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ORANG YANG BERWAKAF AKAN 

BERKUMPUL BERSAMA KELUARGA DI 

SYURGA 

Dr. Hendri Tanjung, Ph.D 

 و أَْنفُِسنَا شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ نَْحَمُدهُّ للِِّّاْلَحْمدَّ إِنّ 

 أَنّْ أَْشَهدُّ .لَهُّ اِديَّهَّ فَلَّ يُْضِللّْ َوَمنّْ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ يَْهِدهِّ َمنّْ أَْعَماِلنَا َسي ئَاتَِِّّمنّْ

ًدا أَنّ  َوأَْشَهدُّ للاُّ إِل ّ لهَّإِّ لَّ دّ  َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .َوَرسُْولُهُّ َعْبُدهُّ ُمَحم   آِلهِّ لىَوعَّ ُمَحم 

 اْلَكِرْيمِّ اْلقُْرآنِّ فِي تَعَالَى للاُّ قَالَّ .لد ْينا يَْومِّ إِلَى بِِإْحَسانّ  تَبِعَُهمّْ َوَمنّْ أَْصَحابِهِّوِّ

ِّ وذُّأَعُ ِجيمِّ الشَّْيَطانِّ ِمنَّ بِاَللَّ َّ اتَّقُوا آَمنُوا ينَّالَّذِّ أَي َها يَا الرَّ  َولَّ تُقَاتِهِّ َحقَّّ َّللاَّ

ْسِلُمونَّ َوأَنتُم إِلَّّ تَُموتُنَّّ م   

Jama’ah Jum’at yang Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala, perjuangan pulang kampung ketika idul fitri adalah perjuangan 

yang penuh dengan perjuangan. Bersusah payah menghadang macet, 

hingga memerlukan waktu 12 jam, bahkan sampai 24 jam.  Namun 

begitu tiba di kampung halaman, ketika bertemu dan berkumpul dengan 

keluarga, maka semua capek dan letih hilang dan berganti dengan 

kebahagian-kebahagiaan.  Seolah-olah letih dan lelah berpuluh-puluh 

jam di jalan, tidak ada apa-apanya.  Kebahagiaan menggantikan 

kepenatan.   

Tahukah para jama’ah sekalian yang berbahagia, ada yang jauh 

lebih berbahagia dari itu?  Yaitu ketika kita berkumpul di syurga 

bersama keluarga.  Berkumpul di dunia dengan keluarga saat hari raya 
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saja, sudah sangat berbahagia, apalagi ketika kita berkumpul dengan 

keluarga di syurga. Allah jelaskan dalam Al Qur’an surat Ar-Ra’du 

ayat 23: 

نّ  َجنّٰتُّ نََها َعد  ُخلُو  َواِجِهمّ  ٮِِٕهمّ ٰابَآّ ِمنّ  َصلَحَّ َوَمنّ  يَّد  يّٰتِِهمّ  َواَز  َمٰلّٓ َّۖوذُر ِ  ٮَِٕكةَُّوال 

نَّ ُخلُو  ِهمّ  يَد  نّ  َعلَي  ّّۚبَابّ  كُل ِّ م ِ  

Artinya:  

Surga-surga ‘Adn, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-

orang Saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak 

cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari 

semua pintu. 

Pertanyaan berikutnya, siapakah orang-orang Saleh itu?  Surat Ar-

Ra’d ayat 22 menjelaskan: 

نَّو   تِغَآءَّ َصبَُروا الَِّذي  هِّ اب  ٰلو َواَقَاُموا َرب ِِهمّ  َوج  اوَّ ةَّالصَّ فَقُو  ا اَن  ٰنُهمّ  ِممَّ ا َرَزق   ِسرًّ

َعَلنِيَةًّ نَّ وَّ َرُءو  يَد  َحَسنَةِّ وَّ ّ السَّي ِئَةَّ بِال 
 
بَى لَُهمّ  كَّٮِّٕاُوٰل اِرّ  عُق  الدَّ  

 

Artinya: 

Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridoan Tuhannya, 

melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami 

berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta 

menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat 

tempat kesudahan (yang baik). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang sholeh itu ada 4 

kriteria.  Pertama, orang yang sabar dalam mencari keridoan Allah.  
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Ternyata mencari keridoan Allah itu mesti sabar.  Karena banyak 

kesulitan-kesulitan, aral rintangan, dan lain-lain.   

