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PASANGAN SUAMI ISTRI DI SURGA 

Penanya: 

Wakidjo Az., NBM. 494.220 

Agen SM No. 025, Metro Lampung Tengah 

 

Pertanyaan, 

1. Sepasang suami istri, salah satunya (suami atau istri) telah meninggal dunia terlebih 

dahulu, apakah di akhirat nanti dapat bertemu kembali? Bagaimana kalau yang 

ditinggal menikah lagi? 

Jawaban, 

Dari beberapa ayat al-Quran dan hadis dapat dipahami bahwa jika salah seorang 

suami atau istri meninggal dunia, terjadilah perceraian, sehingga istri yang ditinggal 

boleh kawin lagi dengan laki-laki lain bila telah habis masa iddah-nya. Demikian pula 

suami dapat kawin dengan wanita lain. Dalam surat al-Baqarah: 234, Allah swt 

berfirman, 

ِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ أَْزَواًجا يَ تَ َربَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ أَْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا فَ  َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َويََذُرونَ 
 . ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبير  للاُ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فَ َعْلَن ِف أَنْ ُفِسِهنَّ ِِبْلَمْعُروِف وَ  َفلَ 

 “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-

isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber‘iddah) empat bulan 

sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu 

(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang 

patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” [QS. al-Baqarah (2): 234]. 

Dalam pada itu, pada doa shalat jenazah dibaca doa yang di antara isinya agar 

yang meninggal dunia memperoleh ganti keluarga yang lebih baik dari keluarga yang 

ditinggalkannya dan seterusnya. Termasuk dalam pengertian keluarga ialah suami yang 

lebih baik dari suami yang ditinggalkannya. Hal ini berdasarkan hadis, 

ِِ  للاُ َصلَّى  للاِ َصلَّى َرُسوُل َماِلٍك قَاَل  َعْن َعْوَف ْبنِ  َُِعا ِ  ْن  لََّم َعلَ ى َجنَ اَزٍَ َفَظِف ْ ُن م ِ ِِ َوس َ َعَلي ْ
اِ   ُِ ِِبْلم  َ ْل ُِ َواْفس  ِ ِْ ُمْ َخل َ  ُِ َوَوس  ِْ ِرَْ نُ  ُل َ  ُِ َوَأه  ْ ُأ َعن  ْ ِِ َواع  ْ ُِ َوَعاف ِ  ُِ َواْرو  َْ ْر ل َ  مَّ اْفف  ِ رَ اللَّه  ُ ِِ َوال  َّ َّْلِ  َواْلب   َ

ِِ ِمَن اْلَْطَايَ  َِارً   َهَما يُ نَ قَّى الَّ َّْوُب ْاألَبْ َيضُ َونَ قِْ  ُِ َنِس َوأَْبِ ْل لً ِمَن ال َّ َِارِِه َوأَه ْ رًا ِمْن  ْن  ا َخي ْ رًا م ِ َخي  ْ
نَ  ِِ ِفت ْ ُِ اْْلَنََّة َوِق ِخْل ِْ ِِ َوَأ رًا ِمْن َزْوِج ِِ َوَزْوًجا َخي ْ  [.مسلم]رواه  َة اْلَقْْبِ َوَعَذاَب النَّاِر.أَْهِل
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 “Diriwayatkan dari ‘Auf bin Malik, ia berkata:, Rasulullah saw pernah 

menshalatkan jenazah dan aku menghafal di antara doa yang diucapkannya 

(artinya): Wahai Tuhan, ampunilah dia, beri rahmatlah dia, maafkanlah 

kesalahannya, muliakanlah kedatangannya, lapangkanlah tempatnya, 

mandikanlah ia dengan air, dengan salju, dan dengan air yang dingin, 

bersihkanlah kesalahannya seperti dibersihkannya pakaian putih dari kotoran, 

dan gantilah tempat tinggalnya dengan yang lebih baik dari tempat tinggalnya di 

dunia, dan keluarga yang lebih baik dari keluarga yang ditinggalkannya di dunia, 

dan pasangan yang lebih baik dari pasangan yang ditinggalkannya di dunia, 

masukkanlah dia ke dalam surga, dan peliharalah dia dari fitnah kubur dan 

adzab neraka.” [HR. Muslim]. 

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa apabila salah seorang suami 

atau istri meninggal dunia, terjadilah perceraian antara keduanya, dan yang meninggal 

didoakan akan memperoleh pasangan yang lebih baik dari pasangan yang 

ditinggalkannya, sehingga ia hidup di dalam surga dengan penuh kenikmatan. 

Pada ayat lain Allah swt berfirman, 

َناُهْم ِمْن عَ  ُهْم ُذرِْي َّتُ ُهْم ِبِِميَاٍن َأْْلَْقَنا ِِبِْم ُذرِْي َّتَ ُهْم َوَما أَلَت ْ َمِلِهْم ِمْن َشْيٍ  ُهلُّ َوالَِّذيَن َ اَمُنوا َوات َّبَ َعت ْ
 .ا َهَسَب َرِهير اْمرٍِئ ِبَِ 

“Dan orang-orang 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-Thur (52): 21]. 

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa jika seorang mukmin yang saleh kemudian 

keimanan dan kesalehannya itu diikuti pula oleh anak cucu, maka Allah akan 

mengumpulkan mereka pada suatu tempat di surga dan Allah akan mencukupkan pahala 

dan kenikmatan pada anak cucu mereka sebagaimana pahala dan kenikmatan yang 

diberikan kepada orang tua mereka, dan Allah tidak akan menguranginya sedikitpun. 

Ayat ini memberikan kemungkinan bahwa suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri, 

anak-anak beserta cucu dan buyut dapat berkumpul hidup dalam surga nanti, asal 

semuanya beriman dan beramal saleh. 

Dari ayat-ayat dan hadis di atas dapat difahami bahwa jodoh dan pasangan bagi 

ahli surga itu dapat saja istrinya atau suaminya semasa hidup di dunia, dapat pula 

pasangan yang lain yang diperuntukkan oleh Allah swt bagi mereka. Terpenting, 

mereka hidup dalam penuh kenikmatan. 

Terhadap pertanyaan saudara tentang kehidupan sepasang suami-istri di akhirat 

nanti, sebenarnya Allah swt telah memberi isyarat pada ayat 21 surat ath-Thur di atas, 

bahwa mereka dapat berkumpul kembali di surga nanti apabila mereka benar-benar 
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beriman kepada Allah swt dan beramal saleh. Terhadap kelurga yang seperti ini tentu 

Allah swt akan mengabulkan doa-doanya. Namun yang penting bagi mereka ialah 

bahwa Allah swt akan menempatkan mereka dalam tempat yang penuh kenikmatan. 

Allah swt berfirman, 

 .  رَاِ ِك ُمتَِّكُئونَ ٍل َعَلى ْاألَ . ُهْم َوأَْزَواُجُهْم ِف ِظلَ  فَاِهُهونَ ِإنَّ َأْصَظاَب اْْلَنَِّة اْليَ ْوََ ِف ُشُغلٍ 
“Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan 

(mereka). Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada dalam tempat yang 

teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.” [QS. Yasin (36): 55-56]. 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah 


