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TAFSIR SURAT AL-ALAQ 
 

 

Surat Al-’Alaq merupakan surat yang 

pertama kali diturunkan kepada Nabi 

Muhammad a. Di dalam surat ini banyak 

terdapat mutiara ilmu yang menakjubkan 

bagi orang-orang yang mendalami isi 

kandungannya. Di antara faidah yang 

terdapat dalam surat ini adalah tentang 

pentingnya membaca, proses penciptaan 

manusia, dan banyak lagi yang lainnya. 

Berikut ini akan dibahas tentang tafsir dari 

surat tersebut dengan ringkas, namun padat. 

Sehingga diharapkan pembaca tidak merasa 

jenuh. Semoga para pembaca dapat 

memahaminya dan dapat mengambil 

mutiara ilmu serta hikmah yang ada di 

dalamnya. 
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SURAT AL-ALAQ 
[Segumpal Darah] 

Surat Ke-96 : 19 Ayat 

(Makkiyyah, Surat yang pertama kali 

diturunkan) 
 

 

 ِ��ْ�ِ  ِ��ْ�ِ 	
 א�ِ�َ�ْ 	
ِ א�  .א�	

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang.” 

 

 ْ�
 َ�َ�َ� . ِ�אْ�ِ� َرّ�َِכ א�	ِ�ْي َ�َ�َ�  ِאْ�َ

 �ٍ�َ�َ ْ"َ�אَن ِ ْ . َوَر�)َכ אْ'َْכَ
مُ  ِאْ�َ
�ْ . אْ#ِ

ْ"َ�אَن َ א َ�ْ�  َ��	�َ . َ��	َ� ِ�אْ�َ*َ��ِ  א�	ِ�ْي  אْ#ِ

ْ"َ�אَن َ�0ْ�ََ/. َכ-	 . َ,ْ+َ��ْ  َر3ُه  نْ �َ . 1ِن	 אْ#ِ
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.4َ/ْ5َ�6َْ+. 1ِن	 . אْ (
 �ََر�َْ,7َ . 1َِ�. َرّ�َِכ א�

1ِْن  �ََر�َْ,7َ . 1َِذא َ>�	. َ�ْ;ً:א. א�	ِ�ْي َ,8َ4ْ.


 ِ�א�5	ْ*َ?ى �َوْ . َכאَن َ�َ�. אْ�8َُ:ىَ ََ� .

َب َوَ@َ?�	. �ََر�َْ,7َ  َ,ْ+َ�ْ� B�َِن	  �ََ��ْ . 1ِْن َכ�	


ىَ,َ َ ْ  َכ-	 . א�	Cِ�َ  א+ًDَ�ْ4َ�َ Eِ5َ4ْ,َ �ْ�َ

 ِF�َ<ِא	4�ِ�א . ٍF�َ<ِא"َ  ٍFCَGَِ�א Fٍ�َعُ . َכאِذ:ْ�َ�ْIَ 

 ُE,َ4َْ:عُ . َ"אِد�َ  َF�َ"َِ�א 	K�. א 	َכ-  Eُ+ْ0ِ@ُ Lَ

  .َوאْ�Mُْ: َوא5َ�ِْ
ْب 
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”Bacalah dengan (menyebut) nama 

Rabbmu Yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. 

Bacalah, dan Rabbmulah Yang Maha 

Pemurah. Yang mengajarkan (manusia) 

dengan (perantara) pena. Dia mengajarkan 

kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya 

manusia benar-benar melampaui batas. 

Karena ia melihat dirinya serba cukup. 

Sesungguhnya hanya kepada Rabbmulah 

kembali(mu). Bagaimana pendapatmu 

tentang orang yang melarang. Seorang 

hamba ketika mengerjakan shalat. 

Bagaimana pendapatmu jika orang yang 

melarang tersebut berada di atas 

kebenaran. Atau ia menyuruh untuk 
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bertaqwa (kepada Allah q)? Bagaimana 

pendapatmu jika orang yang melarang itu 

mendustakan dan berpaling? Tidaklah ia 

mengetahui bahwa sesungguhnya Allah 

melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, 

sungguh jika ia tidak berhenti (berbuat 

demikian), niscaya Kami tarik ubun-

ubunnya. (Yaitu) ubun-ubun orang yang 

mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah ia 

memanggil golongannya (untuk 

menolongnya). Kelak Kami akan 

memanggil Malaikat Zabaniyah. Sekali-kali 

jangan, janganlah engkau patuh kepadanya 

dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu 

kepada Rabbmu).”
1
 

                                                 
1
 QS. Al-‘Alaq : 1 - 19. 
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TAFSIR SURAT AL-ALAQ 
 

 

 ْ�
 .ِ�אْ�ِ� َرّ�َِכ א�	ِ�ْي َ�َ�َ�  ِאْ�َ

”Bacalah dengan (menyebut) 

nama Rabbmu Yang menciptakan.” 

