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SURAT AL-MULK 
[Kerajaan] 

Surat Ke-67 : 30 Ayat 
(Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Ath-Thur) 

 

 

 ِ��ْ�ِ  ْ� �	
ِ א  א��� ِ��ْ�ِ �	
 ِ� א

   

َ.َ%َ-  א
�ِ�ْي  ∪⊆∩ 	ٌ ِ�َ�ِ�ِه אْ
ُ�ْ%ُכ َوُ)َ' َ&َ%$ ُכّ!ِ َ�ْ�ٍء َ�ِ��ْ  َ�َ�אَرَכ א
�ِ�ْي 

 ∪⊅∩ رُ 0ُ אْ
َ:9ُ'ْ אْ
8ََ�אَة ِ
َ�ْ�ُ%َ'ُכْ� 6�َ4ُכْ� 4َْ�َ�ُ� َ&3ً�َ َوُ)َ' אْ
�0ِ1َْ אْ
َ�ْ'َت وَ 

ْ�َ�ِ� ِ;ْ� 9َ�َאُوٍت  א
�ِ�ْي  �	
َ.َ%َ- َ?ْ�َ@ َ?َ�אَوאٍت ِ<َ�אً�א َ;א َ�َ	ى ِ>� َ.ْ%ِ- א

 ْ'Aُ<ُ �ْ;ِ ى	َ�َ !ْ(َ 	َBَ�َ
َ�ْ�ِ� D Eْ%ِFَGْ�َُ�� אْرCِِ@ אْ
Bَ�ََ	 َכ	�  ∪⊃∩ رٍ َ>אْرCِِ@ אْ


ْ�َכ אْ
Bَ�َُ	 َ.אِ?Hًא و� َIِ ْ��ِ�َ 'َ(ُ ٌ	 ∩⊆∪  َ� ��
Lَْ�א Bَ�َ�ِאِ��ْ Kَوَ
Fَْ� َز���Gא א 6�
Mَ َء א

 ْ'Cُאَ)א ُرGَ%ْ1َCََو
َ�אِ<�ْ %ِّ ً;א  �N ْ�1ِ ��
َ� َوِ
%�ِ��ْ  ∪∋∩ 	ِ ِ� َوLَ�ْQَ&َْ4א َ
Pُْ� َ&َ�אَب א

א Pَא َ?1ُ�ِ'ْ א ِ>�ْ 4ُْ
IِT  ْ'Fُذَ  ∪∌∩ 	ُ �GPََ� َوRَHْ�ِ אْ
�Bِ�َْ א ِ�َ	Pِِ�ّْ� َ&َ�אُب Cَ َכ9َُ	وْ 

 ْ�Pِ�َ אPَ
� ِ>�ْ  Kَ�َכאُد 0ُ���َ�َ ِ;َ� אْ
َ:Uِ�ْ ُכ%��َ  ∪∠∩ رُ ِ)َ� Fً ْ'9ُ�َא و� ََFِ
Pَא َ>ْ'ٌج 4ُْ
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 َPQُLَ0َ.َ �ْPُ
ََX?َK  ْ��ِLَ �ِْ�ُכXْ�َ �ْ
ََ4 ٌ	 ∩∇∪  ْ'
Gَ�ْא �ْ َءLَא K ِ�Lَא َ�َ%$ َ�ْ� Cَ َ�אُ ٌ	 َ>َכ��

 �ْ<ِ �YIِ �ْQُLَْ4 ْنIِ ٍء�ْ�َ �ْ;ِ ُ َل א�� �0Lَ א َ;אGَ%ْ�ُ3ٍَل َכِ��ْ  َو\َ ٍ	 ∩∪  ْ'
א َ
ْ' َوَ�אُ

 ��1ِْ  ُכ�Gא Lَْ�َ�ُ@ 4َْو Fِ1ْLَُ! َ;א ُכ�Gא ِ>ْ ��
א Pِ�ِLْ�َ�ِْ� َ>אْ&Qََ	ُ>'ْ  ∪⊂⊆∩ 	ِ 4َْ[8َאِب א

 َ ِّ̂ Fً8ْ�ُ<َ ْ�1ِא  ��

Iِ �ْPُن� א
�ِ��ْ  ∪⊆⊆∩ 	ِ ْ[8َאِب אَ Eِ�ْ:َ
َ� َ�ْ_Nَْ'َن َر��Pُْ� ِ�אْ

وْ  ∪⊅⊆∩ 	ٌ Cَْ4ٌ	 َכِ��ْ ْ:9َِ	ةٌ و� ;�  ُ̀ َ&ِ%�ْ א َ�ْ'َ
ُכْ� 4َِو אPَCُْ	وْ َو4َِ?	6 �LIِ ِ̀ ٌ� ِ�َ�אِت א ِ�

ُ�وْ  6B
 א
�ِ�ْي  ُ)'َ  ∪⊇⊆∩ 	ُ aُ אْ
َ_ِ��ْ Yََ4 1ْ�ََ%ُ� َ;ْ� َ.َ%َ- َوُ)َ' א
%��Aِْ  ∪⊃⊆∩ رِ א

 ْ'ُ
َْرَض َذ ْ̂ 
ُכُ� אَ !َ1َCَ ْ'Nُ;ْא<َ Yً �ِ̀ א ِ;ْ� رِّ َ;GَאِכPَ�ِא َوُכُ%'ْ  א ِ>ْ �ْ
َIَِو ِ̀ ْزِ�

 ْ'Nُ6G
�َ QُGْ;َِ4َ4ْ� ;�  ∪∋⊆∩ رُ א ��
� א<ِ �ْK �� ِء 4َْن �َْرَض َ>cَِذא ِ)َ ْ̂ ْ_aَ�ِ ِ�ُכُ� א

�َ 4َْم QُGْ;َِ4ْ� ;�  ∪∌⊆∩ رُ َ�ُ�'ْ  ��
� א<ِ �ْK ْ�ُכْ� َ�אِ[ً�א 4َْن �6 ِء%َ&َ !َ?ِ	ْ

 ْ'�ُ%َ1ْQَ�َ<َ ْ��ِLَ aَ�َْن َכ ِ	 ∩⊇∠∪  ْ��ِ�
َب א َ� ِ;ْ� َ�ْ�ِ%Pِْ� َ>َכaَ�ْ َכאَن َوَ
Fَْ� َכ��


$ א
ِ�ْ�A	  ∩⊇∇∪  ]َ �ْPُ�َ'ْ<َ	Lَ ِِכ�ْ َIِ ْوא	َ�َ �ْ
eْ�ِFْ�ََ� َ;א ُ�ْ�ِ�ُכ��Pُ >�אٍت و� 4Kََوَ

 �LIِ �ُ�َ�ْ �	
ْ� َ)َ�א א
�ِ�ْي  ∪⊆∩ 	ٌ ُ̀ ِ�ُכّ!ِ َ�ْ�ٍء �YIِ ْ�Bِ�َ א �;َ4  �
 �ٌGْCُ 'َ(ُ �ُْכ

ْ�َ�ِ� Iِِن אْ
َכאِ>ُ	وْ ْ� ُدوْ BُGْ�َُ	ُכْ� ;ِّ  �	
� ِن אْ<ِ �YIِ وْ  َن	ُfُ ٍَ�א  ∪⊂⊅∩ ر(َ �ْ �;َ4
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�  א
�ِ�ْي  !ْ�َ ُ̀ 'ْ َ�ْ	ُزُ�ُכْ� Iِْن 4َْ;َ�َכ ِرْزَ� 6g �4ََ>َ�ْ�  ∪⊆⊅∩ رٍ Qُ&ُ ْ'9ُLُّ'ٍ و�  א ِ>ْ

 �� �ْNِ�ْ  �� �ْ ِ̀ 4َْ)َ�ى 4َ;� PِCْא َ&َ%$ َو hِכ�;ُ �ْNِ�ْ  6; אٍط	א َ&َ%$ ِ[َh�'ِ?َ ْ�FِQَ�ْ ٍ� 

َْ>Hَِ�َة  ُ�ْ! ُ)َ' א
�ِ�ْي  ∪⊅⊅∩ ْ̂ Bَ�َْאَر َوא ْ̂ ْ�َ@ َوא ��

ُכُ� אَ !َ1َCََُכْ� َوXNَLَْ4

ِ̀  ْي ُ�ْ! ُ)َ' א
��ِ  ∪⊃⊅∩ نَ א Nْ�َُכُ	وْ 3ً ;� َ�ِ%�ْ  �ْ
َIَِْرِض َو ْ̂ َذَر4َُכْ� ِ>� א

ُ�ْ!  ∪∋⊅∩ �َ َن َ;Qَ$ َ)َ�א אْ
َ'ْ&ُ� Iِْن ُכQُGْْ� َ[אِدِ��ْ ُ
'ْ َوFُ�َ'ْ  ∪⊇⊅∩ نَ Nَ8ْ�ُُ	وْ 

 ْ��ِLَ אLََ4 َ�א�LIَِو ِ א َر4َْوُه ُزْ
ٌ ْ��ِ ٌ� ∩⊄∉∪  ْ�?ِ jً9َ	 �LIِ 6;َ�א אْ
Gْ&ِ �ُ%ْ1َِ� א�� ��%َ<َ kْHَ

 ْ'Cُُو ِ��
ُ&'ْ  َ! َ)َ�א א
�ِ�ْي א َوِ��ْ َ� َכ9َُ	وْ �ْ ُه א ���َ ِ̀ �ِ �ْQُGْنَ ُכ ∩⊄∠∪  �ْQُ�َْ44ََر !ْ�ُ

ُ َوَ;ْ� ;�  � א��َGِْن 4َْ)َ%َכIِ 6� �ْ�َ<َ אGَ�َ�ِ4َْو َر �َ1ِ ْ�gِ ْ�	ِ<َِכא
َ� ِ;ْ� َ&َ�אٍب ُ	 אْ

 ْ�
ِ̀ َ�َ'כ�  ∪∇⊅∩ �ٍ 4َِ ِ̀ َوَ&َ%ْ� ْ�َ�ُ� �G;َTא ِ� �	
 َن َ;ْ� ُ)َ' ِ>ْ� ْ%Gَא َ>%َ1ْQَ�َُ�'ْ ُ�ْ! ُ)َ' א

ٍء Kُכْ� ِ��َ lُ ْ��ِXُْכْ� fَْ'ًرא َ>َ�ْ� �� Kُ�ْ! 4ََرIِ �ْQُ�َْ4ْن ∪  َ; Mَ�َ]َْ4⊅∩ �ٍ ِ��ْ َ\3ٍَل ;6 

 �; ْ�1ِ ٍ� ∩⊂⊃∪ 
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“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan. Dan Dia 

Maha Kuasa atas segala sesuatu. (2) Yang menciptakan kematian dan 

kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang lebih baik 

amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (3) Yang telah 

menciptakan tujuh langit yang berlapis-lapis. Kalian sekali-kali tidak 

melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pengasih sesuatu yang tidak 

seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, apakah kalian melihat sesuatu 

yang tidak seimbang? (4) Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya 

penglihatan kalian akan kembali kepada kalian dengan tidak menemukan 

sesuatu cacat dan penglihatan kalian pun dalam keadaan kepayahan. (5) 

Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat, dengan bintang-

bintang. Kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar para 

setan. Dan Kami sediakan bagi mereka siksa Neraka yang menyala-nyala. 

(6) Orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka akan mendapatkan siksa 

Jahannam. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. (7) Apabila 

mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara Neraka yang 

mengerikan, sedangkan Neraka itu menggelegak. (8) Hampir-hampir 

(Neraka tersebut) terpecah-pecah karena marah. Setiap kali dilemparkan ke 

dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), para penjaga (Neraka tersebut) 

bertanya kepada mereka, “Apakah belum pernah datang kepada kalian 

seorang pemberi peringatan?” (9) Mereka menjawab, “Benar ada, 

sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka 

kami mendustakan(nya) dan kami katakan, “Allah q tidak menurunkan 

sesuatu pun. Kalian tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.” 

(10) Dan mereka berkata, “Seandainya kami mendengarkan atau 

memikirkan (peringatan tersebut), niscaya kami tidak akan menjadi 

penghuni Neraka yang menyala-nyala.” (11) Mereka mengakui dosa 

mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni Neraka yang menyala-nyala. 

(12) Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka yang tidak 

terlihat (oleh mereka), mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang 

besar. (13) Rahasiakanlah perkataan kalian atau kalian tampakkan. 

Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati. (14) Apakah Allah q 

tidak mengetahui apa yang telah diciptakan-Nya, sedangkan Dia Maha 

Halus lagi Maha Mengetahui? (15) Dia-lah Yang menjadikan bumi itu 

mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 

sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kalian dibangkitkan. 

(16) Apakah kalian merasa aman terhadap (Allah q) yang berada di langit 

bahwa Dia akan menjungkir-balikkan bumi bersama kalian, sehingga 

dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? (17) Atau apakah kalian merasa 
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aman terhadap (Allah q) yang berada di langit bahwa Dia akan 

mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kalian akan mengetahui 

bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku? (18) Dan sesungguhnya 

orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (para Rasul). Maka 

alangkah besarnya kemurkaan-Ku. (19) Apakah mereka tidak 

memperhatikan burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya 

di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain (Allah q) 

Yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu. 

(20) Siapakah yang menjadi tentara bagi kalian yang akan menolong kalian 

selain (Allah q) Yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir tersebut tidak 

lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu. (21) Atau siapakah yang memberi 

kalian rizki jika Dia menahan rezki-Nya? Sebenarnya mereka terus-

menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri? (22) Maka apakah 

orang yang berjalan terjungkal di atas wajahnya itu lebih mendapatkan 

petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? (23) 

Katakanlah, “Dia-lah Yang menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian 

pendengaran, penglihatan, dan hati.” (Tetapi) sangat sedikit di antara 

kalian yang bersyukur. (24) Katakanlah, ”Dia-lah Yang menjadikan kalian 

berkembang-biak di bumi, dan hanya kepada-Nya-lah kalian kelak akan 

dikumpulkan.” (25) Dan mereka berkata, “Kapankah datangnya ancaman 

tersebut, jika kalian adalah orang-orang yang benar?” (26) Katakanlah, 

“Sesungguhnya ilmu (tentang Hari Kiamat itu) hanyalah di sisi Allah (q). 

Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang 

menjelaskan.” (27) Ketika mereka melihat siksaan (pada Hari Kiamat) 

sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan 

(kepada mereka), “Inilah (siksaan) yang dahulunya kalian selalu meminta-

mintanya.” (28) Katakanlah, ”Jelaskanlah kepadaku jika Allah (q) 

mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat 

kepada kami, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang 

kafir dari siksaan yang pedih?” (29) Katakanlah, “Dia-lah Allah Yang 

Maha Pengasih, kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami 

bertawakkal. Kelak kalian akan mengetahui siapakah yang berada dalam 

kesesatan yang nyata.” (30) Katakanlah, “Jelaskanlah kepadaku jika 

sumber air kalian menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan 

air yang mengalir untuk kalian?”
1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 QS. Al-Mulk : 1 - 30. 
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Surat Al-Mulk akan memberikan syafa’at pada Hari Kiamat kepada 

para pembacanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ِI ةً رَ 'ْ ?ُ  ن�  ِ< ْ
� א ُF ْ	 ِنT َD ، 3َ ُD ْ' َن  َ�T ًj �َ ، َ9 َ1 kْ  ِ
 Bَ ِא� ِ� َP َ� ،א �Q ُf $ ِ9 َ	  َ
 ُ̀ :
 .ُכ %ْ �ُ א
ْ  هِ �ِ �َ �ِ  ْي �ِ א
�  כَ אرَ �َ �َ 

 

“Sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Qur’an yang terdiri dari tiga 

puluh ayat, yang akan memberikan syafa’at kepada orang yang 

membacanya hingga orang tersebut diampuni, (yaitu surat); “Tabarakal 

ladzi bi yadihil mulku.
2
”

3 

 

Rasulullah a tidak tidur di malam hari, kecuali setelah membaca 

Surat As-Sajdah dan Surat Al-Mulk. Diriwayatkan dari Jabir y; 

 

�� �ِ א
�G  ن� 4َ   ]َ �% ُ 4
� �َ   َ4	�Q َ� $ ْF َ �َ  אمُ Yَ َ�  َG  אنَ כَ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א�� ْG ِ0 ْ� !ُ 
 .ُכ %ْ �ُ א
ْ  هِ �ِ �َ �ِ  ْي �ِ א
�  כَ אرَ �َ �َ وَ 

 

“Bahwa Nabi a tidak tidur (di malam hari) hingga beliau membaca surat 

“Alif, lam, mim tanzil”
4
 dan “Tabarakal ladzi bi yadihil mulku.

5
”

6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 QS. Al-Mulk. 

3
 HR. Ahmad, Hakim Juz 1 : 2075, Tirmidzi Juz 5 : 2891, Abu Dawud : 1400, dan Ibnu 

Majah : 3786, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih Ibni Majah Juz 9 : 3053. 
4
 QS. As-Sajdah. 

5
 QS. Al-Mulk. 

6
 HR. Ahmad, Hakim Juz 2 : 3545, Tirmidzi Juz 5 : 2892, lafazh ini miliknya. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 4873. 
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TAFSIR SURAT AL-MULK 
 

 

 ∪⊆∩ 	ٌ ِ�َ�ِ�ِه אْ
ُ�ْ%ُכ َوُ)َ' َ&َ%$ ُכّ!ِ َ�ْ�ٍء َ�ِ��ْ  َ�َ�אَرَכ א
�ِ�ْي 

”Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan. 

Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

 

Maknanya adalah; Maha Suci Allah q Yang di tangan-Nya-lah 

kerajaan langit dan bumi di dunia dan di akhirat.
7
 Allah q memutuskan, 

bertindak, serta mengatur dengan ilmu dan hikmah-Nya. Segala sesuatu 

yang dinginkan-Nya akan terjadi, dan sesuatu yang tidak diinginkan-Nya 

tidak akan terjadi.
8 

 

 

0ُ َ.َ%َ- אْ
َ�ْ'َت َوאْ
8ََ�אَة ِ
َ�ْ�ُ%َ'ُכْ� 6�َ4ُכْ� 4َْ�َ�ُ� َ&3ً�َ َوُ)َ' אْ
�0ِ1َْ  א
�ِ�ْي 

 ْ'9ُ:َ
 ∪⊅∩ رُ אْ

”Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, 

siapakah di antara kalian yang lebih baik amalannya. 

Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” 

 

Maknanya adalah; Dia yang menetapkan kematian dan kehidupan bagi 

kalian untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling ikhlas 

dan paling benar amalannya.
9
 Dan Dia Maha Perkasa untuk melakukan 

pembalasan terhadap orang yang durhaka kepada-Nya
10

 lagi Maha 

Pengampun untuk memberikan ampunan yang besar terhadap orang-orang 

yang bertaubat
11

 sesudah mereka berbuat durhaka terhadap-Nya dan 

menentang perintah-Nya.
12

  

 

 

 

                                                 
7
 Zubdatut Tafsir, 754.  

8
 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 

9
 Taisirul Karimir Rahman, 875. 

10
 Tafsirul Jalalain, 526. 

11
 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 

12
 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/396. 
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Kata ”kematian” didahulukan daripada kata ”kehidupan” dalam ayat 

ini karena kematian lebih kuat untuk menjadi pendorong bagi manusia 

melakukan amalan kebaikan. Amalan yang baik adalah amalan yang ikhlas 

dan benar. Sebagaimana perkataan Al-Fudhail bin ‘Iyadh 5
13

 ketika 

menafsirkan “ahsanu amala,” ia mengatakan; 

 

 َ& �ُ�َ�َْ4 ُ̀ ُ̀ َو4َْ[َ'ُ� Bُ%َ.َْ4 3ً�َ.  אَ  َوَ�אَل �ُ Yَ !ُ�َ1َ
�Q�َ !ُ�َFْ$ َ�ُכْ'َن ْ
ِ، وَ . َ.אِ
Bًא َ[َ'אً�א �B ِj�G א
َ>אْ
َ_אِ
Iِ pَُذא َכאَن ِ�� 6�
  .َ'אُب Iَِذא َכאَن َ&َ%$ א

 

”Lebih baik amalannya (adalah yang) paling ikhlas dan paling benar 

(amalannya).” Al-Fudhail 5 berkata, “Suatu amalan tidak akan diterima 

(oleh Allah q) hingga ikhlas dan benar. Ikhlas jika dilakukan karena Allah 

q, dan benar jika sesuai dengan Sunnah (Rasulullah a).”
14

 

 

Allah q memberi perintah serta larangan kepada manusia, dan 

menguji mereka dengan berbagai kesenangan syahwat yang menyelisihi 

perintah-Nya.
15

 Maka jika seorang hamba terjerumus dalam dosa dan 

kemaksiatan hendaknya ia segera memohon ampunan kepada Allah q dan 

berupaya untuk memperbaiki amalannya, sehingga Allah q akan 

menghapuskan dosa-dosanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 


َ  هِ �ِ �َ �ِ  ْ� ِ� L ْ9َ  ْي �ِ א
� وَ  ْ'  َ
 ْ�  ُ� ْ� ِL ُ� ْ' َ
ُ  Eَ )َ �َ א  
َ وَ  �ْ כُ �ِ  א�� َg َאء  ِ� َF ْ' ٍم  ُ� ْ� ِL ُ� ْ' َن 
 َ< َ� �َ ْQ ْ: ِ9 ُ	 ْ9ِ :ْ �َ >َ  א��َ  نَ و ُ	  َ
 ُP ْ�. 

 

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian tidak 

berbuat dosa, niscaya sungguh Allah q akan melenyapkan kalian. Lalu Dia 

(akan) mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka 

memohon ampun kepada Allah q, dan Allah q akan memberikan ampunan 

kepada mereka.”
16

 

 

                                                 
13

 Beliau adalah seorang Tabi’ut Tabi’in yang wafat di Makkah tahun 187 H. 
14

 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 962. 
15

 Taisirul Karimir Rahman, 875. 
16

 HR. Muslim Juz 4 : 2749. 
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ْ�َ�ِ� ِ;ْ� 9َ�َאُوٍت  א
�ِ�ْي  �	
َ.َ%َ- َ?ْ�َ@ َ?َ�אَوאٍت ِ<َ�אً�א َ;א َ�َ	ى ِ>� َ.ْ%ِ- א

 ْ'Aُ<ُ �ْ;ِ ى	َ�َ !ْ(َ 	َBَ�َ
 ∪⊃∩ رٍ َ>אْرCِِ@ אْ

”Yang telah menciptakan tujuh langit yang berlapis-lapis. 

Kalian sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pengasih 

sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, 

apakah kalian melihat sesuatu yang tidak seimbang?” 

 

Maknanya adalah; Yang telah menciptakan tujuh langit yang 

bertingkat-tingkat,
17

 yang tidak saling bersentuhan.
18

 Kalian sekali-kali 

tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pengasih sesuatu yang tidak 

seimbang, bahkan sempurna dan tidak ada kekurangan.
19

 Maka lihatlah 

berulang-ulang dengan penuh perhatian, apakah kalian melihat sesuatu 

kejanggalan?
20

 

 

 


ْ�َכ אْ
Bَ�َُ	 َ.אِ?Hًא و� َIِ Eْ%ِFَGْ�َ �ِ�ْ�َ   ∪⊇∩ 	ٌ ُ)َ' َ�ِ��ْ Dُ�� אْرCِِ@ אْ
Bَ�ََ	 َכ	�

“Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatan kalian 

akan kembali kepada kalian dengan tidak menemukan sesuatu cacat 

dan penglihatan kalian pun dalam keadaan kepayahan.” 

  

Maknanya adalah; kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya 

penglihatan kalian akan kembali kepada kalian dalam keadaan terhina 

dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatan kalian pun dalam 

keadaan kelelahan.
21

 

 

 

  

  

  

  

                                                 
17

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/396. 
18

 Tafsirul Jalalain, 562. 
19

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/396. 
20

 Taisirul Karimir Rahman, 875. 
21

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/396. 
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 �Gَز�� �ْFَ
�َ َوَ ��
Lَْ�א Bَ�َ�ِאِ��ْ Kא א 6�
َ�אِ<�ْ %ِّ ً;א 
Mَ َوGَ%ْ1َCَאَ)א ُرCُ'ْ َء א �N ِ�  

 ْ�1ِ ��
 ∪∋∩ 	ِ َوLَ�ْQَ&َْ4א َ
Pُْ� َ&َ�אَب א

”Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat, dengan bintang-

bintang. Kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar para 

setan. Dan Kami sediakan bagi mereka siksa Neraka yang menyala-nyala.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang 

dekat dengan bumi,
22

 dengan bintang-bintang. Kami jadikan bintang-

bintang tersebut sebagai pelempar para setan yang hendak mencuri berita 

dari langit.
23

 Dan Kami sediakan bagi para setan tersebut di akhirat siksa 

Neraka yang menyala-nyala.
24

 

 

Bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah q memiliki tiga fungsi. 

Sebagaimana perkataan Qatadah 5;
25

 

 

 ِI �L َ� ُ. 6  هِ �ِ )َ  َ- %ِ אG

ِ  مُ 'ْ gُ א َq 3َ ِث  ِ. Bَ ٍאل  َ. َ% َF َP ُ  א;ً 'ْ Cُ رُ وَ  אءِ �َ %�� 
ِ  G ٌjَ �ْ زِ  א א��
 ِّ%
 �N َ� ِ>ٌت ;אَ 3َ &َ وَ  �ِ �ْ א  َ� ْP َQ ِ� ِ� ى َPא 

“Bintang-bintang diciptakan untuk tiga fungsi; Allah q menciptakannya 

sebagai hiasan langit, untuk pelempar para setan, dan sebagai tanda untuk 

petunjuk (arah).”
26

 

 

 

 ْ��ِ�%
 ∪∌∩ 	ُ א ِ�َ	Pِِ�ّْ� َ&َ�אُب �GPَCََ� َوRَHْ�ِ אْ
�Bِ�َْ َ� َכ9َُ	وْ َوِ

”Orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka akan mendapatkan siksa 

Jahannam. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.” 

 

Maknanya adalah; orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka dari 

kalangan manusia dan jin akan mendapatkan siksa Jahannam.
27

 Dan Neraka 

Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali.
28

 

                                                 
22

 Tafsirul Jalalain, 562. 
23

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
24

 Zubdatut Tafsir, 754. 
25

 Beliau adalah seorang Tabi’in di Bashrah yang wafat tahun 117 H. 
26

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/396. 
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 ∪∠∩ رُ ِ)َ� Fً ْ'9ُ�َא و� א َ
Pَא َ�Pَ ْ�Pِא َ?1ُ�ِ'ْ א ِ>�ْ 4ُْ
IِT  ْ'Fُذَ 

”Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara 

Neraka yang mengerikan, sedangkan Neraka itu menggelegak.” 

 

Maknanya adalah; apabila mereka dilemparkan ke dalamnya dengan 

penuh kehinaan dan kerendahan, mereka mendengar suara Neraka yang 

keras dan mengerikan,
29

 sedangkan Neraka itu mendidih
30

 dan bergejolak.
31

 

 

 

� ِ>�ْ  Kَ�َכאُد 0ُ���َ�َ ِ;َ� אْ
َ:Uِ�ْ ُכ%��َ َFِ
ُْ4 َPQُLَ0َ.َ �ْPُ
ََX?َ א َ>ْ'ٌجPَK    

 ْ��ِLَ �ِْ�ُכXْ�َ �ْ
ََ4 ٌ	 ∩∇∪ 

”Hampir-hampir (Neraka tersebut) terpecah-pecah karena marah. 

Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), 

para penjaga (Neraka tersebut) bertanya kepada mereka, “Apakah 

belum pernah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan?” 

 

Maknanya adalah; hampir-hampir Neraka tersebut terbelah dan 

terpotong-potong karena marahnya terhadap orang kafir. Setiap kali 

dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, para Malaikat 

penjaga Neraka tersebut bertanya kepada mereka dengan nada celaan, 

“Apakah belum pernah datang kepada kalian ketika di dunia seorang 

pemberi peringatan, yang memperingatkan kalian tentang adanya Hari 

Kiamat?”
32

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                            
27

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
28

 Tafsirul Jalalain, 562. 
29

 Taisirul Qur’anil ‘Azhim, 4/462. 
30

 Tafsirul Jalalain, 562. 
31

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
32

 Zubdatut Tafsir, 755. 
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 ْ'
�ٍء Iِْن �QُLَْ4ْ َءLَא K ْ��ِLَא َ�َ%$ َ�ْ� Cَ َ�אُْ�َ �ْ;ِ ُ َل א�� �0Lَ א َ;אGَ%ْ�ُא َوGَ�ْ   ٌ	 َ>َכ��

 �ْ<ِ �YIِ  ْ��ِ3ٍَل َכ\َ ٍ	 ∩∪ 

”Mereka menjawab, “Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami 

seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) 

dan kami katakan, “Allah (q) tidak menurunkan sesuatu pun. 

Kalian tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.” 

 

Maknanya adalah; mereka menjawab, “Benar ada, sesungguhnya telah 

datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami 

mendustakannya sebagai bentuk penolakan terhadap dakwah mereka dan 

kami katakan, “Allah q tidak menurunkan sesuatu pun kepada seorang pun 

dari manusia. Kalian tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.”
33

 

 

Di antara bentuk keadilan Allah q bahwa Allah q tidak menyiksa 

manusia, kecuali setelah diutusnya Rasul kepada mereka. Berkata Al-Hafizh 

Ibnu Katsir 5; 

 


َ �ْ $ &َ א
َ 1َ �َ  	ُ כُ �ْ �َ  ُ̀  ِ< �ْ  َ. ْ% ِF ِ̀،  َ4َ و �L ُ̀  Yَ �ُ  َ1 ِّ� א�ً �َ 4َ  ُب  ِI �Y َ�  ْ1 َ�  ِ� َ� ِאم  ْ
 �g ِj 8ُ א

َ Iِ  لِ 'ْ ?ُ א
	�  אلِ َ? رْ Iِ وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  ْ� ِ̀ 

 

“Allah q menyebutkan keadilan-Nya terhadap makhluk-Nya, bahwa Allah 

q tidak akan menyiksa seorang manusia, kecuali setelah tegak hujjah 

atasnya dan (setelah) diutusnya seorang Rasul kepadanya.”
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
34

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/397. 
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 ْ'
Fِ1ْLَ  ْ�1ُِ! َ;א ُכ�Gא ِ>ْ� א َ
ْ' ُכ�Gא Lَْ�َ�ُ@ 4َْو َوَ�אُ ��
 ∪⊂⊆∩ 	ِ 4َْ[8َאِب א

”Dan mereka berkata, “Seandainya kami mendengarkan atau memikirkan 

(peringatan tersebut), niscaya kami tidak akan menjadi penghuni Neraka 

yang menyala-nyala.” 

 

Maknanya adalah; dan mereka berkata, “Seandainya kami 

mendengarkan dengan disertai pemahaman atau memikirkan peringatan 

tersebut, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni Neraka yang menyala-

nyala.
35

 

 

Pendengar dan akal merupakan sarana masuknya hidayah bagi 

seseorang. Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 5; 

 َ< َG َ9 ْ' َ& 4َ  �ْ א ْL ُ9 �ِ ِP ْ�  ُ> ُ	 ُق  ْ
� )ِ ى، وَ �َ Pُ אَ  ��
ُ  َل L َ0ْ א 4َ �َ 
ِ  @ُ �ْ א  ِ̀ �ِ  ْت אءَ Cَ ، وَ א��
 6	
َ  ِ- אF ِtَ $ �َ %َ &َ  ُ̀ 9ُ �ِ 'َ ُ� ، وَ ُ̀ �ُ א�ِ َ[  @ُ G َ9ْ �َ  ْي �ِ א
�  ُ! Fْ 1َ א
ْ ، وَ ُ! ?ُ א ْ̂ ، אءِ �َ ْ� א
 jٍ �َ �ْ ;ِ ذَ  ِ̀ Qِ �َ א�ِ א &َ ;َ  ّ!ِ כُ  �ْ &َ  אرُ L َ0 َCْ אYَْ ، وَ 	ِ �ْ _َ א
ْ  אرُ I ْ� َqِ وَ 

“Mereka meniadakan dari diri mereka jalan-jalan (masuknya) hidayah, yaitu 

mendengarkan (ayat-ayat) yang diturunkan oleh Allah q, dan (syari’at) 

yang dibawa oleh para Rasul. Dan akal yang berguna bagi pemiliknya, yang 

akan mengantarkan (pemilik)nya pada hakikat suatu (kebenaran), 

menunjukkan kepada kebaikan, dan akan menjauhkan (pemiliknya) dari 

segala sesuatu yang akan berakibat mendatangkan celaan.”
36

 

 

 

 ْ'<ُ	َQَ&ْא<َ َ ِّ̂ �1ِْ א Fً8ْ�ُ<َ �ْPِ�ِLْ�َ�ِא  ��
 ∪⊆⊆∩ 	ِ ْ[8َאِب א

”Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah 

bagi penghuni Neraka yang menyala-nyala.” 

 

Maknanya adalah; mereka mengakui dosa mereka, ketika tidak 

bermanfaat lagi pengakuan tersebut. Maka kebinasaanlah bagi penghuni 

Neraka yang menyala-nyala, karena mereka dijauhkan dari rahmat Allah 

q.
37

 

                                                 
35

 Tafsirul Jalalain, 562. 
36

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
37

 Tafsirul Jalalain, 562. 
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 ْ��ِ�

Iِ �; �ْPُن� אَ Eِ�ْ:َ
  ∪⊅⊆∩ 	ٌ Cَْ4ٌ	 َכِ��ْ ْ:9َِ	ةٌ و� َ� َ�ْ_Nَْ'َن َر��Pُْ� ِ�אْ

”Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka 

yang tidak terlihat (oleh mereka), mereka akan memperoleh ampunan 

dan pahala yang besar.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb 

mereka yang tidak terlihat oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan 

dari dosa-dosa mereka dan pahala yang besar yang telah Allah q sediakan 

bagi mereka, yaitu Surga.
38

  

 

Di antara balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah q adalah 

mereka akan mendapatkan naungan dari Allah q pada Hari Kiamat. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

 ?َ ْ� َ1 ٌj  ُ� ِu 6% ُP ُ�  ُ � >ِ  א��ْ  ِv ِّ% ِ̀  َ� ْ' َم  Yَ ِv  �!  ِI �Y ِv  6% ُ̀ –אPَGْ;ِ 	َرَ وَ  - :َوَذَכ ُC !ٌ 
 َق �� C !ٌ  َ� Bَُ رَ وَ  א��َ  אُف .َ 4َ  ْ� I ِLِّ  אَل Fَ >َ  אلٍ �َ Cَ وَ  G Bِ Eٍْ ;َ  אُت ذَ  ةٌ 4َ 	َ א;ْ  ُ̀ Qْ &َ دَ 
 ِ� Bَ َ� َ� ٍj  َ< َX ْ. َ9 َ(א �َ א �Q Yَ $ َ�  ْ1 َ% َ�  �ِ َ� 
 א��َ  	َ כَ ذَ  ٌ! Cُ رَ وَ  ُ̀ G ِ9 -ُ  َ� ِ� ْ� ُGْ �ُ א ;َ  ُ̀ אُ

 َ. ِ
 .אهُ kْ  َ& ْ� َG אَ\ 9َ א >َ �ً א

 

“Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah q pada yang tidak ada 

naungan, kecuali naungan-Nya –di antaranya;- Seorang laki-laki yang 

diajak (berzina) oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan 

kecantikan, lalu ia berkata, “Sesungguhnya aku takut kepada Allah q.” 

Seorang laki-laki yang mengeluarkan suatu sedekah dengan sembunyi-

sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh 

tangan kanannya. Dan seorang laki-laki yang mengingat Allah q dalam 

kesunyian hingga meneteslah air matanya.”
39

 

 

 

 

                                                 
38

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
39

 HR. Bukhari Juz 1 : 629, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1031. 
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Yang lebih besar dari semua kesenangan Surga adalah keridhaan 

Allah q kepada para penghuni Surga.
40

 Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Sa’id Al-Khudri y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِI 1َ �َ وَ  כَ אرَ �َ �َ  א��َ  ن� َ
َ  لُ 'ْ Fُ $ �َ א ِ̂ ْ( ِ!  ْ
 َכ �ْ �َ 
َ  نَ 'ْ ُ
 'ْ g �G ِj  َ< َ� ُFَ א
ْ  َ! )ْ א g �G ِj  َ� َ4َ א
 �ْ �َ $ وَ َ\ 	ْ  Lَ א G Yََ א 
َ ;َ وَ  نَ 'ْ ُ
 'ْ Q ْ�  َ< َ� ُFُ �ْ ِ\ رَ  ْ! )َ  لُ 'ْ Fُ �َ >َ  َכ �ْ �َ 1ْ َ? א وَ Gَ �� رَ 
 َ4 ْ& َA ْ� َQ َG َ; א َ
 �ْ ;ِ  ُ! eَ >ْ 4َ  �ْ כُ �ْ Aِ &ْ א L ُ4َ 4َ  لُ 'ْ Fُ �َ >َ  َכ Fِ %ْ .َ  �ْ א ;ِ �ً �َ z  َ4َ 1ْ �ُ  �ْ א 
 �ْ כُ �ْ %َ &َ  !� �َ 4َ  لُ 'ْ Fُ �َ >َ  َכ 
ِ ذَ  �ْ ;ِ  ُ! eَ >ْ 4َ  ءٍ ْ� َ�  ي6 4َ وَ  ّبِ א رَ א �َ 'ْ א
ُ �َ  َכ 
ِ ذَ 
� אLِ 'ْ ُ\ رَ ْ  َ< 4َ 3َ  ?ْ َ_ ُz  َ& َ% ْ� ُא�ً �َ 4َ  هُ �َ 1ْ �َ  �ْ כ. 

 

“Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman kepada penduduk 

Surga, “Wahai penduduk Surga.” Penduduk Surga menjawab, “Kami 

menjawab panggilanmu, wahai Rabb kami.”  Allah q berfirman, “Apakah 

kalian telah ridha?” Mereka menjawab, “Mengapa kami tidak ridha, 

sedangkan Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum 

pernah Engkau berikan kepada seorang pun dari makhuk-Mu.” Allah q 

berfirman, “Aku akan memberikan (sesuatu) yang lebih utama dari itu.” 

Mereka bertanya, “Wahai Rabb (kami), apakah sesuatu yang lebih utama 

tersebut?” Allah q berfirman, “Aku telah menghalalkan kepada kalian 

keridhaan-Ku, maka Aku tidak akan murka kepada kalian setelah (ini) 

selama-lamanya.”
41

 

 

 

وْ  ُ̀ َ&ِ%�ْ א َ�ْ'َ
ُכْ� 4َِو אPَCُْ	وْ َو4َِ?	6 �LIِ ِ̀ ُ�وْ א ِ� 6B
 ∪⊃⊆∩ رِ ٌ� ِ�َ�אِت א

”Rahasiakanlah perkataan kalian atau kalian tampakkan. 

Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.” 

 

Maknanya adalah; rahasiakanlah perkataan kalian atau kalian 

tampakkan, itu semua sama saja bagi Allah q tidak ada yang tersembunyi 

baginya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati, berupa niat 

dan keinginan-keinginan.
42

 

                                                 
40

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
41

 HR. Bukhari Juz 5 : 6183, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2829. 
42

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
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 ْ�Aِ�%
 ∪⊇⊆∩ 	ُ aُ אْ
َ_ِ��ْ Yََ4 1ْ�ََ%ُ� َ;ْ� َ.َ%َ- َوُ)َ' א

”Apakah Allah (q) tidak mengetahui apa yang telah diciptakan-Nya, 

sedangkan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?” 

 

Maknanya adalah; apakah Allah q tidak mengetahui apa yang telah 

diciptakan-Nya, sedangkan Dia Maha Halus ilmu-Nya lagi Maha 

Mengetahui?
43

 

 

 

َْرَض َذُ
'ْ  ُ)َ' א
�ِ�ْي  ْ̂ 
ُכُ� אَ !َ1َCَ ْ'Nُ;ْא<َ Yً �ِ̀ א ِ;ْ� رِّ َ;GَאِכPَ�ِא َوُכُ%'ْ  א ِ>ْ ْزِ�

 ْ'Nُ6G
ِ̀ א �ْ
َIِرُ َو ∩⊇∈∪ 

”Dia-lah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. 

Dan hanya kepada-Nya-lah kalian dibangkitkan.” 

