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Surga memiliki banyak kenikmatan. Kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak bisa dibandingkan 
dengan kenikmatan yang ada di dunia. Berikut ini adalah perbedaan kenikmatan dunia dengan 
kenikmatan di surga beserta dalil-dalilnya: 
 
1. Apa yang ada di dunia hanya sedikit, sangat berbeda jauh dengan apa yang ada di surga. 
 
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: 

 
(1) Artinya: "Katakanlah: 'Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik untuk 
orang-orang yang bertakwa.’!" (QS An-Nisa' : 77) 
Allah subhanahu wa ta’ala mengabarkan bahwa kesenangan dunia ini hanya sedikit saja. Buat apa 
kita mengejar yang sedikit ini dan melalaikan yang lebih baik nanti. 
Disebutkan pula di dalam hadits berikut: 

(2) Diriwayatkan dari Mustaurid radhiallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, "Demi Allah! Perbandingan dunia dengan akhirat adalah seperti seseorang dari 
kalian yang memasukkah satu jarinya ke laut, hendaknya dia melihat, seperti apa jari itu kembali."1 
(Berapa banyak air yang berada di jarinya bila dibanding dengan air laut-pen) 
 
Tidak terbayangkan bukan perbandingan tetesan air yang sedikit di satu jari kita dengan lautan yang 
sangat luas. Begitulah kenikmatan surga kita tidak bisa membandingkannya dengan kenikmatan 
dunia 
 
2. Kenikmatan di surga tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia 
 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan di dalam hadits-nya: 

(3) Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, "Satu tempat di surga yang sebesar cambuk lebih baik dari dunia dan seisinya."2 
Tidak bisa dibayangkan bukan berapa besar dan nikmatnya surga. 
Di dalam hadits yang lain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan: 
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(4) Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
(beliau bersabda), "Pergi berjihad di jalan Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Seandainya ada 
seorang wanita penghuni surga mengintip penduduk bumi, niscaya akan menerangi antara keduanya 
dan akan terpenuhi dengan anginnya (yang harum). Setengah bagian kepalanya saja lebih baik dari 
dunia dan seisinya."3 
Adakah wanita dunia yang seperti itu? Subhanahu wa ta'ala, sungguh lalai orang yang tidak 
mengharapkannya. 
 
3. Surga tidak memiliki hal-hal yang jelek sebagaimana di dunia 
Surga tidak memiliki hal-hal yang jelek. Ketika penduduk bumi makan atau minum, maka pasti akan 
mengeluarkan kotoran, air seni dan bau yang tidak sedap. Wanita di dunia mengalami haid dan juga 
melahirkan. Haid tersebut adalah kotoran yang dibuang oleh wanita, sedangkan di surga tidak akan 
didapatkan hal-hal seperti itu.  

 
(5) Artinya: "Mereka mengatakan, 'Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.' Mereka 
diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka 
kekal di dalamnya" (QS Al-Baqarah : 25) 
 
Penduduk-penduduk surga tidak membuang kotoran-kotoran, mereka selalu bersih dan tidak pernah 
berbau tidak sedap. Begitu pula dengan khamr di surga, dia tidak memabukkan dan enak rasanya. 
 
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:
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(6) Artinya: "(46)  (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. (47) 
Tidak ada dalam khamar itu sesuatu yang membuat pusing dan mereka tiada mabuk karenanya." (QS 
Ash-Shaffat : 46-47)  
 
Surga memiliki sungai-sungai yang airnya tidak berubah rasanya, sungai-sungai yang mengalirkan air 
susu yang tidak akan basi, sungai-sungai yang mengalirkan khamr yang sangat lezat dan sungai-
sungai yang mengalirkan madu murni. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: 

(7) Artinya: "(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang 
bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada beubah rasa dan baunya, sungai-
sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi 
peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya 
segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rab mereka, sama dengan orang yang kekal dalam 
Jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya?" (QS 
Muhammad : 15) 
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Penduduk surga memiliki hati yang suci dan bersih. Mereka tidak berbicara kecuali yang baik-baik 
saja. Mereka tidak mengerjakan perbuatan jelek sedikitpun. 