 

Makna ayat, ”Bacalah dengan 

(menyebut) nama Rabbmu Yang 

menciptakan,” adalah bacalah dengan 

memohon pertolongan dengan menyebut 

nama Allah q yang menciptakan segala 

sesuatu.
2
 Ini adalah surat yang pertama kali 

diturunkan kepada Rasulullah a pada masa 

awal kenabian, ketika beliau belum 

mengetahui apa itu Al-Kitab dan apa itu 

iman.
3
 Diriwayatkan dari ‘Aisyah (Ummul 

Mukminin) i, ia berkata; 

 

                                                 
2
 Tafsir Juz ‘Amma, Ibnu ‘Utsaimin. 

3
 Taisirul Karimir Rahman, 4/477. 
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 َI َM َْ  هُ אء�ُכ �َ �َ א  َI َ* אِ  אَل ْ� َ
א "َ א �َ  َ  אَل �َ  �ْ 
 5 َ� . َ� َR	 �0 ِ4 Qْ  َ	 I َB َ� َ� ِ" Qْ  َI َ/َ  אَل �َ  Pٍ אرِ *َ �ِ 
 ِ  ِّ4 Qْ  ْ�א َM َ8 َ:  ُS 	�  َ� ْر �َ َ� ِ4 Qْ  َI َ* אِ  אَل ْ� َ
 ْ�  ُ� ْ� 7ُ 
 Fُ �َ א"ِ א�T	  0 ِ4 Qَ	 P  َI َB َ� َ� ِ" Qْ  َI َ/ٍ אرِ *َ א �ِ "َ א �َ  َ 
 َ� 	5 َ� . َ� َR  ِ  ِّ4 Qَ  ْ�א َM َ8 َ:  ُS 	�  َ� ْر �َ َ� ِ4 Qْ  َI َ* אَل 

َ �ْ אِ  ْ�  َI ُ* ْ� 7ُ  َ  َ� אرِ *َ א �ِ "َ א ٍP  َI َB َ� َ� ِ" Qْ  َI َ/ 	0 ِ4 Qَ 

 	T�ِ א�א َT ُF  ُS 	�  َ� ْر �َ َ� ِ4 Qْ  َI َ* אَل } ْ�
ِ�אْ�ِ�  ِאْ�َ
ْ"َ�אَن ِ ْ  َ�َ�َ� . َرّ�َِכ א�	ِ�ْي َ�َ�َ�  אْ#ِ

 �ٍ�َ�َ . ْ�
 }َوَر�)َכ אْ'َْכَ
مُ  ِאْ�َ

 

“Maka datanglah Malaikat (Jibril j), ia 

berkata, “Bacalah.” Rasulullah a 

menjawab, “Aku tidak dapat membaca.” 
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Malaikat (Jibril j) tersebut memegangku 

dan mendekapku hingga aku merasa 

kepayahan, kemudian ia melepaskanku. 

Lalu berkata, “Bacalah.” Rasulullah a 

menjawab, “Aku tidak dapat membaca.” 

Malaikat (Jibril j) kembali memegangku 

dan mendekapku untuk yang kedua kalinya 

hingga aku merasa kepayahan, kemudian ia 

melepaskanku. Lalu berkata, “Bacalah.” 

Rasulullah a menjawab, “Aku tidak dapat 

membaca.” Malaikat (Jibril j) kembali 

memegangku dan mendekapku untuk yang 

ketiga kalinya hingga aku merasa 

kepayahan, kemudian ia melepaskanku. 