 

 

Maknanya adalah; Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi 

kalian sehingga dapat ditempati dan tidak bergoncang, maka berjalanlah di 

segala penjurunya untuk mencari rizki dan makanlah sebagian dari rizki-

Nya.
44

 Dan hanya kepada-Nya-lah kalian dibangkitkan dari alam kubur 

untuk mendapatkan balasan.
45

 

 

Di dalam ayat ini terkandung motivasi untuk mencari rizki dan 

bekerja.
46

 Maka hendaknya seorang muslim optimis dan menempuh cara 

yang baik dalam mencari rizki. Karena suatu jiwa tidak akan pernah 

meninggal dunia hingga ia menghabiskan seluruh rizki yang telah 

ditetapkan baginya. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah p 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
43

 Tafsirul Jalalain, 563. 
44

 Taisirul Karimir Rahman, 877. 
45

 Tafsirul Jalalain, 563. 
46

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
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 َ4 6� َP �G
� א
�A א >ِ 'ْ %ُ �ِ Cْ 4َ وَ  'א א��َ Fُ א�ْ  אُس א א َ% Eِ . َ< ِc ن�  َL ْ9 �ً َ
$ �Q �َ  َت 'ْ �ُ �َ  �ْ א 
 َ� �ْ َQ ْ' ِ< � אA َX  َ& ْG َPَ �ْ 4َ  نْ Iِ א، وَ Pَ �َ زْ رِ  َ

“Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Allah q berbuat baiklah 

dalam mencari (rizki). Karena sesungguhnya suatu jiwa tidak akan pernah 

meninggal dunia hingga ia menghabiskan rizkinya, walaupun terlambat 

datangnya.”
47

 

 

Seorang muslim yang berusaha dengan sungguh-sungguh dalam 

mencari rizki dan benar-benar bertawakkal kepada Allah q, niscaya Allah 

q akan memberinya rizki kepadanya. Sebagaimana diriwayatkan dari 

‘Umar y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 َ
 ْ'  َ4 �L ُכ� 'َ �َ  �ْ כ ْ% ُQ ْ�  َ& َ% ِ��כ6 'َ �َ  -� �َ  $ א ِ% ِ̀  َ
 وْ �ُ :ْ �َ  	َ �ْ א
�A  ُق زُ 	ْ א �َ �َ כَ  �ْ כُ �َ زَ 	َ 
  .אאA ًLَ �ِ  حُ وْ 	ُ �َ א وَ אً[ �َ .ِ 

”Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah q dengan sebenar-benarnya 

tawakkal, niscaya sungguh Allah q akan memberikan rizki kepada kalian 

sebagaimana Allah q memberi rizki kepada burung, ia pergi di pagi hari 

dalam kondisi perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perut 

kenyang.”
48

 

 

 

 �; �ْQُGْ;َِ4َ4 َ� ��
� א<ِ �ْK �� ِء 4َْن �َْرَض َ>cَِذא ِ)َ ْ̂  ∪∌⊆∩ رُ َ�ُ�'ْ ْ_aَ�ِ ِ�ُכُ� א

”Apakah kalian merasa aman terhadap (Allah q) yang berada di langit 

bahwa Dia akan menjungkir-balikkan bumi bersama kalian, 

sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?” 

 

Maknanya adalah; apakah kalian merasa aman terhadap Allah q yang 

berada di langit, yang Maha Tinggi di atas makhluk-Nya bahwa Dia akan 

membinasakan kalian dengan menjungkir-balikkan bumi bersama kalian, 

sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?
49

 

                                                 
47

 HR. Ibnu Majah : 2144. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 2742. 
48

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2344, dan Ibnu Majah : 4164, lafazh ini miliknya. Hadits 

ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 10 : 3359. 
49

 Taisirul Karimir Rahman, 877. 
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Pertanyaan ini merupakan ancaman dan pemberitahuan bahwa Allah 

q Maha Kuasa untuk menyiksa orang-orang yang kufur kepada-Nya dan 

orang-orang yang menyekutukan-Nya. Ayat ini merupakan salah satu dalil 

yang menegaskan bahwa Allah q berada di langit. Dan di antara ciri 

mukmin yang benar keyakinannya adalah menyakini bahwa Allah q berada 

di langit. Sebagaimana diriwayatkan dari Mu’awiyah bin Al-Hakam As-

Sulami y, ia berkata kepada Rasulullah a ketika hendak memerdekakan 

hamba sahaya wanitanya; 

� t ُQ ِGْ אُ  אَل א �َ Q ْF َPِ &ْ  4َ 3َ >َ 4َ  א��ِ  َل 'ْ ?ُ א رَ �َ ْ  ِ� َP َ< א َX َ� ْ� ُQ ُ̀  ِ� َP َ< א َF אَل  َ
 َP َ4 א ْ� َ�  ُ  א��
 َ� َ
א c �L َPِ א >َ Q ْF َPِ &ْ 4َ  אَل �َ  א��ِ  لُ 'ْ ُ? رَ  kْ  َ4 ْL kَ א
َ א �َ Lَ 4َ  �ْ ;َ  אَل �َ  אءِ �َ � א
�� >ِ  kْ א
 ُ; ْ} ِ; َG ٌj. 

“Wahai Rasulullah, apakah aku boleh memerdekakannya?” Rasulullah a 

bersabda, “Bawalah hamba sahaya tersebut kepadaku.” Maka aku 

mendatangkan hamba sahaya tersebut kepada Rasulullah a. (Lalu) 

Rasulullah a bertanya kepadanya, “Dimanakah Allah q?” Hamba sahaya 

tersebut menjawab, “Di langit.” Beliau bertanya lagi, “Siapakah aku?” Ia 

menjawab, “Engkau Rasulullah a.” (Kemudian) Rasulullah a bersabda, 

“Medekakanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah seorang mukminah.”
50

 

 

 

 �; �ْQُGْ;َِ4 4َْم َ� ��
� א<ِ �ْK 6� 1َْ%ُ�'ْ ِء 4َْنQَ�َ<َ ِ?َ! َ&َ%ْ�ُכْ� َ�אِ[ً�א	نَ ْ  

 ْ��ِLَ aَ�َْכ ِ	 ∩⊇∠∪ 

”Atau apakah kalian merasa aman terhadap (Allah q) yang berada 

di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak 

kalian akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku?” 

 

Maknanya adalah; atau apakah kalian merasa aman terhadap Allah q 

yang berada di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu, 

sebagaimana yang pernah terjadi pada kaum Luth dan pasukan bergajah. 

Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan 

peringatan-Ku? Dan pengetahuan tersebut ketika itu tidak bermanfaat lagi 

bagi kalian.
51

 

                                                 
50

 HR. Muslim Juz 1 : 537. 
51

 Zubdatut Tafsir, 756. 
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Hendaknya seorang muslim ketika berada di dunia ia tidak merasa 

aman dari ancaman siksa Allah q. Karena seorang yang merasa aman 

ketika di dunia, maka ia akan merasa takut kelak pada Hari Kiamat. 

Sebaliknya, seorang yang senantiasa takut terhadap siksa Allah q nanti di 

akhirat, maka kelak pada Hari Kiamat Allah q akan memberikan rasa aman 

kepadanya. Karena tidak akan berkumpul antara rasa aman di dunia dengan 

rasa aman di akhirat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ُ  אَل �َ  
ِ C 3ََ وَ  ْ� �ِ �0 &ِ وَ : $א
َ 1َ �َ  א�� �ْ  Yَ َ4  ْC َ� ُ@  ِ
 نْ Yَ َ.  ْ' َ< ْ� ِ�  ِI وَ  �ِ �ْ Gَ ;ِ 4َ  ْي �ِ �ْ 1َ 
 ُ( َ'  َ4 ِ; َG ِG �ْ  ِ< 6�
� א ْL َ� َ4 9ْ .َ א ُQ ُ̀  َ� ْ' َ4َ  م ْC َ� ُ@  ِ& َ� ِوَ  ْي אد ِI ْא>َ .َ  'َ )ُ  ن ِG �ْ  ِ< 6�
� א ْL َ� א
 َ4 ِ; ْG ُQ ُ̀  َ� ْ' َ4َ  م ْC َ� ُ@  ِ& َ� ِْي אد. 

 

“Allah q berfirman, “Demi Kemuliaan dan Keagungan-Ku, Aku tidak 

mengumpulkan pada diri hamba-Ku dua rasa aman dan dua rasa takut. 

Jika ia merasa aman dari-Ku ketika di dunia, maka Aku akan membuatnya 

takut pada hari dikumpulkannya semua hamba-hamba-Ku (yaitu; Hari 

Kiamat). Jika ia merasa takut kepada-Ku ketika di dunia, maka Aku akan 

membuatnya aman pada hari dikumpulkannya semua hamba-hamba-Ku 

(yaitu; Hari Kiamat).”
52

 

 

 

 ْ��ِ�
َب א  ∪∇⊆∩ 	ِ َ� ِ;ْ� َ�ْ�ِ%Pِْ� َ>َכaَ�ْ َכאَن Lَِכ�ْ َوَ
Fَْ� َכ��

”Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan 

(para Rasul). Maka alangkah besarnya kemurkaan-Ku.” 

 

Maknanya adalah; dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum 

mereka telah mendustakan para Rasul, seperti; kaum Nuh, ‘Ad, Tsamud, 

kaum Luth, penduduk Rass, dan kaum Fir’aun.
53

 Maka alangkah besarnya 

kemurkaan-Ku, disebabkan karena kedustaan mereka.
54

 

 

                                                 
52

 HR. Ibnu Hibban. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul 

Jami’ : 4332. 
53

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/94. 
54

 Tafsirul Jalalain, 563. 
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 ]َ �ْPُ�َ'ْ<َ 	ِ�ْ�A

$ אَIِ ْوא	َ�َ �ْ
  א ُ�ْ�ِ�ُכeْ�ِFْ�َ ��Pَُ� ;َ >�אٍت و� 4Kََوَ

 ْ�Bِ�َ ٍء�ُ̀ ِ�ُכّ!ِ َ�ْ �LIِ �ُ�َ�ْ �	
 ∪ ∩⊇	�YIِ ٌ א

”Apakah mereka tidak memperhatikan burung yang mengembangkan 

dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya 

(di udara) selain (Allah q) Yang Maha Pengasih. 

Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.” 

 

Maknanya adalah; apakah mereka tidak memperhatikan burung yang 

mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada 

yang menahannya di udara agar tidak jatuh ke bumi selain Allah q Yang 

Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.
55

 

 

Rasulullah a telah menjelaskan kepada para sahabatnya tentang 

semua ilmu agama Islam, hingga ilmu tentang kekuasaan Allah q pada 

burung yang sedang terbang. Berkata Abu Dzar y;
56

 

 

 �ٌ ِ̀ َوَ?%��َ َ
Fَْ� َ�َ	َכGَא ُ;��8َ ِ̀ >ِ  َ[%�$ א�ُ َ&َ%ْ� ُכ َ<אٌtِ	 GَCَאَ�ْ� �َوَ;א 8َ�ُّ	ِ 
 �YIِ َ�אِء ��
ُ̀ ِ&ْ%�ً Lَא 	َ 4َْذכَ א Gْ;ِא.  

 

“Sungguh (Rasulullah) Muhammad a telah meninggalkan kami. Dan 

tidaklah ada seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya di 

langit, kecuali beliau telah menjelaskan ilmunya kepada kami.”
57

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 964. 
56

 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 32 H di Madinah. 
57

 HR. Ahmad : 21970. 
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ْ� َ)َ�א א
�ِ�ْي  �;َ4  �
 �ٌGْCُ 'َ(ُ ِّ; �ُْכ	ُBُGْ�َ �ْوْ ْ� ُدوْ ُכ	َכאِ>ُ
ْ�َ�ِ� Iِِن אْ �	
َن ِن א

 �ْ<ِ �YIِ  ْو	ُfُ ٍر ∩⊄⊃∪ 

”Siapakah yang menjadi tentara bagi kalian yang akan menolong kalian 

selain (Allah q) Yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir tersebut 

tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu.” 

 

Maknanya adalah; siapakah yang menjadi tentara bagi kalian wahai 

orang-orang musyrik yang akan menolong kalian selain Allah q Yang 

Maha Pengasih? Orang-orang kafir tersebut tidak lain hanyalah dalam 

keadaan tertipu oleh setan, yang menipu mereka bahwa siksaan tidak akan 

pernah turun menimpa mereka.
58

 

 

 

ْ� َ)َ�א א
�ِ�ْي  �;َ4  �
 !ْ�َ ُ̀ 'ْ َ�ْ	ُزُ�ُכْ� Iِْن 4َْ;َ�َכ ِرْزَ� 6g � ∪⊆⊅∩ رٍ Qُ&ُ ْ'9ُLُّ'ٍ و�  א ِ>ْ

”Atau siapakah yang memberi kalian rizki jika Dia menahan rizki-Nya? 

Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan 

dan menjauhkan diri?” 

 

Maknanya adalah; atau siapakah yang memberi kalian rizki jika Dia 

menahan rizki-Nya, seperti hujan dan yang lainnya?
59

 Sebenarnya mereka 

terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran?
60
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 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 964. 
59

 Zubdatut Tafsir, 756. 
60

 Taisirul Karimir Rahman, 877. 
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 �� �ْ�َ<ََ4 �ْNِ�ْ 4َْ)َ�ى ِ̀ PِCْא َ&َ%$ َو hِכ�;ُ  �� �ْ �;َ4 �ْNِ�ْ אh�'ِ?َ  

 ∪⊅⊅∩ �ٍ �FِQَ�ْْ َ&َ%$ ِ[َ	אٍط ;6 

”Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas wajahnya 

itu lebih mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap 

di atas jalan yang lurus?” 

 

Maknanya adalah; maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas 

wajahnya, yaitu orang kafir itu lebih mendapatkan petunjuk ataukah orang 

yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus, yaitu orang mukmin?
61

  

 

Ini merupakan perupamaan antara orang mukmin dengan orang kafir. 

Perumpamaan orang kafir dalam kesesatannya seperti orang yang berjalan 

terjungkal ke bawah dalam keadaan tubuh yang terbalik. Sedangkan 

perumpamaan orang mukmin yang menjalankan petunjuk Rabb-nya seperti 

orang yang berjalan tegap. Demikian pula perumpamaan keduanya pada 

Hari Kiamat. Orang mukmin akan digiring dengan berjalan tegap menuju 

shirath yang akan mengantarkannya ke Surga, adapun orang kafir akan 

digiring dengan terjungkal di atas wajahnya menuju Neraka Jahannam.
62

 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y; 

 

 jِ א;َ �َ Fِ א
ْ  مَ 'ْ �َ  ِ̀ C ِPْ $ وَ %َ &َ  	ُ א>ِ כَ א
ْ  	ُ aَ  ُ� ْ8 َN �ْ כَ  א��ِ  َ� �ِ א Lَ �َ  אَل  �َ C 3ًُ رَ  ن� 4َ 

َ 4َ  אَل �َ  ْ� Rَ  �
� >ِ  �ِ �ْ %َ Cْ $ א
	ِّ %َ &َ  אهُ Nَ ;ْ 4َ  ْي �ِ אْ  6�
 ُ̀ �َ Nِ �ْ �ُ  نْ $ 4َ %َ א &َ رً אدِ א �َ �َ Lْ א
 .jِ א;َ �َ Fِ א
ْ  مَ 'ْ �َ  ِ̀ C ِPْ $ وَ %َ &َ 

 

“Bahwa seorang laki-laki bertanya (kepada Rasulullah a), “Wahai 

Nabiyullah, bagaimana mungkin orang kafir akan digiring dengan 

terjungkal di atas wajahnya pada Hari Kiamat?” Rasulullah a bersabda, 

“Bukankah (Rabb-nya) yang menjadikannya dapat berjalan dengan kedua 

kaki(nya) dahulu ketika di dunia, (maka Rabb-nya) mampu pula 

membuatnya berjalan dengan terjungkal di atas wajahnya pada Hari 

Kiamat.”
63

 

 

                                                 
61

 Zubdatut Tafsir, 756. 
62

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/399. 
63

 HR. Bukhari Juz 4 : 4482, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2806. 
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ْ�@َ  ُ�ْ! ُ)َ' א
�ِ�ْي  ��

ُכُ� אَ !َ1َCََُכْ� َوXNَLَْ4  ََ�ةHِ<َْ ْ̂ Bَ�َْאَر َوא ْ̂   َوא

 ∪⊃⊅∩ نَ א Nْ�َُכُ	وْ 3ً ;� َ�ِ%�ْ 

”Katakanlah, “Dia-lah Yang menciptakan kalian dan menjadikan 

bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati.” 

(Tetapi) sangat sedikit di antara kalian yang bersyukur.” 

 

Maknanya adalah; katakanlah wahai Rasulullah a, “Dia-lah Yang 

menciptakan kalian dari yang asalnya tidak ada dan menyempurnakan 

penciptaan kalian dengan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, 

dan hati, yang merupakan anggota tubuh yang paling bermanfaat.”
64

 Tetapi 

sangat sedikit di antara kalian yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat 

tersebut.
65

 

 

 

ِ̀ Nَ8ْ�ُُ	وْ  ُ�ْ! ُ)َ' א
�ِ�ْي  �ْ
َIَِْرِض َو ْ̂  ∪⊇⊅∩ نَ َذَر4َُכْ� ِ>� א

”Katakanlah, ”Dia-lah Yang menjadikan kalian berkembang-biak di bumi, 

dan hanya kepada-Nya-lah kalian kelak akan dikumpulkan.” 

 

Maknanya adalah; katakanlah wahai Rasulullah a, ”Dia-lah Yang 

menjadikan kalian berkembang-biak di berbagai penjuru bumi,
66

 dan hanya 

kepada-Nya-lah kalian kelak akan dikumpulkan untuk menjalani hisab.”
67

 

 

 

 ْ'Fُ�ََو ْ'
 ∪∋⊅∩ �َ َن َ;Qَ$ َ)َ�א אْ
َ'ْ&ُ� Iِْن ُכQُGْْ� َ[אِدِ��ْ ُ

”Dan mereka berkata, “Kapankah datangnya ancaman tersebut, 

jika kalian adalah orang-orang yang benar?” 

 

Maknanya adalah; dan mereka berkata, “Kapankah datangnya janji 

ancaman bahwa semua makhluk akan dikumpulkan
68

 pada Hari Kiamat,
69

 

jika kalian adalah orang-orang yang benar dalam masalah ini?
70

 

                                                 
64

 Taisirul Karimir Rahman, 878. 
65

 Tafsirul Jalalain, 563. 
66

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/399. 
67

 Tafsirul Jalalain, 563. 
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 ْ��ِLَ אLََ4 َ�א�LIَِو ِ  ∪∌⊅∩ �ٌ ِ��ْ ٌ	 ;�LIِ !ْ�ُ 6َ�א אْ
Gْ&ِ �ُ%ْ1َِ� א��

”Katakanlah, “Sesungguhnya ilmu (tentang Hari Kiamat) 

hanyalah di sisi Allah (q). Dan sesungguhnya aku hanya 

seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.” 

 

Maknanya adalah; katakanlah kepada mereka wahai Rasulullah a, 

“Sesungguhnya ilmu tentang waktu terjadinya Hari Kiamat dengan pasti 

hanya di sisi Allah q. Dan sesungguhnya tugasku hanya sebagai seorang 

pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian.
71

 

 

Hari Kiamat akan terjadi pada hari Jum’at. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ! .َ دْ 4َ  ِ̀ �ْ >ِ وَ  مَ Tدَ  َ- %ِ .ُ  ِ̀ �ْ >ِ  g ُ� َ1 ِjُ א
ْ  مَ 'ْ �َ  Rُ �ْ א
kْ  َ& َ% ْ� ِ̀  �N 1َ %َ <َ  مٍ 'ْ �َ  	ُ �ْ .َ 
 ْ
  .g ُ� َ1 ِjُ א
ْ  مِ 'ْ �َ  ْ�  >ِ j  ِI �Yَ א&َ א
��  مُ 'ْ Yَ َ�  ُF א وَ G َPْ ;ِ  جَ 	َ .ْ 4َ  ِ̀ �ْ >ِ وَ  g �G َjَ א

 

“Sebaik-baik hari dimana ada matahari terbit adalah Hari Jum’at. Pada 

hari tersebut Nabi Adam j diciptakan. Pada hari tersebut ia dimasukkan 

ke dalam Surga, pada hari tersebut pula ia dikeluarkan dari Surga. Dan 

Hari Kiamat tidak akan pernah terjadi, kecuali pada hari Jum’at.”
72

 

 

Namun tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui dengan pasti 

kapan waktu terjadinya Hari Kiamat. Sebagaimana Rasulullah a pernah 

ditanya oleh Malaikat Jibril j; 

 

 �ْLِ	ْ�ِ.َْ4  َ�אَل ،jِ&َא ��
אtِ!ِ : َ&ِ� א ��
 َ;א אْ
َ�ْ�ُ{ْوُل َ&PَGْא X�َِْ&َ%َ� ِ;َ� א

 

“Beritahukan kepadaku tentang (kapan datangnya) Hari Kiamat” (maka) 

Rasulullah a menjawab, “Orang yang ditanya tentang hal itu tidak lebih 

tahu daripada yang bertanya.”
73
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 ْ�?ِ jً9َ
א َر4َْوُه ُزْ ��%َ<َ ْ'Cُُو kْHَ ْ��ِ�
ِ̀  َ! َ)َ�א א
�ِ�ْي א َوِ��ْ َ� َכ9َُ	وْ ُه א �ِ �ْQُGُْכ

 ْ'&ُ  ∪∠⊅∩ نَ َ���

”Ketika mereka melihat siksaan (pada Hari Kiamat) sudah dekat, wajah 

orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan (kepada mereka), 

“Inilah (siksaan) yang dahulunya kalian selalu meminta-mintanya.” 

 

Maknanya adalah; ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka 

sendiri bahwa siksaan pada Hari Kiamat sudah dekat, wajah orang-orang 

kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka dengan nada celaan, 

“Inilah siksaan yang dahulunya kalian selalu meminta-mintanya untuk 

segera didatangkan.”
74

 

 

 

ُ َوَ;ْ� ;�  � א��َGِْن 4َْ)َ%َכIِ �ْQُ�َْ4א َ>َ�ْ� �6 ُ�ْ! 4ََرGَ�َ�ِ4َْو َر �َ1ِ ْ�gِ ْ�	ِ<َِכא
َ� ُ	 אْ

 ْ�
 ∪∇⊅∩ �ٍ ِ;ْ� َ&َ�אٍب 4َِ

”Katakanlah, ”Jelaskanlah kepadaku jika Allah (q)))) mematikan aku 

dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, 

maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir 

dari siksaan yang pedih?” 

 

Maknanya adalah; katakanlah kepada mereka wahai Rasulullah a, 

”Jelaskanlah kepadaku jika Allah q mematikan aku dan orang-orang 

mukmin yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami dengan tidak 

menyiksa kami, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang 

kafir dari siksaan yang pedih?
75
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 ْ'�ُ%َ1ْQَ�َ<َ אGَ%ْ ِ̀ َ�َ'כ� ِ̀ َوَ&َ%ْ� ْ�َ�ُ� �G;َTא ِ� �	
  ُ)'َ َن َ;ْ� ُ�ْ! ُ)َ' א

 � ∪⊅∩ �ٍ ِ��ْ َ\3ٍَل ;6  ِ>ْ

”Katakanlah, “Dia-lah Allah Yang Maha Pengasih, kami beriman 

kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami bertawakkal. Kelak kalian 

akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata.” 

 

Maknanya adalah; katakanlah wahai Rasulullah a, “Dia-lah Allah 

Yang Maha Pengasih, kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami 

bertawakkal dalam semua urusan kami.
76

 Kelak kalian akan mengetahui 

ketika menyaksikan datangnya siksaan siapakah yang berada dalam 

kesesatan yang nyata; kami ataukah kalian.
77

 

 

 

 َ; Mَ�َ]َْ4 ْنIِ �ْQُ�َْ44ََر !ْ�ُK �� �ْ�َ<َ ًرא'ْfَ �ُْכlُ ْ��ِXْ َ��ِ �ُْכK �; �1ِْ ٍء ٍ� ∩⊂⊃∪ 

”Katakanlah, “Jelaskanlah kepadaku jika sumber air kalian 

menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan 

air yang mengalir untuk kalian?” 

 

Maknanya adalah; katakanlah wahai Rasulullah a, “Jelaskanlah 

kepadaku jika sumber air kalian menjadi kering, maka siapakah yang akan 

mendatangkan air yang mengalir untuk kalian? Tidak ada yang mampu 

mendatangkan air untuk kalian selain Allah q.
78

 Maka mengapa kalian 

tidak beriman, tidak mentauhidkan-Nya, tidak beribadah, dan tidak 

mendekatkan diri kepada-Nya dengan berbagai macam ibadah yang telah 

disyari’atkan-Nya?
79

 

 

 

 

***** 
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âÝÕÜa@òŠí� 

 

 

SURAT AL-QALAM 
[Pena] 

Surat Ke-68 : 52 Ayat 
(Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Al-‘Alaq) 

 

 

 ِ��ْ�ِ  ْ� �	
ِ א  א��� ِ��ْ�ِ �	
 ِ� א

   

َوIِن�  ∪⊅∩ نٍ jِ�َ1ْGِ�ِ kَLَْ4 َرّ�َِכ K  ْ'Gُgْ�َ�ِ;َ  ∪⊆∩ نَ ن َوאْ
Fََ%ِ� َوَ;א A�ْ�َُُ	وْ 

 َf א	ًCَْ َ̂ 
َכ َ ْ'ُG�ْ;َ 	َ�ْ ٍن ∩⊂∪  ْ�uِ&َ -ٍ%ُ.ُ $%َ1َ
َ>Bِ�ْQُ�َُ	  ∪⊇∩ �ٍ َو�LIَِכ َ

Iِن� َر��َכ ُ)َ' 4َْ&َ%ُ� ِ�َ�ْ� َ\!� َ&ْ�  ∪∌∩ نُ X�َِّ�ُِכُ� אْ
Qُ9ْ�َ'ْ  ∪∋∩ نَ َو�Bِ�ُُْ	وْ 

 ْ��ِ?َ ْ��ِQَPْ�ُ
ِ̀ َوُ)َ' 4َْ&َ%ُ� ِ�אْ %ِ َ� ∩∠∪  ْ��ِ وْ  ∪∇∩ �َ َ>Aِ�ُ 3َِ@ אْ
ُ�َכّ�ِ א َ
ْ' َود6

 ْ'Gُ(ِ�ْ�ُ<َ �ُ(ِ�ُْ� َن ∩∪  �; ٍف אٍز ;�  ∪⊂⊆∩ �ٍ �Pِْ َوAِ�ُ Yَْ@ ُכ!� �3�َ ��(َ �NK ْ��ِGَ�ِ ٍء ٍ� 

∩⊇⊇∪  ّ
4َْن َכאَن َذא  ∪⊃⊆∩ �ٍ ُ&Qُّ!ٍ 1ْ�ََ� َذِ
َכ َزِ�ْ_َ%ْ ٍ� ∩⊇⊄∪  ْ�Lِ	 �G;َ ْ�Dَِ4 �ٍQَ1ْ;ُאٍع ِ

ِ̀ �Gِ�َ َ� ∩⊇⊆∪  َ�Tْ َ;אٍل و�  �ْ%َ&َ $%َQُْ� َذאIِ ْ�>ِא َ�אَل 4ََ?אGَُא� ْ�
ِ َو� ْ̂ ُ̀  ∪∋⊆∩ �َ ُ	 א �ُ�ِGَ?َ

 ْ'ُ>	ْ_ُ
א 4َْ[8َאَب אْ
Iِ jِ�Ggَْذ �LIِK  ْ'�ُ�َ�َْ4א َ�َ%ْ'Lَאُ)ْ� َכَ�א َ�َ%ْ'Lَ  ∪∌⊆∩ مِ َ&َ%$ אْ
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 ْ�8ِ�ِBْ;ُ אPَ�G;ُ	ِBْ�َ
َ َ� ∩⊇∠∪  ْ'GُqْQَ�ْ�َ Yَא <َ  ∪∇⊆∩ نَ َوPَ�ْ%َ&َ אَفAَ<َK ِّ; aٌtِ �ْ

ِ	�ْ  ∪⊆∩ نَ K ْ'�ُtَِכ َوُ)ْ� Lَ ّ�ِ ر�  �B
 �َ َ>GَQَאَدْوא ُ;kْ8َ�َ]َْX<َ ِ� ∩⊄⊃∪  ْ�8ِ�ِBْ َכא

א َوُ)ْ� َ>אFُ%َAَLْ'ْ  ∪⊅⊅∩ �َ א َ&َ%$ َ�ْ	Dُِכْ� Iِْن ُכQُGْْ� َ[אِرِ;�ْ 4َِن אfُْ�وْ  ∪⊆⊅∩

 ْ'Qُ<َא_َQَ�َ َن ∩⊄⊂∪  �Y َم َ&َ%ْ�ُכْ� ;ِّ 4َْن'ْ�َ
َوfََ�ْوא َ&َ%$  ∪⊇⊅∩ �ٌ ْ�ِכ�ْ  َ�ْ�ُ.َ%Pَ�Gא אْ

א َر4َْوَ)א َ�אُ
'ْ  ∪∋⊅∩ �َ َ�ْ	ٍد َ�אِدِر�ْ  ��%َ<َT  eَ
َ�ْ! 8ْLَُ�  ∪∌⊅∩ نَ 
�LIِK ْ'6א َ


�  ∪∠⊅∩ نَ ُ;'ْ َ;8ُْ	وْ  !ْ�َُ4 �ْ
ََ4 �ْPُُA?َ8ُ'ْ َ�אَل 4َْو ِ�ّ�َُ� Yَ'ْ
א َ�אُ
'ْ  ∪∇⊅∩ نَ ُכْ� َ

 َGِ�ّ8َ�ْאَن َر?ُK  ْ��ِ
 نَ 3َQََوُ;'ْ �LIِ َ� ∩⊄∪  َ< �� �ٍ1ْ�َ $%َ&َ �ْPُeُ1ْ�َ !َ�َ�َْXא ُכ�Gא vَאِ

∩⊂⊃∪  ْ'

Gَא َ.ْ�ً	א ;ِّ 4َْن �K  6َ&َ�$ َر��LIِ َ� ∩⊂⊇∪   َG6א ُכ�Gא َ<אK  ْ�fِא َ�א َوْ�َ%Gَ َ�אَُ�ِ�ْ َPGْK 

 �LIِK  ْ'�ُfِא َرאGَِ�َّر $
َIِ َن ∩⊂⊄∪  'ْ
َכَ�ِ
َכ אْ
1ََ�אُب َوَ
1ََ�אُب אْ�ِ.َ	ِة 4َْכَ�ُ	 َ

Gْ&ِ �َ ِ� ∩⊂⊆∪  !ُ1َgْGَ<ََ4َ� َر�GCَ �ْPِِ�ّאِت א
Iِ ْ�1ِ�Gن� ِ
ْ%�Fِ�Q�ُْ  ∪⊃⊃∩ نَ א %َ1ْ�َُ�'ْ אLُ'ْ כَ 

 ْ��ِ%ِ�ْ�ُ
4َْم َ
ُכْ�  ∪∌⊃∩ نَ َ;א َ
ُכْ� َכaَ�ْ 8ْ�َُכُ�'ْ  ∪∋⊃∩ �َ َ� َכאْ
gْ�ُِ	ِ;�ْ אْ

4َْم َ
ُכْ� 4َْ�َ�אٌن  ∪∇⊃∩ نَ ُ	وْ ِ̀ َ
َ�א َ�َ_�� Iِن� َ
ُכْ� ِ>�ْ  ∪∠⊃∩ نَ ِ̀ َ�ْ�ُرُ?'ْ ِכQَאٌب ِ>�ْ 


$ َ�ْ'ِم אْ
Fَِ�אَ;Iِ jِن� َ
ُכْ� َ
َ�א 8ْ�َُכُ�'ْ َIِ jٌ:َ
َ?ْ%∪  �ْPُ6�َ4 �ْPُ⊃∩ نَ َ&َ%Gَ�ْא َ�אِ
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 �َ א َ[אِدِ��ْ Iِ �ْPِtِْن َכאK ْ'Lُא Nُ�َِ	כَ ُء َ>ْ%4K ْ'�ُXْ�ََْم َ
Pُْ� ُ�َ	כَ  ∪⊂⊇∩ �ٌ ِ�َ�ِ
َכ َزِ&�ْ 

∩⊆⊇∪  aُNَאٍق و�  َ�ْ'َم ُ�ْכ?َ �ْ&َ ْ'gُ 6�

$ אَIِ َن'ْ&َ�ُْ� ْ�AِQَ�ْ�َ 3َ<َ نَ 1ُ'ْ ِد ∩⊆⊄∪ 

 ْ'Lَُوَ�ْ� َכא jٌ�
gُ'ْ َ.אِ�Bَ�َْ4 jً1َאُرُ)ْ� َ�ْ	َ)PُFُْ� ِذ 6�

$ אَIِ ِد َوُ)ْ� א ُ�ْ�َ&ْ'َن

 ْ'�ُ
�  ∪⊃⊇∩ نَ َ?אِْLِ8َِ��ْ َوَ;ْ� �6  َ>َ�ْر
ُب Pَ�َِ�א אْ ْ� ِ� َ?Qَ�ْGَْ�ِرPُCُْ� ;ِّ َכّ�ِ

 ْ'�ُ%َ1ْ�َ Yَ �ُ�ْ�َ َن ∩⊆⊆∪  �
Iِ �ْPُن� َכْ�ِ�ْي  َو4ُْ;ِ%َْ  ْ�Qِ;َ ٌ� ∩⊆∈∪  �ْPُُ
َX�ْ�َ 4َْم

 ِّ; �ْPُ<َ א	ًCَْ4 �; �ْ 6; ٍم	َ:ْ ْ'%ُFَqْ َن ∩⊆∉∪  ْ'�ُQَُ�ْכ �ْPُ<َ Eُ�ْ:َ
 ∪∠⊇∩ نَ 4َْم ِ&Gَْ�ُ)ُ� אْ

 ْ'8ُ
 مٌ ِت Iِْذ Lَאَدى َوُ)َ' َ;ْכuُ'ْ َ>אْ[ِ�ْ	 ِ
8ُْכِ� َرّ�َِכ َوYَ َ�ُכْ� َכBَאEِ�ِ אْ

∩⊆∇∪  ِّ; jٌ�َ1ْLِ ُ̀ 
Gُِ�َ� ِ�אْ
1َ	َ ْ� ر� َ
ْ'Yَ 4َْن َ�َ�אَرَכَ ِ̀ ِ�ّT ْ';ُ�ْ;َ 'َ(ُمٌ ِء َو ∩⊆∪ 

 ْ�8ِ
אِ �B
ُ̀ ِ;َ� א %َ1َgَ<َ ُ̀ א َ� َכ9َُ	وْ َכאُد א
�ِ��ْ َوIِْن ��  ∪⊂∋∩ �َ َ>אQَCَْ�אُه َر�6

 ْ'Fُ
ِ0ْ�ُ
ْכَ	 َوLَ ْ'Fُ�ََכ Bَ�َْX�ِאِر)ِ َ ِ�ّ
א َ?1ُ�ِ'א א ��
َ �ْ ْ'
ُ ْ'ُGgْ�َ
َ ُ̀ �LIِ َوَ;א  ∪⊆∋∩ نٌ َن

 ّ
 ∪⊅∋∩ �َ 1َ%ْאَ
ِ��ْ ُ)َ' �YIِ ِذْכٌ	 ِ
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“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. (2) Berkat nikmat Rabb-mu 

engkau (wahai Rasulullah a) sekali-kali bukanlah orang gila. (3) 

Sesungguhnya bagimu benar-benar pahala yang besar yang tidak pernah 

terputus. (4) Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang 

agung. (5) Maka kelak engkau akan melihat dan mereka (orang-orang 

kafir) pun akan melihat. (6) Siapakah di antara kalian yang gila. (7) 

Sesungguhnya Rabb-mu, Dia-lah yang paling mengetahui siapa yang sesat 

dari jalan-Nya. Dan Dia-lah yang paling mengetahui orang-orang yang 

mendapatkan petunjuk. (8) Maka janganlah engkau ikuti orang-orang yang 

mendustakan. (9) Mereka menginginkan supaya engkau bersikap lunak lalu 

mereka bersikap lunak (pula kepadamu). (10) Dan janganlah engkau ikuti 

setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. (11) Yang banyak mencela, 

yang kesana-kemari menyebarkan fitnah. (12) Yang enggan berbuat baik, 

yang melampaui batas lagi banyak dosa. (13) Yang kaku lagi kasar, selain 

itu juga terkenal kejahatannya. (14) Karena ia mempunyai (banyak) harta 

dan anak. (15) Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata, 

“(Ini adalah) dongeng orang-orang dahulu.” (16) Kelak ia akan Kami beri 

tanda di belalai(nya). (17) Sesungguhnya Kami telah menguji mereka 

(orang-orang musyrik Makkah) sebagaimana Kami telah menguji para 

pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka benar-benar akan 

memetik (hasil)nya di pagi hari. (18) Dan mereka tidak beristitsna’. (19) 

Lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Rabb-mu ketika 

mereka sedang tidur. (20) Maka (kebun tersebut) menjadi hitam seperti 

malam yang gelap gulita. (21) Mereka saling memanggil di pagi hari. (22) 

”Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebun kalian, jika kalian ingin memetik 

(buah)nya.” (23) Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik. (24) ”Pada 

hari ini janganlah ada satu orang miskin pun yang masuk ke dalam kebun 

kalian.” (25) Berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi 

(orang-orang miskin dan) mereka mampu. (26) Maka ketika mereka melihat 

kebun tersebut, mereka berkata, ”Sesungguhnya kita benar-benar orang-

orang yang tersesat (jalan).” (27) ”Bahkan kita dihalangi (untuk 

mendapatkan hasilnya).” (28) ”Berkatalah seorang yang paling baik 

pikirannya di antara mereka, ”Bukankah aku telah mengatakan kepada 

kalian, hendaklah kalian bertasbih (kepada Rabb kalian).” (29) Mereka 

mengucapkan, “Maha Suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-

orang yang zhalim.” (30) Lalu sebagian mereka menghadap sebagian yang 

lainnya saling mencela. (31) Mereka berkata, “Celakalah kami, 

sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang melampaui batas.” (32) 

Mudah-mudahan Rabb kami memberikan ganti kepada kami dengan yang 
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lebih baik, sesungguhnya kami mengharapkan (ampunan) dari Rabb kami. 

(33) Demikianlah siksaan (di dunia). Dan sesungguhnya siksaan di akhirat 

lebih besar jika mereka mengetahui(nya). (34) Sesungguhnya bagi orang-

orang yang bertaqwa (disediakan) Surga-surga yang penuh kenikmatan di 

sisi Rabb mereka. (35) Apakah patut Kami menjadikan orang-orang muslim 

itu sama seperti orang-orang yang berdosa. (36) Mengapa kalian (berbuat 

demikian), bagaimanakah kalian mengambil keputusan? (37) Atau adakah 

kalian mempunyai sebuah kitab yang kalian membacanya? (38) Bahwa di 

dalamnya kalian benar-benar boleh memilih apa yang kalian sukai. (39) 

Atau apakah kalian memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari 

Kami yang tetap berlaku sampai Hari Kiamat (bahwa) sesungguhnya kalian 

benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendak kalian)? (40) 

Tanyakanlah kepada mereka, “Siapakah di antara mereka yang 

bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil tersebut?” (41) Atau 

apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka 

mendatangkan sekutu-sekutunya (tersebut), jika mereka adalah orang-

orang yang benar. (42) Pada hari betis disingkapkan dan mereka diseru 

untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. (43) (Dalam keadaan) 

pandangan mereka tunduk ke bawah (dan) mereka diliputi kehinaan. 

Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka 

dalam keadaan sehat. (44) Maka serahkanlah kepada-Ku (urusan) orang-

orang yang mendustakan perkataan (Al-Qur’an) ini. Nanti Kami akan 

menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah 

yang tidak mereka ketahui. (45) Dan Aku memberi penangguhan kepada 

mereka. Sesungguhnya rencana-Ku sangat kokoh. (46) Apakah engkau 

meminta upah kepada mereka, lalu mereka dibebani dengan hutang? (47) 

Ataukah ada pada mereka ilmu tentang hal ghaib lalu mereka menulis 

(padanya apa yang mereka katakan)? (48) Maka bersabarlah engkau 

(wahai Rasulullah a) terhadap ketetapan Rabb-mu, dan janganlah engkau 

seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedangkan ia 

dalam keadaan marah (terhadap kaumnya). (49) Seandainya ia tidak segera 

mendapatkan nikmat dari Rabb-nya, niscaya benar-benar ia akan 

dicampakkan ke tanah yang tandus dalam keadaan tercela. (50) Lalu Rabb-

nya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang shalih. 

(51) Sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar hampir 

menggelincirkanmu dengan pandangan mereka, ketika mereka mendengar 

Al-Qur’an dan mereka berkata, “Sesungguhnya ia (Muhammad a) benar-

benar orang yang gila. (52) Dan Al-Qur’an tidak lain hanyalah peringatan 

bagi seluruh umat.”
80
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 QS. Al-Qalam : 1 - 52. 
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TAFSIR SURAT AL-QALAM 
 

 

 ∪⊆∩ نَ ن َوאْ
Fََ%ِ� َوَ;א A�ْ�َُُ	وْ 

”Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis.” 

