلﺎنَ ﻳﻛ و، اﺟِﺬُه ﻧَﻮﺪَت ﺑﺘﱠﻚَ ﺣﺤﺿ
186 " و"ﻣﺴﻠﻢ، واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ، 6571 "رواه "اﻟﺒﺨﺎري
“Sungguh aku mengetahui penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka, dan penduduk
surga yang terakhir masuk surga. Seseorang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak, maka
Allah berﬁrman: “Pergilah silahkan masuk surga !”, seraya ia mendatanginya namun terbayang di
dalam benaknya bahwa surganya sudah penuh, lalu ia kembali dan mengatakan: “Ya Rabb, saya
mendapatkan surga sudah penuh”, Allah berﬁrman: “Pergilah silahkan masuk surga !”, seraya ia
mendatanginya namun terbayang di dalam benaknya bahwa surganya sudah penuh, lalu ia
kembali dan mengatakan: “Ya Rabb, saya mendapatkan surga sudah penuh”, Allah berﬁrman:
“Pergilah silahkan masuk surga !”, seraya ia mendatanginya namun terbayang di dalam benaknya
bahwa surganya sudah penuh, lalu ia kembali dan mengatakan: “Ya Rabb, saya mendapatkan
surga sudah penuh”, Allah berﬁrman: “Pergilah silahkan masuk surga ! dan bagimu (nikmat)
seperti di dunia dan sepuluh kali lipatnya, atau bagimu seperti 10 kali lipatnya dunia”, ia pun
berkata: “Apakah Engkau memperolok kami ? atau mentertawakan kami ?”, dan Engkau adalah
Raja dan aku telah melihat Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- tertawa sampai terlihat gigi
grahamnya, dan beliau bersabda: “Itulah kedudukan di dalam surga yang paling rendah”. (HR.
Bukhori: 6571 dan ini redaksi beliau dan Muslim: 186)
Adapun yang ada di dalam pertanyaan tentang bagaimana cara mendapatkan warisan tersebut,
dan atas dasar apakah warisan itu dibagi, maka nampaknya penanya ini ﬁkirannya berpindah
seperti sikap manusia terkait dengan harta warisan di dunia, hal ini tidak ada kaitannya sama
sekali dengan warisan penduduk surga, kedudukan dan derajatnya.
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Dan tidak ada juga nash yang menjelaskan terkait hal tersebut, bagaimana cara orang mukmin
mendapatkan warisan kedudukan orang kaﬁr di surga yang telah Allah haramkan baginya karena
kekufurannya; merasa membutuhkan hal tersebut merupakan sikap berlebihan yang tidak
mengandung banyak makna, tidak ada dampak amalnya juga. Dan karena seorang mukmin untuk
diketahui bahwa mereka orang-orang yang beriman adalah para pewaris tersebut, yang mewarisi
Firdaus karena nikmat dan rahmat Allah, sebagaimana yang telah disebutkan perjelasannya.
Wallahu A’lam
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