Lalu berkata, ”Bacalah dengan (menyebut) 

nama Rabbmu Yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah. Bacalah, dan Rabbmulah Yang 

Maha Pemurah.”
4
 

 

                                                 
4
 HR. Bukhari Juz 1 : 3, lafazh miliknya dan Muslim 

Juz 1 : 160. 
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 �َ�َ�َ  �ٍ�َ�َ ْ"َ�אَن ِ ْ  .אْ#ِ

”Dia telah menciptakan manusia 

dari segumpal darah.” 

 

Makna ayat, ”Dia telah menciptakan 

manusia dari segumpal darah,” adalah Dia 

menciptakan anak cucu Adam dari 

segumpal darah.
5
 Manusia diciptakan oleh 

Allah q dalam beberapa tahapan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 

Mas’ud p, Rasulullah a, bersabda; 

 

 Eِ ِ ُّ� ِ0ْ�َ QIِ Eُ*ُ�ْ�َ Wُ�َMْ,ُ �ََْ�َ:ُכ� 	1ِن
 XَTْ ِ Fً*َ�َ�َ ُכْ?ُن,َ 	�ُS ،FًDَ0ْ"ُ א ً?ْ,َ �َْرَ�ِ+ْ�َ
 	�ُS ،َכ�َذِ XَTْ ِ Fً/َ[ْ ُ ُכْ?ُن,َ 	�ُS ،َכ�َذِ

 �َ
ْوَح، ,ُْ (
َ1ِ Xُ�Eِ�ْ אْ�َ�َ�ُכ Eِ�ْIِ ]ُDُ4ْ�َIَ א�
                                                 

5
 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 20/53. 
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ِ�َכbِ5ْ ِرْزEِ�ِ : َوُ,ْ_َ ُ
 B�َِْرWِ�َ َכِ�َ�אٍت 
 ٌ:�ْ+ِ� .َو�Eِ�ِ6ََ َوَ�Eِ�ِ�َ َوdQ*ِeَ �َْو َ

 

“Sesungguhnya tiap-tiap kalian 

dikumpulkan penciptaannya dalam rahim 

ibunya selama empat puluh hari berupa 

nutfah, kemudian menjadi segumpal darah 

selama itu juga, lalu menjadi segumpal 

daging selama itu juga, kemudian diutuslah 

Malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, 

lalu diperintahkan untuk menuliskan empat 

kalimat; rizkinya, ajalnya, amalnya, dan 

celaka atau bahagianya.”
6
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 HR. Bukhari Juz 3 : 3154 dan Muslim Juz 4 : 2643. 
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 ْ�
 .َوَر�)َכ אْ'َْכَ
مُ  ِאْ�َ

”Bacalah, dan Rabbmulah 

Yang Maha Pemurah.” 

 

Makna ayat, ” Bacalah, dan 

Rabbmulah Yang Maha Pemurah,” adalah 

bacalah seperti yang Dia perintahkan, Rabb 

yang memerintahkanmu membaca adalah 

Rabb yang Maha pemurah. Di antara 

bentuk kemurahan-Nya adalah memberikan 

kemampuan kepadamu untuk membaca, 

padahal engkau adalah seorang yang buta 

huruf.
7
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Zubdatut Tafsir, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. 
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 .َ��	َ� ِ�אْ�َ*َ��ِ  א�	ِ�ْي 

”Yang mengajarkan (manusia) 

dengan (perantara) pena.” 

 

Makna ayat, ”Yang mengajarkan 

(manusia) dengan (perantara) pena,” 

adalah Dia telah mengajari manusia tulis-

menulis dengan pena, yang merupakan 

salah satu nikmat Allah q yang mulia.
8
 

Berkata Qatadah 5; 

 

  ، ْ? Lَ�f ْ� َ� ٌF َِ . �َ א�َ +َ @َ  א�	ِ  َ  ِ  Fٌ �َ +ْ "ِ  �ُ �َ *َ �ْ אَ 
ٌ ,ْ دِ  �ْ *ُ ,َ  �ْ �َ  َכ �ِ ذَ . 