 

Maknanya adalah; nun merupakan huruf hijaiyah
81

 yang digunakan 

sebagai pembuka surat,
82

 demi pena yang digunakan untuk menulis takdir 

seluruh makhluk di Lauhul Mahfuzh
83

 dan apa yang ditulis oleh para 

Malaikat yang mencatat amalan perbuatan manusia.
84 

 

Allah q menciptakan pena dan memerintahkannya untuk menulis 

takdir seluruh makhluk. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Shamit 

y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 ِI َ4 א .َ ;َ  َل و� ن� َ% -َ  ُ א אذَ ;َ ّبِ وَ رَ : אَل Q Eْ  َ< َFُ כْ אُ : ُ̀ 
َ  אَل F َ% ُ� َ< ، َFَ $ א
ْ א
َ 1َ �َ  א��
 jُ א&َ א
��  مَ 'ْ �Q َ� $ ُF �َ  ءٍ ْ$ َ�  !� כُ  	َ �ْ אدِ Q Eْ  َ; َFُ כْ אُ : אَل ؟ �َ Q Eُُ כْ 4َ 

 

“Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah q adalah 

pena. Lalu Allah q berfirman kepadanya, “Tulislah.” Pena bertanya, 

“Wahai Rabb-ku, apa yang harus aku tulis?” Allah q berfirman, “Tulislah 

takdir segala sesuatu hingga datangnya Hari Kiamat.”
85

 

 

Penulisan takdir yang ada di Lauhul Mahfudz terjadi lima puluh ribu 

tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hal ini sebagimana hadits yang 

diriwayatkan dari ’Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash p, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 
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ُ  Q Eََ כَ  َ وَ  אِت אوَ �َ א
��  َ- %ُ _ْ �َ  نْ t -ِ  َ� ْ� !َ  َ4ِ 3َ _َ א
ْ  	َ �ْ אدِ Fَ ;َ  א�� ْ̂  �َ �ْ ِ� �ْ _َ �ِ  َض رْ א
 َ4 ْ
 aَ  ?َ َG ٍj  

 

“Allah q telah menuliskan takdir para makhluk lima puluh ribu tahun 

sebelum penciptaan langit dan bumi.”
86

 

 

 

 َ;K  ِ� َرّ�َِכ jِ�َ1ْGِ�ِ kَLَْ4 ْ'Gُgْ�َ ٍن ∩⊄∪ 

”Berkat nikmat Rabb-mu engkau (wahai Rasulullah a) 

sekali-kali bukanlah orang gila.” 

 

Maknanya adalah; berkat nikmat kenabian dari Rabb-mu
87

 engkau 

wahai Rasulullah a sekali-kali bukanlah orang gila, seperti yang dikatakan 

oleh orang-orang yang jahil yang mendustakanmu.
88

 

 

 

 ْ'Gُ�ْ;َ 	َ�ْfَ א	ًCَْ َ̂  ∪⊃∩ نٍ َوIِن� َ
َכ 

”Sesungguhnya bagimu benar-benar pahala yang besar 

yang tidak pernah terputus.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya bagimu benar-benar pahala yang 

besar yang tidak pernah terputus, karena engkau telah menyampaikan 

risalah Rabb-mu kepada makhluk dan karena kesabaranmu dalam 

menghadapi gangguan mereka yang menyakitkan.
89

 

 

Rasulullah a mendapatkan pahala yang paling utama dan tidak 

pernah terputus karena beliau yang telah menunjukkan umat manusia 

kepada kebenaran dan kebaikan. Diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al-Anshari 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 
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  .ِ̀ %ِ א&ِ >َ  	ِ q !ُ  َ4 ْCْ ;ِ  ُ̀ %َ >َ  	ٍ �ْ $ .َ %َ &َ  ل� دَ  �ْ ;َ 
 

“Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala 

seperti orang yang mengamalkannya.”
90

 

 

 

 ْ�uِ&َ -ٍ%ُ.ُ $%َ1َ
  ∪⊇∩ �ٍ َو�LIَِכ َ

“Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.” 

  

Maknanya adalah; dan sesungguhnya sikap dan perilakumu wahai 

Rasulullah a benar-benar berada pada puncak yang paling agung.
91

 

 

Akhlak Rasulullah a adalah Al-Qur’an. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Sa’id bin Hasyim bin ‘Amir y, ia berkata; 

 

 َ4 َ� ْ� kُ  َ& ِtא َN َj  َ< َF َ% kْ : َ� ُ4 م� א  ْ
$ %� َ[  א��ِ  لِ 'ْ ?ُ رَ  ِ- %ُ _ُ �ِ  ْ�  ْ� ِG	G ْ� َ�  َ4 ْ. ِ� ِِ ;ِ {ْ �ُ א
 ُ  �0 &َ  א��ِ  َل 'ْ �َ  Tنَ 	ْ Fُ א
ْ   ُ4	F َْ א �َ ;� T  َ4نُ 	ْ Fُ א
ْ  ُ̀ Fُ %ُ .ُ  אنَ כَ  : kْ א
َ �َ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  א��

َ  َכ I �Lِ وَ  !� Cَ وَ  َ1 َ% ُ. $ ُ% -ٍ  َ& ِu ْ� ٍ� 

 

“Aku mendatangi ‘Aisyah i, lalu bertanya, “Wahai Ummul Mukminin, 

beritahukahlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah a?” Aisyah i berkata, 

“Akhlak beliau adalah Al-Qur’an. Hendaknya engkau membaca firman 

Allah r, “Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang 

agung.”
92
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Di antara tujuan diutusnya Rasulullah a adalah untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِI �L َ� �ُ 1ِ א ْq kُ  ُ ِ̂ َ� ِّ� َ�  ]َ ِ
َ  Mَ א ْ̂  .ِق 3َ .ْ א

 

”Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak 

yang mulia.”
93

 

 

 

 ∪∋∩ نَ َ>Bِ�ْQُ�َُ	 َوBِ�ْ�ُُ	وْ 

”Maka kelak engkau akan melihat dan mereka pun akan melihat.” 

 

Maknanya adalah; maka kelak engkau akan melihat dan orang-orang 

kafir tersebut akan melihat ketika ditampakkannya kebenaran pada Hari 

Kiamat.
94

 

 

 

 ْ'Qُ9ْ�َ
 ∪∌∩ نُ X�َِّ�ُِכُ� אْ

”Siapakah di antara kalian yang gila.” 

 

Maknanya adalah; siapakah di antara kalian yang gila, engkau atau 

mereka.
95
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ِ̀ َوُ)َ' 4َْ&َ%ُ� ِ�אْ
Iِ ْ��ِQَPْ�ُن� َر��َכ ُ)َ' 4َْ&َ%ُ� ِ�َ�ْ� َ\!� َ&ْ� َ?ِ��ْ  %ِ َ� ∩∠∪ 

”Sesungguhnya Rabb-mu, Dia-lah yang paling mengetahui siapa yang sesat 

dari jalan-Nya. Dan Dia-lah yang paling mengetahui orang-orang 

yang mendapatkan petunjuk.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Rabb-mu, Dia-lah yang paling 

mengetahui siapa yang sesat dari jalan agama-Nya. Dan Dia-lah yang paling 

mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk agama, yang dapat 

mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat.
96

 Ayat ini 

sebagai penguat dan hiburan bagi Rasulullah a agar bersabar dalam 

menjalankan tugas dakwah.
97

 

 

 

 ْ��ِ  ∪∇∩ �َ َ>Aِ�ُ 3َِ@ אْ
ُ�َכّ�ِ

”Maka janganlah engkau ikuti orang-orang yang mendustakan.” 

 

Maknanya adalah; maka janganlah engkau ikuti orang-orang yang 

mendustakan ayat-ayat Allah q, kerena mereka tidak memerintahkan 

kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan mereka tidak 

menginginkan kecuali sesuatu yang batil.
98

 

 

 

وْ   ∪∩ نَ א َ
ْ' �ُْ�ِ)ُ� َ>ُ�ْ�ِ)Gُ'ْ َود6

”Mereka menginginkan supaya engkau bersikap lunak 

lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).” 

 

Maknanya adalah; mereka menginginkan supaya engkau bersikap 

lunak dengan engkau menyetujui sebagian amalan yang mereka lakukan,
99

 

lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu dengan tidak mengganggumu.
100
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ٍف ;�   ∪⊂⊆∩ �ٍ �Pِْ َوAِ�ُ Yَْ@ ُכ!� �3�َ

”Dan janganlah engkau ikuti setiap orang yang banyak bersumpah 

lagi hina.” 

 

Maknanya adalah; dan janganlah engkau ikuti setiap orang yang 

terlalu sering bersumpah lagi hina.
101

 

 

 

אٍز ;�  ��(َ �NK ْ��ِGَ�ِ ٍء ٍ� ∩⊇⊇∪ 

”Yang banyak mencela, yang kesana-kemari menyebarkan fitnah.” 

 

Maknanya adalah; yang banyak mencela dan menyakiti, yang 

berkeliling di tengah-tengah manusia dengan mengadu domba.
102

 Adu 

domba adalah seorang menyampaikan pembicaraan satu orang kepada orang 

yang lainnya dengan tujuan untuk menimbulkan keretakan hubungan di 

antara mereka.
103

 

 

Salah satu penyebab siksa kubur adalah suka mengadu domba di 

antara manusia. Nabi a pernah melalui dua kuburan, lalu bersabda; 

 

 ِI �L ُP َ� َ
� Nِ �ْ �َ  אنَ כَ א >َ �َ )ُ �ُ �َ א 4َ ;� 4َ  	ٍ �ْ �ِ כَ  ْ� >ِ  אنِ �َ �� 1َ א �ُ ;َ وَ  אنِ �َ �� 1َ �ُ א ْ  ِ� �G
 jِ �َ �ْ �ِ א

ِ 'ْ �َ  �ْ ;ِ  	ُ Yَ َ�  �ْ َQ ِQ  אنَ כَ >َ  	ُ .َ א אْ� ;� 4َ وَ  ِ̀ 

 

“Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa dan keduanya 

disiksa bukan karena (dosa yang dianggap) besar. Salah satu dari keduanya 

suka mengadu domba dan yang lainnya tidak bertabir ketika ia buang air 

kecil.”
104
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Seorang yang suka melakukan adu domba tidak akan masuk ke dalam 

Surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Hudzaifah y ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah y bersabda; 

 

 Yَ َ�  ْ� ُ. !ُ  ْ
 .אمٌ �� g �G َj  َLَ א

 

“Tidak akan masuk Surga orang yang suka melakukan adu domba.”
105

 

 

Seorang muslim hendaknya berhati-hati terhadap orang yang suka 

menyampaikan pembicaraan orang lain kepadanya. Berkata Al-Hasan Al-

Bashri 5;
106

 

 

 َ; ْ�  َL َF !َ  ِI َ

َ �L ُ̀  َ� ْG ُF !ُ  ِI 4َ  �ْ %َ א&ْ א >َ qً �ْ �ِ �َ  َכ �ْ  َf $ ْ� ِ	 َכ  َ� ِ� ْ� َq א ;ِ �َ )َ وَ  َכ ْq !ُ 
 .هُ رُ �َ א�ْ >َ  َכ L َF !َ  َ& ْGَ  َכ �ْ 
َ L َF !َ  ِIَ  �ْ ;َ  אِس א
�G  لِ 'ْ �َ 

 

“Barangsiapa yang menyampaikan suatu pembicaraan (orang lain) 

kepadamu, maka ketahuilah bahwa ia pun akan menyampaikan 

pembicaraanmu kepada orang lain. Ini seperti kata pepatah, “Orang yang 

bercerita kepadamu, maka ia akan bercerita tentangmu.” Oleh karena itu 

berhati-hatilah terhadap orang tersebut.”
107

 

 

 

 ّ
 ∪⊅⊆∩ �ٍ ْ%َ_ْ�ِ	 ُ;�G;َ ْ�Dَِ4 �ٍQَ1ْאٍع ِ

”Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas 

lagi banyak dosa.” 

 

Maknanya adalah; yang sangat enggan berbuat baik padahal ia mampu 

melakukannya, yang melampaui batas yang telah dihalalkan oleh Allah q 

baginya lagi banyak dosa karena gemar melakukan hal-hal yang 

diharamkan.
108
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 ْ�Lَِכ َز
 ∪⊃⊆∩ �ٍ ُ&Qُّ!ٍ 1ْ�ََ� َذِ

”Yang kaku lagi kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.” 

 

Maknanya adalah; yang kaku lagi kasar tidak bersedia tunduk kepada 

kebenaran, selain itu juga yang terkenal kejahatannya.
109

 

 

Sifat kaku dan kasar merupakan salah satu sifat para calon penghuni 

Neraka, -wal’iyadzubillah.- Sebagaimana diriwayatkan dari Haritsah bin 

Wahb y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ4 Yَ ُ4  َL ِّ� ُH ُכ ْ�  ِ� َX ْ( ِ!  ْ
َ  $ א��ِ %َ &َ  �َ َ� �ْ 4َ  'ْ 
َ  aٍ  ُ; َQ eَ ِّ1 aٍ �ْ 1ِ َ\  !6 כُ  g �G ِjَ א  هُ 	� �َ َ̂
 َ4 Yَ ُ4  َL ِّ� ُH ُכ ْ�  ِ� َX ْ( ِ!  �G
 .	ٍ �ِ כْ Qَ ْ� ;ُ  אظٍ '� Q ٍ!ّ  َCُ &ُ  !6 כُ  אرِ א

 

“Maukah kalian aku beritahukan tentang (calon) penghuni Surga? (Yaitu) 

setiap orang yang lemah dan merendahkan hatinya, seandainya ia 

bersumpah dengan nama Allah q, niscaya Allah q akan mewujudkannya. 

Maukah kalian aku beritahukan tentang (calon) penghuni Neraka? (Yaitu) 

setiap orang yang kaku lagi kasar, kikir, dan sombong.”
110

 

 

 

 ∪⊇⊆∩ �َ �Gِ�َْ 4َْن َכאَن َذא َ;אٍل و� 

”Karena ia mempunyai (banyak) harta dan anak.” 

 

Maknanya adalah; karena ia mempunyai banyak harta dan anak 

sehingga ia merasa paling kaya,
111

 nikmat Allah q dibalas dengan 

kekufuran terhadap ayat-ayat-Nya.
112
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ِ̀ Tَ�א�Gَُא َ�אَل 4ََ?אِ<�ْ  �ْ%َ&َ $%َQُْ� َذאIِ ْ�
ِ َو� ْ̂  ∪∋⊆∩ �َ ُ	 א

”Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata, 

“(Ini adalah) dongeng orang-orang dahulu.” 

 

Maknanya adalah; apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-

Qur’an,
113

 ia berkata, “Ini adalah dongeng umat-umat sebelum kita.”
114

 

 

 

 ْ'ُ>	ْ_ُ
ُ̀ َ&َ%$ אْ �ُ�ِGَ?َ ِم ∩⊇∉∪ 

”Kelak ia akan Kami beri tanda di belalai(nya).” 

 

Maknanya adalah; kelak ia akan Kami beri tanda penduduk Neraka di 

hidungnya,
115

 dengan dihitamkan wajahnya pada Hari Kiamat
116

 untuk 

mempermalukannya di hadapan seluruh manusia.
117

 

 

 

 َL'ْ%َ�َ אُ)ْ� َכَ�אLَ'ْ%َ�َ א�LIِK  َ4 ْذIِ jِ�Ggَ
    א َ
ِBْ�َ	Pَ�G;ُאْ�َ�ُ�'ْ 4َْ[8َאَب אْ

 ْ�8ِ�ِBْ;ُ َ� ∩⊇∠∪ 

”Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (orang-orang musyrik Makkah) 

sebagaimana Kami telah menguji para pemilik kebun, 

ketika mereka bersumpah bahwa mereka benar-benar 

akan memetik (hasil)nya di pagi hari.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Kami telah menguji mereka orang-

orang musyrik Makkah dengan paceklik dan kelaparan
118

 sebagaimana 

Kami telah menguji para pemilik kebun yang di dalam kebunnya banyak 

terdapat berbagai macam pohon-pohon yang berbuah, ketika mereka 

bersumpah bahwa mereka benar-benar akan memetik hasilnya di pagi hari 
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agar tidak diketahui oleh orang-orang miskin,
119

 sehingga diharapkan 

hasilnya panen yang mereka akan dapatkan lebih banyak
120

 dan mereka 

tidak perlu bersedekah kepada orang-orang miskin.
121

 

 

Sebagian salaf menyebutkan bahwa para pemilik kebun tersebut 

adalah penduduk Yaman yang terletak enam mil dari kota Shan’a, yang 

mana orang tuanya telah mewariskan kebun kepada mereka.
122

 Mereka 

bertekad untuk tidak menyedekahkan sebagian hasil kebun mereka kepada 

orang-orang miskin yang selalu mendatangi mereka ketika musim panen 

tiba, dengan harapan mereka akan mendapatkan hasil panen yang lebih 

melimpah. Padahal dahulu orang tua mereka selalu menyedekahkan 

sebagian hasil panennya kepada orang-orang miskin. Maka Allah q 

menghukum mereka dengan kebakaran yang menimpa kebun mereka.
123

 

 

 

 ْ'GُqْQَ�ْ�َ Yَنَ َو ∩⊇∇∪ 

”Dan mereka tidak beristisna’.” 

 

Maknanya adalah; dan mereka tidak mengucapkan insya Allah (jika 

Allah q menghendaki) dalam sumpah mereka.
124

 Mereka merasa sangat 

yakin pasti akan memanennya pada pagi hari besok.
125

 

 

 

 ∪⊆∩ نَ K ْ'�ُtِّ�َِכ َوُ)ْ� Lَ ْ� ر� Aَ<َK ِّ; aٌtِאَف َ&َ%Pَ�ْא <َ 

”Lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Rabb-mu 

ketika mereka sedang tidur.” 

 

Maknanya adalah; lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari 

Rabb-mu berupa api yang membakar kebun tersebut di malam hari ketika 

mereka sedang tidur.
126
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 ْ�	ِ �B
 ∪⊂⊅∩ �ِ َ>kْ8َ�َ]َْX َכא

”Maka (kebun tersebut) menjadi hitam seperti malam yang gelap gulita.” 

 

Maknanya adalah; maka kebun tersebut menjadi hangus terbakar 

semuanya sehingga tampak hitam seperti malam yang gelap gulita.
127

 

 

 

 ْ�8ِ�ِBْ;ُ אَدْوאGَQَ<َ َ� ∩⊄⊇∪  ُْ�وfْאِرِ;�ْ 4َِن א]َ �ْQُGْْن ُכIِ �ُْכDِ	ْ�َ $%َ&َ א َ� ∩⊄⊄∪ 

”Mereka saling memanggil di pagi hari. ”Pergilah di waktu pagi (ini) 

ke kebun kalian, jika kalian ingin memetik buah(nya).” 

 

Maknanya adalah; mereka saling memanggil di pagi hari untuk pergi 

memanen hasil kebun mereka.
128

 Mereka berkata kepada sebagian yang 

lainnya, “Pergilah di waktu pagi ini ke kebun kalian, jika kalian ingin 

memetik buahnya.”
129

 

 

 

 ْ'Fُ%َAَLْא<َ ْ'Qُ<َא_َQَ�َ �ْ(ُنَ א َو ∩⊄⊂∪ 

”Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik.” 

 

Maknanya adalah; maka pergilah mereka dengan saling berbisik-bisik 

di antara mereka, agar pembicaraan mereka tidak didengar oleh orang 

lain.
130

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/105. 
128

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/406. 
129

 Taisirul Karimir Rahman, 880. 
130

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/406. 



  

43

 �Y َم َ&َ%ْ�ُכْ� ;ِّ  َ�ْ�ُ.%َ 4َْن'ْ�َ
 ∪⊇⊅∩ �ٌ ْ�ِכ�ْ Pَ�Gא אْ

”Pada hari ini janganlah ada satu orang miskin pun yang masuk 

ke dalam kebun kalian.” 

 

Maknanya adalah; “Pada hari ini janganlah ada satu orang miskin pun 

yang masuk ke dalam kebun kalian, agar mereka tidak meminta kepada 

kalian.”
131

 

 

 

 ∪∋⊅∩ �َ َوfََ�ْوא َ&َ%$ َ�ْ	ٍد َ�אِدِر�ْ 

”Berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi 

(orang-orang miskin dan) mereka mampu.” 

 

Maknanya adalah; berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat 

menghalangi orang-orang miskin dan mereka merasa mampu menghalangi 

orang-orang miskin tersebut.
132

 

 

 

 ْ'ُ
א َر4َْوَ)א َ�א ��%َ<َT  eَ
 ∪∌⊅∩ نَ 
�LIِK ْ'6א َ

”Maka ketika mereka melihat kebun tersebut, mereka berkata, 

”Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang tersesat (jalan).” 

 

Maknanya adalah; maka ketika mereka melihat kebun tersebut hangus 

terbakar, mereka berkata, ”Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang 

yang salah jalan, ini bukanlah kebun kita.
133
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 ∪∠⊅∩ نَ ُ;'ْ َ�ْ! 8ْLَُ� َ;8ُْ	وْ 

”Bahkan kita dihalangi (untuk mendapatkan hasilnya).” 

 

Maknanya adalah; “Bahkan ini adalah kebun kita, namun kita tidak 

beruntung dan kita dihalangi untuk mendapatkan hasilnya.
134

 Karena kita 

telah menghalangi orang-orang miskin dari mendapatkan bagian mereka.”
135

 

 

 

 �
 !ْ�َُ4 �ْ
ََ4 �ْPُُA?َ8ُ'ْ ُכْ� َ�אَل 4َْو ِ�ّ�َُ� Yَ'ْ
 ∪∇⊅∩ نَ َ

”Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, 

”Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, hendaklah kalian 

bertasbih (kepada Rabb kalian).” 

 

Maknanya adalah; berkatalah seorang yang paling adil dan paling 

bijaksana di antara mereka,
136

 ”Bukankah aku telah mengatakan kepada 

kalian, hendaklah kalian bertasbih dan bertaubat kepada Rabb kalian.”
137

 

 

 

 ْ'
 ∪�LIِ َ� ∩⊄א ُכ�Gא vَאِ
ِ��ْ  Kא ُ?8َ�ْאَن َرGِ�َّ َ�אُ

”Mereka mengucapkan, “Maha Suci Rabb kami, sesungguhnya kami 

adalah orang-orang yang zhalim.” 

 

Maknanya adalah; mereka mengucapkan, “Maha Suci Rabb kami, 

sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhalim, karena kami telah 

menghalangi orang-orang miskin.”
138
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 �� �ٍ1ْ�َ $%َ&َ �ْPُeُ1ْ�َ !َ�َ�َْX<َ ْ';ُ3ََوQَ َن ∩⊂⊃∪ 

”Lalu sebagian mereka menghadap sebagian yang lainnya 

saling mencela.” 

 

Maknanya adalah; lalu sebagian mereka menghadap sebagian yang 

lainnya saling mencela terhadap apa yang telah mereka rencanakan dan 

yang telah mereka lakukan.
139

 

 

 

 ْ'
 ∪⊆⊃∩ �َ �LIِא ُכ�Gא َ<אK  ْ�fِא َ�א َوْ�َ%Gَ َ�אُ

”Mereka berkata, “Celakalah kami, 

sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang melampaui batas.” 

 

Maknanya adalah; mereka berkata, “Celakalah kami, sesungguhnya 

kami ini adalah orang-orang yang melampaui batas terhadap nikmat-nikmat 

Allah q dan kami tidak mensyukurinya.
140

 Sehingga kami tertimpa musibah 

ini.”
141

 

 

 

 َG6َر� $�َ&َK  6� א ;ِّ 4َْن	א َ.ْ�ًGَ
َ�ِ�ْ َPGْK  �LIِK  ْ'�ُfِא َرאGَِ�َّر $
َIِ َن ∩⊂⊄∪ 

”Mudah-mudahan Rabb kami memberikan ganti kepada kami dengan yang 

lebih baik, sesungguhnya kami mengharapkan (ampunan) dari Rabb kami.” 

 

Maknanya adalah; mudah-mudahan Rabb kami memberikan ganti 

kepada kami dengan kebun di dunia yang lebih baik,
142

 sesungguhnya kami 

mengharapkan ampunan dari Rabb kami dengan diterimanya taubat kami.
143

 

   

 

                                                 
139

 Taisirul Karimir Rahman, 880. 
140

 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 968. 
141

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/406. 
142

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/406. 
143

 Tafsirul Jalalain, 565. 



  

46

 ْ'Lَُכא 'ْ
 ∪⊃⊃∩ نَ א %َ1ْ�َُ�'ْ َכَ�ِ
َכ אْ
1ََ�אُب َوَ
1ََ�אُب אْ�ِ.َ	ِة 4َْכَ�ُ	 َ

”Demikianlah siksaan (di dunia). Dan sesungguhnya siksaan di akhirat 

lebih besar jika mereka mengetahui(nya).” 

 

Maknanya adalah; demikianlah siksaan di dunia dengan 

dibinasakannya harta
144

 bagi orang-orang yang menentang perintah Allah q 

dan kikir terhadap apa yang diberikan Allah q kepadanya. Dan 

sesungguhnya siksaan di akhirat lebih besar jika mereka mengetahuinya.
145

 

Karena siksaan di dunia ada akhirnya, sedangkan siksaan di akhirat tidak 

ada akhirnya.
146

 

 

Sebagaimana siksaan yang menimpa para pemilik kebun tersebut, 

maka Rasulullah a melarang untuk memanen di malam hari. Diriwayatkan 

dari Ja’far bin Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya y; 

 

ُ %� َ[  א��ِ  َل 'ْ ?ُ رَ  ن� 4َ   אدِ Bَ 8ُ א
ْ وَ  !ِ �ْ א
%� �ِ  אدِ �َ gُ א
ْ  �ِ $ &َ L َPَ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��
 ِ� �%
 .!ِ �ْ א

 

“Bahwa Rasulullah a melarang memetik buah di malam hari dan 

(melarang) memanen di malam hari.”
147

 

 

Sesungguhnya kisah tentang para pemilik kebun diceritakan di dalam 

Al-Qur’an sebagai pengingat serta untuk diambil pelajaran darinya.
148

 Dan 

seorang muslim tidak perlu disibukkan dengan memikirkan apakah pada 

akhirnya pemilik kebun tersebut termasuk penghuni Surga atau penghuni 

Neraka? Karena tidak ada nash yang menerangkan tentang hal tersebut. 

Sebagaimana pernah Qatadah 5
149

ditanya oleh seseorang tentang pemilik 

kebun tersebut; 
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 َ4 ُ( ْ�  ِ; ْ�  َ4 ْ( ِ!  ْ

َ : אَل Fَ ؟ >َ אرِ א
�G  !ِ )ْ 4َ  �ْ ;ِ  مْ g �G ِj  َ4َ א َF ْ�  َ9ْ %� כ َQ ِG � .א�ً 1َ �َ  ْ

 

“Apakah mereka termasuk penghuni Surga atau termasuk penghuni 

Neraka?” Maka Qatadah 5 menjawab, “Sungguh engkau telah 

membebaniku dengan (pertanyaan) yang memberatkan.”
150

 

 

 

 ْ�Fِ�Q�ُ%ْ
 ∪⊇⊃∩ �ِ َ� ِ&Gَْ� َر�GCَ �ْPِِ�ّאِت א
Iِ ْ�1ِ�Gن� ِ

”Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa 

(disediakan) Surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabb mereka.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa 

disediakan Surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabb mereka yang 

tidak akan musnah, tidak akan ada habisnya, dan tidak tidak akan terputus 

kenikmatan yang ada di dalamnya.
151

 

 

 

 ْ��ِ%ِ�ْ�ُ
 ∪∋⊃∩ �َ َ� َכאْ
ِgْ�ُ	1َgْGَ<ََ4 ْ�;ُِ! אْ

”Apakah patut Kami menjadikan orang-orang muslim itu 

sama seperti orang-orang yang berdosa.” 

 

Maknanya adalah; maka apakah patut Kami menjadikan balasan untuk 

orang-orang muslim
152

 yang berserah diri kepada Allah q itu sama seperti 

orang-orang yang berdosa.
153
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 َ� aَ�ُْכْ� َכ
 ∪∌⊃∩ نَ 8ُْכُ�'ْ َ;א َ

”Mengapa kalian (berbuat demikian), 

bagaimanakah kalian mengambil keputusan?” 

 

Maknanya adalah; mengapa kalian berbuat demikian, bagaimanakah 

kalian mengambil keputusan dengan keputusan yang salah dan rusak?
154

 

 

 

 ∪∠⊃∩ نَ ْ�ُرُ?'ْ ِ̀ �َ 4َْم َ
ُכْ� ِכQَאٌب ِ>�ْ 

”Atau adakah kalian mempunyai sebuah kitab yang kalian membacanya?” 

 

Maknanya adalah; atau adakah kalian mempunyai sebuah kitab yang 

dibawa oleh seorang Rasul
155

 yang diturunkan dari Allah q, dan kalian 

telah membacanya?
156

 

 

 

 ∪∇⊃∩ نَ ِ̀ َ
َ�א َ�َ_��ُ	وْ Iِن� َ
ُכْ� ِ>�ْ 

”Bahwa di dalamnya kalian benar-benar boleh memilih 

apa yang kalian sukai.” 

 

Maknanya adalah; bahwa di dalamnya terdapat keterangan bahwa 

kalian adalah calon penghuni Surga yang kalian benar-benar boleh memilih 

apa yang kalian sukai untuk kalian.
157
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$ َ�ْ'ِم אْ
Fَِ�אَ;Iِ jِن� َ
ُכْ� َ
َ�א 8ْ�َُכُ�'ْ َIِ jٌ:َ
 ∪⊃∩ نَ 4َْم َ
ُכْ� 4َْ�َ�אٌن َ&َ%Gَ�ْא َ�אِ

”Atau apakah kalian memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah 

dari Kami yang tetap berlaku sampai Hari Kiamat (bahwa) sesungguhnya 

kalian benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendak kalian)?” 

 

Maknanya adalah; atau apakah kalian memperoleh janji yang 

diperkuat dengan sumpah dari Kami yang tetap berlaku sampai Hari Kiamat 

bahwa sesungguhnya kalian benar-benar dapat mengambil keputusan 

sekehendak kalian berupa kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah q?
158

 

 

 


َכ َزِ&�ْ ِ�َ�ِ �ْPُ6�َ4 �ْPُ%ْ?َ ٌ� ∩⊆⊃∪ 

”Tanyakanlah kepada mereka, “Siapakah di antara mereka yang 

bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil tersebut?” 

 

Maknanya adalah; tanyakanlah kepada mereka, “Siapakah di antara 

mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil 

tersebut?” Sesungguhnya mereka tidak mungkin berani bertanggung 

jawab.
159

 

 

 

 ∪⊆⊇∩ �َ א َ[אِدِ��ْ Iِ �ْPِtِْن َכאK ْ'Lُא Nُ�َِ	כَ ُء َ>ْ%4K ْ'�ُXْ�ََْم َ
Pُْ� ُ�َ	כَ 

”Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? 

Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutu (tersebut), 

jika mereka adalah orang-orang yang benar” 

 

Maknanya adalah; atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu 

yang sepakat dengan ucapan mereka dan akan menjamin mereka? Maka 

hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutu tersebut, jika mereka adalah 

orang-orang yang benar.
160
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gُ'ْ َ�ْ'َم ُ�ْכaُNَ َ&ْ� َ?אٍق و�  6�

$ אَIِ َن'ْ&َ�ُْ� ْ�AِQَ�ْ�َ 3َ<َ نَ 1ُ'ْ ِد ∩⊆⊄∪ 

”Pada hari betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, 

maka mereka tidak mampu.” 

 

Maknanya adalah; pada hari betis Allah q yang Mulia disingkapkan, 

yang tidak serupa dengan apapun dan para makhluk melihat-Nya sebagai 

kemuliaan serta keagungan Allah q,
161

 dan mereka diseru untuk bersujud 

sebagai ujian keimanan mereka, maka mereka tidak mampu.
162

 

 

Ketika di padang mahsyar yang dapat melihat Allah q adalah orang-

orang mukmin dan orang-orang munafik. Dan ketika orang-orang mukmin 

melihat Allah q, maka mereka akan bersujud. Adapun orang-orang munafik 

yang melihat Allah q di padang mahsyar, mereka tidak dapat bersujud. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa’id y ia berkata, aku mendengar 

Nabi a bersabda; 

 

 �ْ ;َ  !� $ כُ Fَ �ْ �َ وَ  G ٍjَ ;ِ {ْ ;ُ وَ  �ٍ ;ِ {ْ ;ُ  !6 כُ  ُ̀ 
َ  �ُ gُ ْ� �َ >َ  ِ̀ א�ِ َ?  �ْ א &َ Gَ �6 رَ  Nِ aُ כْ �َ 
� א
�g ُ�  ِ< 6ُ ْ� �َ  אنَ כَ  ْL َ� ِ1َ �ْ ?ُ وَ  אءً �َ א ر ًj  َ< َ� ْ� َ( Eُ  ِ
 َ� �ْ ُg َ�  َ< َ� ُ1 ْ' ُد  َv ْP ُ	 ُه  َ> ْ� ًF א
 .א�ً א�ِ وَ 

 

“(Ketika) Rabb kami menyingkapkan betis-Nya, maka bersujudlah setiap 

mukmin dan mukminah dan tetap (tidak dapat bersujud) orang-orang 

(munafik) yang bersujud di dunia karena riya’ dan sum’ah. Ia berupaya 

untuk bersujud, namun punggungnya kembali menjadi satu (tidak dapat 

bersujud).”
163
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 ْ'Lَُوَ�ْ� َכא jٌ�
gُ'ْ َ.אِ�Bَ�َْ4 jً1َאُرُ)ْ� َ�ْ	َ)PُFُْ� ِذ 6�

$ אَIِ دِ א �ُْ�َ&ْ'َن  

 ْ'�ُ
 ∪⊃⊇∩ نَ َوُ)ْ� َ?אِ

”(Dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah 

(dan) mereka diliputi kehinaan. Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) 

diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sehat.” 

 

Maknanya adalah; dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke 

bawah dan mereka diliputi kehinaan karena dosa-dosa serta kesombongan 

mereka ketika di dunia.
164

 Sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru 

untuk bersujud kepada Allah q, mentauhidkan-Nya, serta beribadah 

kepada-Nya, dan mereka dalam keadaan sehat.
165

 

 

Mereka tidak mampu bersujud ketika diseru untuk bersujud kepada 

Allah q di padang mahsyar itu sesuai dengan amalan mereka ketika di 

dunia, yang mana mereka dahulu ketika di dunia diseru untuk bersujud 

kepada Allah q dengan seruan adzan namun mereka tidak mendatanginya 

dan mereka meninggalkan shalat berjama’ah. Berkata Sa’id bin Jubair 

5;
166

 

 

�� �َ  نَ 'ْ 1ُ �َ ْ� א �َ 'ْ אLُ כَ   َ& َ% ْ
 .نَ 'ْ �ُ �ْ gِ  ُ� 3َ >َ  حِ 3َ 9َ $ א

 

“Mereka mendengar (seruan adzan), “Marilah menuju keberuntungan,” 

namun mereka tidak menjawab (dan mendatangi seruan tersebut).”
167

 

 

Berkata pula Ka’ab Al-Ahbar 5; 

 

 َ; َL 0َ א َ
 kْ  َ( ِ� ِאْ�  ه َ� ُj  ِI �Y ِ<  �
� א ِ� ْ� َ�  َ� َQ َ_ �% ُ9 ْ' َن  َ& ِ�  ْ
 .אِت א&َ �َ gَ א

 

“Tidaklah ayat ini diturunkan, kecuali berkenaan dengan orang-orang yang 

meninggalkan (shalat-shalat) berjama’ah.”
168
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 �ْLِ8َِ��ْ َوَ;ْ� �6  َ>َ�ْر
ُب Pَ�َِ�א אْ   ْ� َ�ْ�ُ� ِ� َ?Qَ�ْGَْ�ِرPُCُْ� ;ِّ َכّ�ِ

 ْ'�ُ%َ1ْ�َ Yَ َن ∩⊆⊆∪ 

”Maka serahkanlah kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan 

perkataan (Al-Qur’an) ini. Nanti Kami akan menarik mereka 

dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) 

dari arah yang tidak mereka ketahui.” 

 

Maknanya adalah; maka serahkanlah kepada-Ku urusan orang-orang 

yang mendustakan Al-Qur’an ini,
169

 karena sesungguhnya kewajiban-Ku 

membalas mereka
170

 dan janganlah engkau sibukkan hatimu dengan urusan 

mereka.
171

 Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke 

arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui, ketika mereka sedang 

lengah.
172

 

 

 

 �
Iِ �ْPُن� َכْ�ِ�ْي  َو4ُْ;ِ%َْ  ْ�Qِ;َ ٌ� ∩⊆∈∪ 

”Dan Aku memberi penangguhan kepada mereka. 

Sesungguhnya rencana-Ku sangat kokoh.” 

 

Maknanya adalah; dan Aku memberi penangguhan kepada mereka 

dengan tidak menyegerakan siksaan kepada mereka
173

 serta memberikan 

kepada mereka apa yang mereka inginkan.
174

 Sesungguhnya rencana-Ku 

sangat kokoh dan tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi-Ku.
175

 

 

Allah q akan memberikan penangguhan kepada orang-orang yang 

zhalim hingga waktu yang ditentukan. Ketika waktu tersebut telah datang, 

maka Allah q tidak akan melepaskan mereka. Diriwayatkan dari Abu Musa 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 
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 ِI א��َ  ن�  َ
 ُ� ْ� ِ% �ْ  ِ
 �u% ِ

َ  هُ �َ .َ א 4َ ذَ $ �Q ِI �َ  �ِ א ْ�  ُ� ْ9 ِ% ْQ ُ̀ 

 

“Sesungguhnya Allah q benar-benar akan memberi penangguhan kepada 

orang yang zhalim hingga ketika Allah q menyiksanya, (maka) tidak akan 

dilepaskan-Nya.”
176

 

 

 

 ً	Cَْ4 �ْPُُ
َX�ْ�َ 4َْم ِّ; �ْPُ<َ ٍم ;6 ْ� ;� א	َ:ْ ْ'%ُFَqْ َن ∩⊆∉∪ 

”Apakah engkau meminta upah kepada mereka, 

lalu mereka dibebani dengan hutang?” 

 

Maknanya adalah; apakah engkau meminta upah kepada mereka atas 

penyampaian risalahmu, lalu mereka dibebani dengan hutang karena apa 

yang harus mereka bayarkan kepadamu, sehingga mereka tidak mau 

beriman?
177

 

 

 

 ْ'�ُQَُ�ْכ �ْPُ<َ Eُ�ْ:َ
 ∪∠⊇∩ نَ 4َْم ِ&Gَْ�ُ)ُ� אْ

”Ataukah ada pada mereka ilmu tentang hal ghaib lalu mereka menulis 

(padanya apa yang mereka katakan)?” 

 

Maknanya adalah; ataukah ada pada mereka ilmu tentang hal ghaib 

yang terdapat di Lauhul Mahfuzh lalu mereka menulis padanya apa yang 

mereka katakan?
178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176

 HR. Bukhari Juz 4 : 4409, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2583. 
177

 Tafsirul Jalalain, 566. 
178

 Tafsirul Jalalain, 566. 



  

54

 ْ'8ُ
    ِت Iِْذ Lَאَدىَ>אْ[ِ�ْ	 ِ
8ُْכِ� َرّ�َِכ َوYَ َ�ُכْ� َכBَאEِ�ِ אْ

 ْ'ُuمٌ َوُ)َ' َ;ْכ ∩⊆∇∪ 

”Maka bersabarlah engkau (wahai Rasulullah a) terhadap ketetapan 

Rabb-mu, dan janganlah engkau seperti orang yang berada dalam 

(perut) ikan ketika ia berdoa sedangkan ia dalam keadaan marah 

(terhadap kaumnya).” 

 

Maknanya adalah; maka bersabarlah engkau wahai Rasulullah a 

terhadap ketetapan Rabb-mu dalam menghadapi gangguan kaummu dan 

sikap mereka yang mendustakanmu,
179

 dan janganlah engkau seperti orang 

yang berada dalam perut ikan yaitu Nabi Yunus bin Matta j ketika ia 

berdoa kepada Rabb-nya di dalam perut ikan, sedangkan ia dalam keadaan 

marah terhadap kaumnya.
180

  

 

Penyerupaan yang dilarang dalam ayat ini adalah penyerupaan sebab 

yang menjadikan Nabi Yunus j memanjatkan doa, yaitu karena 

kemarahan
181

 dan ketidaksabaran terhadap kaumnya. Nabi Yunus j pergi 

meninggalkan kaumnya dengan naik kapal, lalu kapal tersebut terasa berat. 

Sehingga dilakukan undian siapakah penumpang yang akan dilemparkan ke 

laut agar kapal menjadi lebih ringan. Keluarlah undian tersebut dengan 

nama Nabi Yunus j. Kemudian Nabi Yunus j dilemparkan ke laut dan 

ditelan oleh ikan yang besar.
182

 Lalu ia dibawa ke dasar lautan yang gelap 

gulita. Maka Nabi Yunus j berdoa dalam kegelapannya;
183

 

 

 �َ  �ِْLّIِ َכLَ8َ�ْא?ُ kَLَْ4 �YIِ َ̀ 
َIِ  ْ��ِ
 .�َ ُכkُGْ ِ;َ� א
�uאِ

 

“Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) kecuali Engkau. 

Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 

zhalim.”
184
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Barangsiapa yang ingin dilepaskan dari kesusahan atau bencana dunia 

yang menimpanya, maka hendaknya ia membaca doa Nabi Yunus j 

tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari Sa’ad y, ia berkata; 

 

�ِ �ِ א
G َ�  �Gْ א &ِ ً? 'ْ %ُ א �G ُC כَ ّ  ]َ �% ُ  ءٍ ْ� Nَ �ِ  �ْ כُ 	ُ �ِ .ْ  Yَ ُ4 4َ  אَل Fَ >َ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��
 ِI َذ َL رَ  َل 0َ א ُC !ٌ  ِ; ْG ُْ כَ  �ْ כ	6 �َ 3َ �َ  �ْ ;ِ  ءٌ 3َ �َ  وْ 4َ  ٌب �
 ُ̀ Gْ &َ  جُ 	ِ 9ْ �َ  ِ̀ א �ِ &َ א دَ �َ Lْ א א
 َ< ِF ْ� !َ  َ
 ُ̀  َ� َ% َ< $ َF 6 ذِ  אءُ &َ دُ  אَلG

َ  Yَ ِI  نِ 'ْ ي א َ̀  ِI �Y َ4  ْL kَ  ُ? ْ� َ8 َLَכ א  ِI ِLّ � G kُْ כُ  ْ
 ِ; َ�  �u
 .�َ �ْ �ِ א
ِ א

“Ketika kami sedang duduk di sisi Nabi a maka beliau bersabda, “Maukah 

kalian aku beritahukan tentang suatu (doa) yang jika salah seorang di 

antara kalian tertimpa kesusahan atau bencana dari bencana-bencana 

dunia, (lalu) ia berdoa (dengan doa tersebut) akan dihilangkan (kesusahan 

atau bencana itu) darinya?” Maka kami menjawab, “Tentu.” Kemudian 

Rasulullah a bersabda, “Doa Dzun Nun (Nabi Yunus j), “Tidak ada 

sesembahan (yang berhak untuk disembah) kecuali Engkau. Maha Suci 

Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim.”
185

 

 

 

 ِّ; jٌ�َ1ْLِ ُ̀ 
Gُِ�َ� ِ�אْ
1َ	َ ْ� ر� َ
ْ'Yَ 4َْن َ�َ�אَرَכَ ِ̀ ِ�ّT ْ';ُ�ْ;َ 'َ(ُمٌ ِء َو ∩⊆∪ 

”Seandainya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Rabb-nya, 

niscaya benar-benar ia akan dicampakkan ke tanah yang tandus 

dalam keadaan tercela.” 

 

Maknanya adalah; seandainya ia tidak segera mendapatkan nikmat 

dari Rabb-nya berupa taufik untuk segera bertaubat,
186

 niscaya benar-benar 

ia akan dicampakkan dari perut ikan besar tersebut ke tanah yang tandus 

yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya dalam keadaan tercela.
187

 Namun 

Allah q meliputinya dengan rahmat-Nya, dengan meleparkannya dalam 

keadaan terpuji serta menjadikan keadaannya lebih baik dari keadaan 

semula.
188
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 ْ�8ِ
אِ �B
ُ̀ ِ;َ� א %َ1َgَ<َ ُ̀  ∪⊂∋∩ �َ َ>אQَCَْ�אُه َر�6

”Lalu Rabb-nya memilihnya dan menjadikannya 

termasuk orang-orang yang shalih.” 

 

Maknanya adalah; lalu Rabb-nya memilihnya dengan memberinya 

kembali risalah kenabian dan menjadikannya termasuk orang-orang yang 

shalih, yaitu ia termasuk para Nabi.
189

 

 

Taubat Nabi Yunus j telah diterima oleh Allah q, bahkan Allah q 

telah menggangkat derajatnya. Sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang 

muslim untuk merendahkan Nabi Yunus j, dan tidak diperbolehkan pula 

menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Yunus j. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 Yَ َ�  ْG َ� ِ: �ْ  ِ
  $Lُ Rَ  ْ� ِ�  َ; �Q 'ْ ُ�  �ْ ;ِ  	ٌ �ْ א .َ Lَ 4َ  َل 'ْ Fُ �َ  نْ 1 ْ� ٍ�  َ4َ 
 

“Tidak layak bagi seorang hamba untuk mengatakan, “Aku lebih baik 

daripada Yunus bin Matta j.”
190

 

 

 


Fُ'ْ َ� َכ9َُ	وْ َכאُد א
�ِ��ْ َوIِْن �� ِ0ْ�ُ
א َ?�ِ Lََכ Bَ�َْX�ِאرِ א َ ��
ْכ	َ ِ)ْ� َ ِ�ّ
 1ُ'א א

 ْ'Fُ�ََو ْ'
ُ ْ'Gُgْ�َ
َ ُ̀ �LIِ نٌ َن ∩∈⊇∪ 

”Sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar 

hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka, 

ketika mereka mendengar Al-Qur’an dan mereka berkata, 

“Sesungguhnya ia (Muhammad a) benar-benar orang yang gila.” 

 

Maknanya adalah; dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-

benar hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka yang sangat 

tajam, ketika mereka mendengar Al-Qur’an dan mereka berkata karena 

kedengkian mereka, “Sesungguhnya Muhammad (a) benar-benar orang 

yang gila.
191
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Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa penyakit ‘ain (mata) itu benar 

adanya.
192

 Sebagaimana ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari 

Ibnu ‘Abbas p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 �ْ Q ْ: �ِ ْ% ُQُ א אْ? ذَ Iِ وَ  �ُ �ْ 1َ א
ْ  ُ̀ F ْQَ �َ َ?  رَ �َ Fَ א
ْ  َ- א�َ َ?  ءٌ ْ� َ�  אنَ כَ  'ْ 
َ وَ  -� �َ  �ُ �ْ 1َ 
ْ אَ 
 َ< ْfא'ْ %ُ ِ� א. 

 

“(Penyakit) ‘ain adalah benar (adanya). Seandainya ada sesuatu yang 

dapat mendahului takdir, niscaya ‘ain akan mendahuluinya. Jika kalian 

diminta untuk mandi (sebagai obatnya), maka mandilah.”
193

 

 

Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah a sebagai perlindungan 

dari penyakit ‘ain adalah; 

 

  .Yَ �; ٍj  �ٍ �ْ &َ  ّ!ِ כُ  �ْ ;ِ وَ  jٍ א;� )َ وَ  אنٍ Aَ �ْ َ�  ّ!ِ כُ  �ْ ;ِ  jِ א;� א
�Q  א��ِ  אِت �َ %ِ כَ �ِ  ذُ 'ْ &ُ 4َ 
 

“Aku berlindung dengan kalimat Allah q yang sempurna dari setiap 

(gangguan); setan, binatang berbisa, dan dari setiap pandangan mata yang 

jahat.”
194

 

 

 

 ّ
 ∪⊅∋∩ �َ 1َ%ْאَ
ِ��ْ َوَ;א ُ)َ' �YIِ ِذْכٌ	 ِ

”Dan Al-Qur’an tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.” 

 

Maknanya adalah; dan Al-Qur’an tidak lain hanyalah peringatan bagi 

seluruh umat di kalangan jin dan manusia,
195

 agar mereka mengambil 

pelajaran darinya untuk kebaikan agama dan dunia mereka.
196
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SURAT AL-HAQQAH 
[Hari Kiamat] 

Surat Ke-69 : 52 Ayat 
(Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Mulk) 

 

 

 ِ��ْ�ِ  ْ� �	
ِ א  א��� ِ��ْ�ِ �	
 ِ� א

   


8َ אَ ْK ُj�� ∩⊇∪  َ8
4K ُj�� ∩⊂∪  ْ'�ُDَ kْ�ََْدَرאَכ َ;א אْ
K  َ8َو;َ  ∪⊅∩ ��K ُjَ;א אْ ُد َכ��

 ِj&َאِرFَ
א Dَُ�'ْ  ∪⊇∩ َوَ&אٌد ِ�אْ �;َX<َ ْ'ُכ%ِ(ُْX<َ ُد �A
א َ&אٌد  ∪∋∩ אj�َfِِ א ِ�א َو4َ;�


َ�אٍل و�  ∪∌∩ Mٍ َ[ْ	َ[ٍ	 َ&אj�َ�ٍِ א ِ�ِ	�ْ َ>Xُْ)ِ%ُכ'ْ َ @َ�ْ?َ �ْPِ�ْ%َ&َ א(َ	َ �_?َ jَ�َLَِ�אDَ

 ∪∠∩ Pَא َ[ْ	َ&$ َכgَ&َْ4 �ْPُ�LَXאُز Lَْ_ٍ! َ.אِوj�ٍَ ً;א َ>Qََ	ى אْ
Fَْ'َم ِ>�ْ 4َ��אٍم ُ�ُ�'ْ 

 ِّ; �ْPُ
ُ̀ َوאْ
ُ�ْ{9ِ�ََכאُت Kَوj ∩∇∪  َCٍ ْ� َ�אِ��َ َ>Pَْ! َ�َ	ى َ َء ِ>ْ	َ&ْ'ُن َوَ;ْ� َ�ْ�َ%

 ِjHَ>ِא_َ
א  ∪⊂⊆∩ אj�َ�ًِ َل َرX<َ �ْPِِ�ََّ.َ�ُ)ْ� 4َْ.َ�ًة ر� َ>Bَ1َْ'א َرُ?'ْ  ∪∩ ِ�אْ ��
�LIِא َ

 َ�

Pَ%َ1َgْGَא َ
ُכْ� َ�ْ�ِכَ	ًة و�  ∪⊆⊆∩ ُء َ�َ�ْ%Gَאُכْ� ِ>� אْ
gَאِرK ِj�ََ<َ:$ אِْ َP�َ1ِ�َK  4ُُذٌن

'ْ  ∪⊅⊆∩ אِ&j�ٌَ و�  6B
� א<ِ �َ9ِLُ َذאcِ<َ و� jٌ_َ9ْLَ َْرُض  ∪⊃⊆∩ אِ�َ�ةٌ ِر ْ̂ َوُ�ِ�َ%kِ א
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kِ1َ�َ ∩⊇∈∪  kِ אْ
َ'אHِ;َ'ْ�َ<َ ُj1َ�ٍِ� و�  ∪⊇⊆∩ אِ�َ�ةً َوאْ
gَِ�אُل َ>ُ�כ�Qَא َدכ�jً و�  �FNَLَْوא

 َ� ��
� َ�ْ'َ;Hٍِ� و� KאَPِ<َ ُء ٌj�َ(ُِכ  ∪∌⊆∩ א%َ�َ
Pَtِא َو8ْ�َِ�ُ! َ&ْ	َش Kَ&َ%$ 4َْرCَ  َوאْ

 ٌj�َLَِ�אDَ �ٍHِ;َ'ْ�َ �ْPُ�َ'ْ<َ ُ\'ْ  ∪∠⊆∩ َرّ�َِכ	1َُْ� �ٍHِ;َ'ْ�َ ٌj�َ<ُِכْ� َ.אGْ;ِ $9َ_ْ�َ Yَ َن 

א َ;ْ� 4ُوْ  ∪∇⊆∩ �;َX<َ ْ��ِ�َ�ِ ُ̀ � ِכQَאَ�َ�ِ ْ'Fُ�َ<َ ِ̀ Gِ َ( ُلK ُْءو	ُم אْ�َlُ ْ̀ �  ∪⊆∩ א ِכQَאِ�َ�ِْLّIِ 

 kُGْGَvَ �ِْLَّ4  ْ̀ �  ∪⊂⊅∩ ُ;3ٍَق ِ�َ�אِ�َ�ْ<ِ 'َPُ<َ  ْ�&ِ ر� jٍNَ ٍj�َ\ِא ∩⊄⊇∪  �ْ<ِ  jٍ�GCَ

 ٍj�َ
�  HًKא ِ��َ א َ)�Gِْ א َوאْ�َ	ُ�'ْ ُכُ%'ْ  ∪⊃⊅∩ ُ>Pَא َدאAُ�ُ ٌj�َLِ'ْ  ∪⊅⊅∩ َ&אِ<ِ �ْQُ9ْ%َ?َْ4

 ِj�َ
َ��אِم אْ
َ_אِ ْ̂ א َ;ْ� 4ُوْ  ∪⊇⊅∩ א ِ̀ >َ َو4َ;� 
ُ̀ Nِ�َِ�אِ � ِכQَאَ�َ�ِ ْ'Fُ�َ �ْGِQَ�ْ

ْ�  ُل َ�א ََ

ْ̀ 4ُوْ  ْ̀  ∪∋⊅∩ َت ِכQَאِ�َ�  ∪∠⊅∩ َ�א َ
PَQَ�ْא َכאkِLَ אْ
Fَאِ\j�ََ  ∪∌⊅∩ َوَ
ْ� 4َْدِر َ;א ِ�َ�אِ�َ�

 َ;K  �ْ ِGّ&َ $Gَfَْ4  ْ̀ �َ
�  ∪∇⊅∩ َ;אِْ ِGّ&َ َכ%َ(َ  ْ̀ �َLِאAَ%ْ?ُ ∩⊄∪  ْهُ ُه َ>ُ:%6'ْ ُ.ُ�و ∩⊂⊃∪ 

 ْ�8ِgَ
�  ∪⊆⊃∩ هُ َ� َ[D ْ'6%ُ�� אْْ<ِ ��ُD  ْ'1ُ�ْ?َ אPَ&َُذْر jٍ%َ�ِ%ْ?ِ ْ'هُ َن ِذَرאً&א َ>אْ?ُ%ُכ 

∩⊂⊄∪  ْ�uِ1َ
ِ אْ ُ̀ َכאَن Yَ ُ�ْ{ِ;ُ� ِ�א�� �LIِ ِ� ∩⊂⊂∪  6�8ُ�َ َ&َ%$ َ<1َאِم Yََو

ُ̀ אْ
َ�ْ'َم َ)אُ)Gَא َ�ِ��ْ  ∪⊇⊃∩ �ِ אْ
ِ�ْ�ِכ�ْ  
َ Rَ�ْ%َ<َ ٌ� ∩⊂∈∪  �ْ;ِ �YIِ 1َאٌم>َ Yََو

 ْ�%ِ�ْfِ ٍ� ∩⊂∉∪  ْ'ُH>ِא_َ
ُ̀ �YIِ אْ  ∪∇⊃∩ نَ 4ُْ�ِ�ُ� ِ�َ�א �Bِ�ُُْ	وْ  َ>َ�  ∪∠⊃∩ نَ Xْ�َ Yَُכُ%
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Fَْ'ُل َرُ?'ْ  ∪⊃∩ نَ َوَ;א Bِ�ُْ� Yَُ	وْ َ ُ̀ �LIِ ْ�	ِ∪⊂⊇∩ �ٍ ٍل َכ  	אِ&ٍ�ِل َ'ْFَ�ِ 'َ(ُ َوَ;א

 ْ�%ِ�َ �; 3ً ْ'Gُ;ِ}ْ�ُ ِل َכאِ)ٍ� َ�ِ%�ْ  ∪⊆⊇∩ نَ א'ْFَ�ِ Yَوْ א َ��َ 3ً ;� َو	�0ِْ  ∪⊅⊇∩ نَ כ�ُGْ�َ !ٌ

ََ�אِو�ْ  ∪⊃⊇∩ �َ ّبِ אْ
1َאَ
ِ��ْ ْ� ر� ;ِّ  ْ̂ َل َ&َ%Gَ�ْא 1ْ�ََ� א �'Fَ�َ 'ْ
ََ.Lَ�ْא  ∪⊇⊇∩ !ِ َوَ َ̂

 ْ��ِ�َ
ُ̀ ِ�אْ Gْ;ِ ِ� ∩⊆∈∪  ْ��ِ'َ
ُ̀ אْ Gْ;ِ אGَ1ْAَFَ
َ ��ُD َ� ∩⊆∉∪  ِّ; �ُْכGْ;ِ َ�א<َ ُ̀ Gْ&َ �ٍ�ََ4 �ْ

 ْ�0ِCَِ�א َ� ∩⊆∠∪  ُ̀ �LIَِو ّ

Qَْ�ِכَ	ةٌ َِ ْ�Fِ�Q�ُ%ْ َ� ∩⊆∇∪  6; �ُْכGْ;ِ 1َْ%ُ� 4َن�Gَ
ِ��ْ َو�LIِא َ  �َ َכّ�ِ

∩⊆∪  ْ�	ِ<َِכא

8َْ�َ	ةٌ َ&َ%$ אَْ ُ̀ �LIَِو َ� ∩∈⊃∪  ْ�Fِ�َ

6-8َ אَْ ُ̀ �LIَِو ِ� ∩∈⊇∪  Mْ ِ�ّ�َ<َ

 ْ�uِ1َ
 ∪⊅∋∩ �ِ ِ�אْ?ِ� َرّ�َِכ אْ
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“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Al-Haqqah. (2) Apakah Al-Haqqah itu? (3) Dan tahukah engkau 

apakah Al-Haqqah itu? (4) Kaum Tsamud dan kaum ‘Ad telah mendustakan 

Hari Kiamat. (5) Kaum Tsamud telah dibinasakan dengan kejadian yang 

luar biasa. (6) Adapun kaum ‘Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin 

yang sangat dingin dan sangat kencang. (7) Yang (Allah q) menimpakan 

angin tersebut kepada mereka selama tujuh malam delapan hari secara 

terus-menerus, maka engkau lihat kaum (‘Ad) pada waktu itu mati 

bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah 

lapuk. (8) Engkau tidak melihat seorang pun yang tertinggal di antara 

mereka. (9) Telah datang Fir’aun dan orang-orang yang sebelumnya serta 

(penduduk) negeri yang dijungkirbalikkan karena kesalahan (yang besar). 

(10) Mereka mendurhakai utusan Rabb mereka, lalu Allah (q) menyiksa 

mereka dengan siksaan yang sangat keras. (11) Sesungguhnya ketika air 

telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa kalian ke dalam bahtera. (12) 

Agar Kami jadikan peristiwa tersebut (sebagai) peringatan bagi kalian dan 

agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. (13) Maka apabila 

Sangkakala telah ditiup sekali tiupan. (14) Diangkatlah bumi dan gunung-

gunung, lalu keduanya dibenturkan (dengan) sekali benturan. (15) Maka 

pada hari itu terjadilah Hari Kiamat. (16) Terbelahlah langit, pada hari itu 

langit menjadi lemah. (17) Para Malaikat berada di penjuru-penjuru langit. 

Dan pada hari itu yang memikul ‘Arsy Rabb kalian di atas (kepala) mereka 

(adalah) delapan orang Malaikat. (18) Pada hari itu kalian dihadapkan 

(Allah q), tidak ada sesuatu pun dari (keadaan) kalian yang tersembunyi 

(bagi Allah q). (19) Orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah 

kanannya, maka ia berkata, “Ambillah, bacalah kitabku (ini).” (20) 

Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab. 

(21) Maka ia berada dalam kehidupan yang diridhai. (22) Dalam Surga 

yang tinggi. (23) Buah-buahannya dekat. (24) (Dikatakan kepada mereka), 

”Makan dan minumlah dengan nikmat karena (amalan) yang telah kalian 

kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.” (25) Adapun orang yang 

diberikan kitabnya dari sebelah kirinya, maka ia berkata, ”Seandainya 

kitabku (ini) tidak diberikan kepadaku.” (26) Dan aku tidak mengetahui apa 

hisab terhadap diriku. (27) Seandainya kematian itulah yang menyelesaikan 

semua urusan. (28) Hartaku tidak memberikan manfaat kepadaku. (29) 

Telah hilang kekuasaanku dariku. (30) (Allah q berfirman), “Peganglah ia 

lalu belenggulah tangannya ke lehernya. (31) Masukkanlah ia ke dalam api 

Neraka yang menyala-nyala. (32) Kemudian belitlah ia dengan rantai yang 

panjangnya tujuh puluh hasta. (33) Sesungguhnya ia dahulu tidak beriman 

kepada Allah Yang Maha Agung. (34) Ia juga tidak mengajak (orang lain) 
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untuk memberi makan kepada orang miskin. (35) Tidak ada seorang teman 

pun baginya pada hari itu. (36) Dan tidak ada (pula) makanan sedikit pun 

(baginya), kecuali ghislin. (37) Tidak ada yang memakannya, kecuali 

orang-orang yang berdosa. (38) Aku bersumpah dengan apa yang kalian 

lihat. (39) Dan dengan apa yang tidak kalian lihat. (40) Sesungguhnya Al-

Qur’an adalah benar-benar wahyu (Allah q yang diturunkan kepada) 

Rasul yang mulia. (41) Al-Qur’an itu bukanlah perkataan penyair. Sedikit 

sekali (dari) kalian yang beriman (kepadanya). (42) Dan bukan (pula) 

perkataan tukang sihir. Sedikit sekali (dari) kalian yang mengambil 

pelajaran (darinya). (43) (Ia adalah wahyu yang) diturunkan dari Rabb 

semesta alam. (44) Seandainya ia mengadakan sebagian perkataan atas 

(nama) Kami. (45) Niscaya benar-benar akan Kami pegang ia pada tangan 

kanannya. (46) Kemudian benar-benar Kami potong urat jantungnya. (47) 

Sekali-kali tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat menghalangi 

(Kami) dari pemotongan urat tersebut. (48) Sesungguhnya Al-Qur’an 

benar-benar suatu nasihat bagi orang-orang yang bertaqwa. (49) 

Sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kalian ada 

orang yang mendustakan(nya). (50) Sesungguhnya Al-Qur’an benar-benar 

akan menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir. (51) Sesungguhnya Al-

Qur’an benar-benar merupakan kebenaran yang diyakini. (52) Maka 

bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabb-mu Yang Maha Agung.”
197

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197

 QS. Al-Haqqah : 1 - 52. 
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TAFSIR SURAT AL-HAQQAH 
 

 


8َ אَ ْK ُj�� ∩⊇∪  

”Al-Haqqah.” 

 

Al-Haqqah adalah salah satu nama lain Hari Kiamat.
198

 Hari Kiamat 

disebut sebagai Al-Haqqah (Hari Kebenaran) karena pada hari tersebut 

ditampakkan hakikat kebenaran
199

 yang selama ini dingkari oleh sebagian 

manusia, seperti; adanya kebangkitan, hisab, dan pembalasan amal.
200

 Dan 

karena pada hari tersebut merupakan hari dibenarkan dan dijalankannya 

janji serta ancaman Allah q.
201 

 

 

 َ8
 ∪⊃∩ ��4K ُjَْدَرאَכ َ;א אْ
K  َ8َو;َ  ∪⊅∩ ��K ُjَ;א אْ

”Apakah Al-Haqqah itu? Dan tahukah engkau apakah Al-Haqqah itu?” 

 

Ungkapan ini untuk menggambarkan kedahsyatan Hari Kiamat.
202

 

Karena memang ketika Hari Kiamat terdapat perkara yang sangat dahsyat 

dan mengerikan.
203
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 Adhwaul Bayan, 8/257. 
199

 Zubdatut Tafsir, 761. 
200

 Tafsirul Jalalain, 566. 
201

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/412. 
202

 Tafsirul Jalalain, 566. 
203

 Taisirul Karimir Rahman, 882. 
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 ْ'�ُDَ kْ�َ    ∪⊇∩ ُد َوَ&אٌد ِ�אْ
Fَאِرَ&jِ َכ��

“Kaum Tsamud dan kaum ‘Ad telah mendustakan Hari Kiamat.” 

  

Maknanya adalah; kaum Tsamud merupakan kaumnya Nabi Shalih 

j dan kaum ‘Ad adalah kaumnya Nabi Hud j, mereka telah 

mendustakan Hari Kiamat.
204

 Al-Qari’ah juga merupakan salah satu nama 

Hari Kiamat.
205

 Berkata Ibnu ‘Abbas p dan Qatadah 5; 

 

 ُ? jُ;ََ�אFِ
َ  jُ &َ אرِ Fَ א
ْ  kِ �َ �ِ אَْ ِ̂ �L َP َ� א ْF َ	 ُُب 'ْ %ُ �ُ  ع  ْ
 .jِ א>َ _َ �َ א
ْ �ِ  אدِ �َ 1ِ א

“Hari Kiamat Dinamakan Al-Qari’ah (yang menggetarkan), karena Hari 

Kiamat akan mengejutkan hati para hamba dengan kengeriannya.
206

 

  

  

 ْ'�ُDَ א �;َX<َ ْ'ُכ%ِ(ُْX<َ ُد ِj�َfِא�A
 ∪∋∩ א ِ�א

”Kaum Tsamud telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.” 

 

Maknanya adalah; kaum Tsamud telah dibinasakan dengan kejadian 

yang luar biasa berupa suara yang sangat keras menggelegar dan 

mengerikan, yang menghancurkan jantung hati mereka sehingga mereka 

semuanya mati.
207

 

 

 

א َ&אٌد َ>Xُْ)ِ%ُכ'ْ   ∪∌∩ Mٍ َ[ْ	َ[ٍ	 َ&אj�َ�ٍِ א ِ�ِ	�ْ َو4َ;�

”Adapun kaum ‘Ad mereka telah dibinasakan 

dengan angin yang sangat dingin dan sangat kencang.” 

 

Maknanya adalah; adapun kaum ‘Ad mereka telah dibinasakan dengan 

angin yang sangat dingin dan sangat kencang yang menghantam mereka 

hingga melubangi hati-hati mereka.
208

 

                                                 
204

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
205

 Adwaul Bayan, 8/257. 
206

 Tafsirul Baghawi, 4/459. 
207

 Taisirul Karimir Rahman, 882. 
208

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/412. 
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َ�אٍل و� َ @َ�ْ?َ �ْPِ�ْ%َ&َ א(َ	َ �_?َ َ�Dَ ْ'�ُ�ُ 4َ��אٍم jَ�َLِمَ א'ْFَ
  ً;א َ>Qََ	ى אْ

 ْ�<ِ ٍj�َאِو.َ !ٍ_ْLَ אُزgَ&َْ4 �ْPُ�LَXَ&$ َכ	א َ[ْPَ ∩∠∪ 

”Yang (Allah q) menimpakan angin tersebut kepada mereka selama tujuh 

malam delapan hari secara terus-menerus, maka engkau lihat kaum (‘Ad) 

pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka 

tunggul pohon kurma yang telah lapuk.” 

 

Maknanya adalah; yang Allah q menimpakan angin tersebut kepada 

mereka selama tujuh malam delapan hari secara terus-menerus tidak ada 

henti-hentinya, maka engkau lihat kaum ‘Ad pada waktu itu mati 

bergelimpangan dengan kepala yang hancur dan tubuh yang kaku seakan-

akan mereka tunggul pohon kurma yang telah lapuk.
209

  

 

Angin yang membinasakan kaum ‘Ad adalah angin dabur. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas p ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 Lُ Bِ ْ	 ُت  ِ� �B
 .رِ 'ْ ُ� א
�� �ِ  אدٌ &َ  kْ כَ %ِ )ْ 4ُ א وَ �َ א

 

“Aku diberikan pertolongan (oleh Allah q) dengan angin shaba dan kaum 

‘Ad dibinasakan dengan angin dabur.”
210

 

 

 

 ِّ; �ْPُ
 ∪∇∩ ْ� َ�אPَ<َ ٍj�َ�ِْ! َ�َ	ى َ

”Engkau tidak melihat seorang pun yang tertinggal di antara mereka.” 

 

Maknanya adalah; engkau tidak melihat seorang pun yang tertinggal 

di antara mereka, mereka binasa semuanya dan Allah q tidak menjadikan 

bagi mereka generasi penerus.
211

 

 

                                                 
209

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/412. 
210

 HR. Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 988, Muslim Juz 2 : 900, dan Ahmad. Hadits 

ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 6762. 
211

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/412. 
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 َCَوK َ9ِ�َכ}ْ�ُ
ُ̀ َوאْ  ∪∩ אُت ِ�אْ
َ_אِ<jHَِ َء ِ>ْ	َ&ْ'ُن َوَ;ْ� َ�ْ�َ%

”Telah datang Fir’aun dan orang-orang yang sebelumnya serta 

(penduduk) negeri yang dijungkirbalikkan karena kesalahan (yang besar).” 

 

Maknanya adalah; telah datang Fir’aun dan orang-orang yang 

sebelumnya serta penduduk negeri yang dijungkirbalikkan, yaitu negeri 

tempat kaum Luth karena perbuatan dosa besar mereka.
212

 

 

 

 ∪⊂⊆∩ אj�َ�ًِ َل َرX<َ �ْPِِ�ََّ.َ�ُ)ْ� 4َْ.َ�ًة ر� َ>Bَ1َْ'א َرُ?'ْ 

”Mereka mendurhakai Rasul (utusan) Rabb mereka, lalu Allah (q) 

menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.” 

 

Maknanya adalah; mereka mendurhakai Rasul utusan Rabb mereka, 

lalu Allah q menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras dan 

membinasakan.
213

 

 

 

 َ�
א َ<َ:$ אْ ��
 ∪⊆⊆∩ ُء َ�َ�ْ%Gَאُכْ� ِ>� אْ
gَאِر�LIِK ِj�َא َ

”Sesungguhnya ketika air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa kalian 

ke dalam bahtera.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya ketika air telah naik sampai ke 

gunung pada zaman Nabi Nuh j
214

 Kami bawa nenek moyang kalian dan 

kalian yang ketika itu kalian masih berada dalam tulang sulbi mereka ke 

dalam bahtera.
215

 

 

 

 

                                                 
212

 Tafsirul Jalalain, 567. 
213

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/412. 
214

 Zubdatut Tafsir, 762. 
215

 Tafsirul Baghawi, 4/460. 
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Pَ%َ1َgْGَא َ
ُכْ� َ�ْ�ِכَ	ًة و� ِ َP�َ1ِ�َK  4ُُذٌن و� ٌj�َ&ِא ∩⊇⊄∪ 

”Agar Kami jadikan peristiwa tersebut (sebagai) peringatan bagi kalian 

dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.” 

 

Maknanya adalah; agar Kami jadikan peristiwa diselamatkannya 

orang-orang yang beriman dan ditenggelamkannya orang-orang kafir
216

 

sebagai pelajaran dan peringatan bagi kalian, agar diperhatikan oleh telinga 

yang mau mendengar.
217

 

 

 

 ْ' 6B
� א<ِ �َ9ِLُ َذאcِ<َ و� jٌ_َ9ْLَ אِ�َ�ةٌ ِر ∩⊇⊂∪ 

”Maka apabila Sangkakala telah ditiup sekali tiupan.” 

 

Maknanya adalah; maka apabila Sangkakala telah ditiup pada tiupan 

yang pertama dengan sekali tiupan oleh Malaikat Israfil j,
218

 sehingga 

seluruh manusia akan mati semuanya. Hal ini Sebagaimana perkataan Ibnu 

‘Abbas p ketika menjelaskan ayat ini;
219

 

 ِ( �َ  �G
ُ  jُ _َ 9ْ א ْ̂ 
َ وْ א ِ
 $ ِF َ� ِאم  ��
 .אَت  ;َ j َ< ، َ% ْ�  َ� ْ� -َ  َ4 َ� ٌ�  ِI �Yِ א&َ א

“Itu adalah tiupan yang pertama saat terjadinya Hari Kiamat. Tidak ada 

seorang pun yang tersisa (saat itu), kecuali akan mati (semuanya).”
220

 

 

 

 َ�gِ
َْرُض َوאْ ْ̂  ∪⊇⊆∩ אِ�َ�ةً אُل َ>ُ�כ�Qَא َدכ�jً و� َوُ�ِ�َ%kِ א

”Diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu keduanya dibenturkan 

(dengan) sekali benturan.” 

 

Maknanya adalah; diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu 

keduanya dibenturkan dengan sekali benturan hingga hancur menjadi 

debu.
221

 

                                                 
216

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
217

 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 971. 
218

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
219

 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 68 H di Thaif. 
220

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/114. 
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 ∪∋⊆∩ kِ1َ�َ אْ
َ'אHِ;َ'ْ�َ<َ ُj1َ�ٍِ� و� 

”Maka pada hari itu terjadilah Hari Kiamat.” 

 

Maknanya adalah; maka pada hari itu mulai terjadilah Hari Kiamat.
222

 

 

 

 َ� ��
kِ א �FNَLَْوאK و� �ٍHِ;َ'ْ�َ �َPِ<َ ُء ٌj�َ(ِא ∩⊇∉∪ 

”Terbelahlah langit, pada hari itu langit menjadi lemah.” 

 

Maknanya adalah; terbelahlah langit dengan turunnya para Malaikat, 

dan pada hari itu langit menjadi lemah.
223

 

 

 

 َCُכ َ&َ%$ 4َْر%َ�َ
 ∪∠⊆∩ Pَtِא َو8ْ�َِ�ُ! َ&ْ	َش َرّ�َِכ َ>ْ'Dَ �ٍHِ;َ'ْ�َ �ْPُ�ََ�אK ٌj�َLَِوאْ

”Para Malaikat berada di penjuru-penjuru langit. 

Dan pada hari itu yang memikul ‘Arsy Rabb kalian 

di atas (kepala) mereka (adalah) delapan orang Malaikat.” 

 

Maknanya adalah; para Malaikat berada di penjuru-penjuru langit 

dalam keadaan merendahkan diri kepada Rabb mereka dan tunduk kepada 

kebesaran-Nya. Dan pada hari itu yang memikul ‘Arsy Rabb kalian di atas 

kepala mereka adalah delapan orang Malaikat.
224

 

 

Jarak antara cuping telinga dengan pundak Malaikat pemikul ‘Arsy 

adalah perjalanan tujuh ratus tahun. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir 

bin ‘Abdillah p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 


ِ  نَ ذِ 4ُ  �א ;َ  ن� ، Iِ ِش 	ْ 1َ א
ْ  jِ %َ �َ �َ  �ْ ;ِ  א��ِ  jِ כَ tِ 3َ ;َ  �ْ ٍכ ;ِ %َ ;َ  �ْ &َ  َث �� �َ 4َ  نْ 4َ  ْ
 َ� ْ� َ�  �َ ْ8 َ� ِj  ُ4 ُذ ِL ِ̀  ِI َ
 .אمٍ &َ  jِ אtَ �ِ 1ُ �ْ َ?  ةُ 	َ �ْ ِ� ;َ  ِ̀ Fِ א�ِ $ &َ 
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“Aku diizinkan untuk memberitahukan tentang Malaikat dari Malaikat 

Allah q yang memikul ‘Arsy, bahwa sesungguhnya jarak antara cuping 

telinganya hingga pundaknya (sejauh) perjalanan tujuh ratus tahun.”
225

 

 

Dan tidak ada yang mengetahui besarnya ‘Arsy, kecuali hanya Allah 

q saja. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas p; 

 

    .هُ رَ �ْ �َ  �ٌ �َ 4َ  رُ �ِ Yَ َ�  ْF  ُش 	ْ 1َ 
ْ אَ 
 

“‘Arsy (Allah q) tidak ada seorang pun yang mengetahui besarnya.”
226
 

 

 

 ْ'\ُ	َ1ُْ� �ٍHِ;َ'ْ�َ ٌj�َ<ُِכْ� َ.אGْ;ِ $9َ_ْ�َ Yَ َن ∩⊇∇∪ 

”Pada hari itu kalian dihadapkan (Allah q), tidak ada sesuatu pun 

dari (keadaan) kalian yang tersembunyi (bagi Allah q).” 

 

Maknanya adalah; pada hari itu kalian dihadapkan kepada untuk 

dihisab, tidak ada sesuatu pun dari keadaan kalian dahulu baik jasad, 

ucapan, maupun perbuatan kalian yang tersembunyi bagi Allah q.
227

 

 

Oleh karena itu hendaknya seorang mukmin senantiasa menghisab diri 

mereka karena itu akan meringankan hisab pada Hari Kiamat. ‘Umar bin 

Khaththab y pernah mengatakan;
228

 

 

 ُ̀ c �Lِ >َ  ،א'ْ Lُ زَ 'ْ �ُ  نْ 4َ  َ! �ْ �َ  �ْ כُ َ� L ُ9ْ א Lُ ْ' َ4 زِ א وَ 'ْ �ُ אَ? 8َ �ُ  نْ 4َ  َ! �ْ �َ  �ْ כُ َ� L ُ9ْ א 4َ 'ْ �ُ אِ? �َ 
 َ4 َ. 6a  َ& َ% ْ� ُכ ْ�  ِ< ْ
א 'ْ Gُ �� 0َ �َ وَ  مَ 'ْ �َ א
ْ  �ُ כُ َ� L ُ9ْ א 4َ 'ْ �ُ אِ? 8َ �ُ  نْ 4َ  א�ً fَ  אِب َ� 8ِ � א
 ِ
َ  ِض 	ْ 1َ %ْ  ْ̂  .}jٌ �َ א>ِ .َ  �ْ כُ Yَ َ�  ْ_ َ9 ِ; $ ْG  نَ 'ْ ُ\ 	َ H ٍ�  ُ� ْ1ِ ;َ 'ْ �َ { 	ِ �َ כْ א
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“Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab (pada Hari Kiamat). 

Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang (pada Hari Kiamat). 

Sesungguhnya yang akan meringankan hisab kalian besok (pada Hari 

Kiamat) adalah hisab kalian pada hari ini. Dan berbekallah untuk hari 

ditampakkan semua (amalan). “Pada hari itu kalian dihadapkan (kepada 

Allah q), tidak ada sesuatu pun dari (keadaan) kalian yang tersembunyi 

(bagi Allah q).”
229

 

 

Allah q akan menghisab orang-orang mukmin tidak dihadapan para 

makhluk. Adapun terhadap orang-orang munafik dan orang-orang kafir, 

maka Allah q akan menghisab mereka di hadapan seluruh makhluk. 

Diriwayatkan dari Shafwan y, Nabi a bersabda; 

 

 َ� ْ� Lُ ْ
א �َ כَ  L Eَْ ذَ  ُف 	ِ Lُ ْ' ِ� ِ̀  َ� ْ1 �ُ �ِ  هُ رُ 	ِّ G َ9 ُ̀  َ< ُ� َFَ כَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  @َ �Q َ� $ eَ �َ  �ُ ;ِ {ْ �ُ ' א
 َ� ُF ْ' ُِ &ْ 4َ  ل	ُف   َ� ُF ْ' ُِ &ْ 4َ  ّبِ رَ  ل	ُف   َ; �	 َ� ْ� ِ�  َ< َ� ُF ْ' ُل  ?َ َQ ْ	 �ُ َP ِ< 6 א�
� א ْL َ� א
 وِ 4َ  نَ وْ 	ُ .َ א אْ� ;� 4َ وَ  ِ̀ א�ِ j  َ� �َ َGَ 9َ �ْ 8ِ َ[  َى 'ِ D ��  ُ� ْAُ  مَ 'ْ �َ א
ْ  َכ א 
َ )َ 	ُ f ِ9ْ 4َ وَ 
 ْ
َ  ِس وْ lُ $ رُ %َ &َ  ْي אدِ Gَ �ُ >َ  אرُ �9 כُ א ْ̂  אدِ Pَ ْ� א

 

“Seorang mukmin mendekat (kepada Rabb-nya). Hingga sangat dekat. 

Kemudian orang mukmin tersebut diperintahkan untuk mengakui dosa-

dosanya. Allah q berfirman, “(Apakah) engkau mengakui dosa ini?” 

Mukmin tersebut menjawab, “Aku mengakuinya, wahai Rabb-ku, aku 

mengakuinya.” Maka Allah q berfirman, “(Sebagaimana) Aku telah 

menutupinya ketika di dunia, maka Aku akan mengampuninya untukmu 

pada hari ini. Lalu diberikan kitab catatan kebaikannya. Adapun orang-

orang (munafik) atau orang-orang kafir, maka Allah q akan memanggil 

mereka di hadapan seluruh makhluk.”
230
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א َ;ْ� 4ُوْ  �;َX<َ ْ��ِ�َ�ِ ُ̀ � ِכQَאَ�َ�ِ ْ'Fُ�َ<َ ِ̀ Gِ َ( ُلK ُْءو	ُم אْ�َlُ ْ̀  ∪⊆∩ א ِכQَאِ�َ�

”Orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, 

maka ia berkata, “Ambillah, bacalah kitabku (ini).” 