Kedua, Orang-orang yang menegakkan sholat.  Orang-orang yang 

membawa sifat sholat keluar sholat.  Bukti orang yang sholatnya benar, 

apabila kelakuannya di luar sholat juga benar.  Allah menjelaskan 

dalam AL Qur’an surat Al-Ankabut ayat 45: 

لُّ ِحىَّ َماّ  اُت  كَّ اُو  ِكٰتبِّ ِمنَّ اِلَي  ٰلوةَّ َواَقِمِّ ال  ّ الصَّ ٰلوةَّ اِنَّّ ؕؕ ٰهى الصَّ فَّ َعنِّ تَن  َشآءِّال   ح 

َكرِّ ُمن  رُّ َّؕوال  ِّ َولَِذك  بَرُّ َّللاّٰ ّ اَك  ؕؕ ُّ لَمُّ َوَّللاّٰ نَّ امَّ يَع  نَعُو  تَص   

Artinya: 

Bacalah Kitab (Al-qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu 

(Muhammad) dan laksanakanlah sholat.  Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan) Keji dan mungkar.  Dan (ketahuilah) 

mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah 

lain).  Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.  

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang benar sholatnya akan 

mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar.  Kriterianya mudah, 

orang yang sholat dan diluar sholat perilakunya baik, maka itulah orang 

yang sholatnya benar.  

Ketiga, orang-orang shaleh itu adalah orang yang berinfak secara 

sembunyi-sembunyi dan terang-terangan.  Berinfaq sembunyi 

sembunyi ada keadaannya, misalnya berinfak untuk karopak Jum’at, 

berinfaq untuk operasional masjid, dan lain-lain.  Berinfak secara 

terang-terangan ini adalah zakat dan wakaf.  Jadi, wakaf itu mesti 
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diumumkan.  Karena terkait dengan pertanggungjawaban nazir.  Wakaf 

itu mesti dicatat rapi, karena ada akuntabilitasnya.   

Keempat, orang-orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan.  

Istilahnya tidak membalas dendam.   

Terkait dengan wakaf, ketika ayat wakaf turun, yaitu surat Ali 

Imran ayat 92 yang berbunyi: 

بِرَّّ تَنَالُوا لَنّ  ا تّٰىحَّ ال  ِفقُو  ا تُن  نَّ ِممَّ ا َوَما ّؕتُِحب و  ِفقُو  ءّ  ِمنّ  تُن  مّ َعلِّ بِهّ  َّللاَّّٰ فَِانَّّ َشى  ي   

Artinya:  

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum 

kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.  Dan apapun 

yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.  

Begitu ayat ini turun, Abu Tolhah langsung mendatangi Rasul, dan 

mewakafkan kebun bairuha yang paling dia cintai.  Jadi, kalau kita 

perhatikan, wakaf yang pertama sekali dilaksanakan setelah ayat ini 

turun adalah wakaf produktif.  Kebun itu produktif, menghasilkan.  

Kebunnya tetap, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan, tetapi 

hasil kebunnya yang kemudian disedekahkan.   

ْكرِّ اْْليَاتِّ ِمنَّ فِْيهِّ بَِما َوإِيَّاكُمّْ َونَفَعَنِيّْ اْلَكِرْيِم، اْلقُْرآنِّ فِي َولَكُمّْ ِليّْ للا بَاَركَّ  َوالذ ِ

 ذَْنب ، كُل ِّ ِمنّْ ْلُمْسِلِمْينَّا َسائِرَِّولِّ لَكُمّْوَّ ِليّْ للاَّ َوأَْستَْغِفرُّ هذا قَْوِليّْ أَقُْولُّ .اْلَحِكْيمِّ

ِحْيمُّ فُْورُّاْلغَّ هُوَّ إِنَّهُّ فَاْستَْغِفُرْوهُّ الرَّ  

 