 

“Pena merupakan kenikmatan yang besar 

dari Allah q. Seandainya tidak ada pena, 

niscaya agama (ini) tidak akan tegak.”
9
 

                                                 
8
 Zubdatut Tafsir, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. 

9
 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 20/53. 
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Melalui pena manusia dikeluarkan 

dari alam kegelapan menuju alam terang 

yang disinari cahaya ilmu. Ilmu tidak akan 

pernah dikumpulkan, hikmah tidak akan 

pernah dicatat, berita tentang orang 

terdahulu dan ucapan mereka tidak pernah 

diteliti, serta kitab-kitab Allah q tidak 

ditulis, kecuali dengan tulisan.
10

 Sehingga 

tulisan merupakan salah satu sarana untuk 

mengikat ilmu. Rasulullah a pernah 

bersabda; 

 

 אِب 5َ כِ א�ْ �ِ  �َ �ْ +ِ وא א�ْ :ُ �ِّ �َ 

 

“Ikatlah ilmu dengan (menulisnya di 

dalam) buku.”
11

 

 

                                                 
10

 Zubdatut Tafsir, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. 
11

 HR. Malik. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 4434. 
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ْ"َ�אَن َ א َ�ْ� َ,ْ+َ��ْ  َ��	�َ    .אْ#ِ
”Dia mengajarkan kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya.” 

 

Makna ayat, ”Dia mengajarkan 

kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya,” adalah Dia mengajarkan 

kepada manusia dengan pena berbagai hal 

yang tidak diketahui oleh manusia,
12

 dan 

manusia dilahirkan dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatu pun.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Zubdatut Tafsir, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. 
13

 Taisirul Karimir Rahman, 4/478. 
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ْ"َ�אَن َ�0ْ�ََ/. َכ-	   .َر3ُه אْ�5َْ/4َ. �َنْ  .1ِن	 אْ#ِ

”Ketahuilah, sesungguhnya manusia 

benar-benar melampaui batas. 

Karena ia melihat dirinya serba cukup.” 

 

Makna ayat, ”Ketahuilah, 

sesungguhnya manusia benar-benar 

melampaui batas. Karena ia melihat 

dirinya serba cukup,” adalah jika manusia 

merasa tidak butuh kepada rahmat Allah q, 

maka manusia akan melampaui batas. Di 

antara tabiat dasar manusia adalah bersikap 

melampaui batas dan sewenang-wenang, 

ketika ia merasa tidak butuh kepada Allah 

q. Tetapi seorang mukmin keluar dari sifat 

ini. Karena seorang mukmin selalu tidak 

pernah merasa tidak butuh kepada Allah q 

sekejap pun.
14

 

 

                                                 
14

 Tafsir Juz ‘Amma, Ibnu ‘Utsaimin. 
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6َْ+. 1ِن	  (
  .1َِ�. َرّ�َِכ א�
”Sesungguhnya hanya kepada 

Rabbmulah kembali(mu).” 

 

Makna ayat, ”Sesungguhnya hanya 

kepada Rabbmulah kembali(mu),” adalah 

sesungguhnya hanya kepada Allah-lah 

engkau kembali, dan Allah q akan 

mengadakan perhitungan.
15

 Di dalam ayat 

ini terdapat ancaman bagi manusia yang 

bersikap melampaui batas, ketika ia melihat 

dirinya merasa tidak butuh kepada Rabb-

nya.
16

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 4/ 528. 
16

 Tafsir Juz ‘Amma, Ibnu ‘Utsaimin. 
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 .1َِذא َ>�	. َ�ْ;ً:א. א�	ِ�ْي َ,8َ4ْ. �ََر�َْ,7َ 

”Bagaimana pendapatmu tentang 

orang yang melarang. Seorang hamba 

ketika mengerjakan shalat.” 

 

Yang dimaksud dengan “orang yang 

melarang” dalam ayat ini adalah Abu Jahal, 

sedangkan yang dimaksud dengan 

“seorang hamba” adalah Muhammad a.
17

 

Abu Jahal nama aslinya adalah Amru bin 

Hisyam bin Al-Mughirah. Dahulu 

dikalangan Quraisy ia dinamakan dengan 

Abul Hakam, karena mereka biasa 

mengadukan berbagai perkara serta 

menyerahkan keputusan kepadanya. 