 

Maknanya adalah; orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya 

dari sebelah kanannya, maka ia berkata dengan penuh kegembiraan, 

“Ambillah, bacalah kitabku ini.”
231

 Ini merupakan pertanda bahwa ia akan 

selamat.
232

 

 

 

 �ِْLّIِ  �ِْLَّ4 kُGْGَvَ  ْ̀  ∪⊂⊅∩ ُ;3ٍَق ِ�َ�אِ�َ�

”Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya aku mengetahui dengan yakin ketika 

di dunia dahulu, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab kelak di 

akhirat.
233

 

 

Keyakinan seorang mukmin bahwa ia akan menemui hisab di akhirat 

akan memotivasinya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan 

Seorang mukmin hendaknya senantiasa berbaik sangka kepada Allah q 

ketika beramal. Al-Hasan 5 berkata tentang ayat ini; 

 

 ِI ن�  ْ
 �ِّ א
�u  אءُ َ? 4َ  َ- א>ِ Gَ �ُ א
ْ  ن� Iِ وَ  !ِ �َ 1َ א
ْ  �ُ َ� �ْ Xَ >َ  ِ̀ ّ�ِ 	َ �ِ  �ِّ א
�u  �ُ َ� �ْ 4َ  �َ ;ِ {ْ �ُ א
 ِ� َ	 ِ�ّ ِ̀  َ< َX ?َ ُאء  ْ
 .!ِ �َ 1َ א

 

“Sesungguhnya seorang mukmin adalah orang yang berbaik sangka kepada 

Rabb-nya, maka menjadi baik pula amalan(nya). Sedangkan orang munafik 

ia berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka menjadi buruk pula 

amalan(nya).”
234
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Jangan sampai seorang mukmin meninggal dunia, kecuali ia telah 

berbaik sangka kepada Allah r. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah Al-

Anshari p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 Yَ َ�  ُ� ْ' َ� ��  َ4 َ� ُ� ُכ ْ�  ِI �Y َ8ْ �ُ  'َ )ُ  و �ِ ُ�  �u
 .!� Cَ وَ  �0 &َ  א��ِ �ِ  �� א

 

“Janganlah seorang dari kalian meninggal dunia, kecuali ia (telah) berbaik 

sangka kepada Allah r.”
235

 

 

 

 �ْ<ِ 'َPُ<َ  ْ�&ِ ر� jٍNَ ٍj�َ\ِא ∩⊄⊇∪ 

”Maka ia berada dalam kehidupan yang diridhai.” 

 

Maknanya adalah; maka ia berada dalam kehidupan yang ia ridha 

karena kenyamanan dan kebaikannya,
236

 dan ia tidak meminta ganti dengan 

yang selainnya.
237

 

 

 

 �ْ<ِ  ٍj�َ
 ∪⊅⊅∩ jٍ�GCَ َ&אِ

”Dalam Surga yang tinggi.” 

 

Maknanya adalah; dalam Surga yang tinggi tingkatannya.
238

 Di dalam 

Surga terdapat seratus tingkatan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 ِI ن�  ِ< ْ
� א َg �G ِj  ِ; َtא ُj  َرَ د َC ٍj  َ4 ْ& َ� َ( ُ 
ِ  א א�� ْ% ُ� َg ِ(א ِ� ْ� َ�  ِ< � �َ �ْ א �َ ;َ  א��ِ  !ِ �ْ �ِ َ?  ْ
 ��
َ وَ  אءِ �َ א
��  �َ �ْ א �َ �َ כَ  �ِ �ْ C َQَ رَ א ْ̂ 
ْ Xَ א َ? ذَ cِ >َ  ِض رْ א ُQ ُ�  َ��אْ? >َ  א َX ُ
 َس وْ دَ 	ْ 9ِ א
ْ  هُ 'ْ 

 َ< ِc �L ُ̀  َ4 ْو ?َ ُz  ْ
 	ُ G ُ̀  ُ� َ9 ِّgْ ;ِ وَ  �ِ �َ �ْ א
	�  ُش 	ْ &َ  ُ̀ �َ 'ْ >َ  אهُ رَ g �G ِj  َ4َ $ א
ْ %َ &ْ 4َ وَ  g �G ِjَ א
 َ4 ْL َP ُאر  ْ
 .g �G ِjَ א
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“Sesungguhnya di dalam Surga terdapat seratus tingkatan yang disediakan 

oleh Allah q untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya. Jarak antara 

dua tingkatan adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Jika kalian 

meminta kepada Allah q, maka mintalah Surga Firfaus. Karena 

sesungguhnya Surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan yang 

paling tinggi (tingkatannya). Di atasnya adalah ‘Arsy Allah Ar-Rahman dan 

dari sanalah terpacar sungai-sungai Surga.”
239

 

 

 

 ْ'Aُ�ُ ٌj�َLِא َدאPَ<ُ ∩⊄⊂∪ 

”Buah-buahannya dekat.” 

 

Maknanya adalah; buah-buahannya dekat, yang mudah dijangkau baik 

dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Buah-buahan tersebut 

dapat dipetik kapan pun sekehendaknya.
240

 

 

 

َ��אِم אْ
َ_אِ
K  ِj�َא ِ��َ Hً א َ)�Gِْ א َوאْ�َ	ُ�'ْ ُכُ%'ْ  ْ̂ � א<ِ �ْQُ9ْ%َ?َْ4 ∩⊄⊆∪ 

”(Dikatakan kepada mereka), ”Makan dan minumlah dengan nikmat 

karena (amalan) yang telah kalian kerjakan pada hari-hari 

yang telah lalu.” 

 

Maknanya adalah; dikatakan kepada mereka, ”Makan dan minumlah 

dengan nikmat karena amalan shalih yang telah kalian kerjakan pada hari-

hari yang telah lalu sewaktu kalian masih berada di dunia.”
 241

 

 

Dunia merupakan ladang tempat beramal dan bukan tempat 

perhitungan amal. Manfaatkanlah waktu hidup di dunia dengan melakukan 

amalan shalih untuk bekal ke negeri akhirat. ‘Ali bin Abi Thalib y pernah 

mengatakan;
242
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 ِI 6  ن��
 ّ!ِ כُ 
ِ وَ  kْ  ُ; ْF َ� َ% ٌj %َ 8َ �َ אرْ  �ِ �َ  ةَ 	َ .ِ אْ�  ن� Iِ وَ  ةٌ 	َ �َ �ْ ;ُ  kْ %َ 8َ �َ אرْ  �ِ א �َ �َ Lْ א
 ِ; ْG ُP َ� َ� א Gُ ْ' َכُ >َ  ن ْ' Lُ ْ' ِ; 4َ  �ْ א ْ� َG َِ .ِ אْ�  אء	وَ  ةِ  Yَ َ�  ُכ ْ' Lُ ْ' ِ; 4َ  �ْ א ْ� َG ِ6  אء�
 ن� cِ א >َ �َ Lْ א
 ْ
  .َ! �َ  &َ Yَ وَ  אٌب َ� א �ِ �ً fَ وَ  אَب َ� �ِ Yَ وَ  ٌ! �َ &َ  مَ 'ْ �َ א

 

“Sesungguhnya dunia beranjak pergi dan akhirat (akan) datang. Masing-

masing dari keduanya memiliki anak-anak, maka jadilah kalian anak-anak 

akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena 

sesungguhnya hari ini adalah (kesempatan untuk) beramal dan tidak ada 

perhitungan, sedangkan besok (di akhirat) adalah tempat perhitungan dan 

tidak ada (kesempatan untuk) beramal.”
243

 

 

Seorang masuk Surga bukan semata-mata karena amalannya, tetapi 

karena rahmat Allah q. Amal shalih berfungsi untuk mendapatkan rahmat 

Allah q dan menentukan tingkatan di dalam Surga. Diriwayatkan dari 

‘Aisyah i, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 


َ  ُ̀ c �Lِ א >َ وْ 	ُ Nِ �ْ 4َ א وَ 'ْ ُ� אرِ �َ א وَ وْ دُ �ِّ َ?  ْ�  َ� ْ� ُ. !َ  ْ
 Yَ א وَ 'ْ א
ُ �َ  ُ̀ %ُ �َ א &َ �ً �َ g �G َj  َ4َ א
 َ4 ْL kَ  َ� َوَ  אَل �َ  א��ِ  َل 'ْ ?ُ א ر Yَ َ4  َL ِI א �Y َ4  ْن  َ� َQ َ: �� َ� ِL �َ  ُ א 'ْ �ُ %َ א&ْ وَ   ْ� َ� ٍj	G ُ̀  ِ� َْ ;ِ  א��
 .!� �َ  نْ Iِ وَ  ُ̀ ;ُ وَ دْ 4َ  $ א��ِ 
َ Iِ  !ِ �َ 1َ א
ْ  �E �َ 4َ  ن� 4َ 

 

“Berlaku luruslah kalian, mendekatlah, dan berikanlah kabar gembira. 

Sesungguhnya seseorang tidak dapat masuk Surga karena amalannya.” 

Para sahabat bertanya, “Tidak juga engkau, wahai Rasulullah?” Rasulullah 

a menjawab, “Tidak juga aku, kecuali bahwa Allah q melimpahkan 

rahmat-Nya kepadaku. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh 

Allah q adalah yang terus-menerus, meskipun sedikit.”
244
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244
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א َ;ْ� 4ُوْ  ِ̀ َ>Fُ�َ'ْ َو4َ;� 
ُ̀ Nِ�َِ�אِ � ِכQَאَ�َ�ِ �ْGِQَ�ْ
ْ̀ َت כِ َ
ْ� 4ُوْ  ُل َ�א َ  ∪∋⊅∩ Qَאِ�َ�

”Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kirinya, 

maka ia berkata, ”Seandainya kitabku (ini) tidak diberikan kepadaku.” 

 

Maknanya adalah; adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah 

kirinya, maka ia berkata setelah melihat isi kitab tersebut yang penuh 

dengan amalan kejelekan, ”Seandainya kitabku ini tidak diberikan 

kepadaku.”
245

 

 

 

 ْ̀  ∪∌⊅∩ َوَ
ْ� 4َْدِر َ;א ِ�َ�אِ�َ�

”Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.” 

 

Ini menunjukkan bahwa dahulu ketika di dunia ia tidak beriman 

dengan adanya hisab, sehingga pada saat itu ia sangat terkejut dan merasa 

sangat kesusahan.
246

 

 

 

 َj�َ\ِאFَ
 ∪∠⊅∩ َ�א َ
PَQَ�ْא َכאkِLَ אْ

”Seandainya kematian itulah yang menyelesaikan semua urusan.” 

 

Maknanya adalah; seandainya kematian di dunia dahulu itulah yang 

menyelesaikan semua urusan dan tidak ada kebangkitan.
247

 

 

Bagi orang yang menerima kitab catatan amalannya dengan tangan 

kirinya, kematian yang dahulu ketika di dunia merupakan sesuatu yang 

dibenci akan menjadi suatu yang diharapkan waktu itu. Berkata Qatadah 

5;
248
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 َ� َQ َ� �G ْ
� א
�Gْ&ِ  ِ< 6َ�هُ  �ْ כُ �َ  �ْ 
َ وَ  ،َت 'ْ �َ $ א ْL َא�  �َ � .ِت 'ْ �َ א
ْ  �َ ;ِ  هُ 	َ כْ 4َ  ءٌ ْ

 

“Ia mengharapkan kematian, padahal tidak ada sesuatu yang paling ia benci 

(dahulu ketika) di dunia melebihi kematian.”
249

 

 

 

 َ;K  �ْ ِGّ&َ $Gَfَْ4  ْ̀ �َ
 ∪∇⊅∩ َ;אِ

”Hartaku tidak memberikan manfaat kepadaku.” 

 

Maknanya adalah; hartaku tidak memberikan manfaat kepadaku untuk 

menyelamatkanku dari siksa Allah q.
250

 

 

 

 �ْ ِGّ&َ َכ%َ(َ  ْ̀ �َLِאAَ%ْ?ُ ∩⊄∪ 

”Telah hilang kekuasaanku dariku.” 

 

Maknanya adalah; telah hilang semua kedudukanku dariku.
251

 

 

 

 ∪⊂⊃∩ هُ ُه َ>ُ:%6'ْ ُ.ُ�وْ 

”(Allah q berfirman), 

“Peganglah ia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.” 

 

Maknanya adalah; Allah q berfirman kepada para Malaikat 

Zabaniyah yang keras dan kasar, “Peganglah ia lalu belenggulah tangannya 

ke lehernya.”
252
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 ْ�8ِgَ
 ∪⊆⊃∩ هُ َ� َ[D ْ'6%ُ�� אْ

”Masukkanlah ia ke dalam api Neraka yang menyala-nyala.” 

 

Maknanya adalah; masukkanlah ia ke dalam api Neraka yang 

menyala-nyala, agar ia merasakan panasnya.
253

 

 

 

 �ْ<ِ ��ُD  ْ'1ُ�ْ?َ אPَ&َُذْر jٍ%َ�ِ%ْ?ِ ً&هُ א َ>אْ?ُ%ُכ'ْ َن ِذَرא ∩⊂⊄∪ 

”Kemudian belitlah ia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.” 

 

Maknanya adalah; kemudian belitlah ia dengan rantai Neraka 

Jahannam yang sangat panas yang panjangnya tujuh puluh hasta. Ia akan 

terus disiksa dengan siksaan yang mengerikan tersebut.
254

 Berkata Sufyan 

5; 

 

 ِ̀   .َ�َ%ْ:Gَא Pَ�Lَ4א �ُْ�َ.ُ! ِ>ْ� ُد�ُِ	ِه �Q�َ$ َ�ْ_ُ	َج ِ;ْ� ِ>ْ�
 

“Telah sampai (berita) kepada kami bahwa sesungguhnya (rantai) tersebut 

dimasukkan di duburnya hingga keluar dari mulutnya.”
255

 

 

 

ُ̀ َכאنَ  �LIِ  ْ�uِ1َ
ِ אْ  ∪⊃⊃∩ �ِ Yَ ُ�ْ{ِ;ُ� ِ�א��

”Sesungguhnya ia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Agung.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya ia dahulu ketika di dunia tidak 

beriman kepada Allah Yang Maha Agung, tidak menunaikan hak-Nya, tidak 

mentaati-Nya, serta tidak beribadah kepada-Nya.
256
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 ∪⊇⊃∩ �ِ َوYَ 6�8ُ�َ َ&َ%$ َ<1َאِم אْ
ِ�ْ�ِכ�ْ 

”Ia juga tidak menganjurkan (orang lain) 

untuk memberikan makan kepada orang miskin.” 

 

Maknanya adalah; ia juga tidak menganjurkan orang lain untuk 

memberikan makan kepada orang miskin, karena ia tidak mempunyai rasa 

kasih sayang kepada orang miskin.
257

 

 

 

ُ̀ אْ
َ�ْ'َم َ)אُ)Gَא َ�ِ��ْ  
َ Rَ�ْ%َ<َ ٌ� ∩⊂∈∪ 

”Tidak ada seorang teman pun baginya pada hari itu.” 

 

Maknanya adalah; tidak ada seorang kerabat atau teman dekat pun 

baginya pada hari itu yang dapat memberinya syafa’at untuk 

menyelamatkannya dari siksa Allah q.
258

 

 

 

 ْ�%ِ�ْfِ �ْ;ِ �YIِ 1َאٌم>َ Yََو ٍ� ∩⊂∉∪ 

”Dan tidak ada (pula) makanan sedikit pun (baginya), kecuali ghislin.” 

 

Maknanya adalah; dan tidak ada pula makanan sedikit pun baginya, 

kecuali nanah para penghuni Neraka yang sangat panas dan berbau sangat 

busuk.
259

 Ini merupakan seburuk-buruk makanan bagi penghuni Neraka.
260
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 ْ'ُH>ِא_َ
ُ̀ �YIِ אْ  ∪∠⊃∩ نَ Xْ�َ Yَُכُ%

”Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.” 

 

Maknanya adalah; tidak ada yang memakan ghislin tersebut, kecuali 

orang-orang yang kafir.
261

 

 

 

 ∪⊃∩ نَ َوَ;א Bِ�ُْ� Yَُ	وْ  ∪∇⊃∩ نَ 4ُْ�ِ�ُ� ِ�َ�א �Bِ�ُُْ	وْ  َ>َ� 

”Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat. 

Dan dengan apa yang tidak kalian lihat” 

 

Allah q bersumpah dengan segala sesuatu yang dapat dilihat dan 

dengan apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Sehingga masuk di 

dalamnya seluruh makhluk dan seluruh apapun yang ada,
262

 baik yang ada 

di bumi maupun yang ada di langit.
263

 

 

 


Fَْ'ُل َر?ُ َ ُ̀ �LIِ ْ' ْ�	ٍِل َכ ٍ� ∩⊆⊃∪ 

”Sesungguhnya Al-Qur’an adalah benar-benar wahyu (Allah q 

yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Al-Qur’an adalah benar-benar 

wahyu Allah q yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, yaitu Rasulullah 

Muhammad a.
264
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  ∪⊆⊇∩ نَ א ُ�ْ{ِ;Gُ'ْ 3ً ;� َوَ;א ُ)َ' Fَ�ِْ'ِل َ�אِ&ٍ	 َ�ِ%�ْ 

 ∪⊃⊇∩ �َ ّبِ אْ
1َאَ
ِ��ْ ْ� ر� ٌ! ;ِّ �0ِGْ�َْ  ∪⊅⊇∩ نَ א َ�َ�כ�ُ	وْ 3ً ;� َوFَ�ِ Yَْ'ِل َכאِ)ٍ� َ�ِ%�ْ 

”Al-Qur’an bukanlah perkataan penyair. Sedikit sekali (dari) kalian yang 

beriman (kepadanya). Dan bukan (pula) perkataan tukang sihir. 

Sedikit sekali (dari) kalian yang mengambil pelajaran (darinya). 

(Ia adalah wahyu yang) diturunkan dari Rabb semesta alam.” 

 

Maknanya adalah; Al-Qur’an bukanlah perkataan penyair dan bukan 

pula perkataan tukang sihir, sebagaimana yang kalian sangka. Sedikit sekali 

dari kalian yang beriman dan mengambil pelajaran darinya.
265

 Jika kalian 

bersedia mengambil pelajaran darinya, niscaya kalian akan mendapati 

bahwa Al-Qur’an berisi kebenaran dan petunjuk. Dan sesungguhnya Al-

Qur’an adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.
266

 

 

 

ََ�אِو�ْ  ْ̂ َل َ&َ%Gَ�ْא 1ْ�ََ� א �'Fَ�َ 'ْ
 ∪⊇⊇∩ !ِ َوَ

”Seandainya ia mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami.” 

 

Maknanya adalah; seandainya Rasulullah a mengadakan sebagian 

perkataan atas nama Kami, padahal Kami tidak pernah mengatakannya.
267

 

 

 

 ْ��ِ�َ
ُ̀ ِ�אْ Gْ;ِ אLَ�ْ.ََ َ̂ ِ� ∩⊆∈∪  ْ��ِ'َ
ُ̀ אْ Gْ;ِ אGَ1ْAَFَ
َ ��ُD َ� ∩⊆∉∪ 

”Niscaya benar-benar akan Kami pegang ia pada tangan kanannya. 

Kemudian benar-benar Kami potong urat jantungnya.” 

 

Maknanya adalah; niscaya benar-benar akan Kami pegang ia pada 

tangan kanannya. Kemudian benar-benar Kami potong urat jantungnya, 

yang jika urat tersebut terputus maka manusia akan meninggal dunia.
268
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ُ̀ َ�א�0ِCِْ َ>َ�א ِ;Gُْכْ� ;ِّ  Gْ&َ �ٍ�ََ4 �ْ َ� ∩⊆∠∪ 

”Sekali-kali tidak ada seorang pun dari kalian 

yang dapat menghalangi (Kami) dari pemotongan urat tersebut.” 
 

Maknanya adalah; sekali-kali tidak ada seorang pun dari kalian yang 

dapat menghalangi Kami dalam pemotongan urat tersebut, sebagai bentuk 

hukuman kepadanya.
269

 

 

 

 ّ

Qَْ�ِכَ	ةٌ َِ ُ̀ �LIَِو ْ�Fِ�Q�ُ%ْ َ� ∩⊆∇∪ 

”Sesungguhnya Al-Qur’an benar-benar suatu nasihat 

bagi orang-orang yang bertaqwa.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Al-Qur’an benar-benar suatu nasihat 

bagi orang-orang yang bertaqwa, yang takut terhadap siksa Allah q dan 

balasan-Nya.
270

 

 

 

ِ��ْ َو�LIِא َ
1ْGََ%ُ� 4َن� ِ;Gُْכْ� ;6   ∪⊇∩ �َ َכّ�ِ

”Sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kalian 

ada orang yang mendustakan(nya).” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui 

bahwa di antara kalian ada orang yang mendustakannya, dan Kami akan 

memberikan balasan terhadap perbuatannya tersebut.
271

 Ini merupakan 

peringatan dan ancaman yang berat bagi orang-orang yang mendustakan Al-

Qur’an.
272
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8َْ�َ	ةٌ َ&َ%$ אْ
َכאِ>ِ	�ْ َ ُ̀ �LIَِو َ� ∩∈⊃∪ 

”Sesungguhnya Al-Qur’an benar-benar akan menjadi penyesalan 

bagi orang-orang kafir.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Al-Qur’an benar-benar akan menjadi 

penyesalan bagi orang-orang kafir ketika Hari Kiamat.
273

 Mereka menyesal 

mengapa dahulu ketika di dunia mereka tidak mengambil petunjuk Al-

Qur’an.
274

 

 

 

 ْ�Fِ�َ

6-8َ אَْ ُ̀ �LIَِو ِ� ∩∈⊇∪ 

”Sesungguhnya Al-Qur’an benar-benar merupakan kebenaran 

yang diyakini.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Al-Qur’an benar-benar merupakan 

kebenaran yang diyakini, yang tidak ada kebimbangan dan tidak ada 

keraguan padanya.
275

 

 

Semua manusia pasti akan meyakini kebenaran Al-Qur’an. Namun 

ada yang keyakinannya bermanfaat, ada pula yang keyakinannya terlambat 

dan sudah tidak bermanfaat lagi. Berkata Qatadah 5; 

 

 ِI א��َ  ن�  َ
 ْ� Rَ  ِ� َQ ِא ;ِ �ً �َ 4َ  כٍ אر َ�  �G
א �َ )َ  �ْ ;ِ  �ِ �ْ Fِ �َ $ א
ْ %َ &َ  ُ̀ �Q َ� $ ِF َ9 �َ  אِس א
 ْ
� א
�X ْ� َF َ�  ِ< 6َ >َ  �ُ ;ِ {ْ �ُ א א
ْ ;� T َ< ، َXنِ 	ْ Fُ א ْL َ� َ< א َG َ9 َ1 ُ̀  َذ ِ
א ;� 4َ ، وَ jِ א;َ �َ Fِ א
ْ  مَ 'ْ �َ  َכ 
 ْ
 .�ُ �ْ Fِ �َ א
ْ  ُ̀ j  ِ� ْ� َ�  Yَ َ�  ْG َ9 َ1ِ א;َ �َ Fِ א
ْ  مَ 'ْ �َ  �َ X ْ� َFَ >َ  	ُ א>ِ כَ א
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“Sesungguhnya Allah q tidak akan membiarkan seorang manusia pun 

hingga ia meyakini (kebenaran) Al-Qur’an. Adapun seorang mukmin, maka 

ia yakin (terhadap kebenaran Al-Qur’an ketika) di dunia, sehingga 

keyakinan tersebut bermanfaat baginya pada Hari Kiamat. Sedangkan orang 

kafir, ia baru yakin (terhadap kebenaran Al-Qur’an pada) Hari Kiamat, 

ketika keyakinan (tersebut) tidak bermanfaat lagi baginya.”
276

 

 

 

 ْ�uِ1َ
Mْ ِ�אْ?ِ� َرّ�َِכ אْ ِ�ّ�َ<َ ِ� ∩∈⊄∪ 

”Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabb-mu 

Yang Maha Agung.” 

 

Maknanya adalah; maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb-

mu Yang Maha Agung, yang telah menurunkan Al-Qur’an yang agung 

ini.
277
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xŠbÉ¾a@òŠí� 

 

 

SURAT AL-MA’ARIJ 
[Tempat-tempat Naik] 

Surat Ke-70 : 44 Ayat 
(Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Haqqah) 

 

 

 ِ��ْ�ِ  ْ� �	
ِ א  א��� ِ��ْ�ِ �	
 ِ� א

 

ُ̀ َدאِ>@ٌ ِ
ْ%َכאِ>ِ	�ْ  ∪⊆∩ אِ�@ٍ tٌِ! 1َ�َِ�אٍب و� X?َKََل َ?  
َ Rَ�ْ
ِ ِذي  ∪⊅∩ َ� َ ِ;َ� א��

وْ 1ْ�َُ	ُج אْ
َ�َ�  ∪⊃∩ אْ
1َ�َאِرجِ  6	
� tَِכjُ َوאْ<ِ ِ̀ �ْ
َIِ َ�אُرُه  ُحFْ;ِ ٍم َכאَن'ْ�َ

 ْ��ِ�ْ.َ ٍjGَ?َ aَ
َْ4 �َ ∩⊆∪  ْ��ِCَ א	َ[ْ�ً 	�1ِ�َْ  ∪∋∩ 3ً َ>אْ[ِ�ْ ُ̀ Lَْو	َ�َ �ْPُ�LIًِ�א ∩∉∪ 

�َ َ�ْ'َم َ�ُכ'ْ  ∪∠∩ ً�אَوLََ	אُه َ�ِ	�ْ  ��
ُن אْ
gَِ�אُل َوَ�ُכ'ْ  ∪∇∩ َכאْ
Pْ�ُ!ِ  ءُ Kُن א

 ِ�Pْ1ِ
ُ	وْ  ∪⊂⊆∩ ً�אٌ� َ�ِ��ْ َوX�ْ�َ Yََُل َ�ِ��ْ  ∪∩ َכאْ �B�َُ� 'ْ
PُLَْ� َ�َ'د6 אْ
gْ�ُِ	ُم َ

ِ̀ َو4َِ.�ْ  ∪⊆⊆∩ ِ̀ ِ;ْ� َ&َ�אِب َ�ْ'ِ;Qَ9ْ�َ  ْ�Gِ�َ�ِ �ٍHِِ�ْي  Qِ�َ�َِوَ[א ِ̀ ∩⊇⊄∪  ْ�Bِ<ََو ِ̀ Qِ%َ

 �ْQِ�
َْرِض Cَِ��ْ  ∪⊃⊆∩ ِ̀ ُ�ْ{ِو�ْ  א ْ̂  Pَ�LIِא َ
uَ$ َכ�3  ∪⊇⊆∩ ِ̀ 1ًא �gِGُْ� ��ُDْ َوَ;ْ� ِ>� א

∩⊇∈∪  jً&َא �0Lَ ّ
َ'ىِ �N% ∩⊇∉∪  ْ'&ُ�ْ�َ $�
 َوX<َ @َ�َCََْوَ&$ ∪∠⊆∩ َ;ْ� 4َْدَ�َ	 َوَ�َ'
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Lَْ�אَن ُ.ِ%َ- َ)ُ%'ْ  ∪∇⊆∩ 	0ُCَ 6وْ  ∪⊆∩ ً&אIِن� אْ�ِ �N
ُ̀ א א َوIِذَ  ∪⊂⊅∩ ً&אIَِذא َ;��

 ْ'Gُ;َ 	ُ�ْ_َ
ُ̀ אْ �ْ  ∪⊆⊅∩ ً&אَ;�� ِ%ّBَ�ُ
َ� ُ)ْ� َ&َ%$ َ[Pِ�ِ3َْ� א
�ِ��ْ  ∪⊅⊅∩ �َ �YIِ אْ

� َوא
�ِ��ْ  ∪⊃⊅∩ نَ T ْ'�ُtِدَ ْ<ِ �َ  �; �-�َ �ْPِ
אtِِ! َوאْ
8ْ�َُ	وْ  ∪⊇⊅∩ مٌ %ُ1ْ'ْ 4َْ;َ'אِ ��%
 مِ ِ

∩⊄∈∪  ْ��ِ�
ُ�'ْ َوא ِ�ّBَُ� �َ ْ� ِ�ّ

�ِ��ْ َوא ∪∌⊅∩ �ِ َن ِ�َ�ْ'ِم א �ْPِ َ� ُ)ْ� ِ;ْ� َ&َ�אِب َرّ�ِ

 ْ'Fُ9ِNْ;ُ َن ∩⊄∠∪  ْ';ُXْ;َ 	ُ�ْfَ �ْPِِ�ّن� َ&َ�אَب َرIِ ٍن ∩⊄∇∪  ْ��ِ�

9ُُ	وْ َوאِ �ْ(ُ �َ �ْPِCِ

 ْ'ُu<ِنَ َ�א ∩⊄∪  	ُ�ْfَ �ْPُ�Lcِ<َ �ْPُُL4َْ�َ�א kْ4َْو َ;א َ;َ%َכ �ْPِCِ4َْزَوא $%َ&َ �YIِ

  ∪⊆⊃∩ نَ َء َذِ
َכ َ>Xُوَ
Hَِכ ُ)ُ� אْ
1َאُدوْ TאQَ�َْ:$ َورَ َ>َ�ِ�  ∪⊂⊃∩ �َ ِ;�ْ َ;ُ%'ْ 

 ْ��ِ�
ََ;אLَאPِ�ِْ� َوَ&Pِْ�ِ)ْ� َرאُ&'ْ َوא ِ̂ َ� ُ)ْ� PَNَ�ِאَدאPِ�ِْ� َوא
�ِ��ْ  ∪⊅⊃∩ نَ َ� ُ)ْ� 

 َ�K ْ'�ُtِ َن ∩⊂⊂∪  ْ��ِ�
 4ُوَ
Hَِכ ِ>ْ�  ∪⊇⊃∩ نَ َ� ُ)ْ� َ&َ%$ َ[Pِ�ِ3َْ� 8َ�ُאِ>uُ'ْ َوא

َ&ِ�  ∪∌⊃∩ �َ א ِ�َ�َ%َכ ُ;�1ِAِPْْ َ� َכ9َُ	وْ َ>َ�אِل א
�ِ��ْ  ∪∋⊃∩ نَ ْכَ	ُ;'ْ �GCَאٍت ;6 

 ْ��ِ�َ
َ�אِل ِ&�0ِْ אْ ِNّ
ْ�َ.َ! PُGْْ� 4َْن �Aْ�ََ4 6َ�ُ@ ُכ!6 אْ;ِ	ٍ� ;ِّ  ∪∠⊃∩ �َ ِ� َوَ&ِ� א

 ْ�1ِLَ jَ�GCَ ٍ� ∩⊂∇∪  �3אُ)ْ� ;ِّ  َכGَFْ%َ.َ א�LIِ ْ'�ُ%َ1ْ�َ א ْ�ِ�ُ� ِ�َ	ّبِ ∪  �َ<َ  ُ4⊃∩ نَ ��

َل َ.ْ�ً	א ;ِّ َ&َ%$ 4َْن 6L  ∪⊂⊇∩ نَ אْ
Nَ�َאِرِق َوאْ
َ�َ:אِرِب �LIِא َ
Fَאِدُروْ  PُGْْ� َوَ;א َ�ّ�ِ
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 ْ'�ُ�ْ�َ�ِ �ُ8ْLَ ْ��ِ َ� ∩⊆⊇∪  ْ'_ُ�َ �ْ(ُ3َُُ�'ْ א َوَ�ْ%1َُ�'ْ ُ\'ْ َ>َ�ْر� $�Q�َ א �ُPُ;َ'ْ�َ א


$  نَ َ�ْ'َم َ�ْ_ُ	Cُ'ْ  ∪⊅⊇∩ نَ َ&ُ�وْ ُ�'ْ  א
�ِ�ْي َIِ �ْPُ�LَXאً&א َכ	َ�אِث ِ?َCَْ ْ̂ ِ;َ� א

 6� EٍBُُL ْ' ْ'eُ<ِ َِ�ْي  ∪⊃⊇∩ ن�
 َ.אِ�Bَ�َْ4 jً1َאُرُ)ْ� َ�ْ	َ)PُFُْ� ِذ
�jٌ َذِ
َכ אْ
َ�ْ'ُم א

 ْ'Lُنَ َ&ُ�وْ א ُ�'ْ َכא ∩⊆⊆∪ 

 

 

 

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Seseorang telah meminta kedatangan siksa yang akan terjadi. (2) 

Untuk orang-orang kafir, tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. 

(3) (Datang) dari Allah (q), yang mempunyai tempat-tempat naik (4) Para 

Malaikat dan Jibril (j) naik (menghadap kepada-Nya) dalam sehari yang 

kadarnya lima puluh ribu tahun. (5) Maka bersabarlah (engkau dengan) 

kesabaran yang baik. (6) Sesungguhnya mereka memandang (siksaan) 

tersebut jauh. (7) Sedangkan Kami memandangnya dekat. (8) Pada hari 

ketika langit menjadi seperti lelehan perak. (9) Gunung-gunung menjadi 

seperti bulu (yang berterbangan). (10) Dan tidak ada seorang teman akrab 

pun yang menanyakan temannya. (11) Mereka saling memandang. Orang 

kafir ingin seandainya ia dapat menebus (dirinya) dari siksaan pada hari 

itu dengan anak-anaknya. (12) (Dengan) isteri dan saudaranya. (13) 

Keluarganya yang melindunginya (ketika di dunia). (14) Dan orang-orang 

di atas bumi seluruhnya, kemudian (ia mengharapkan dengan tebusan 

tersebut dapat) menyelamatkannya. (15) Sekali-kali tidak, sesungguhnya 

Neraka adalah api yang menyala-nyala. (16) Yang mengelupaskan kulit 

kepala. (17) Yang memanggil orang-orang yang membelakangi dan 

berpaling. (18) (Serta yang) mengumpulkan (harta) lalu menyimpannya. 

(19) Sesungguhnya manusia diciptakan (bersifat) halu’a. (20) Apabila ia 

ditimpa keburukan ia berkeluh kesah. (21) Dan apabila ia mendapatkan 

kebaikan ia sangat kikir. (22) Kecuali orang-orang yang mendirikan shalat. 

(23) Yaitu orang-orang yang daim di dalam shalat mereka. (24) Orang-
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orang yang dalam harta mereka tersedia bagian tertentu. (25) Untuk orang 

(miskin) yang meminta dan (untuk) orang yang tidak punya apa-apa. (26) 

Orang-orang yang membenarkan hari pembalasan. (27) Orang-orang yang 

takut terhadap siksaan Rabb mereka. (28) (Karena) sesungguhnya (mereka) 

tidak aman dari siksaan Rabb mereka. (29) Orang-orang yang menjaga 

kemaluan mereka. (30) Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba 

sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak 

tercela. (31) Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah 

orang-orang yang melampaui batas. (32) Orang-orang yang menunaikan 

amanah dan janji mereka. (33) Orang-orang yang menegakkan kesaksian 

mereka. (34) Dan orang-orang yang menjaga shalat mereka. (35) Mereka 

itu (kekal) di dalam Surga lagi dimuliakan. (36) Mengapakah orang-orang 

kafir itu segera datang ke arahmu? (37) Dari kanan dan dari kiri dengan 

berkelompok-kelompok. (38) Adakah dari orang-orang (kafir) itu yang ingin 

dimasukkan ke dalam Surga yang penuh kenikmatan? (39) Sekali-kali tidak, 

sesungguhnya Kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. 

(40) Maka Aku bersumpah dengan Rabb Yang memiliki timur dan barat, 

sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa. (41) Untuk mengganti 

(mereka) dengan yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak 

dapat dikalahkan. (42) Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam 

kebatilan) dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang 

diancamkan kepada mereka. (43) (Yaitu) hari mereka keluar dari kubur 

(mereka) dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera menuju 

berhala-berhala mereka (ketika di dunia). (44) Dalam keadaan mereka 

menundukkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang 

dahulu (pernah) diancamkan kepada mereka.”
278
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TAFSIR SURAT AL-MA’ARIJ 
 

 

 َX?َ ?َ َلK 1َ�َِ�אٍب و� !ٌtِ ٍ@�ِא ∩⊇∪ 

”Seseorang telah meminta kedatangan siksa yang akan terjadi.” 

 

Maknanya adalah; seseorang telah berdoa meminta kedatangan siksa 

yang pasti terjadi.
279

 Allah q menjelaskan tentang kejahilan orang-orang 

yang keras kepala dan sikap mereka yang terburu-buru untuk disegerakan 

datangnya siksa Allah q, sebagai bentuk celaan dan penentangan mereka 

terhadap seruan dakwah Rasulullah a.
280

 Doa yang diucapkan adalah;
 

 

َ� Gَ�ْא gَ�ِאَرًة ;ِّ 
%�Iِ ��Pُْن َכאَن َ)َ�א ُ)َ' אْ
Gْ&ِ �ْ;ِ �-8َِ�َכ َ>Aِ;َْXْ	 َ&%َ אَ 
 َ� ��
 .�ٍ ِء 4َِو אGَQِtْא 1َ�َِ�אٍب 4َِ
�ْ Kא

 

“Ya Allah, jika (agama) ini benar dari sisi-Mu, maka hujanilah kami 

dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami siksaan yang 

pedih.”
281

 

 

 

ُ̀ َدאِ>@ٌ ِ
ْ%َכאِ>ِ	�ْ  
َ Rَ�ْ
َ �َ ∩⊄∪ 

”Untuk orang-orang kafir, tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya.” 

 

Maknanya adalah; untuk orang-orang kafir yang meminta 

didatangkannya siksaan tersebut yaitu An-Nadhr bin Al-Harits, tidak ada 

seorang pun yang dapat menolak kedatangan siksaan sebelum diturunkan, 

dan tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkannya setelah siksaan 

tersebut diturunkan.
282

 Diturunkan siksaan yang diminta oleh An-Nadhr bin 

Al-Harits adalah dimulai dengan terbunuhnya ia pada hari perang Badar.
283
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ِ ِذي אْ
1َ�َאِرجِ   ∪⊃∩ ِ;َ� א��

”(Datang) dari Allah (q), yang mempunyai tempat-tempat naik.” 

 

Maknanya adalah; siksaan tersebut datang dari Allah q, yang 

mempunyai tempat-tempat naik untuk para Malaikat, yaitu langit.
284

 

 

 �َ�َ
وْ 1ْ�َُ	ُج אْ 6	
� tَِכjُ َوאْ<ِ ِ̀ �ْ
َIِ َ�אُرُه َ.ْ�ِ��ْ  ُحFْ;ِ ٍم َכאَن'ْ�َ َ�  

 ٍjGَ?َ aَ
َْ4 ∩⊆∪   

“Para Malaikat dan Jibril (j) naik (menghadap kepada-Nya) 

dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.” 

  

Maknanya adalah; para Malaikat dan Jibril j naik menghadap 

kepada-Nya dalam sehari ketika Hari Kiamat yang kadarnya adalah lima 

puluh ribu tahun.
285

 Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

ُ  ُ̀ %َ �F ُ̀  ِI �Y َC  َ1 �َ  ْي دِ {َ ُ� G Yَ 0ٍْ כَ  Eِ א�ِ َ[  �ْ א ;ِ ;َ  $ �َ �j  ْ8ُِ א;َ �َ Fِ א
ْ  مَ 'ْ �َ  א��
 َ& َ% ْ� َP ِ< א �ْ  َL ِאر  َC َP �G َ�  َ< ْכQُ َ' ِ� ى َP َC א ْ� َP ُQ ُ̀  َو َC ْG ُ� ُ̀  َو َv ْP ُ	 ُه  َ� �Q َ� $ ْF eِ �َ  ُ  א��
 َ� َ1 َ

ْ 4َ  �َ �ْ ِ� �ْ .َ  هُ אرُ �َ Fْ ;ِ  אنَ ٍم כَ 'ْ �َ  ْ� >ِ  هِ אدِ �َ &ِ  �َ �ْ $ �َ א aَ  ?َ َG ِ; jٍ �� َ� نَ وْ �6 1ُ א ،
 ُD َ�  َ� َ	 ?َ ى ِ� ْ� َ% ُ̀  ِI �; ِI א َ
 ْ

َ א I �; ِIِ وَ  g �G ِjَ $ א �G
 אرِ $ א

“Tidaklah ada seorang pemilik simpanan (kekayaan) yang tidak 

menunaikan hak (zakat)nya, kecuali Allah q akan menjadikan (harta 

simpanan)nya pada Hari Kiamat sebagai lempengan yang dipanaskan di 

Neraka Jahannam. Lalu lempengan tersebut disetrikakan pada dahinya, 

lambungnya, dan punggungnya sampai Allah q selesai memberikan 

keputusan di antara pada hamba-hamba-Nya, dalam satu hari yang 

kadarnya lima puluh ribu tahun menurut perhitungan kalian. Kemudian ia 

akan melihat jalannya; apakah ke Surga ataukah ke Neraka.”
286
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 ْ��ِCَ א	َ[ْ�ً 	3ً َ>אْ[ِ�ْ ∩∈∪ 

”Maka bersabarlah (engkau dengan) kesabaran yang baik.” 

 

Maknanya adalah; maka bersabarlah engkau wahai Rasulullah a 

terhadap pendustaan mereka kepadamu.
287

 Tetaplah bersabarlah dalam 

berdakwah kepada kaummu dengan kesabaran yang baik, janganlah engkau 

merasa jenuh dan bosan. Serulah kaummu untuk mentauhidkan Allah q, 

karena sesungguhnya kesabaran dalam dakwah akan mendatangkan 

kebaikan yang sangat banyak.
288

 

 

 

 ْ�1ِ�َ ُ̀ Lَْو	َ�َ �ْPُ�LIًِ�א ∩∉∪ 

”Sesungguhnya mereka memandang (siksaan) tersebut jauh.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya mereka memandang siksaan tersebut 

mustahil akan terjadi.
289

 

 

 

 ∪∠∩ ً�אَوLََ	אُه َ�ِ	�ْ 

”Sedangkan Kami memandangnya dekat.” 