(8) Artinya:  "Tidak ada kata-kata yang tidak berfaidah dan tiada pula perbuatan dosa." (QS Ath-
Thur: 23) 
 
Allah subhanahu wa ta’ala juga berfirman: 
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(9) Artinya: "(25) Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula 
perkataan yang menimbulkan dosa. (26)  Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam." (QS Al-
Waqi'ah : 25-26) 
 
Begitulah penduduk surga, jika mereka akan memasuki surga, maka mereka ditahan dulu sebelum 
memasukinya di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Mereka akan dibersihkan dari segala 
bentuk dosa dan rasa dendam, sehingga tidaklah mereka masuk ke dalam surga kecuali hati mereka 
benar-benar bersih.  Mereka tidak akan menemukan lagi apa yang dinamakan kebencian, 
kedengkian, kemarahan dan sebagainya sebagaimana mereka dapatkan di dunia. Hati mereka hati 
yang satu yang selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta’ala. 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana hadits berikut: 

(10) Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Hati-hati 
mereka tidak saling membenci. Hati-hati mereka adalah hati yang satu. Mereka bertasbih kepada 
Allah di setiap pagi dan petang.” 4 
 
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: 

  
(11) Artinya: "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 : 47) 
Mari kita bandingkan antara surga dan dunia, surga tidak memiliki hal-hal yang jelek, sementara di 
dunia kita harus menghadapi berbagai hal yang jelek. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran oleh 
Allah subhanahu wa ta’ala untuk menghadapi semua ujian di dunia ini. Amin. 
 
4. Kenikmatan dunia akan sirna sedangkan kenikmatan  surga akan terus kekal dan abadi 
Allah subhanahu wa ta’ala telah mentakdirkan surga untuk menjadi sesuatu yang akan kekal abadi. 
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: 

 
(12) Artinya: "Apa yang di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal." (QS 
An-Nahl : 96)  
Adapun perkataan sebagian orang yang menyatakan bahwa akhirat, surga dan neraka tidak kekal, 
maka itu adalah perkataan yang batil. Ayat yang penulis sebutkan menjadi dalil yang sangat jelas 
akan kebatilan mereka. Walaupun banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang 
menunjukkan hal yang serupa. 
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APAKAH SURGA BERTINGKAT-TINGKAT? 
 
Surga bertingkat-tingkat. Penduduk surga akan menempati tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan 
mereka. Sebagaimana mereka berbeda-beda ketika di dunia dalam beramal, maka di surga pun 
mereka berbeda-beda tingkatannya. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah: 

(13) Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya 
mendirikan shalat dan berpuasa di bulan Ramadhan, maka Allah mewajibkan dirinya untuk 
memasukkan dia ke dalam surga, baik dia berjihad di jalan Allah atau hanya berdiam diri di tempat di 
mana dia dilahirkan." Mereka (para sahabat) berkata, "Ya Rasulullah! Apakah kami boleh 
memberitahukan kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
"Sesungguhnya di surga ada seratus tingkatan. Allah menyediakannya untuk para mujahid di jalan 
Allah. Jarak antara dua tingkat adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Apabila kalian meminta 
kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya dia berada di tengah-tengah surga dan 
(letaknya) paling tinggi di surga. Saya diperlihatkan bahwa 'arsy-nya Allah berada di atasnya. Dari 
'arsy itu terpancar sungai-sungai surga."5 
 
Hadits di atas adalah dalil yang jelas bahwa surga itu bertingkat-tingkat dan kita dianjurkan untuk 
meminta surga yang paling tinggi, surga firdaus, kepada Allah subhanahu wa ta’ala. 
 
Dalil yang lainnya: 

(14) Artinya: Diriwayatkan dari Anas radhiallahu ‘anhu bahwasanya Ummu Haritsah mendatangi 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam –Pada saat itu suaminya telah wafat di peperangan Badar 
karena terkena tusukan panah– Dia berkata, "Ya Rasulullah! Engkau telah mengetahui kedudukan 
Haritsah di dalam hatiku. Jika dia berada di surga, maka tidak akan menangis. Akan tetapi, jika tidak 
demikian, maka engkau akan melihat apa yang akan saya perbuat." Beliau pun berkata kepadanya, 
"Engkau sedih? Apakah surga itu hanya satu saja? Sesungguhnya surga sangat banyak. Dan dia 
berada di surga Firdaus yang paling tinggi."6 
Dalil yang lain: 
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(15) Artinya: Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri radhiallahu ‘anhu bahwasanya Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya penduduk surga akan melihat penghuni-
penghuni ruangan (yang mulia) di atas mereka, sebagaimana mereka melihat bintang kejora yang 
terang di ufuk timur atau barat, dikarenakan perbedaan keutamaan di antara mereka."7 
 
Mudah-mudahan kita bisa menempati ruangan-ruangan mulia yang tinggi itu. Amin. 

 

(Dikutip dari buku ‘Bersama Sang Kekasih di Surga’. Penerbit Darussunnah. Karya penulis) 
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