Rasulullah a menamakannya Abu Jahal 

sebagai lawan dari penamaan Abul 

Hakam.
18

 Abu Jahal mati di atas kekafiran 

ketika perang Badar. Ia dibunuh oleh dua 

                                                 
17

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 20/55. 
18

 Tafsir Juz ‘Amma, Ibnu ‘Utsaimin. 
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anak muda yang bernama Mu’az bin Amr 

bin Al-Jamuh dan Muawwiz bin Afra’.
19

 

 

Ayat ini turun berkenaan dengan 

kejadian Abu Jahal yang ingin 

mencelakakan Rasulullah a. sebagaimana 

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia 

berkata; 

 


ُ X  َg Xْ  َ, ْ+ ِDٍ 8ْ 6َ  ?ْ ُ� �َ  אَل �َ   ُ  ْh 	� َ:  َ8َ 6ْ و ُE 
 َ� ْ� َ  َ� ْi ُ8 ِ
 אَل *َ I ِ* ْ� Xَ  َ" َ+ ْ�  َIَ  אَل �َ  �ْ כُ 
 َכ �ِ ذَ  E  َ, ْD َ+ Xُُ 5َ ,ْ �َ رَ  ْ Cِ ى �َ K	 +ُ א�ْ وَ  َت א�-	 وَ 
 َ'َ َG ْB ََ  ن�5ِ ;َ �َ . رَ �َ  ِE  َ� ْو  َ'َ ْ� ِD َ
E  ِI Qُ 8َ 6ْ وَ  ن	 
ُ �	 َ>  א�	ِ  َل ?ْ �ُ . رَ @َ I َBَ  אَل �َ  אِب 
َ א�5)   . א�	

                                                 
19

 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Al-

Mubarakfuri. 
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 َ� َ� ْ� ِE  َو �. �َ �َ   َ� َ0 َB� َ�  ِ�Q َ زَ �ِّ g َ?  ُ, jَُ وَ  �َ �	 َ
 ?َ gُ  وَ L	 M َC ُ8 ْ�  ِ  ْ4 ُE  ِ1َ א I َ� َIَ  אَل �َ  Eِ 5ِ ;َ �َ رَ 
 I ِ* ْ� Xََ  אَل �َ  هِ :ِ �َ Q �ِ *ِ 5ْ ,َ وَ   . ِ* َ; ْ� ِE� َ� َ�kُ  َ כُ 4ْ ,َ 
 َ� ُE  َ  ِ�ٌכ א  َI َ* 1ِ  אَل 	4ِ �ْ �َ  ن Qْ  َ4َ �ْ �َ و ُE  َ� َl ْ4 َ: ً� ِ  א ْ 
 א�	ِ  لُ ?ْ �ُ رَ  אَل *َ h ًF  َIَ 4ِ 6ْ �َ  وَ g ْ? Lًَ وَ  אرٍ "َ 

 <َ 	� ُ  Qْ 4ِّ א  ِ "َ دَ  ?ْ �َ  �َ �	 َ� وَ  Eِ �ْ �َ �َ  . א�	
 َLَ ْ� َ5 ِ0 َD ْ5 ُE  ْ�א َ� -َ ِm َכ ُF  ُ� [ُ ً? ُ� אَل א �َ ?ً ُ] א 
 َI َB ْ" َK َل  ُ  I Qْ  َ� ِ: ْ, nِِ  ْي رِ :ْ  "َ X  Lَ	 6َ وَ  K	 �َ  א�	
 َ� ِ� Qْ  ُg َ
 ْ, َ
1ِن	  َכ-	 { Eُ /َ �َ �َ  ءٍ eَ Qْ  وْ �َ  ةَ 

ْ"َ�אَن َ�0ْ�ََ/. 1َِ�.  1ِن	 . َر3ُه אْ�5َْ/4َ. �َنْ . אْ#ِ
.+َ6ْ (
 َ�ْ;ً:א. א�	ِ�ْي َ,8َ4ْ. �ََر�َْ,7َ . َرّ�َِכ א�
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. 1ِْن َכאَن َ�َ�. אْ�8َُ:ى �ََر�َْ,7َ . 1َِذא َ>�	.
َب  �ََر�َْ,7َ . �ََ َ
 ِ�א�5	ْ*َ?ى �َوْ  1ِْن َכ�	

 }َوَ@َ?�	.

“Abu Jahal berkata, “Apakah Muhammad 

(a) (sujud dengan) meletakkan wajahnya 

(ke tanah) di antara kalian?” Ada seorang 

yang menjawab, “Ya.” Abu Jahal berkata, 

“Demi Lata dan demi ‘Uzza, jika aku 

melihatnya melakukan yang demikian, 

sungguh aku akan menginjak tengkuknya 

atau akan kebenamkan wajahnya ke tanah.” 