 

Maknanya adalah; sedangkan Kami memandang siksaan tersebut pasti 

terjadi.
290

 Segala sesuatu yang pasti terjadi, maka ia adalah dekat.
291

 

Meskipun demikian tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya, kecuali 

Allah q.
292
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�َ َ�ْ'َم َ�ُכ'ْ  ��
 ∪∩ ُن אْ
gَِ�אُل َכאْ
�Pْ1ِِ َوَ�ُכ'ْ  ∪∇∩ ُء َכאْ
K ِ!Pْ�ُُن א

”Pada hari ketika langit menjadi seperti lelehan perak. 

Gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan).” 

 

Maknanya adalah; pada hari ketika langit menjadi seperti lelehan 

perak, seperti minyak yang mendidih. Gunung-gunung menjadi seperti bulu 

yang berterbangan.
293

 

 

 

 ∪⊂⊆∩ ً�אَ�ِ��ْ  �ٌ َوX�ْ�َ Yََُل َ�ِ��ْ 

”Dan tidak ada seorang teman akrab pun yang menanyakan temannya.” 

 

Maknanya adalah; dan tidak ada seorang teman akrab pun yang 

menanyakan keadaan temannya, karena setiap orang sibuk dengan 

urusannya sendiri-sendiri.
294

 

 

 

ُ	وْ  �B�َُ� َ'�َ �ْPُLَ ِ�ْيQَ9ْ�َ 'ْ
 ∪⊆⊆∩ ِ̀ ِ;ْ� َ&َ�אِب َ�ْ'ِ;�Gِ�َ�ِ �ٍHِْ  د6 אْ
gْ�ُِ	ُم َ

”Mereka saling memandang. Orang kafir ingin seandainya ia dapat 

menebus (dirinya) dari siksaan pada hari itu dengan anak-anaknya.” 

 

Maknanya adalah; mereka saling memandang dan mereka saling 

mengenal, namun mereka tidak saling berkata-kata.
295

 Orang kafir ingin 

seandainya ia dapat menebus dirinya dari siksaan pada hari itu dengan anak-

anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan.
296

 

 

Ketika itu manusia saling mengenal dari tanda wajahnya; apakah ia 

seorang mukmin ataukah kafir. Berkata As-Suddi 5; 

 

 ْCِ�َ�َ�אِض َو<َ �ُ;ِ}ْ�ُ
א אْ �;َ4 ،�ْPُGَ<ُ	ِ1ْ�َ ِ̀ PِCَْ>ِ�َ�َ'אِد َو 	َכאِ>ُ
א אْ ، َو4َ;� ِ̀ Pِ .  
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“(Ketika itu) mereka saling mengenal. Adapun orang mukmin (dikenali) 

dengan putih wajahnya. Sedangkan orang kafir (dikenali) dengan hitam 

wajahnya.”
297

 

 

 

ِ̀ َو4َِ.�ْ َوَ[  Qِ�َ�ِא ِ̀ ∩⊇⊄∪  ْ�Bِ<ََو �ْQِ�
ِ̀ א Qِ%َ  ِْو�}ْ�ُ ِ̀ ∩⊇⊂∪ 

”(Dengan) isteri dan saudaranya. 

Keluarganya yang melindunginya (ketika di dunia).” 

 

Maknanya adalah; dengan isteri dan saudaranya. Keluarganya yang 

biasa melindungi, menolong, dan membantunya ketika di dunia.
298

  

 

 

 ْ��ِCَ َْرِض ْ̂  ∪⊇⊆∩ ِ̀ 1ًא �gِGُْ� ��ُDْ َوَ;ْ� ِ>� א

”Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian (ia mengharapkan 

dengan tebusan tersebut dapat) menyelamatkannya.” 

 

Maknanya adalah; dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, 

kemudian ia mengharapkan dengan tebusan tersebut dapat 

menyelamatkannya dari siksaan Neraka Jahannam.
299

 

 

 

 ∪∋⊆∩ Pَ�LIِא َ
uَ$ َכ�3 

”Sekali-kali tidak, sesungguhnya Neraka adalah api yang menyala-nyala.” 

 

Ini merupakan sanggahan terhadap harapan mereka untuk bisa selamat 

dari siksa Neraka. Lazha adalah nama lain dari Neraka Jahannam. 

Dinamakan lazha karena nyala apinya akan membakar orang-orang kafir.
300
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 jً&َא �0Lَ ّ
َ'ىِ �N% ∩⊇∉∪ 

”Yang mengelupaskan kulit kepala.” 

 

Maknanya adalah; yang mengelupaskan kulit kepala serta seluruh 

kulit dan daging dari tulangnya, sehingga tidak tidak ada sesuatu pun yang 

tersisa.
301

 

 

 

 ْ'&ُ�ْ�َ $�
 ∪∠⊆∩ َ;ْ� 4َْدَ�َ	 َوَ�َ'

”Yang memanggil orang-orang yang membelakangi dan berpaling.” 

 

Maknanya adalah; yang memanggil orang-orang yang membelakangi 

keimanan dan berpaling dari kebenaran.
302

 Berkata Ibnu ’Abbas p;
303

 

 

 َ� ْ� ُ& ْ

َ Bِ ْ� ٍM : ِI >َ  אنٍ َ� %ِ �ِ  �ْ Pِ אF ْ� َ�  ِ� َX ?ْ َ� ِtِ א>ِ Gَ �ُ א
ْ وَ  �َ �ْ 	ِ א>ِ כَ ' א ��
َ ، Iِ 	ُ א>ِ א כَ �َ   �� 
 .�E 8َ א
ْ  	ُ �ْ א
Q ِF ُz  �Aَ %ْ א �َ �َ כَ  �ْ D ��  َ� ْ% َQ ِF ُA ُPُ  ،ُ- א>ِ Gَ א ;ُ �َ 

“Neraka akan memanggil orang-orang kafir dan orang-orang munafik 

dengan nama-nama mereka dengan lisan(nya) yang jelas. Neraka berkata, 

“Kemarilah, wahai orang kafir. Kemarilah, wahai orang munafik.” 

Kemudian Neraka akan mematuk mereka sebagaimana burung mematuk 

biji.”
304

 

 

 ∪∇⊆∩ َوX<َ @َ�َCََْوَ&$

”(Serta yang) mengumpulkan (harta) lalu menyimpannya.” 

 

Maknanya adalah; serta yang mengumpulkan harta lalu 

menyimpannya dan tidak menunaikan hak Allah q pada harta tersebut,
305

 

berupa nafkah wajib dan zakat.
306
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Lَْ�אَن ُ.ِ%َ- َ)ُ%'ْ  Iِن�   ∪⊆∩ ً&אאْ�ِ

”Sesungguhnya manusia diciptakan (bersifat) halu’a.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya tabiat asli manusia diciptakan 

bersifat halu’a.
307

 Sifat halu’a jika dibiarkan dapat menjerumuskan manusia 

pada sifat yang buruk. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 .@ٌ א
ِ ٌ� .َ �ْ Cُ ٌ@ وَ א
ِ  !ٍ َ( �M�C ُُ رَ  ْ� א >ِ 	6 ;َ َ� 

 

“Sifat terburuk yang ada pada seseorang adalah sifat kikir yang (diiringi 

dengan) takut (miskin) dan sifat penakut yang (diiringi dengan) keinginan 

untuk melarikan diri.”
308

 

 

Halu’a pada ayat ini ditafsirkan dengan dua ayat berikutnya;
309

 

 

 

	0ُCَ 6وْ  �N
ُ̀ א  ∪⊂⊅∩ ً&אIَِذא َ;��

”Apabila ia ditimpa keburukan ia berkeluh kesah.” 

 

Maknanya adalah; apabila ia ditimpa keburukan seperti; kemiskinan, 

penyakit, atau kehilangan sesuatu yang dicintainya ia berkeluh kesah dan 

tidak bersabar terhadap takdir Allah q.
310
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 ْ'Gُ;َ 	ُ�ْ_َ
ُ̀ אْ  ∪⊆⊅∩ ً&אَوIَِذא َ;��

”Dan apabila ia mendapatkan kebaikan ia sangat kikir.” 

 

Maknanya adalah; dan apabila ia mendapatkan kebaikan ia sangat 

kikir dan tidak bersedia menginfakkan sebagian dari apa yang diberikan 

oleh Allah q kepadanya serta ia tidak mensyukuri nikmat Allah q.
311

 

 

Di dalam kehidupan dunia ini senantiasa berputar antara kondisi buruk 

dengan kondisi baik. Kondisi baik yang menyenangkan hendaknya disikapi 

dengan bersyukur, sedangkan kondisi buruk yang memberatkan hendaknya 

disikapi dengan bersabar. Dan tidak bisa melakukan kedua hal tersebut, 

kecuali seorang mukmin. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Shuhaib y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ& َg ً� َ ِ̂ 
َ وَ  	ٌ �ْ .َ  ُ̀ 6% כُ  هُ 	َ ;ْ 4َ  ن� Iِ  �ِ ;ِ {ْ �ُ א
ْ  	ِ ;ْ א  ْ� Rَ  َאכَ ذ  َ ِ̂ َ� ٍ�  ِI �Y ِ
  ْ% ُ� ْ} ِ; ِ�  ِI ْن 
א 	ً �ْ .َ  אنَ כَ >َ  	َ �َ َ[  אءُ 	َ َ\  ُ̀ Qْ א�َ َ[ 4َ  نْ Iِ وَ  ُ̀ א 
َ 	ً �ْ .َ  אنَ כَ >َ  	َ כَ َ�  אءُ 	َ َ?  ُ̀ Qْ א�َ َ[ 4َ 
 َ
 ُ̀.  

“Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin (karena) semua urusannya 

adalah baik (baginya). Dan yang demikian itu tidak dapat (melakukannya), 

kecuali orang mukmin. Jika ia dikaruniai kesenangan ia bersyukur, dan hal 

itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan ia bersabar, dan hal itu baik 

baginya”
312

 

 

 

 ْ� ِ%ّBَ�ُ
 ∪⊅⊅∩ �َ �YIِ אْ

”Kecuali orang-orang yang mendirikan shalat.” 

 

Maknanya adalah; kecuali orang-orang yang mendirikan shalat yang 

dilakukan dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala dari Allah q, 

dilakukan dengan benar sesuai contoh Rasulullah a dengan memperhatikan 

syarat, rukun, serta sunnah-sunnahnya.
313
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 ْ��ِ�
 ∪⊃⊅∩ نَ Pِ�ِ3َ]َ $%َ&َ �ْ(ُ �َT ْ'�ُtِْ� دَ א

”Yaitu orang-orang yang daim di dalam shalat mereka.” 

 

Maknanya adalah; yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan 

shalat di dalam waktu-waktunya
314

 dengan tuma’ninah dan tidak disibukkan 

dengan sesuatu yang mengganggu shalat mereka.
315

 Berkata ‘Uqbah bin 

‘Amir y; 

 ُ( ُ�  �
 .�ُ אכِ א
��  �ُ אtِ א
�� وَ  ،אِ  َ� Yً� Yَ א وَ Gً �ْ �ِ א �َ 'ْ Q ِ9 ُQَ %ْ �َ  �ْ א 
َ 'ْ 6% א َ[ ذَ Iِ  �َ �ْ �ِ א

 

“Mereka ketika shalat tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan (yang 

dimaksud dengan) “Daim” adalah tenang (tuma’ninah).”
316

  

 

 

 ْ��ِ�
� َوאْ<ِ �َ  �; �-�َ �ْPِ
 ∪⊇⊅∩ مٌ %ُ1ْ'ْ 4َْ;َ'אِ

”Orang-orang yang dalam harta mereka tersedia bagian tertentu.” 

 

Maknanya adalah; orang-orang yang dalam harta mereka telah 

tersedia zakat wajibnya.
317

 

 

 

אtِِ! َوאْ
8ْ�َُ	وْ  ��%
 ∪∋⊅∩ مِ ِ

”Untuk orang (miskin) yang meminta 

dan (untuk) orang yang tidak punya apa-apa.” 

 

Maknanya adalah; untuk orang miskin yang meminta karena 

kebutuhan yang mendesak
318

 dan untuk orang miskin yang tidak bersedia 

meminta kepada manusia demi menjaga kehormatannya, meskipun ia dalam 

kondisi tidak punya apa-apa.
319
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 ْ��ِ�
ُ�'ْ َوא ِ�ّBَُ� �َ ْ� ِ�ّ
 ∪∌⊅∩ �ِ َن ِ�َ�ْ'ِم א

”Orang-orang yang membenarkan hari pembalasan.” 

 

Maknanya adalah; orang-orang yang membenarkan hari pembalasan, 

sehingga mereka melakukan amalan shalih karena mengharapkan pahala 

dan takut terhadap siksa.
320

 

 

 

 ْ��ِ�
 ∪∠⊅∩ نَ َ� ُ)ْ� ِ;ْ� َ&َ�אِب َرFُ9ِNْ;ُ �ْPِِ�ّ'ْ َوא

”Orang-orang yang takut terhadap siksaan Rabb mereka.” 

 

Maknanya adalah; orang-orang yang takut terhadap siksaan Rabb 

mereka, sehingga mereka meninggalkan hal-hal yang dapat menjadikan 

seseorang mendapatkan siksa.
321

 

 

 

 ْ';ُXْ;َ 	ُ�ْfَ �ْPِِ�ّن� َ&َ�אَب َرIِ ٍن ∩⊄∇∪ 

”(Karena) sesungguhnya (mereka) tidak aman dari siksaan Rabb mereka.” 

 

Maknanya adalah; karena sesungguhnya mereka tidak aman dari 

siksaan Rabb mereka, sehingga wajib bagi setiap manusia untuk takut 

terhadap siksaan Rabb-Nya.
322

 

 

 ْ��ِ�

9ُُ	وْ َوאِ �ْ(ُ �َ ْ'ُu<َِ�א �ْPِCِ َن ∩⊄∪ 

”Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka.” 

 

Maknanya adalah; orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari 

perbuatan yang haram dan menahan dari meletakkannya pada tempat yang 

tidak diizinkan oleh Allah q.
323
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Seorang yang mampu menjaga kemaluannya, maka Rasulullah a 

menjamin baginya Surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad y, 

dari Rasulullah a, beliau bersabda; 

 

 َ; ْ�  َ� eْ َ� ُ�  ِ
 �
َ  �ُ �َ ْ\ C َ% ْ� ِ̀  َ4ْ رِ  �َ �ْ א �َ ;َ وَ  ِ̀ �ْ �َ 8ْ 
ِ  �َ �ْ א �َ ;َ  ْ ُ̀  ْ
 .g �G َjَ א

 

“Barangsiapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara dua 

jenggotnya (yaitu; lisannya) dan apa yang ada di antara dua pahanya 

(yaitu; kemaluannya), maka aku menjamin baginya Surga.”
324

 

 

 

 ْ'%ُ;َ 	ُ�ْfَ �ْPُ�Lcِ<َ �ْPُُL4َْ�َ�א kْ4َْو َ;א َ;َ%َכ �ْPِCِ4َْزَوא $%َ&َ �YIِ ْ�;ِ َ� ∩⊂⊃∪ 

”Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka 

miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela.” 

 

Maknanya adalah; kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba 

sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak 

tercela, jika mereka mendatanginya pada tempat untuk bercocok tanam.
325

 

 

 

 ∪⊆⊃∩ نَ َء َذِ
َכ َ>Xُوَ
Hَِכ ُ)ُ� אْ
1َאُدوْ Tَ>َ�ِ� אQَ�َْ:$ َورَ 

”Barangsiapa mencari yang di balik itu, 

maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” 

 

Maknanya adalah; barangsiapa mencari yang selain dari isteri dan 

hamba sahaya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas 

kehalalan menuju perkara yang diharamkan oleh Allah q.
326
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 ْ��ِ�
ََ;אLَאPِ�ِْ� َوَ&Pِْ�ِ)ْ� َرאُ&'ْ َوא ِ̂  ∪⊅⊃∩ نَ َ� ُ)ْ� 

”Orang-orang yang menunaikan amanah dan janji mereka.” 

 

Maknanya adalah; orang-orang yang menunaikan dengan sungguh-

sungguh amanah dan janji mereka, baik itu dengan Allah q maupun dengan 

sesama manusia.
327

 Mereka tidak mengkhianati amanah yang dibebankan 

kepada mereka dan mereka tidak mengingkari janji yang telah mereka 

sepakati.
328

 

 

Ini merupakan sifat orang-orang mukmin yang berbeda dengan sifat 

orang-orang munafik.
329

 Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َث َכَ�َب َوIَِذא َوَ&َ� aَ%َ.َْ4 َوIَِذא אQُtِْ�َ� َ.אنَ   .jُ�َT אَْ
Gَ�ُאِ>ِ- 3َDٌَث Iَِذא َ���

 

“Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; jika berkata ia dusta, jika 

berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia mengkhianati.”
330

 

 

 

 ْ��ِ�
 ∪⊃⊃∩ نَ K ْ'�ُtِאَدאPNَ�ِ �ْ(ُ �َ َ� �ْPِ�َِ َوא

”Orang-orang yang menegakkan kesaksian mereka.” 

 

Maknanya adalah; orang-orang yang menegakkan kesaksian mereka, 

dengan tidak menambah, tidak mengurangi, dan tidak pula 

menyembunyikan kesaksian mereka.
331

 

 

Sebaik-baik saksi adalah yang memberikan kesaksiannya yang benar 

sebelum ia diminta, ketika tidak diketahui siapa yang berhak memberikan 

kesaksian.
332

 Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhni y ia berkata, 

bahwa ia mendengar Rasulullah a bersabda; 

                                                 
327

 Taisirul Karimir Rahman, 887. 
328

 Zubdatut Tafsir, 766. 
329

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/422. 
330

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 33 dan Muslim Juz 1 : 59. 
331

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/422. 
332

 Adhwaul Bayan, 8/297. 



  

100

 َ. ْ� ُ	  6N
 .אH َ% َPَ ْ� �ُ  نْ 4َ  َ! �ْ �َ  ُ̀ �َ אدَ Pَ ى َ� د� 4َ  �ْ ;َ  دِ 'ْ Pُ א

 

“Sebaik-baik para saksi adalah orang yang memberikan kesaksiannya 

(yang benar) sebelum ia diminta kesaksiannya.”
333

 

 

Disembunyikannya kesaksian yang benar merupakan salah satu tanda 

Hari Kiamat. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud y, 

bahwa  Rasulullah a bersabda; 

 

 ِI ِي �َ �َ  �َ �ْ �َ  ن�  ��
 ةُ 4َ 	ْ �َ א
ْ  �َ �ْ �Q َ� $ ِ1 �َ  ةِ אرَ gَ א
N �'  ِّQُ >ُ وَ  jِ א[� _َ א
ْ  �َ �ْ %ِ ْ� �َ  jِ א&َ א
َ  @َ Aْ �َ وَ  ةِ אرَ gَ $ א
Qِّ %َ א &َ C َPَ وْ زَ  ْ̂  ةِ אدَ Pَ َ�  אنَ �َ Qْ כِ وَ  رِ وْ א
60  ةَ אدَ Pَ َ� وَ  אمِ �َ رْ א
 ْ
 �ِ %َ Fَ א
ْ  رَ 'ْ v ُPُ وَ  ّ-ِ 8َ א

 

“Sesungguhnya sebelum terjadinya Hari Kiamat (akan terjadi); pemberian 

salam hanya kepada orang khusus. Tersebarnya perdagangan hingga 

seorang isteri membantu suaminya di dalam berdagang. Terputusnya 

silaturrahim, kesaksian palsu, disembunyikannya kesaksian yang benar, dan 

tersebarnya pena.”
334

 

 

 

 ْ��ِ�
 ∪⊇⊃∩ نَ َ� ُ)ْ� َ&َ%$ َ[Pِ�ِ3َْ� 8َ�ُאِ>uُ'ْ َوא

”Dan orang-orang yang menjaga shalat mereka.” 

 

Maknanya adalah; dan orang-orang yang menjaga shalat mereka dengan 

bentuk yang paling sempurna;
335

 waktu-waktunya, rukun, rukunnya, wajib-

wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Pembicaraan tentang orang yang selamat 

dari sifat halu’a diawali dengan menyebutkan masalah shalat dan diakhiri 

dengan menyebutkan masalah shalat pula, ini menunjukkan tentang 

pentingnya masalah shalat dan mengisyaratkan akan kemuliaan shalat.
336
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 � ∪∋⊃∩ نَ ْכَ	ُ;'ْ �GCَאٍت ;6  4ُوَ
Hَِכ ِ>ْ

”Mereka itu (kekal) di dalam Surga lagi dimuliakan.” 

 

Maknanya adalah; mereka itu kekal di dalam Surga lagi dimuliakan 

dengan berbagai kenikmatan dan kesenangan.
337

 

 

 

 ْ��ِ�
 ∪∌⊃∩ �َ א ِ�َ�َ%َכ ُ;�1ِAِPْْ َ� َכ9َُ	وْ َ>َ�אِل א

”Mengapakah orang-orang kafir itu segera datang ke arahmu?” 

 

Maknanya adalah; mengapakah orang-orang kafir Makkah itu segera 

menatapkan pandangannya ke arahmu secara terus-menerus, wahai 

Rasulullah a.
338

 

 

 

 ْ��ِ�َ
َ�אِل ِ&�0ِْ َ&ِ� אْ ِNّ
 ∪∠⊃∩ �َ ِ� َوَ&ِ� א

”Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.” 

 

Maknanya adalah; dari kanan dan dari kiri Rasulullah a dengan 

berkelompok-kelompok.
339

 

 

 

 ∪∇⊃∩ �ٍ ْ�َ.َ! PُGْ ْ�1ِLَ jَ�GCَْ� 4َْن �Aْ�ََ4 6َ�ُ@ ُכ!6 אْ;ِ	ٍ� ;ِّ 

”Adakah dari orang-orang (kafir) itu yang ingin dimasukkan 

ke dalam Surga yang penuh kenikmatan?” 

 

Maknanya adalah; adakah dari orang-orang kafir itu yang berharap 

ingin dimasukkan oleh Allah q ke dalam Surga yang penuh kenikmatan?
340
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א �LIِ ْ'�ُ%َ1ْ�َא َ.َ%GَFْאُ)ْ� ;ِّ  َכ�3   ∪⊃∩ نَ ��

”Sekali-kali tidak, sesungguhnya Kami menciptakan mereka 

dari apa yang mereka ketahui.” 

 

Maknanya adalah; sekali-kali tidak, ini merupakan sanggahan terhadap 

keinginan orang kafir yang ingin masuk ke dalam Surga. Sesungguhnya 

Kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, yaitu dari air 

mani.
341

 

 

Manusia diciptakan dari sesuatu yang lemah. Jika manusia ingin 

dimasukkan ke dalam Surga, maka manusia harus bersungguh-sungguh dan 

bersegera untuk beramal shalih. Diriwayatkan dari Basar bin Jihasy Al-

Qurasyi y, ia berkata; 

 

�6 �ِ א
�G  َق 0َ �َ   ]َ �% ُ  jِ א�َ �َ א
��  ُ̀ 1َ �َ ْ[ 4َ  @َ َ\ وَ  �� Dُ  ِ̀ 9ِّ כَ  ْ� >ِ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��
ُ  لُ 'ْ Fُ �َ  :אَل �َ وَ  � C �! : َ4 ِLَّ وَ  �0 &َ  א��ْ  ُ� ْ1 ِg ُ0 ِL � �ْ ;ِ  َכ F ُQْ %َ .َ  �ْ �َ وَ  ،مَ Tدَ  �َ �ْ ، אِ ْ
 ِ; ْq ِ!  َ( ِ� ِه . َ< ِc َא �َ ذ َ% َ: kْ  َL َ9 ُ� 4َ وَ ( هِ �ِ )َ  َכ �אرَ َ  ِI َ
 َ� $ َ% ِF ِ̀ ( ُ� ْ% kَ : َ4 َ� �B َ� ُق، 
  ؟jِ �َ �َ א
�B  אنُ وَ �L$  َ4 4َ وَ 

 

“Nabi a meludah di telapak tangannya, lalu meletakkan (pada) jari 

telunjuknya. Kemudian bersabda, “Allah r berfirman, “Bagaimana 

mungkin anak Adam ingin mengalahkan-Ku, sedangkan Aku 

menciptakanmu (wahai anak Adam) dari benda semacam (ludah) ini? Jika 

nafasmu telah sampai disini –Nabi a berisyarat ke kerongkongannya- 

engkau berkata, “Aku ingin bersedekah, bagaimana mungkin engkau dapat 

bersedekah (ketika itu)?”
342
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 ∪⊂⊇∩ نَ 4ُْ�ِ�ُ� ِ�َ	ّبِ אْ
Nَ�َאِرِق َوאْ
َ�َ:אِرِب �LIِא َ
Fَאِدُروْ  َ>َ� 

”Maka Aku bersumpah dengan Rabb yang memiliki timur dan barat, 

sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.” 

 

Maknanya adalah; maka Aku bersumpah dengan Rabb yang memiliki 

timur dan barat sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan 

bintang, sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.
343

 

 

 

 6L א ;ِّ َ&َ%$ 4َْن	َل َ.ْ�ً ِ�ّ�َ ْ'�ُ�ْ�َ�ِ �ُ8ْLَ َوَ;א �ْPُGْ ْ��ِ َ� ∩⊆⊇∪ 

”Untuk mengganti (mereka) dengan yang lebih baik dari mereka, 

dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.” 

 

Maknanya adalah; untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih 

baik dari mereka dan lebih patuh kepada Allah q, dan Kami sekali-kali 

tidak dapat dikalahkan.
344

 

 

 

 ∪⊅⊇∩ نَ َ&ُ�وْ ُ�'ْ  َ�ْ'َ;Pُُ� א
�ِ�ْي  אא �Q�َ$ �3َُُ�'ْ א َوَ�ْ%1َُ�'ْ ُ\'ْ َ>َ�ْرُ)ْ� َ�ُ_'ْ 

”Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan bermain-main 

sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.” 

 

Maknanya adalah; maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan 

dan bermain-main di dunia mereka sampai mereka menjumpai hari yang 

diancamkan kepada mereka, yaitu Hari Kiamat.
345
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 ْ'Cُ	ُ_ْ�َ 6 َ�ْ'َم� EٍBُُL $
َIِ �ْPُ�LَXאً&א َכ	َ�אِث ِ?َCَْ ْ̂  ∪⊃⊇∩ نَ ِ>eُ'ْ 'ْ َن ِ;َ� א

”(Yaitu) hari mereka keluar dari kubur (mereka) dengan cepat seakan-akan 

mereka pergi dengan segera menuju berhala-berhala mereka  

(ketika di dunia).” 

 

Maknanya adalah; yaitu hari mereka keluar dari kubur mereka menuju 

ke padang Mahsyar dengan cepat
346

 seakan-akan mereka pergi dengan 

segera menuju berhala-berhala mereka ketika di dunia.
347

 

 

 

 ∪⊇⊇∩ نَ َ&ُ�وْ א ُ�'ْ َכאLُ'ْ  َ.אِ�Bَ�َْ4 jً1َאُرُ)ْ� َ�ْ	َ)PُFُْ� ِذ
�jٌ َذِ
َכ אْ
َ�ْ'ُم א
�ِ�ْي 

”Dalam keadaan mereka menundukkan pandangannya (serta) diliputi 

kehinaan. Itulah hari yang dahulu (pernah) diancamkan kepada mereka.” 

 

Maknanya adalah; dalam keadaan mereka menundukkan pandangannya 

serta diliputi kehinaan sebagai balasan kesombongan mereka ketika di 

dunia.
348

 Itulah hari yang dahulu pernah diancamkan kepada mereka, yaitu 

Hari Kiamat
349

 yang pasti akan Allah q laksanakan dengan sempurna.
350
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�íä@òŠí� 

 

 

SURAT NUH 
[Nabi Nuh j] 

Surat Ke-71 : 28 Ayat 
(Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat An-Nahl) 

 

 

 ِ��ْ�ِ  ْ� �	
ِ א  א��� ِ��ْ�ِ �	
 ِ� א

   

 �LIِK  ْ'Lُ אGَ%ْ?َِ�ْر َ�ْ'َ;َכ ِ;ْ� َ�ْ�ِ! 4َْن �� 4َْرLَْ4 4َْن ِ̀ ;ِ'ْ�َ $
َIِ َ�אٌب ً�א&َ �ْPُ�َ�ِXْ

 ْ�
َِ4 ٌ� ∩⊇∪  �ِْLّIِ َ�אَل َ�א َ�ْ'ِم  ْ��ِLَ �ُْכ
َ 6; 	ٌ ْ��ِ ٌ� ∩⊄∪  ْ'Fَُوא�� َ ُه 4َِن אْ&ُ�ُ�وא א��


ُכْ� ;ِّ  ∪⊃∩ نِ 1ُ'ْ َو4َِ<�ْ َ 	ْ9ِ:ْ�َ ْ'Lُ6 ْ� ُذ; !ٍCََ4 $
َIِ �ُْכ	ْ $ Iِن� ِ�ُכْ� َوُ�َ{ّ.ِ h��َ

 َC َذאIِ ِ 
ْ' ُכCََ4K َ%1ْ�َ �ْQُGَْ! א��َ 	ُ �.}َ�ُ Yَ نَ ُ�'ْ َء ∩⊆∪  �ِْLّIِ َِدَ&ْ'ُت  َ�אَل َرّب

 �� Kَ>َ%ْ� 0ِ�َْدُ)ْ� ُد&َ  ∪∋∩ PَLَאًرאَ
3ً�ْ و�  َ�ْ'ِ;ْْtِ אًرא	َ<ِ �YIِ ∩∉∪  �ِْLّIُِכ%�َ�א  َو

 ْ'%ُ1َCَ �ْPُ
َ 	َ9ِ:ْQَ
ِ �ْPُُ�'ْ&ََدT  �ْ<ِ �ْPُ1َ�ِ4ََ[א  �ْPُ�ََ�אDِ א'ْNَ:ْQَ?َْوא �ْPِLَِذאT

وْ  �  ∪∠∩ Qَْכَ�ُ	وא אْ?Qِْכَ�אًرאא َوאْ? َو4ََ[	6ِْLّIِ ��ُD אًرאPَCِ �ْPُُ�'ْ&ََد ∩∇∪  �ِْLّIِ ��ُD 


Pُْ� َو4َْ?َ	ْرُت َ
Iِ �ْPُْ?َ	אًرאَ kُGْ%َ&َْ4 ∩∪  ْو	9ُِ:ْQَ?ْא kُ%ْFُ<َ َכאَن ُ̀ �LIِ �ْא َر��ُכ

אًرא �9fَ ∩⊇⊃∪  َ� ��
َ� �Gِ�َْ ْدُכْ� X�َِْ;َ'אٍل و� َوُ�ْ��ِ  ∪⊆⊆∩ ْ�َرאًرאَء َ&َ%ْ�ُכْ� ;ِّ �Kُْ	ِ?ِ! א
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 �
 !ْ1َgْ�َאٍت و� َو�GCَ �ُْכ �
 !ْ1َgْ�َאًرאPَLَْ4 �ُْכ ∩⊇⊄∪  ْ'Cُ	ْ�َ Yَ �ُْכ
ِ َ;א َ َن ِ��

ُ َ?ْ�َ@  ∪⊇⊆∩ َوَ�ْ� َ.َ%Fَُכْ� 4َْ<َ'אًرא ∪⊃⊆∩ َوَ�אًرא 
ْ� َ�َ	ْوא َכaَ�ْ َ.َ%َ- א��ََ4


Fََ�َ	 ِ>�ْ َو1َCََ! א ∪∋⊆∩ َ?َ�אَوאٍت ِ<َ�אً�אْ ْ'Lُ ��Pِ אًرא و�Cًא	َ?ِ Rَ�ْ �N
 1َCََ! א

ُ Qَ�َLَْ4ُכْ� ;ِّ  ∪∌⊆∩ َْرِض Lََ�אً�אَوא�� ْ̂ Pَא َوُ�ْ_ِ	Cُُכْ� ُ�ُכْ� ِ>�ْ Dُ�� �1ِ�ُْ  ∪∠⊆∩ َ� א

َْرَض ِ�َ�אً<א ∪∇⊆∩ Iِْ.َ	אCًא ْ̂ 
ُכُ� אَ !َ1َCَ ُ א ِ;PَGْא ُ?3ً�ُ ِ
Qَْ�ُ%ُכ'ْ  ∪⊆∩ َوא��

 ًCאgَ<ِא ∩⊄⊃∪  ْ'Lُ ٌح ر� َ�אَل �ْLِ'ْBَ&َ �ْPُ�LIِ َِوא��1ُ�َ'ْ  ّب �
ُ̀ א َ;ْ�  ُ
ْ� 0ِ�َْدُه َ;א

אًرאَوَ;َכُ	وْ  ∪⊆⊅∩ َوَوَ
ُ�ُه �YIِ َ.َ�אًرא א Yَ َ�َ�ُرن� َوَ�אُ
'ْ  ∪⊅⊅∩ א َ;ْכً	א ُכ��

א و�  hَ�َ�ُرن� َود Yَُכْ� َوQَPَ
ِT אً&א و�'َ?ُ Yَ ْ':ُ�َ Yَ ُ1�َא'ْ َث َو	ً�ْLََوَ�ْ�  ∪⊃⊅∩ َق َو

 ْ'6%\ََ4 ْ�qِא َכ ْ��ِ
א َ.Yً3َ\َ �YIِ �َ ∩⊄⊆∪  ْ�Aِ ً	א َوYَ 0ِ�َِد א
�uאِ ��;ِ ْ'�ُ	ِfُْ4 �ْPِ�ِאHَ א

ِ BَLَْ4אًرאْ� ُدوْ א َ
Pُْ� ;ِّ א Lَאًرא َ>َ%ْ� gِ�َُ�وْ َ>Xُْدِ.ُ%'ْ  ّبِ ٌح ر� َوَ�אَل Lُ'ْ  ∪∋⊅∩ ِن א��

 َ ْ̂ א �LIَِכ Iِْن َ�َ�ْرُ)ْ� �eُِ%6'ْ  ∪∌⊅∩ َ� َد��אًرאْرِض ِ;َ� אْ
َכאِ>ِ	�ْ Yَ َ�َ�ْر َ&َ%$ א

אًرא Tِ&َ�אَدَכ َوYَ َ�ِ%ُ�وْ  �  ∪∠⊅∩ �YIِ َ>אCًِ	א َכ�9ْ
ِ 	ْ9ِfَْرّبِ א  �ْ�َ
َوِ
َ'אِ
َ�ي� َوِ
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� ُ;ْ{ِ;Gًא و� َQِ�ْ�َ !َ.ََد ْ�Gِ;ِ}ْ�ُ%ْ
ِ �u
 َ� �YIِ َ�َ�אًرאאِ
ِ��ْ َ� َوאْ
ُ�ْ{ِ;Gَאِت َوYَ 0ِ�َِد א

∩⊄∇∪ 

 

 

 

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh (j) kepada kaumnya 

(dengan memerintahkan kepadanya), “Peringatkanlah kaummu sebelum 

datang kepada mereka siksaan yang pedih. (2) (Nuh j) berkata, “Wahai 

kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas kepada 

kalian. (3) (Yaitu) sembahlah Allah (q), bertaqwalah kalian kepada-Nya, 

dan taatilah aku.” (4) Niscaya (Allah q) akan mengampuni dosa-dosa 

kalian dan menangguhkan untuk kalian sampai waktu yang ditentukan. 

Sesungguhnya ketetapan Allah (q) apabila telah datang tidak dapat 

ditangguhkan, jika kalian mengetahui(nya). (5) (Nuh j) berkata, “Wahai 

Rabb-ku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang.” (6) 

Seruanku tersebut hanyalah menambah mereka lari. (7) Sesungguhnya 

setiap kali aku menyeru mereka (kepada keimanan) agar Engkau 

mengampuni mereka, mereka memasukkan jari ke dalam telinga mereka 

dan menutupkan baju (ke muka mereka), mereka tetap (dalam kekufuran) 

dan sangat menyombongkan diri. (8) Sesungguhnya aku telah menyeru 

mereka secara terang-terangan. (9) Kemudian sesungguhnya aku menyeru 

mereka (lagi) secara terang-terangan dan dengan diam-diam. (10) Aku 

katakan (kepada mereka), “Mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, 

sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. (11) Niscaya Dia akan 

mengirimkan hujan (dari) langit yang lebat kepada kalian. (12) 

Memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan kebun-kebun 

dan sungai-sungai untuk kalian. (13) Mengapa kalian tidak percaya 

terhadap kebesaran Allah (q)? (14) Padahal sesungguhnya Dia telah 

menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian. (15) Tidakkah 

kalian memperhatikan bagaimana Allah (q) telah menciptakan tujuh langit 

yang bertingkat-tingkat? (16) (Allah q) menciptakan padanya (langit 

tersebut) bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita 

(17) Allah (q) yang telah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-

baiknya. (18) Kemudian Dia mengembalikan kalian ke dalam (tanah) dan 
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mengeluarkan kalian (darinya pada Hari Kiamat) dengan sebenar-

benarnya. (19) Dan Allah (q) telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai 

hamparan. (20) Agar kalian dapat menempuh jalan-jalan yang luas di bumi 

tersebut. (21) Nuh (j) berkata, ”Wahai Rabb-ku, sesungguhnya mereka 

telah mendurhakaiku dan mereka telah mengikuti orang-orang yang harta 

dan anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. (22) 

Mereka telah melakukan tipu daya yang sangat besar. (23) Mereka berkata, 

”Janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian dan jangan pula 

kalian meninggalkan (penyembahan kepada) wadd, suwa’, yaghuts, ya’uq, 

dan nasr. (24) Dan sungguh mereka telah menyesatkan kebanyakan 

(manusia), janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zhalim 

selain kesesatan. (25) Disebabkan karena kesalahan-kesalahan mereka, 

mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam Neraka, maka mereka 

tidak mendapatkan penolong selain Allah (q)) (26) Nuh (j) berkata, 

“Wahai Rabb-ku, janganlah Engkau membiarkan (seorang pun) dari orang-

orang kafir itu tinggal di atas bumi. (27) Sesungguhnya jika Engkau 

biarkan mereka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu dan 

mereka tidak akan melahirkan kecuali (anak-anak) yang berbuat maksiat 

dan sangat kufur. (28) Wahai Rabb-ku, ampunilah aku, kedua orang tuaku, 

orang-orang yang masuk ke rumahku (dalam keadaan) beriman, dan semua 

orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Dan 

janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zhalim itu selain 

kebinasaan.”
351

 

 

Di dalam Surat Nuh ini Allah q tidak menyebutkan kisah selain 

tentang kisah Nabi Nuh j saja, karena beliau terus-menerus berdakwah 

kepada tauhid dan melarang berbuat syirik.
352

 Nabi Nuh j berdakwah 

kepada seluruh penduduk bumi yang hidup waktu itu selama sembilan ratus 

lima puluh tahun.
353

 Allah q berfirman; 

 ْ'Lُ אGَ%ْ?َ4َْر �ْFَ
ِ̀ َ>َ%ِ�َ� ِ>�ْ َوَ ;ِ'ْ�َ $
َIِ ً�א ْ��ِ�ْ.َ �YIِ jٍGَ?َ aَ
َْ4 �ْPِ אً;א&َ �َ
 ْ'6A
 .نَ َ>אُن َوُ)ْ� vَאِ
ُ�'ْ َ>Xََ.َ�ُ)ُ� א

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh (j) kepada kaumnya, ia 

tinggal bersama mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka 

mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang 

zhalim.”
354

 

                                                 
351

 QS. Nuh : 1 - 28. 
352

 Taisirul Karimir Rahman, 888. 
353

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
354

 QS. Al-‘Ankabut : 14. 
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Kisah Nabi Nuh j ini sebagai penghibur bagi Rasulullah a atas 

sikap penolakan dari orang-orang musyrik, sebagaimana Nabi Nuh j juga 

telah mengalaminya bahkan lebih keras dan lebih lama.
355

 

 

 

 

 

TAFSIR SURAT NUH 
 

 

 �LIِK  ْ'Lُ אGَ%ْ?َِ�ْر َ�ْ'َ;َכ ِ;ْ� َ�ْ�ِ! 4َْن �� 4َْرLَْ4 4َْن ِ̀ ;ِ'ْ�َ $
َIِ ً�א ْ�Pُ�َ�ِXْ  

 ْ�
 ∪⊆∩ �ٌ َ&َ�אٌب 4َِ

”Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh (j)))) kepada kaumnya 

(dengan memerintahkan kepadanya), “Peringatkanlah kaummu 

sebelum datang kepada mereka siksaan yang pedih.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh j 

kepada kaumnya dengan memerintahkan kepadanya, “Peringatkanlah 

kaummu sebelum datang kepada mereka siksaan yang pedih,” yaitu berupa 

didatangkan banjir besar kepada mereka dan siksaan Neraka.
356 

 

Nabi Nuh j merupakan Rasul yang pertama kali Allah q utus di 

muka bumi. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas y, dari Nabi a, beliau 

pernah bersabda tentang kejadian di Mahsyar; 

 

ُ  ُ̀ qَ 1َ �َ  لٍ 'ْ ?ُ رَ  لُ و� c �L ُ̀  َ4ِ א >َ �ً 'ْ א t ُQ ْ' Lُْ אُ  
َ Iِ  א�� َ ْ̂  ِض رْ $ א

 

“Pergilah kalian kepada Nabi Nuh j, karena sesungguhnya ia adalah 

Rasul yang pertama kali Allah q utus di muka bumi.”
357

 

 

                                                 
355

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
356

 Zubdatut Tafsir, 767. 
357

 HR. Muslim Juz 1 : 193 dan Ahmad, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 8026. 
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 �ِْLّIِ َ�אَل َ�א َ�ْ'ِم  ْ��ِLَ �ُْכ
َ 6; 	ٌ ْ��ِ ٌ� ∩⊄∪  

 َ4 ْ'Fَُوא�� َ  ∪⊃∩ نِ 1ُ'ْ ُه َو4َِ<�ْ ِن אْ&ُ�ُ�وא א��

”(Nuh j) berkata, “Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi 

peringatan yang jelas kepada kalian. (Yaitu) sembahlah Allah (q), 

bertaqwalah kalian kepada-Nya, dan taatilah aku.” 