Kemudian ia mendatangi Rasulullah a saat 

beliau sedang shalat, dan Abu Jahal ingin 

menginjak tengkuk Rasulullah a. Ketika ia 

mendekati Rasulullah a, (tiba-tiba) ia 

mundur kebelakang dan berlindung dengan 

tangannya. Dikatakan, “Bahwa 

(Muhammad a dijaga) Malaikat.” Abu 

Jahal berkata, “Sungguh antara aku dan ia 

ada parit dari api, ada sesuatu yang 
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menakutkan dan bersayap.” Rasulullah a 

bersabda, “Seandainya Abu Jahal benar-

benar mendekatiku, niscaya Malaikat akan 

menangkap tubuhnya sepotong demi 

sepotong.” Abu Hurairah y berkata, “Maka 

Allah r menurunkan ayat –aku tidak 

mengetahui apakah pada hadits Abu 

Hurairah y atau sesuatu yang sampai 

kepadanya,- “Ketahuilah, sesungguhnya 

manusia benar-benar melampaui batas. 

Karena ia melihat dirinya serba cukup. 

Sesungguhnya hanya kepada Rabbmulah 

kembali(mu). Bagaimana pendapatmu 

tentang orang yang melarang. Seorang 

hamba ketika mengerjakan shalat. 

Bagaimana pendapatmu jika orang yang 

melarang itu berada di atas kebenaran. 

Atau ia menyuruh bertaqwa (kepada Allah 

q)? Bagaimana pendapatmu jika orang 

yang melarang itu mendustakan dan 

berpaling?”
20

 

                                                 
20

 HR. Muslim Juz 4 : 2797. 
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  �َوْ . 1ِْن َכאَن َ�َ�. אْ�8َُ:ى �ََر�َْ,7َ َ ََ�
َب َوَ@َ?�	. �ََر�َْ,7َ  .ِ�א�5	ْ*َ?ى  .1ِْن َכ�	

”Bagaimana pendapatmu jika orang 

yang melarang tersebut berada di atas 

kebenaran. Atau ia menyuruh untuk 

bertaqwa (kepada Allah q)? Bagaimana 

pendapatmu jika orang yang melarang itu 

mendustakan dan berpaling?” 

 

Makna ayat, ”Bagaimana 

pendapatmu jika orang yang melarang 

tersebut berada di atas kebenaran. Atau ia 

menyuruh untuk bertaqwa (kepada Allah 

q)?” adalah apakah dibenarkan melarang 

orang yang memiliki karakter semacam ini? 

Bukankah melarangnya berarti bentuk 

penentangan kepada Allah q dan 

memusuhi kebenaran.
21

 Makna, “orang 

yang melarang itu mendustakan dan 

                                                 
21

 Taisirul Karimir Rahman, 4/478. 
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berpaling?” adalah orang yang 

mendustakan kebenaran dan berpaling dari 

perintah Allah q atau tidak takut kepada 

Allah q dan siksa-Nya.
22

 

 

 


ى �ََ��ْ َ,َ َ  .َ,ْ+َ�ْ� B�َِن	 א�	

”Tidaklah ia mengetahui bahwa 

sesungguhnya Allah melihat segala 

perbuatannya?” 

 

Makna ayat, ”Tidaklah ia mengetahui 

bahwa sesungguhnya Allah melihat segala 

perbuatannya?” adalah tidaklah ia 

mengetahui bahwa sesungguhnya Allah q 

melihat segala perbuatannya dan kelak akan 

membalas perbuatannya dengan balasan 

yang setimpal.
23

 

 

                                                 
22

 Taisirul Karimir Rahman, 4/478. 
23

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 4/528. 
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 َ�ْ� َ,َ Eِ5َ4ْ�Dَ�ْ4ًَ+א ِ�א�4	אِ>F�َِ  َכ-	 ْCِ�َ. 

 ٍF�َ<ِא"َ  ٍFCَGَِ�א Fٍ�ََכאِذ.  
”Ketahuilah, sungguh jika ia tidak berhenti 

(berbuat demikian), niscaya Kami tarik 

ubun-ubunnya. (Yaitu) ubun-ubun orang 

yang mendustakan lagi durhaka.” 

 

Makna ayat, ”Ketahuilah, sungguh 

jika ia tidak berhenti (berbuat demikian), 

niscaya Kami tarik ubun-ubunnya,” adalah 

ketahuilah, sesungguhnya jika Abu Jahal 

tidak menghentikan perbuatanya yang 

selalu bermusuhan dan ingkar,
24

 niscaya 

Kami akan menarik ubun-ubunnya dengan 

kuat.
25

 Lalu akan kami seret ia ke dalam 

Neraka.
26

 ”Ubun-ubun orang yang 

mendustakan lagi durhaka,” yaitu ubun-

ubun Abu Jahal yang pendusta dalam 

                                                 
24

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 4/528. 
25

 Taisirul Karimir Rahman, 4/478. 
26

 Zubdatut Tafsir, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. 
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ucapannya dan durhaka dalam 

perbuatannya.
27

 

 

 

  .َ"אِدَ,Iَ  ُEْ�َ�ْ:عُ 
”Maka biarlah ia memanggil golongannya 

(untuk menolongnya).” 

 

Makna ayat, ”Maka biarlah ia 

memanggil golongannya (untuk 

menolongnya),” adalah jika ia benar dan 

memiliki kekuatan serta kemampuan, maka 

hendaklah ia memanggil golongannya,
28

 

agar menolongnya dari adzab yang 

ditimpakan kepadanya.
29

 

 

 

 

                                                 
27

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 4/528. 
28

 Tafsir Juz ‘Amma, Ibnu ‘Utsaimin. 
29

 Taisirul Karimir Rahman, 4/478. 
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�4َْ:عُ َ  َF�َ"َِ�א 	K�א. 

”Kelak Kami akan memanggil 

Malaikat Zabaniyah.” 

 

Makna ayat, ”Kelak Kami akan 

memanggil Malaikat Zabaniyah,” adalah di 

sisi Kami ada yang lebih kuat dibandingkan 

golongan Abu Jahal, yaitu Malaikat 

Zabaniyah, Malaikat penjaga Neraka yang 

kasar tabiatnya dan keras kekuatannya.
30

 

 

 

  .Eُ+ْ0ِ@ُ Lَ َوאْ�Mُْ: َوא5َ�ِْ
ْب  َכ-	 
”Sekali-kali jangan, janganlah engkau 

patuh kepadanya dan sujudlah serta 

dekatkanlah (dirimu kepada Rabbmu).” 

 

 

                                                 
30

 Tafsir Juz ‘Amma, Ibnu ‘Utsaimin. 



- 27 - 

Makna ayat, ”Sekali-kali jangan, 

janganlah engkau patuh kepadanya dan 

sujudlah serta dekatkanlah (dirimu kepada 

Rabbmu),” adalah sekali-kali janganlah 

engkau patuh kepadanya dengan 

meninggalkan shalat dan bersujudlah serta 

mendekatlah kepada Allah q dengan 

melakukan ketaatan dan ibadah.
31

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 َ� ْ� َ
 ?َ gُ وَ  Eِ ّ�ِ رَ  ْ  ِ  :ُ ;ْ +َ א�ْ  نُ ?ْ כُ א ,َ  َ  ُب 
 � .אءَ �َ وא א�:) 
ُ Tِ כْ I َBَ  :ٌ א6ِ َ

“Sedekat-dekat seorang hamba dengan 

Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud, 

maka perbanyaklah berdoa (ketika 

sujud).”
32

 
 

***** 

                                                 
31

 Zubdatut Tafsir, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. 
32

 HR. Muslim Juz 1 : 482. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Abu 

‘Abdillah Muhammad Al-Anshari Al-

Qurthubi.  

3. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah 

Al-Bukhari. 

4. Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman 

Al-Mubarakfuri. 

5. Muwaththa’ Malik, Malik bin Anas bin 

Abu ‘Amir bin ‘Amr bin Al-Harits. 

6. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 



- 29 - 

7. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

8. Tafsir Adhwa-ul Bayan fi Idhahil 

Qur’an bil Qur’an, Muhammad bin 

Muhammad bin Al-Mukhtar Al-Jakani 

Asy-Syinqithi. 

9. Tafsir Juz ‘Amma, Muhammad bin 

Shalih Al-‘Utsaimin. 

10. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ 

Ismail bin Amr bin Katsir Ad-

Dimasyqi. 

11. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir 

Kalamil Mannan, ‘Abdurrahman bin 

Nashir As-Sa’di. 

12. Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, 

Muhammad Sulaiman ‘Abdullah Al-

Asyqar. 