 

Maknanya adalah; Nuh j berkata, “Wahai kaumku, sesungguhnya 

aku adalah pemberi peringatan yang jelas kepada kalian. Yaitu sembahlah 

Allah q dengan mentauhidkan-Nya dalam beribadah kepada-Nya dan 

menjauhkan diri dari kesyirikan,
358

 bertaqwalah kalian kepada-Nya dengan 

meninggalkan hal-hal yang diharamkannya serta menjauhi perbuatan-

perbuatan dosa, dan taatilah aku dengan mengerjakan apa yang aku 

perintahkan dan meninggalkan apa yang aku larang,
359

 karena aku adalah 

utusan Allah q untuk kalian.”
360

 

 

Mentaati Rasul utusan Allah q merupakan sebab yang menjadikan 

seorang masuk ke dalam Surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 אَل $ �َ �َ Xْ � �َ ;َ وَ  א��ِ  َل 'ْ ?ُ א رَ א �َ 'ْ אُ
 $ �َ �َ g �G َj  ِI �Y َ;  ْ�  َ4َ א
ْ  نَ 'ْ %ُ .ُ �ْ �َ  ْ� Qِ ;� 4ُ  !6 כُ 
� אBَ ِL &َ  �ْ ;َ وَ  g �G َjَ א
ْ  َ! .َ دَ  ْ� Gِ א&َ <َ 4َ  �ْ ;َ ْ  َ< َF ْ�  َ4 َ�$.  

 

”Setiap umatku akan masuk ke dalam Surga, kecuali yang enggan.” Para 

sahabat bertanya, ”Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan 

(tersebut)?” Rasulullah a menjawab, ”Barangsiapa yang taat kepadaku 

(maka) ia akan masuk ke dalam Surga dan barangsiapa yang durhaka 

kepadaku maka sesungguhnya itulah orang yang enggan (masuk ke dalam 

Surga).”
361

 

 

 

 

                                                 
358

 Taisirul Karimir Rahman, 888. 
359

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/424. 
360

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/129. 
361

 HR. Bukhari Juz 6 : 6851. 
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ُכْ� ;ِّ َ 	ْ9ِ:ْ�َ ْ'Lُ6 ْ� ُذ; !ٍCََ4 $
َIِ �ُْכ	ْ ِ Iَِذא Cَ ِ�ُכْ� َوُ�َ{ّ.ِ $ Iِن� Cََ4َ! א�� h��َK َء

 'ْ
َ 	ُ �.}َ�ُ Yَ ْ'�ُ%َ1ْ�َ �ْQُGْنَ ُכ ∩⊆∪   

“Niscaya (Allah q) akan mengampuni dosa-dosa kalian 

dan menangguhkan untuk kalian sampai waktu yang ditentukan. 

Sesungguhnya ketetapan Allah (q) apabila telah datang 

tidak dapat ditangguhkan, jika kalian mengetahui(nya).” 

  

Maknanya adalah; niscaya Allah q akan mengampuni dosa-dosa 

kalian dan memanjangkan usia kalian sampai waktu yang ditentukan.
362

 

Sesungguhnya kematian apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, jika 

kalian mengetahuinya maka kalian akan beriman kepada-Nya.
363

 

 

 

 َ� �ِْLّIِ ِאَل َرّب  � ∪∋∩ PَLَאًرאَ
3ً�ْ و�  َدَ&ْ'ُت َ�ْ'ِ;ْ

”(Nuh j) berkata, “Wahai Rabb-ku 

sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang.” 

 

Maknanya adalah; Nuh j berkata, “Wahai Rabb-ku sesungguhnya 

aku telah menyeru kaumku untuk beriman kepada-Mu dan mentaati-Mu
364

 

malam dan siang terus-menerus tanpa mengenal waktu.
365

  

 

 

� Kَ>َ%ْ� 0ِ�َْدُ)ْ� ُد&َ ْtِ אًرא	َ<ِ �YIِ ∩∉∪  

”Seruanku tersebut hanyalah menambah mereka lari.” 

 

Maknanya adalah; seruanku tersebut hanyalah menambah mereka lari 

dari keimanan dan kebenaran.
366

 

 

                                                 
362

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
363

 Tafsirul Jalalain, 570. 
364

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
365

 Tafsirul Jalalain, 570. 
366

 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 976. 
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 �ِْLّIِ1َُ%'ْ  َوCَ �ْPُ
َ 	َ9ِ:ْQَ
ِ �ْPُُ�'ْ&َُכ%�َ�א َدT  �ْ<ِ �ْPُ1َ�ِ4ََ[א  ْ�PِLَِذאT 

وْ   ∪∠∩ א َوאْ?Qَْכَ�ُ	وא אْ?Qِْכَ�אًرאَوאْ?Nَ:ْQَْ'א Dَِ�אPُ�َْ� َو4ََ[	6

”Sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada keimanan) 

agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari 

ke dalam telinga mereka dan menutupkan baju (ke muka mereka), 

mereka tetap (dalam kekufuran) dan sangat menyombongkan diri.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka 

kepada keimanan agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan 

jari ke dalam telinga mereka agar mereka tidak mendengar seruan dakwahku 

dan menutupkan baju ke muka mereka agar mereka tidak melihatku, mereka 

tetap dalam kekufuran mereka dan sangat menyombongkan diri dari 

beriman kepada-Mu.
367

 

 

 

 �ِْLّIِ ��ُD אًرאPَCِ �ْPُُ�'ْ&ََد ∩∇∪ 

”Sesungguhnya aku telah menyeru mereka secara terang-terangan.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya aku telah menyeru mereka secara 

terang-terangan di tengah-tengah manusia.
368

 

 

 

 �ِْLّIِ ��ُD  �ْPُ
َ kُGْ%َ&َْ4אًرא	َ?ْIِ �ْPُ
 ∪∩ َو4َْ?َ	ْرُت َ

”Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka (lagi) 

secara terang-terangan dan dengan diam-diam.” 

 

Nabi Nuh j menggunakan cara dakwah yang beragam, baik itu 

secara terang-terangan maupun diam-diam dengan tujuan agar dakwahnya 

dapat diterima oleh kaumnya.
369

 

 

 

                                                 
367

 Tafsirul Baghawi, 4/475. 
368

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/425. 
369

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/425. 
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אًرאَ>kُ%ْFُ אْ?Qَْ:9ُِ	وْ  �9fَ َכאَن ُ̀ �LIِ �ْא َر��ُכ ∩⊇⊃∪ 

”Aku katakan (kepada mereka), “Mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, 

sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.” 

 

Maknanya adalah; aku katakan kepada mereka, “Mohonlah ampunan 

kepada Rabb kalian terhadap dosa-dosa kalian yang telah lalu dengan 

mengikhlaskan niat taubat kalian,
370

 sesungguhnya Dia adalah Dzat Yang 

Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat dan memohon 

ampunan.
371

 

 

 

 َ� ��
 ∪⊆⊆∩ َرאًرא�ْ َء َ&َ%ْ�ُכْ� ;ِّ �Kُْ	ِ?ِ! א

”Niscaya Dia akan mengirimkan hujan (dari) langit yang lebat 

kepada kalian.” 

 

Maknanya adalah; niscaya Dia akan mengirimkan hujan dari langit 

yang lebat kepada kalian yang akan mengairi lembah-lembah, dataran-

dataran, tanah, dan manusia.
372

 

 

 


� �Gِ�َْ ُ�ْ�ِ�ْدُכْ� X�َِْ;َ'אٍل و� وَ  !ْ1َgْ�َאٍت و� َ� َو�GCَ �ُْכ �
 !ْ1َgْ�َאًرאPَLَْ4 �ُْכ ∩⊇⊄∪ 

”Memperbanyak harta dan anak-anak kalian, 

dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kalian.” 

 

Maknanya adalah; memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan 

mengadakan kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan dan sungai-

sungai di dalamnya yang darinya kalian dapat memberi minum untuk 

ternak-ternak kalian.
373
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Ketika itu kaum Nabi Nuh j mengalami kekeringan, karena lama 

tidak turun hujan.
374

 Berkata Muqatil 5; 

 

 َ
ُ  Rُ �ْ  �َ 3ً �ْ 'ِ א <َ אLً ;َ א زَ �ً 'ْ א Lُ 'ْ ُ� �� א כَ ��   אمُ �َ رْ F َ�  َ4َ &ْ 4َ ، وَ 	َ Aَ �َ א
ْ  �ُ G ُPْ &َ  א��
 ِL �َ ِtא ِP ْ�  َ4 ْ1ِ �َ ر ْ� َ�  ?َ َG ًj 

“Ketika mereka mendustakan Nabi Nuh j dalam waktu yang lama, 

(maka) Allah q menahan hujan bagi mereka dan menjadikan mandul rahim 

para wanita-wanita mereka selama empat puluh tahun.”
375

 

 

Istighfar merupakan sebab terbesar diturunkannya hujan dan 

dikeluarkannya rizki. Berkata Syaikh Muhammad Sulaiman ‘Abdullah Al-

Asyqar 5; 

 

 َ9:ْQِ?ْ אَر ِ;ْ� uَ&َْ4ِ� 4َْ?َ�אِب אْ
A�ََِ	 َوِ>ْ� َ)ِ�ِه אjِ�َ�ْ َدِ
ْ�ٌ! َ&َ%$ 4َن� אْ�ِ
َْرَزאِق  ْ̂   .َوBُ�ُْ'ِل Lَْ4َ'אِع א

“Di dalam ayat ini (terdapat) dalil bahwa istighfar merupakan sebab terbesar 

diturunkannya hujan dan dikeluarkannya berbagai rizki.”
376

 

 

Ibnu Shabih 5 pernah bercerita; 


َ C !ٌ  ِIُ א رَ כَ َ�  ْ

َ Iِ  	ُ א T.َ כَ َ� وَ . א��َ  	ُ Q ْ: ِ9َ ْ? אِ : ُ̀ 
َ  אَل j  َ< َFَ �َ وْ �ُ gَ א
ْ  �ِ َ� 8َ $ א ْ� ِ̀ 
 ْ

َ  אَل �َ وَ . א��َ  	ُ Q ْ: ِ9َ ْ? אِ : ُ̀ 
َ  אَل   َ< َF	F َْ 9َ א ُ̀  َ.T ُ	 . ُْ �َ  نْ 4َ  א��َ  عُ دْ א	زُ  َ� ِG � ،א�ً 
َ وَ  ْ
 َ< َF אَل  َ

َ א Iِ כَ َ� وَ . א��َ  	ُ Q ْ: ِ9َ ْ? אِ : ُ̀  ْ� ِ̀  َ.T ُ	  َC َ9 אَف  ُ� �ْ َQ ِLא ِ̀،  َ< َF אَل  َ
 	ُ Q ْ: ِ9َ ْ? אِ : ُ̀ 

$ א
َ 1َ �َ  א��َ  ن� Iِ  ،אHً �ْ َ�  ْي �ِ kُ  ِ; ْ�  ِ& ْG %ْ א �ُ ;َ : אَل Fَ ؟ >َ َכ 
ِ ذَ  ْ� >ِ  ُ̀ א 
َ F ْ% َGُ >َ . א��َ 
 َ� ُF ْ' ُل  ِ< �אًرאْ?Qَْ:9ُِ	وْ אِ [: ]حٍ 'ْ Lُ [ ةِ رَ 'ْ ?ُ  ْ �9fَ َכאَن ُ̀ �LIِ �ْא َر��ُכ.  !ِ?ِ	ُْ�

 َ� ��

� �Gِ�َْ َوُ�ْ�ِ�ْدُכْ� X�َِْ;َ'אٍل و� . ْ�َرאًرאَ%ْ�ُכْ� ;ِّ َء &َ Kא !ْ1َgْ�َאٍت َ� َو�GCَ �ُْכ

� و�  !ْ1َgْ�َאًرאPَLَْ4 �ُْכ[.  
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“Seorang laki-laki mengeluhkan kepada Al-Hasan (Al-Bashri) 5 tentang 

paceklik (yang melanda kampungnya), maka Al-Hasan 5 berkata 

kepadanya, “Mohon ampunlah kepada Allah q.” Kemudian ada orang lain 

yang mengatakan kepada Al-Hasan 5, “Berdoalah kepada Allah q agar 

aku dikaruniai anak,” maka Al-Hasan 5 berkata kepadanya, “Mohon 

ampunlah kepada Allah q.” Lalu ada orang yang mengeluhkan kepadanya 

(tentang)  kebunnya yang mengalami kekeringan, maka Al-Hasan 5 

berkata kepadanya, “Mohon ampunlah kepada Allah q.” Kemudian kami 

menanyakan kepada Al-Hasan 5 (alasan jawaban) tersebut, maka Al-

Hasan 5 berkata, “Aku tidak mengatakan sesuatu dari diriku. 

Sesungguhnya Allah q berfirman di dalam Surat Nuh, “Mohonlah 

ampunan kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha 

Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan (dari) langit yang lebat 

kepada kalian. Memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan 

mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kalian.”
377

 

 

Oleh karena itu seorang muslim hendaknya memperbanyak istighfar 

kepada Allah q sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah a, 

Rasulullah a bersabda; 

 ِI ِLّ �ْ  َ َ̂ ?ْ َQ ْ: ِ9 ُ	  َ��א  ِ< ْ
 .ةٍ 	� ;َ  jُ אtَ ;ِ  مِ 'ْ �َ � א

 

“Sesungguhnya aku benar-benar beristighfar (memohon ampunan kepada 

Allah q) dalam sehari (sebanyak) seratus kali.”
378

 

 

 

 ْ'Cُ	ْ�َ Yَ �ُْכ
ِ َوَ�אًرאَ;א َ  ∪⊇⊆∩ אَوَ�ْ� َ.َ%Fَُכْ� 4َْ<َ'אرً  ∪⊃⊆∩ َن ِ��

”Mengapa kalian tidak percaya terhadap kebesaran Allah (q)? 

Padahal sesungguhnya Dia telah menciptakan kalian 

dalam beberapa tingkatan kejadian.” 

 

Maknanya adalah; mengapa kalian tidak percaya terhadap kebesaran 

Allah q? Padahal sesungguhnya Dia telah menciptakan kalian dalam 

beberapa tingkatan kejadian, yaitu; dari air mani, lalu menjadi segumpal 

darah, lalu menjadi segumpal daging, hingga menjadi manusia yang 

sempurna bentuknya.
379
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ُ َ?ْ�َ@ َ?َ�אَوאٍت ِ<َ�אً�א 
ْ� َ�َ	ْوא َכaَ�ْ َ.َ%َ- א��ََ4 ∩⊇∈∪ 

”Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah (q) telah menciptakan 

tujuh langit yang bertingkat-tingkat?” 

 

Maknanya adalah; tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah 

q telah menciptakan tujuh langit yang bertingkat-tingkat sebagian di atas 

sebagian yang lainnya?
380

 

 

 

 ْ�<ِ 	َ�َFَ
Rَ�ْ ِ?َ	אCًאًرא و� Lُ ��Pِ'ْ َو1َCََ! אْ �N
 ∪∌⊆∩ 1َCََ! א

”(Allah q) menciptakan pada (langit tersebut) bulan sebagai cahaya 

dan menjadikan matahari sebagai pelita.” 

 

Maknanya adalah; Allah q menciptakan pada langit dunia bulan 

sebagai cahaya untuk menyinari bumi yang tidak mengandung panas dan 

menjadikan matahari sebagai pelita untuk penduduk bumi dalam 

menjalankan kehidupan, yang padanya mengandung panas dan cahaya.
381

 

 

 

ُ Qَ�َLَْ4ُכْ� ;ِّ  َْرِض Lََ�אً�אَوא�� ْ̂  ∪∠⊆∩ َ� א

”Allah (q) yang telah menumbuhkan kalian dari tanah 

dengan sebaik-baiknya.” 

 

Maknanya adalah; Allah q yang telah menciptakan bapak kalian 

Adam j dari tanah dengan sebaik-baiknya, sedangkan kalian berada di 

dalam tulang sulbinya.
382
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 ْ�1ُِ� ��ُD ْ�<ِ �ُْ�ُכ ِI �ُْכCُ	ِ_ْ�ُא َوPَאCًא	َ.ْ ∩⊇∇∪ 

”Kemudian Dia mengembalikan kalian ke dalam (tanah) dan mengeluarkan 

kalian (darinya pada Hari Kiamat) dengan sebenar-benarnya.” 

 

Maknanya adalah; kemudian Dia mengembalikan kalian ke dalam 

tanah jika kalian telah meninggal dunia dan mengeluarkan kalian darinya 

pada Hari Kiamat dengan sebenar-benarnya, sebagaimana Dia telah 

menciptakan kalian pertama kali.
383

 

 

 

َْرَض ِ�َ�אً<א ْ̂ 
ُכُ� אَ !َ1َCَ ُ  ∪⊆∩ َوא��

”Dan Allah (q) telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan.” 

 

Maknanya adalah; dan Allah q telah menjadikan bumi untuk kalian 

sebagai hamparan yang layak untuk dihuni.
384

 

 

 

 ∪⊂⊅∩ א ِ;PَGْא ُ?gَ<ِ 3ً�ُאCًאِ
Qَْ�ُ%ُכ'ْ 

”Agar kalian dapat menempuh jalan-jalan yang luas di bumi tersebut.” 

 

Maknanya adalah; agar kalian dapat menempuh jalan-jalan yang luas 

di bumi tersebut untuk melakukan perjalanan kemana saja yang kalian 

kehendaki ke penjuru dan belahannya.
385
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 ْ'Lُ ٌح ر� َ�אَل �ْLِ'ْBَ&َ �ْPُ�LIِ َِوא��1ُ�َ'ْ  ّب �
ُ̀ َوَوَ
ُ�هُ א َ;ْ�  
  ْ� 0ِ�َْدُه َ;אُ

 ∪⊆⊅∩ �YIِ َ.َ�אًرא

”Nuh (j) berkata, ”Wahai Rabb-ku, sesungguhnya mereka telah 

mendurhakaiku dan mereka telah mengikuti orang-orang yang harta dan 

anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka.” 

 

Maknanya adalah; Nuh j berkata ketika nasihat dan peringatannya 

tidak berpengaruh kepada mereka, ”Wahai Rabb-ku, sesungguhnya mereka 

telah mendurhakaiku terhadap apa yang aku perintahkan kepada mereka dan 

mereka telah mengikuti para pemimpin dan pembesar yang harta dan 

anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian dan kebinasaan 

belaka.”
386

 

 

 

אًرאَوَ;َכُ	وْ   ∪⊅⊅∩ א َ;ْכً	א ُכ��

”Mereka telah melakukan tipu daya yang sangat besar.” 

 

Maknanya adalah; para pemimpin mereka telah melakukan tipu daya 

yang sangat besar dengan mendustakan Nabi Nuh j dan menyakitinya 

serta menyakiti para pengikut Nabi Nuh j.
387

 

 

 

 ْ'
א و� َوَ�אُ hَ�َ�ُرن� َود Yَُכْ� َوQَPَ
ِT َ�َ�ُرن� Yَ אً&א و� א'َ?ُ Yَ ْ':ُ�َ Yَ ْ'1ُ�ََق َث َو

 ∪⊃⊅∩ َوLَْ�ً	א

”Mereka berkata, ”Janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian dan 

jangan pula kalian meninggalkan (penyembahan kepada) wadd, suwa’, 

yaghuts, ya’uq, dan nasr.” 
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Maknanya adalah; para pemimpin mereka berkata kepada para 

pengikutnya,
388

 ”Janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian dan 

jangan pula kalian meninggalkan penyembahan kepada wadd, suwa’, 

yaghuts, ya’uq, dan nasr.” Itu adalah nama-nama berhala mereka.
389

 

 

Kelima nama berhala tersebut dahulunya adalah nama-nama orang 

shalih di kalangan kaum Nabi Nuh. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas p, ia 

berkata; 

 

َ  ِت אرَ َ[  ْ̂  kْ אLَ כَ  د� א وَ ;� 4َ  �ٍ 1ْ �َ  ِب 	َ 1َ � א
ْ >ِ  حٍ 'ْ Lُ  مِ 'ْ �َ  ْ� >ِ  kْ אLَ כَ  ْ� Qِ א
�  אنُ Dَ وْ א
 ِ

ِ  kْ אLَ כَ  אعٌ 'َ א ?ُ ;� 4َ وَ  لِ �َ g ْGَ א
ْ  jِ ;َ وْ �َ �ِ  Eٍ %ْ כَ  ُP َ� ْ� ٍ!  َכَ >َ  ُث 'ْ :ُ א �َ ;� 4َ و َLא kْ 
 ِ

ِ  �� Dُ  אدٍ 	َ �ُ  َ� ِG �ْ  ُf ِA ْ� aٍ  ِ� ْ

ِ  kْ אLَ כَ >َ  ُق 'ْ 1ُ א �َ ;� 4َ وَ  G َ�  ?َ َ� ٍXْ &ِ  ِف 	ْ gِ א َP ْ� َ� َאن 
 �ْ ;ِ  �َ �ْ 8ِ א
ِ َ[  אلِ Cَ رِ  אءُ �َ ْ? 4َ  عِ 3َ כَ ي א
ْ ذِ  لِ ِ�  	ٍ �َ �ْ 8ِ 
ِ  kْ אLَ כَ >َ  	ٌ ْ� א Lَ ;� 4َ وَ 

َ Iِ  אنُ Aَ �ْ $ א
�N �َ وْ א 4َ 'ْ כُ %َ א )َ �� %َ >َ  حٍ 'ْ Lُ  مِ 'ْ �َ  َ� $ ْ' ِ; ِP ْ�  َ4 ْن  َLא Bَ ُ� ْ' ِI א َ
 $
 َ; َg ِ
 �ْ %َ א >َ 'ْ %ُ P ْ�  َ< ْ9 َ1ِ אX ?ْ َ� ِtَ א �ِ )َ 'ْ �6 َ? א وَ א�ً L Bَْ 4َ  نَ 'ْ �ُ %ِ gْ �َ  א'ْ אLُ כَ  ْ� Qِ א
�  �ُ Pِ ِ� א
 �ُ ْ1 َ� ُ�  َ� �Q ِI $ َوْ 4ُ  َכ %َ א )َ ذ َ
 ِH وَ  َכ �ُ ْG �َ ُ�  ْ
 .ْت �َ �ِ &ُ  �ُ %ْ 1ِ א

 

“Berhala-berhala yang ada pada kaum Nabi Nuh, kemudian menjadi berhala 

yang disembah oleh bangsa Arab. Wadd disembah oleh Bani Kalb yang 

terletak di Daumatul Jandal. Suwa’ disembah oleh Bani Hudzail. Yaghuts 

disembah oleh Bani Murad, kemudian Bani Ghathfan di Al-Jirf di negeri 

Saba’. Ya’uq disembah oleh Bani Hamdan. Dan nasr disembah oleh Bani 

Himyar, keluarga Dzul Kala’. (Nama-nama berhala tersebut adalah) nama-

nama orang shalih di kalangan kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal 

dunia, setan membisikkan kepada para pengikut (orang shalih tersebut) agar 

membuat berhala-berhala pada bekas tempat duduk mereka yang dahulu 

mereka biasa duduk (disana). Lalu namailah (berhala-berhala) tersebut 

dengan nama-nama mereka. Maka para pengikutnya (tersebut) 

melakukannya, namun (ketika itu berhala tersebut) tidak disembah. Hingga 

ketika para pengikut pada generasi tersebut telah meninggal dunia dan 

hilangnya ilmu, (maka berhala-berhala tersebut) disembah.”
390
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 ∪⊇⊅∩ َ� Yً3َ\َ �YIِ ً	א َوYَ 0ِ�َِد א
�uאِ
ِ��ْ א َכ�qِْ َوَ�ْ� 4ََ\6%'ْ 

”Dan sungguh mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), janganlah 

Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zhalim selain kesesatan.” 

 

Maknanya adalah; dan sungguh mereka telah menyesatkan 

kebanyakan manusia dengan sebab berhala-berhala tersebut,
391

 janganlah 

Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zhalim itu selain kesesatan dan 

semakin jauh dari kebenaran.
392

 

 

 

 ْ�Aِ.َ א ��;ِ ْ'�ُ	ِfُْ4 �ْPِ�ِאHَ ْ'%ُ.ُِْدX<َ ُ�وْ אgِ�َ �ْ%َ<َ אًرאLَ א א ِّ; �ْPُ
ِ ْ� ُدوْ َ ِن א��

 ∪∋⊅∩ BَLَْ4אًرא

”Disebabkan karena kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan 

lalu dimasukkan ke dalam Neraka, maka mereka tidak mendapatkan 

penolong selain Allah q.” 

 

Maknanya adalah; disebabkan karena dosa-dosa, kekufuran, dan 

pembangkangan mereka, mereka ditenggelamkan oleh banjir besar lalu 

dimasukkan ke dalam Neraka yang menyala-nyala dan berkobar-kobar, 

maka mereka tidak mendapatkan penolong yang dapat melindungi dan 

menyelamatkan mereka dari siksa Allah q.
393

 

 

 

َْرِض ِ;َ� אْ
َכאِ>ِ	�ْ ٌح ر� Lُ'ْ  َوَ�אَل  ْ̂  ∪∌⊅∩ َ� َد��אًرאّبِ Yَ َ�َ�ْر َ&َ%$ א

”Nuh (j) berkata, “Wahai Rabb-ku, janganlah Engkau biarkan 

(seorang pun) dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.” 

 

Maknanya adalah; Nuh j berkata, “Wahai Rabb-ku, janganlah 

Engkau biarkan tersisa seorang pun dari orang-orang kafir itu tetap hidup di 

atas muka bumi.”
394
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 ْ'6%eُِ� �ْ(ُْن َ�َ�ْرIِ َכ�LIِ ُْ�و%ِ�َ Yَא ِ&َ�אَدَכ َوT אًرא  ∪∠⊅∩ �YIِ َ>אCًِ	א َכ�9

”Sesungguhnya jika Engkau membiarkan mereka, niscaya mereka 

akan menyesatkan hamba-hamba-Mu dan mereka tidak akan melahirkan 

kecuali (anak-anak) yang berbuat maksiat dan sangat kufur.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya jika Engkau membiarkan mereka, 

niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu yang Engkau ciptakan 

sesudah mereka dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang 

berbuat maksiat dan sangat kufur.
395

 

 

 

 �ْ
ِ 	ْ9ِfْא و�  َرّبِ אGً;ِ}ْ;ُ �َQِ�ْ�َ !َ.ََد �ْ�َ
َ� َوאْ
ُ�ْ{ِ;Gَאِت ِ
ْ%ُ�ْ{ِ;�Gِْ َوِ
َ'אِ
َ�ي� َوِ

 ْ��ِ
 ∪∇⊅∩ َ� �YIِ َ�َ�אًرאَوYَ 0ِ�َِد א
�uאِ

”Wahai Rabb-ku, ampunilah aku, kedua orang tuaku, orang-orang yang 

masuk ke rumahku (dalam keadaan) beriman, dan semua orang-orang yang 

beriman baik laki-laki maupun perempuan. Dan janganlah Engkau 

tambahkan untuk orang-orang yang zhalim itu selain kebinasaan.” 

 

Maknanya adalah; wahai Rabb-ku, ampunilah aku, kedua orang tuaku 

yang mukmin yaitu Lamka bin Mattusyilakh dan Samha’ binti Anusy, orang 

yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan semua orang-orang 

yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Dan janganlah Engkau 

tambahkan untuk orang-orang yang zhalim itu selain kebinasaan dan 

kehancuran.
396
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122

Allah q mengabulkan doa Nabi Nuh j dengan dibinasakan kaum 

yang menentangnya.
397

 Allah q berfirman; 

 

 ْ'Lُِب َو	َכْ
ُ̀ ِ;َ� אْ Gَ�ْאُه َو4َْ)َ% �gGَ<َ ُ̀ 
ً�א Iِْذ Lَאَدى ِ;ْ� َ�ْ�ُ! َ>אْ?Gَ�ْgَQَא َ
 ْ�uِ1َ
  .�ِ אْ

 

“Dan Nabi Nuh j sebelum itu, ketika ia berdoa maka Kami kabulkan 

doanya, lalu Kami selamatkan ia dan keluarganya dari bencana yang 

besar.”
398

 

 

Setiap Nabi memiliki doa yang mustajab dan doa Rasulullah a yang 

mustajab ditunda untuk dijadikan sebagai Syafa’atul ‘Uzhma (syafa’at yang 

agung) pada Hari Kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 


ُכّ!ِ ِ  ِ�Lَ ٍ�� َدْ&َ'�ِ  Qَ.َْ4ِ��َ  4َنْ  �ُ َو4ُِر�ْ  Pَ�ِא، َ�ْ�ُ&'ْ  َدْ&َ'ةٌ  ّْ  ًj&َ9َא�َ  ُ ِ̂ ِQ �; �ْ  ِ<� 
 .ِ.َ	ةِ אْ� 

 

“Setiap Nabi memiliki doa (mustajab) yang ia berdoa dengannya. Dan aku 

ingin menunda doaku (yang mustajab) sebagai syafa’at (yang agung)  untuk 

umatku di akhirat.”
399

 

 

 

 

 

***** 
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æ§a@òŠí� 

 

 

SURAT AL-JIN 
[Jin] 

Surat Ke-72 : 28 Ayat 
(Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Al-A’raf) 

 

 

 ِ��ْ�ِ  ْ� �	
ِ א  א��� ِ��ْ�ِ �	
 ِ� א

   

ُ̀ אْ?9َLَ @َ�َQٌَ	 ;ِّ ُ�ْ! 4ُوْ  �Lَ4 ��
َIِ �َ�ِ ُ
 �LIِא َ?Gَ1ْ�ِא ُ�ْ	LًTא َ&gًَ�א T'ْ َ� אْ
Fَ<َ ِ�ّgِא

Pْ�َ  َGِ�ْي  ∪⊆∩ ِ̀ َوَ
ْ� NْLُِ	َכ ِ�َ	ّ�ِ ْ�ِ� َ>�G;َKא ِ� 6	

$ אَIِK 4ََ�ً�א ∩⊄∪  $
ُ̀ 1َ�َאَ �Lَ4َو

ُ̀ َכאَن Yَ ∩⊂∪  ْ'Fُ�َ َوَ
ً�א6�Cَ َرGَِ�ّא َ;א א��َ_َ� َ[אjً�َ�ِ و�  �Lَ4א َ&َ%$ ُل َ?�9ِْ َوGَPُ

ِ َ�AًAَא ِ َכِ�ً�אْ� Fُ�َ'ْ َو�Lَ4א �GGَvَא 4َْن 
�  ∪⊇∩ א�� RُLْ َوאْ
6�gِ َ&َ%$ א��  َل אْ�ِ

ُ̀ َכאَن ِرCَאٌل ;ِّ  ∪∋∩ �Lَ41ُ�َ'ْ َو RِLْ ُ)ْ� َ� אْ
gِّ�ِ َ>0َאُدوْ َن ِ�ِ	Cَאٍل ;ِّ ُذوْ َ� אْ�ِ

ُ ْ� �� א َכَ�א QُGْGَvَْ� 4َْن 
� َو6Gvَ �ْPُ�Lَ4'ْ  ∪∌∩ َرَ)Fًא َو�Lَ4א  ∪∠∩  4ََ�ً�א1َ�َْ� א��

 َ� ��

Gَ�ْ�َא אَK ْ��ِ�َ א?ً	َ�َ kْHَ%ِ;ُ אَ)אLَ�ْCَ'َ<َ ً�אً�א و� َءPُ�ُ ∩∇∪  א�Gא ُכ�Lَ4َو

 �� �ْ�َ<َ @ِ�ْ ��%
ُ̀ ِ�Pَאً�א ر� PَGْ;ِ �ُ1ُFْLَא َ;Fَאِ&َ� ِ 
َ �ْgِ�َ אْ�َن @ِ�ِQَ�ًْ�א]َ ∩∪ 
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َْرِض 4َْم 4ََرאَد Pِ�ِْ� َر�Pُ6ْ� َرَ�ً�א �َ 4ََ�	� 4ُِر�ْ  َو�Lَ4א Lَ Yَْ�ِرْي  ْ̂ � א<ِ �ْ�َ�ِ ∩⊇⊃∪ 

 ْ'8ُ
אِ �B
َو�Lَ4א �GGَvَא 4َْن  ∪⊆⊆∩ tَِ- ِ�َ�ًدאTَن َذِ
َכ ُכ�Gא َ<	َ َن َوِ;�Gא ُدوْ َو�Lَ4א ِ;�Gא א

 �
 6L �ْ 6L �ْ
َْرِض َوَ ْ̂ � א<ِ َ א َ?Gَ1ْ�ِא אْ
Pَُ�ى َو�Lَ4א َ
��  ∪⊅⊆∩ 0َgِ1ُْه َ)َ	ً�א0َgِ1ْ א��

 6� �ْ�َ<َ ِ̀ ِ̀ َ>3َ َ�َ_אُف َ�ْ_ً�א و� �G;َTא ِ� َو�Lَ4א ِ;�Gא  ∪⊃⊆∩ Yَ َرَ)Fًאْ{ِ;ْ� ِ�َ	ّ�ِ

 ْ'�ُ%ِ�ْ�ُ
ْوא َرَ�ً�אَن َوِ;�Gא אْ
Fَאِ?Aُ'ْ אْ א  ∪⊇⊆∩ َن َ>َ�ْ� X<َ �َ%َ?َْ4ُوَ
Hَِכ 8َ�َ	� َو4َ;�

 ْ'Aُ?ِאFَ
jِFَ א َ&َ%$ א
�Aِ	�ْ َو4َ
�ِ' אْ?FَQَאُ;'ْ  ∪∋⊆∩ Aَ�ًَ�א א ِ
��GPَgََ َن َ>َכאLُ'ْ אْ

َْ?Gَ�ْFَאُ)ْ� ;�  َ̂Kَ�ً�אfَ ًء ∩⊇∉∪  ْ�<ِ �ْPُGَQِ9ْGَ
ِ̀ ِ̀ َوَ;ْ� �6 ِ 1ِْ	ْض َ&ْ� ِذْכِ	 َرّ�ِ

ُ̀ َ&َ�אً�א َ[1ًَ�א ِ َ>3َ َ�ْ�ُ&'ْ  ∪∠⊆∩ َ�ْ�ُ%ْכ ��ِ �َCَِ�َ�א
ِ 4ََ�ً�אَو4َن� אْ  א َ;َ@ א��

∩⊇∇∪  ْ'&ُ�ْ�َ ِ א َ�אَم َ&ْ�ُ� א�� ��
َ ُ̀ �Lَ4א َ�ُכ'ْ ُه َכאُدوْ َو ْ'Lَُ�ً�א
ِ ِ̀ ُ�ْ!  ∪⊆∩ َن َ&َ%ْ�

 َ��LIِK  ْ'&ُ4َْد  �ِ̀ 4ََ�ً�א َوَ�  َرّ�ِْ �  ∪⊂⊅∩ 4ُْ�ِ	ُכ ِ�ِْLّIِ !ْ�ُ  �َ  א h	\َ �ُْכ
4َْ;ِ%ُכ َ

�  ∪⊆⊅∩ Yَ َرَ�ً�אو� ِْLّIِ !ْ�ُ  6� �ْ
َ ْ�gِ �ْLِ	َ  َ�;ِ  4ََ�ٌ� و� ِ ِ̀ א�� Lُِدو �ْ;ِ �َCَِ4 �ْ
َ

ِ̀ َوَ;ْ� �� fً3َ�َ �YIِא ;ِّ  ∪⊅⊅∩ ُ;ْ%8َQًَ�א �ِYََوِرَ?א ِ َ َوَرُ?'ْ َ� א�� ُ̀ َ>cِن� pِ1ْ א�� 
َ

 ْ��ِ
ُ̀ Lَאَر �GPَCََ� َ.אِ 
َ ْ�<ِ �َ َPK َذא َر4َْوא َ;א ُ�'ْ  ∪⊃⊅∩ 4ََ�ً�אIِ $�Q�َ َْن َ&ُ�و



  

125

א ِ�ََ4 �; Eٌ	�Iِ !ْ�ُ  ْْن 4َْدِرْي  ∪⊇⊅∩ 4ََ�!6 َ&َ�ًدאَن َ;ْ� Lَ aُ1َ\َْ4אِ[ً	א و� َ>%َ1ْ�َ�َُ�'ْ 

ُ̀ َرّ�ِْ� َ&ُ�وْ ُ�'ْ  
َ !ُ1َgْ�َ 4ََ;ً�א َن 4َْم ∩⊄∈∪  ِ̀ �ِ�ْfَ $%َ&َ 	ُPِuْ�ُ 3َ<َ Eِ�ْ:َ
َ&אِ
ُ� אْ

ُ̀ َ�ْ�ُ%ُכ ;ِ ُ?'ْ �YIِ َ;ِ� אْرeَ�َ$ ِ;ْ� ر�  ∪∌⊅∩ 4ََ�ً�א �Lcِ<َ َوِ;ْ� ٍل ِ̀ �ْ�َ�َ �ِ�ْ�َ �ْ

ِ̀ َرَ[ً�א א ِرَ?אYَِت َرPِِ�ّْ� َو4ََ�אَط ِ�َ�א ِ
1ْ�ََ%َ� 4َْن َ�ْ� %َ�َْ4ُ:'ْ  ∪∠⊅∩ َ.9ِ%ْ


Pِ�ْ�َْ� َوBَ�َْ4$ ُכ!� َ�ْ�ٍء َ&َ�ًدאَ ∩⊄∇∪ 

 

 

 

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Katakanlah, “Telah diwahyukan kepadamu bahwa sekumpulan jin 

telah mendengarkan (Al-Qur’an), lalu mereka berkata, ”Sesungguhnya 

kami telah mendengarkan Al-Qur’an yang menakjubkan.” (2) (Yang) 

memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. 

Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan 

Rabb kami. (3) Sesungguhnya Maha Tinggi kebesaran Rabb kami, Dia tidak 

beristeri dan tidak (pula) beranak. (4) Sesungguhnya orang yang kurang 

akal di antara kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas 

terhadap Allah (q). (5) Sesungguhnya kami menyangka bahwa manusia 

dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap 

Allah (q). (6) Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara 

manusia meminta perlindungan
 
kepada beberapa laki-laki di antara jin, 

maka itu menambah dosa dan kesalahan bagi mereka. (7) Sesungguhnya 

mereka (para jin) menyangka sebagaimana persangkaan kalian (orang-

orang kafir), bahwa Allah (q) sekali-kali tidak akan membangkitkan 

seorang pun. (8) Sesungguhnya kami telah mencoba untuk mengetahui 

(rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang 

kuat dan panah-panah api. (9) Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki 

beberapa tempat (di langit) untuk mendengarkan (berita). Tetapi sekarang 
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barangsiapa yang (mencoba) mendengarkan (berita) tentu akan menjumpai 

panah api yang mengintai (untuk membakarnya). (10) Sesungguhnya kami 

tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan tersebut) apakah keburukan 

yang dikehendaki bagi orang-orang yang berada di bumi ataukah Rabb 

mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. (11) Sesungguhnya di antara 

kami ada yang shalih dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian. 

Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. (12) Sesungguhnya kami 

mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri (dari 

kekuasaan) Allah (q) di muka bumi dan sekali-kali tidak (pula) dapat 

melepaskan diri dengan lari (dari)-Nya. (13) Sesungguhnya kami ketika 

mendengarkan petunjuk (Al-Qur’an), (maka) kami beriman kepadanya. 

Barangsiapa yang beriman kepada Rabb-nya, maka ia tidak takut (akan 

ada) pengurangan dan tidak berdosa. (14) Sesungguhnya di antara kami 

ada yang taat dan ada (pula) yang menyimpang (dari kebenaran). 

Barangsiapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan 

yang lurus. (15) Adapun yang menyimpang (dari kebenaran), maka mereka 

akan menjadi kayu bakar Neraka Jahannam. (16) Jika mereka tetap 

berjalan lurus di atas jalan (Islam), (maka) benar-benar Kami akan 

memberi minum kepada mereka (dengan) air yang banyak. (17) Untuk Kami 

uji mereka. Barangsiapa yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, niscaya 

akan dimasukkan-Nya ke dalam siksaan yang sangat berat. (18) 

Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah (q). Maka janganlah 

kalian menyembah seorang pun di dalamnya selain Allah (q). (19) 

Sesungguhnya ketika hamba Allah (yaitu; Rasulullah a) berdiri 

menyembah-Nya, hampir saja para jin tersebut berdesak-desakan 

mengerumuninya. (20) Katakanlah, “Sesungguhnya aku hanya menyembah 

Rabb-ku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya. (21) 

Katakanlah, ”Sesungguhnya aku tidak kuasa (untuk menolak) keburukan 

dan tidak (kuasa untuk mendatangkan) kebaikan kepada kalian. (22) 

Katakanlah, “Sesungguhnya sekali-kali tidak ada seorang pun yang dapat 

melindungiku dari (siksa) Allah (q) dan sekali-kali aku tidak akan 

mendapatkan tempat berlindung selain dari-Nya. (23) Tetapi (aku hanya) 

menyampaikan (peringatan) dari Allah (q) dan risalah-Nya. Barangsiapa 

yang mendurhakai Allah (q) dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya 

Neraka Jahannam mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. (24) Hingga 

apabila mereka telah melihat siksaan yang diancamkan kepada mereka, 

maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan 

lebih sedikit jumlahnya. (25) Katakanlah, ”Aku tidak mengetahui, apakah 

siksaan yang diancamkan kepada kalian tersebut sudah dekat ataukah 

Rabb-ku menjadikan waktu (kedatangannya) masih lama? (26) (Dia-lah) 

yang mengetahui perkara ghaib, Dia tidak memperlihatkan kepada seorang 

pun tentang yang ghaib. (27) Kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya, 
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maka sesungguhnya Dia mengadakan para (Malaikat) penjaga di depan 

dan di belakangnya. (28) Agar ia mengetahui, bahwa sesungguhnya (para 

Rasul) telah menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka, (ilmu-Nya) 

meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu 

satu persatu.”
400

 

 

Surat Al-Jin ini diturunkan berkenaan dengan para setan yang 

dihalangi untuk mencuri berita dari langit. Sebagai diriwayatkan dari Ibnu 

‘Abbas p, ia berkata; 

 

ُ %� َ[  א��ِ  لُ 'ْ ?ُ رَ  4َ 	َ א �َ ;َ   َ- %َ L َAْ אِ  �ْ T)ُ א رَ ;َ وَ  �ِّ gِ $ א
ْ %َ &َ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��
ُ %� َ[  א��ِ  لُ 'ْ ?ُ رَ  � >ِ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��ْ  َ> ِt9َ א ٍj  ِ; ْ�  َ4 ]ْ َ8 ِא;ِ &َ  ِ̀ א� ِ� ْ� َ�  ِI َ
 $
 kْ %َ ِ? رْ 4ُ وَ  אءِ �َ א
��  	ِ �َ .َ  �َ �ْ �َ وَ  �ِ �ْ א<ِ �َ א
�N  �َ �ْ �َ  َ! �ْ �ِ  �ْ �َ وَ  אظٍ כَ &ُ  ِق 'ْ ?ُ 
 َ& َ% ْ� ِP ُ�  6N

َ Iِ  �ُ �ْ א<ِ �َ א
 َC َ1 kِ  �N	P Eُ  َ< َُ א َ� $ ْ' ِ; ِP ْ�  َ< َF ُ
א 'ْ א
ُ �َ  �ْ כُ א 
َ א ;َ 'ْ א
 ِ� ْ� !َ  َ� ْ� َG َG َא و َ� ْ� َ�  َ. َ� ِ	  ��
 I �Yِ  אכَ א ذَ א ;َ 'ْ א
ُ �َ  P Eُُ א א
kْ  َ& َ% ْ� َG 6N %َ ِ? رْ 4ُ وَ  אءِ �َ א
 ِ; ْ�  �َ �َ  ِق אرِ Nَ א ;َ 'ْ ُ� 	ِ אْ\ >َ  َث �َ �َ  ءٍ ْ ْ̂ א �َ א )َ א ;َ وْ 	ُ uُ אLْ א >َ Pَ �ِ אرِ :َ ;َ وَ  ِض رْ א
 �
َ  ِق אرِ Nَ ;َ  نَ 'ْ ُ� 	ِ eْ א �َ 'ْ A َ% ْFَ אLْ >َ  אءِ �َ א
��  	ِ �َ .َ  �َ �ْ �َ א وَ G َGَ �ْ �َ  אَل �َ  ْي �ِ א ْ̂  ِض رْ א

َ Iِ  �َ �ْ �ِ א;ِ &َ  !ٍ _ْ Gَ �ِ  'َ )ُ وَ  jَ א;َ Pَ �ِ  'َ 8ْ א Lَ وْ �ُ .َ 4َ  �َ �ْ �ِ א
�  	ُ 9َ א
�G  	� �َ א >َ Pَ �ِ אرِ :َ ;َ وَ  $
� �ِ %ِّ Bَ �ُ  'َ )ُ وَ  אظٍ כَ &ُ  ِق 'ْ ?ُ  َX ]ْ َ8 ِةَ 3َ َ[  ِ̀ א�  ْ
 Tنَ 	ْ Fُ 'א א
ْ 1ُ �ِ א َ? �� %َ >َ  	ِ gْ 9َ א

َ א C ُ1 ْ' ِIَ 	َ >َ  אءِ �َ א
��  	ِ �َ .َ  �َ �ْ �َ א وَ G َGَ �ْ �َ  אَل �َ  ْي �ِ א א
� �َ א )َ 'ْ א
ُ �َ وَ  ُ̀ א 
َ 'ْ Q َ� ُ1َ אْ?  $
 َ� ْ' ِ; ِP ْ�  َ< َF ُ

َ Iِ  ْي �ِ Pْ �َ  .א�َ gَ א &َ LTً 	ْ א �ُ Gَ 1ْ �ِ א َ? I �Lِ {א Gَ ;َ 'ْ א �َ א �َ 'ْ א 6	
א K �G;َ >َ  �ِ ْ� $ א

َ وَ  ْ̀ �ِ  ْ�  Lُ ْN ِ	 َכ  ِ� َ	 ِ�ّ َGK  َ4 َ� ًא�  { َ< َX ْL َ0 َل  ُ $ %� َ[  �ٍ �� C �!  َ& َ% َL $ ِ� ِّ� ِ̀  ُ; َ8َ وَ  �0 &َ  א��

 ُ � �ِ وْ 4ُ  ْ! �ُ { �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  א��َ  ِI َ
 ��  َ4 �L ُ̀  ?ْא َQ َ� َL @ َ9 ٌ	  ِّ; َ� א ْ
 ِg ِّ�{.  
 

 

 

                                                 
400

 QS. Al-Jin : 1 - 28. 
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“Rasulullah a tidak membaca Al-Qur’an untuk para jin dan tidak pula 

melihat mereka. Beliau pergi bersama beberapa orang sahabatnya menuju 

pasar ‘Ukazh. (Ketika itu) para setan dihalangi (untuk mencuri) berita dari 

langit, mereka dilempar dengan panah-panah api. Sehingga kembalilah para 

setan tersebut kepada kaumnya.  Kaumnya bertanya, “Ada apa dengan 

kalian?” Para setan tersebut menjawab, “Kami dihalangi (untuk mencuri) 

berita dari langit, kami dilempar dengan panah-panah api.” Kaumnya 

mengatakan, “Pasti telah terjadi sesuatu, maka bertebaranlah kalian ke 

bagian timur bumi dan ke bagian baratnya. Lihatlah apa yang menjadi 

penghalang antara kita dengan berita dari langit.” Lalu mereka semua pergi 

bertebaran menuju bagian timur dan barat bumi. Beberapa orang dari 

mereka pergi menuju ke Tihamah dan mendapati Rasulullah a berada di 

(bawah) pohon kurma dalam perjalanan menuju ke pasar ‘Ukazh. (Saat itu) 

beliau sedang Shalat Shubuh bersama para sahabatnya. Ketika para setan 

tersebut mendengarkan bacaan Al-Qur’an, mereka memperhatikannya lalu 

mereka berkata, “Inilah yang menghalangi kami (untuk dapat mencuri) dari 

berita langit.” Maka mereka kembali kepada kaumnya dan berkata, “Wahai 

kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur’an yang 

menakjubkan. (Yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu kami 

beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan 

seseorang pun dengan Rabb kami.”
401

 Lalu Allah r menurunkan kepada 

Nabi-Nya Muhammad a, “Katakanlah, “Telah diwahyukan kepadaku 

bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan (Al-Qur’an)
402

.”
403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
401

 QS. Al-Jin : 1 - 2. 
402

 QS. Al-Jin. 
403

 HR. Bukhari Juz 4 : 4637, Muslim Juz 1 : 449, lafazh ini miliknya, dan Tirmidzi Juz 5 : 

3323. 
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TAFSIR SURAT AL-JIN 
 

 

ُ̀ אْ?9َLَ @َ�َQٌَ	 ;ِّ ُ�ْ! 4ُوْ  �Lَ4 ��
َIِ �َ�ِ ْ'ُ
 �LIِא َ?Gَ1ْ�ِא Tَ� אْ
Fَ<َ ِ�ّgِא

 ∪⊆∩ ُ�ْ	LًTא َ&gًَ�א

”Katakanlah, “Telah diwahyukan kepadamu bahwa sekumpulan jin telah 

mendengarkan (Al-Qur’an), lalu mereka berkata, ”Sesungguhnya 

kami telah mendengarkan Al-Qur’an yang menakjubkan.” 

 

Maknanya adalah; Katakanlah wahai Rasulullah a kepada umatmu, 

“Telah diwahyukan kepadaku melalui lisan Jibril j bahwa sekumpulan 

jin telah mendengarkan bacaan Al-Qur’anku, lalu mereka berkata kepada 

kaumnya, ”Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur’an yang 

menakjubkan kefasihannya dan balaghah (ketinggian bahasa)nya.”
404

 

 
 

ِ̀ َوَ
ْ� NُْLِ	َכ ِ�َ	Pْ�َ  َGِ�ِّ�ْي  ْ�ِ� َ>�G;َKא ِ� 6	

$ אَIِK 4ََ�ً�א ∩⊄∪ 

”(Yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu kami beriman 

kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan 

seseorang pun dengan Rabb kami.” 

 

Maknanya adalah; yang memberi petunjuk kapada jalan keimanan dan 

kebenaran, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan 

mempersekutukan seseorang pun dengan Rabb kami sejak hari ini.
405

 

Sekumpulan jin telah beriman meskipun hanya sekali mendengarkan bacaan 

Al-Qur’an, mereka mengetahui bahwa Al-Qur’an adalah Kalamullah. 

Sedangkan orang-orang kafir Quraisy dan para pembesarnya tidak dapat 

mengambil manfaat, meskipun mereka sering mendengarkan bacaan Al-

Qur’an.
406

 

 

 

 

 

                                                 
404

 Zubdatut Tafsir, 770. 
405

 Tafsirul Jalalain, 572. 
406

 Zubdatut Tafsir, 770. 
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ُ̀ 1َ�َאَ
$ 6�Cَ َرGَِ�ّא َ;א א��َ_َ� َ[אjً�َ�ِ و�  �Lَ4ً�אَو
 ∪⊃∩ Yَ َوَ

”Sesungguhnya Maha Tinggi kebesaran Rabb kami, 

Dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Maha Tinggi kebesaran Rabb kami 

dalam perbuatan, perintah, dan kekuasaan-Nya, Dia tidak beristeri dan tidak 

pula beranak.
407

 

 

 

 ْ'Fُ�َ َכאَن ُ̀ �Lَ4אُل َ?�9ِْ َوAًAَ�َ ِ    ∪⊇∩ GَPُא َ&َ%$ א��

“Sesungguhnya orang yang kurang akal di antara kami selalu mengatakan 

(perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah (q).” 

  

Maknanya adalah; sesungguhnya orang yang kurang akal di antara 

kami selalu mengatakan perkataan dusta yang melampaui batas terhadap 

Allah q, yaitu dengan menyifati Allah q mempunyai isteri dan anak.
408

 

  

 

 �
RُLْ َوאْ� Fُ�َ'ْ َو�Lَ4א �GGَvَא 4َْن  ِ َכِ�ً�אَل אْ�ِ 
6�gِ َ&َ%$ א��ْ ∩∈∪ 

”Sesungguhnya kami menyangka bahwa manusia dan jin sekali-kali 

tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah (q).” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya kami dahulu menyangka bahwa 

manusia dan jin sekali-kali tidak akan berani mengatakan perkataan yang 

dusta terhadap Allah q, sehingga kami dahulu mengikuti mereka.
409

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
407

 Tafsir Ibni ‘Abbas, Rasyid ‘Abdul Mun’in Ar-Rajal. 
408

 Tafsirul Jalalain, 572. 
409

 Taisirul Karimir Rahman, 890. 
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ُ̀ َכאَن ِرCَאٌل ;ِّ  �Lَ41ُ�َ'ْ َو RِLْ  َ� אْ
�gِِّ َن ِ�ِ	Cَאٍل ;ِّ ُذوْ َ� אْ�ِ

 ∪∌∩ ُ)ْ� َرَ)Fًאَ>0َאُدوْ 

”Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia 

meminta perlindungan
 
kepada beberapa laki-laki di antara jin, 

maka itu menambah dosa dan kesalahan bagi mereka.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di 

antara manusia ketika mereka merasa takut mereka meminta perlindungan
 

kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka itu menjadikan para jin 

tersebut semakin bertambah melampaui batas dan sombong, sehingga 

mereka semakin berani menakut-nakuti manusia agar manusia meminta 

perlindungan kepada mereka.
410

 

 

Seorang musafir yang singgah sejenak pada suatu tempat untuk 

beristirahat, membuang hajat, atau untuk kepentingan yang lainnya, maka ia 

disyari’atkan untuk berlindung kepada Allah q terhadap kejahatan jin di 

tempat tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari Khaulah binti Hakim As-

Sulamiyah i ia berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 َ; ْ�  َL َ0 َل  َ; ْG ِ0 Yً ُD  ��  َ� א��ِ  אِت �َ %ِ כَ �ِ  ذُ 'ْ &ُ 4َ  אَل  �Q

َ  َ- %َ א .َ ;َ  	ِّ َ�  �ْ ;ِ  אِت א;َ א ْ� 
 َ� eُ �	 ُه  �َ � َכ 
ِ ذَ  ِ̀ 
ِ  َ� ِ8 !َ  ِ; ْ�  َ; ْG ِ0	�Q َ� $ ْ �َ  ءٌ ْ

 

“Barangsiapa yang singgah di suatu tempat, kemudian ia membaca, “Aku 

berlindung dengan Kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan 

apa-apa yang ciptakan-(Nya),” (niscaya) ia tidak akan diganggu oleh 

sesuatu pun sampai ia meninggalkan tempat persinggahannya tersebut.”
411

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
410

 Taisirul Karimir Rahman, 890. 
411

 HR. Muslim Juz 4 : 2708. 
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 ْ'6Gvَ �ْPُ�Lَ4َو �
ُ 4َ ْ� �� א َכَ�א QُGْGَvَْ� 4َْن   ∪∠∩ َ�ً�א1َ�َْ� א��

”Sesungguhnya mereka (para jin) menyangka 

sebagaimana persangkaan kalian (orang-orang kafir), 

bahwa Allah (q) sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang pun.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya mereka para jin menyangka 

sebagaimana persangkaan kalian orang-orang kafir, bahwa Allah q sekali-

kali tidak akan membangkitkan seorang pun setelah kematiannya.
412

 Ketika 

mereka mengingkari Hari Kebangkitan, maka mereka melampaui batas dan 

berani melakukan kesyirikan.
413

 

 

 

 َ� ��
 ∪∇∩ ُ�Pًُ�אً�א و� َ)א ُ;ِ%kْHَ َ�َ	ً?א َ�ِ��ْ َء َ>َ'Lَ�ْCَאKَو�Lَ4א َ
Gَ�ْ�َא א

”Sesungguhnya kami telah mencoba untuk mengetahui (rahasia) langit, 

maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat 

dan panah-panah api.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya kami telah mencoba untuk 

mengetahui rahasia di langit dunia, maka kami mendapatinya penuh dengan 

penjagaan para Malaikat yang kuat dan panah-panah api dari bintang-

bintang yang membakar.
414

 Hal ini terjadi setelah diutusnya Nabi a sebagai 

seorang Rasul.
415

 

 

 

ْ�ِ@ َ>َ�ْ� �� َو�Lَ4א ُכ�Gא PَGْ;ِ �ُ1ُFْLَא ;َ  ��%
ُ̀ Fَאِ&َ� ِ 
َ �ْgِ�َ אْ�َن @ِ�ِQَ�ْ 

 ∪∩ َ[ً�אِ�Pَאً�א ر� 

”Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat (di langit) 

untuk mendengarkan (berita). Tetapi sekarang barangsiapa yang 

(mencoba) mendengarkan (berita) tentu akan menjumpai panah api 

yang mengintai (untuk membakarnya).” 

                                                 
412

 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 979. 
413

 Taisirul Karimir Rahman, 890. 
414

 Tafsirul Baghawi, 4/483. 
415

 Tafsirul Jalalain, 572. 
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Maknanya adalah; sesungguhnya kami dahulu sebelum diutusnya 

Nabi a dapat menduduki beberapa tempat di langit
416

 untuk mendengarkan 

berita dari para Malaikat.
417

 Tetapi sekarang barangsiapa yang mencoba 

mendengarkan berita tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk 

membakar dan membinasakannya.
418

 

 

Berita dari para Malaikat yang berhasil dicuri oleh para jin 

disampaikan kepada para tukang ramal yang ada di bumi. Diriwayatkan dari 

‘Aisyah i, ia berkata; 

 

 َכ %ْ �ِ  אَل א �َ hF �َ  هُ �ُ G ِgَ >َ  ءٍ ْ� א
�N א �ِ D ْ' َL َGُ �ِّ 8َ א ُ� 'ْ אLُ כَ  אنَ �P כُ א
ْ  ن� Iِ  א��ِ  َل 'ْ ?ُ א رَ �َ 
 ْ
�g ِGّ 6ِ א א
ْ A ُ9 َPَ _ْ �َ  -6 8َ א
ْ  jُ �َ %ِ כَ א  َ< َ� ْF ِ� ُ< َP ِ< א � jَ אtَ א ;ِ Pَ �ْ >ِ  �ُ �ْ 0ِ �َ وَ  ِ̀ �ِّ 
ِ وَ  نِ ذُ 4ُ  ْ
  .jٍ �َ �ْ כَ 

 

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya para tukang ramal telah menceritakan 

sesuatu kepada kami dan kami mendapatinya benar-benar terjadi.” 

Rasulullah a bersabda, “Itu adalah kalimat yang benar yang dicuri oleh 

para jin yang dibisikkan di telinga para walinya (di kalangan para tukang 

ramal) dan di dalamnya ditambah (dengan) seratus kedustaan.”
419

 

 

Seorang muslim dilarang untuk mendatangi dan bertanya kepada para 

tukang ramal. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian isteri-isteri Nabi a, 

dari Nabi a, beliau bersabda; 

 


َ Xَ َ� א >َ א>ً 	� $ &َ �َ 4َ  �ْ ;َ  ُ̀  َ& ْ�  �َ �
َ  ءٍ ْ ْ�  ُ� ْF َ� !ْ  َ

َ  �َ �ْ 1ِ �َ رْ 4َ  ةُ 3َ َ[  ُ̀  ْ� َ% ًj. 

 

“Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal lalu ia menanyakan sesuatu 

(kepada tukang ramal tersebut), (maka) shalatnya tidak akan diterima 

selama empat puluh malam.”
420

 

 

 

                                                 
416

 Tafsirul Jalalain, 572. 
417

 Zubdatut Tafsir, 771. 
418

 Lubabut Tafsir, ‘Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. 
419

 HR. Bukhari Juz 3 : 3114 dan Muslim Juz 4 : 2228, lafazh ini miliknya. 
420

 HR. Ahmad dan Muslim Juz 4 : 2230, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 5940. 
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َْرِض 4َْم 4ََرאَد Pِ�ِْ� َر�Pُ6ْ� َرَ�ً�א4ََ�	� 4ُِر�ْ  َو�Lَ4א Lَ Yَْ�ِرْي  ْ̂ � א<ِ �ْ�َ�ِ �َ ∩⊇⊃∪ 

”Sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan tersebut) 

apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang yang berada di bumi 

ataukah Rabb mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan 

adanya penjagaan tersebut apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-

orang yang berada di bumi ataukah Rabb mereka menghendaki hidayah dan 

kebaikan bagi mereka.
421

  

 

Di dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwa jin tidak mengetahui 

perkara ghaib,
422

 dan menunjukkan adab mereka yang baik kepada Allah q. 

Karena mereka menisbatkan kebaikan kepada Allah q. Sedangkan untuk 

keburukan, mereka tidak menyebutkan pelakunya untuk menunjukkan adab 

yang baik kepada Allah q.
423

 Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang 

diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib y, dari Rasulullah a, beliau 

bersabda; 


َ  	6 א
�N وَ  َכ �ْ �َ �َ  ْ� >ِ  ُ̀ 6% כُ  	ُ �ْ _َ 
ْ אَ  ْ� Rَ  ِI َ
 َכ �ْ 

 

“Semua kebaikan berada di kedua tangan-Mu dan keburukan tidak 

dinisbatkan kepada-Mu.”
424

 

 

 

 ْ'8ُ
אِ �B
 ∪⊆⊆∩ tَِ- ِ�َ�ًدאTَن َذِ
َכ ُכ�Gא َ<	َ َن َوِ;�Gא ُدوْ َو�Lَ4א ِ;�Gא א

”Sesungguhnya di antara kami ada yang shalih dan di antara kami ada 

(pula) yang tidak demikian. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya di antara kami setelah 

mendengarkan Al-Qur’an ada yang menjadi shalih dan di antara kami ada 

pula yang tidak shalih. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda, ada yang 

muslim dan ada pula yang kafir.
425

 

                                                 
421

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh . 
422

 Adhwaul Bayan, 8/318. 
423

 Taisirul Karimir Rahman, 891. 
424

 HR. Muslim Juz 1 : 771. 
425

 Tafsirul Jalalain, 572. 
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 �
َْرِض َوَ
ْ� 6L �ْ 6L َو�Lَ4א �GGَvَא 4َْن  ْ̂ � א<ِ َ  ∪⊅⊆∩ 0َgِ1ُْه َ)َ	ً�א0َgِ1ْ א��

”Sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat 

melepaskan diri (dari kekuasaan) Allah (q) di muka bumi dan sekali-kali 

tidak (pula) dapat melepaskan diri dengan lari (dari)-Nya.” 

 

Maknanya adalah; dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami 

sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah q di 

muka bumi dan jika Dia menginginkan sesuatu pada kami sekali-kali kami 

tidak dapat melepaskan diri dengan lari dari hukuman-Nya.
426

 

 

 

 6� �ْ�َ<َ ِ̀ א َ?Gَ1ْ�ِא אْ
Pَُ�ى �G;َTא ِ� ��
ِ̀ َ>3َ َ�َ_אُف َ�ْ_ً�אَو�Lَ4א َ ِ�ّ	َ�ِ �ْ;ِ}ْ  

 ∪⊃⊆∩ Yَ َرَ)Fًאو� 

”Sesungguhnya kami ketika mendengarkan petunjuk (Al-Qur’an), (maka) 

kami beriman kepadanya. Barangsiapa yang beriman kepada Rabb-nya, 

maka ia tidak takut (akan ada) pengurangan dan tidak berdosa.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya kami ketika mendengarkan petunjuk 

Al-Qur’an, maka kami beriman kepadanya. Barangsiapa yang beriman 

kepada Rabb-nya, maka ia tidak takut akan ada pengurangan pahala 

kebaikannya dan tidak takut pula akan dizhalimi dengan adanya 

penambahan dosa.
427
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 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
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 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
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 ْ'�ُ%ِ�ْ�ُ
 َن َ>َ�ْ� 4َْ?َ%�َ َن َوِ;�Gא אْ
Fَאِ?Aُ'ْ َو�Lَ4א ِ;�Gא אْ

ْوא َرَ�ً�א َ>Xُوَ
Hَِכ  �	8َ�َ ∩⊇⊆∪ 

”Sesungguhnya di antara kami ada yang taat dan ada (pula) 

yang menyimpang (dari kebenaran). Barangsiapa yang taat, 

maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya di antara kami ada yang taat dan ada 

pula yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang taat,  maka 

mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus yang akan membawa 

mereka kepada Surga dengan berbagai kenikmatannya.
428

 

 

 

 ْ'Aُ?ِאFَ
א אْ  ∪∋⊆∩ א ِ
Aَ�َ �َ�GPَgًَ�אَن َ>َכאLُ'ْ َو4َ;�

”Adapun yang menyimpang (dari kebenaran), 

maka mereka akan menjadi kayu bakar Neraka Jahannam.” 

 

Maknanya adalah; adapun yang menyimpang dari kebenaran Islam, 

maka mereka akan menjadi bahan bakar Neraka Jahannam
429

 sebagaimana 

orang-orang yang kafir dari kalangan manusia.
430

 

 

 

َْ?Gَ�ْFَאُ)ْ� ;� א َ&َ%$ א
�Aِ	�ْ َو4َ
�ِ' אْ?FَQَאُ;'ْ  َ̂  jِFَKَ�ً�אfَ ًء ∩⊇∉∪ 

”Jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan (Islam), maka benar-benar 

Kami akan memberi minum kepada mereka (dengan) air yang banyak.” 

 

Maknanya adalah; jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan 

Islam,
431

 maka benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka 

dengan air yang banyak, sehingga harta dan rizki mereka semakin 

melimpah.
432

 

                                                 
428

 Taisirul Karimir Rahman, 891. 
429

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
430

 Zubdatut Tafsir, 771. 
431

 Tafsirul Jalalain, 573. 
432

 Aisarut Tafsir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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 َGQِ9ْGَ
ِ ْ�<ِ �ْPُ 6� �ْ;ََ�אً�א َ[1ًَ�אِ̀ َو&َ ُ̀ ِ̀ َ�ْ�ُ%ْכ  ∪∠⊆∩ 1ِْ	ْض َ&ْ� ِذْכِ	 َرّ�ِ

”Untuk Kami uji mereka. Barangsiapa yang berpaling 

dari peringatan Rabb-nya, niscaya akan dimasukkan-Nya 

ke dalam siksaan yang sangat berat.” 

 

Maknanya adalah; untuk Kami uji mereka bagaimana kesyukuran 

mereka terhadap nikmat tersebut. Barangsiapa yang berpaling dari 

peringatan Al-Qur’an, niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam siksaan yang 

sangat berat dan sangat sulit.
433

 Hal ini menunjukkan bahwa para jin juga 

mukallaf (diberi beban syari’at), mereka diberi perintah dan larangan untuk 

menguji mereka. Dan mereka diberi balasan sesuai dengan amalan 

mereka.
434

 

 

 

 ْ'&ُ�ْ�َ 3َ<َ ِ ��ِ �َCَِ�َ�א
ِ 4ََ�ً�אَو4َن� אْ  ∪∇⊆∩ א َ;َ@ א��

”Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah (q). Maka janganlah 

kalian menyembah seorang pun di dalamnya selain Allah (q).” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah 

q. Maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya selain 

Allah q, ikhlaskanlah ibadah kalian hanya untuk Allah q.
435

 

 

 

 ْ'&ُ�ْ�َ ِ א َ�אَم َ&ْ�ُ� א�� ��
َ ُ̀ �Lَ4א َ�ُכ'ْ ُه َכאُدوْ َو ْ'Lَُ�ً�א
ِ ِ̀  ∪⊆∩ َن َ&َ%ْ�

”Sesungguhnya ketika hamba Allah (yaitu; Rasulullah a) berdiri 

menyembah-Nya, hampir saja para jin tersebut berdesak-desakan 

mengerumuninya.” 
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Maknanya adalah; sesungguhnya ketika Rasulullah a berdiri 

menyembah Rabb-Nya, hampir saja para jin tersebut sebagian dari mereka 

di atas sebagian yang lainnya, mereka berdesak-desakan untuk 

mendengarkan bacaan Al-Qur’an Rasulullah a.
436

 Hal ini menunjukkan 

bahwa Rasulullah a juga merupakan utusan Allah q untuk para jin. Karena 

Allah q mengarahkan para jin tersebut untuk mendengarkan apa yang 

diwahyukan-Nya kepada Rasulullah a, lalu mereka menyampaikan kepada 

kaumnya.
437

 

 

 

 َ��LIِ !ْ�ُK  ْ'&ُ4َْد  �ِ̀ 4ََ�ً�א َوَ�  َرّ�ِْ  ∪⊂⊅∩ 4ُْ�ِ	ُכ ِ�

”Katakanlah, “Sesungguhnya aku hanya menyembah Rabb-ku 

dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya.” 

 

Maknanya adalah; katakanlah wahai Rasulullah a kepada orang-

orang musyrik, “Sesungguhnya aku hanya menyembah Rabb-ku dan aku 

tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya.”
438

 

 

 

 �ِْLّIِ !ْ�ُ  �َ  א و� h	\َ �ُْכ
 ∪⊆⊅∩ Yَ َرَ�ً�א4َْ;ِ%ُכ َ

”Katakanlah, ”Sesungguhnya aku tidak kuasa (untuk menolak) keburukan 

dan tidak (kuasa untuk mendatangkan) kebaikan kepada kalian.” 

 

Maknanya adalah; katakanlah wahai Rasulullah a,
439

 ”Sesungguhnya 

aku tidak kuasa untuk menolak keburukan dan tidak kuasa untuk 

mendatangkan kebaikan kepada kalian, karena sesungguhnya aku hanyalah 

seorang hamba.”
440
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 �ِْLّIِ !ْ�ُ  6� �ْ
َ ْ�gِ �ْLِ	َ  4ََ�ٌ� و� ِ ِ̀ ُ;ْ%8َQًَ�אِ;َ� א�� Lُِدو �ْ;ِ �َCَِ4 �ْ
َ ∩⊄⊄∪ 

”Katakanlah, “Sesungguhnya sekali-kali tidak ada seorang pun yang dapat 

melindungiku dari (siksa) Allah (q) dan sekali-kali aku tidak akan 

mendapatkan tempat berlindung selain dari-Nya.” 

 

Maknanya adalah; katakanlah wahai Rasulullah a,
441

 “Sesungguhnya 

sekali-kali tidak ada seorang pun yang dapat melindungiku dari siksa Allah 

q jika aku bermaksiat kepada-Nya dan sekali-kali aku tidak akan 

mendapatkan tempat berlindung selain dari-Nya.
442

  

 

 

ِ̀ َوَ;ْ� �� fً3َ�َ �YIِא ;ِّ  �ِYََوِرَ?א ِ َ َوَرُ?'ْ َ� א�� ُ̀ pِ1ْ א�� 
َ 

 ْ��ِ
ُ̀ Lَאَر �GPَCََ� َ.אِ 
 ∪⊃⊅∩ 4ََ�ً�א cِ<َ ْ�<ِ �َ َPKن� َ

”Tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah (q) 

dan risalah-Nya. Barangsiapa yang mendurhakai Allah (q) dan Rasul-Nya, 

maka sesungguhnya baginya Neraka Jahannam mereka kekal di dalamnya 

selama-lamanya.” 

 

Maknanya adalah; tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari 

Allah q dan risalah-Nya yang merupakan keistimewaanku dari manusia 

yang lainnya. Barangsiapa yang mendurhakai Allah q dan Rasul-Nya 

dengan melakukan dosa kekafiran (yang mengeluarkan pelakunya dari 

agama Islam), maka sesungguhnya baginya Neraka Jahannam mereka kekal 

di dalamnya selama-lamanya,
443

 dan mereka tidak akan dikeluarkan 

darinya.
444

 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa Neraka adalah makhluk Allah q yang 

tidak akan musnah dan tidak akan binasa.
445

 Dalil tentang kekalnya Neraka 

disebutkan dalam Al-Qur’an pada tiga tempat, yaitu di; Surat An-Nisa : 168 

- 169, Surat Al-Ahzab : 64 - 65, dan Surat Al-Jin : 23 ini.
446
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 َن َ;ْ� Lَ aُ1َ\َْ4אِ[ً	אَن َ>1ْ�َ�ََ%ُ�'ْ َ&ُ�وْ Iِ $�Q�ََذא َر4َْوא َ;א ُ�'ْ 

 ∪⊇⊅∩ 4ََ�!6 َ&َ�ًدאو� 

”Hingga apabila mereka telah melihat siksaan yang diancamkan 

kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah 

yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya.” 

 

Maknanya adalah; hingga apabila orang-orang musyrik dari kalangan 

jin dan manusia telah melihat dengan mata kepala mereka
447

 siksaan yang 

diancamkan kepada mereka pada Hari Kiamat, maka mereka akan 

mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit 

jumlahnya, mereka ataukah orang-orang yang beriman?
448

 Bahkan orang-

orang musyrik sama sekali tidak memiliki penolong dan mereka jauh lebih 

sedikit jumlahnya dibandingkan dengan bala tentara Allah q.
449

 

 

 

ُ̀ َرّ�ِْ� َ&ُ�وْ א ُ�'ْ ِ�ََ4 �; Eٌ	�Iِ !ْ�ُ  ْْن 4َْدِرْي  
َ !ُ1َgْ�َ 4ََ;ً�א َن 4َْم ∩⊄∈∪ 

”Katakanlah, ”Aku tidak mengetahui, apakah siksaan yang diancamkan 

kepada kalian tersebut sudah dekat ataukah Rabb-ku 

menjadikan waktu (kedatangannya) masih lama?” 

 

Maknanya adalah; katakanlah wahai Rasulullah a,
450

 ”Aku tidak 

mengetahui, apakah siksaan yang diancamkan kepada kalian pada Hari 

Kiamat tersebut sudah dekat ataukah Rabb-ku menjadikan waktu 

kedatangannya masih lama. Ilmu tentang waktu terjadinya siksaan itu tidak 

ada yang mengetahuinya selain Allah q.”
451
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ِ̀ 4ََ�ً�א �ِ�ْfَ $%َ&َ 	ُPِuْ�ُ 3َ<َ Eِ�ْ:َ
 ∪∌⊅∩ َ&אِ
ُ� אْ

”(Dia-lah) yang mengetahui perkara ghaib, Dia tidak memperlihatkan 

kepada seorang pun tentang yang ghaib tersebut.” 

 

Maknanya adalah; Dia-lah yang mengetahui perkara ghaib, Dia tidak 

memperlihatkan kepada seorang makhluk pun tentang yang ghaib 

tersebut.
452

 

 

 

ُ̀ َ�ْ�ُ%ُכ ُ?'ْ �YIِ َ;ِ� אْرeَ�َ$ ِ;ْ� ر�  �Lcِ<َ ٍل  ِ̀ �ْ�َ�َ �ِ�ْ�َ �ْ;ِ 

ِ̀ َرَ[ً�א  ∪∠⊅∩ َوِ;ْ� َ.9ِ%ْ

”Kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya 

Dia mengadakan para (Malaikat) penjaga di depan dan di belakangnya.” 

 

Maknanya adalah; kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya sebagai 

mukjizat bagi Rasul dan sebagai bukti atas kebenaran risalah 

kenabiannya,
453

 maka sesungguhnya Dia mengadakan para Malaikat 

penjaga di depan dan di belakangnya agar perkara ghaib tersebut tidak 

didengarkan oleh para jin.
454
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1ْ�ََ%َ� 4َْن َ�ْ� %َ�َْ4ُ:'ْ ِ ْ�Pِ�ْ�َ
  א ِرَ?אYَِت َرPِِ�ّْ� َو4ََ�אَط ِ�َ�א َ

 ∪∇⊅∩ َوBَ�َْ4$ ُכ!� َ�ْ�ٍء َ&َ�ًدא

”Agar ia mengetahui, bahwa sesungguhnya (para Rasul) 

telah menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka, (ilmu-Nya) meliputi apa 

yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.” 

 

Maknanya adalah; agar Rasulullah a mengetahui, bahwa 

sesungguhnya para Rasul sebelumnya juga telah menyampaikan risalah-

risalah Rabb mereka, ilmu Allah q meliputi segala apa yang ada pada 

mereka baik lahir maupun batin dan Dia menghitung segala sesuatu satu 

persatu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah q.
455

 

 

 

 

 

***** 
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Þà�¾a@òŠí� 

 

 

SURAT AL-MUZZAMMIL 
[Orang yang Berselimut] 

Surat Ke-73 : 20 Ayat 
(Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Qalam) 

 

 

 ِ��ْ�ِ  ْ� �	
ِ א  א��� ِ��ْ�ِ �	
 ِ� א

   

 َ�K  !ُ ِ;ّ �0�ُ
ُ̀ 4َِو אpْFُLْ  ∪⊅∩ 3ً ُ�ِ� א
%�ْ�َ! Pَ6�َ4 ∩⊇∪  ْ�%ِ�َ �YIِא אْ 9َBْLِ  ْ�%ِ�َ ُ̀ Gْ;ِ 3ً 

ِ̀ َوَرّ�ِِ! אْ
ْFُ	Tَن َ�ْ	ِ��ْ  ∪⊃∩ �  ∪⊇∩ 3ً 4َْو ِزْد َ&َ%ْ�ْFِ%ْGُ?َ א�LIِ  ْ�FِDَ Yً'ْ�َ 3ً َ&َ%ْ�َכ 

� 4ََ��6 َوْ<Hًא و�  ∪∋∩َ(ِ !ِ�ْ�%
Iِن� َ
َכ ِ>� א
Pَ�Gאِر  ∪∌∩ 3ً 4َْ�َ'ُم ِ��ْ Iِن� Lَאِ�jَHَ א

ِ̀ �Qِ�ْ�َْ  َوאْذُכ	ِ  ∪∠∩ 3ً َ?8ً�ْא َ<ِ'�ْ  �ْ
َIِ !ْ�Q�َ�ََرب6  ∪∇∩ 3ً אْ?َ� َرّ�َِכ َو

َ̀ �YIِ ُ)َ' َ>א��ِ_ْ�ُه َوِכ�ْ  אْ
Nْ�َِ	ِق َوאْ
َ�ْ:ِ	ِب َ�  
َIِ 3ً ∩∪  َ&َ%$ َ;א 	َوאْ[ِ�ْ

 ْ'Fُ�َ ْ'
ُ ْ��ِCَ א	ًgْ(َ �ْ(ُ	ْgُ(ْ3ً َن َوא ∩⊇⊃∪  �ْLَِوَذْر  ْ��ِ � א
jِ�َ1ْ�G َوאْ
ُ�َכّ�ِ
َ� 4ُوِ

ْ%Pُْ� َ�ِ%�ْ َو;َ  ِPّ 3ً ∩⊇⊇∪  َG�ْ�َ
jٍ  ∪⊅⊆∩ ً�אLَْ4 ْ�8ِCََכאYً و�  IِKن� َ �Bfُ َوَ<1َאً;א َذא

َْرُض َوאْ
gَِ�אُل َوَכאkِLَ אْ
gَِ�אُل َכ�qِْ  ∪⊃⊆∩ ً�אَ&َ�אً�א 4َِ
�ْ و�  ْ̂ ً�א َ�ْ'َم َ�ْ	aُCُ א
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 �; ْ�Pِ 3ً ∩⊇⊆∪  �LIِK  َG%ْ?َ4َْرK  ْ'?ُْ�ُכْ� َر
َIِ אِ)ً�א�َ Yً َْ�ُכْ� َכ�%َ&َK  َG%ْ?َ4َْرK  $
َIِ

ُ?'ْ  ∪∋⊆∩ Yً ِ>ْ	َ&ْ'َن َرُ?'ْ  �	
 ∪∌⊆∩ 3ً ِ��ْ َل َ>Lَ�ْ.ََXאُه 4َْ.ً�א و� َ>Bَ1َ$ ِ>ْ	َ&ْ'ُن א

 ْ'Fُ�Q�َ aَ�ُْ�ْ� َ�ْ'ً;א �� َ>َכ	ْن َכ9َْIِ ْ َن��َ�אَن ِ
ْ'ِ
�َ  ∪∠⊆∩ ً�א1َgُْ! אْ ��
ُء ُ;ٌAِ9َGْ	 Kא

ِ̀ َכאَن َوْ&ُ�ُه َ;9ْ  �ِ ْ'1ُ Yً ∩⊇∇∪  �َ �ْ�َ<َ ٌة	ن� َ)ِ�ِه َ�ْ�ِכَIِK ِ̀ 
$ َر�َِّIِ �َ_ََء א��

 ْ��ِ?َ 3ً ∩⊇∪  ْ'Fُ�َ َכ�Lَ4 �ُ%َ1ْ�َ ن� َر��َכIِ ُ̀ qَ%ُُDَو ُ̀ 9َBْLَِو !ِ�ْ�%
� אِqَ%ُُD �ْ;ِ $Lَُم 4َْد

ُر א
%�ْ�َ! َوא
�G َ� א
�ِ��ْ K ِّ; jٌ9َtَِو<َ  ِ�ّFَ�ُ ُ ُه ْ� �Pَ ْ'Bُ8ُْאَر َ&ِ%َ� 4َْن 
� َ� َ;1ََכ َوא��
َ	 ِ;َ� אْ
ْFُ	Tِن َ&ِ%َ� 4َْن َ?َ�ُכ'ْ َ>Qَאَب َ&َ%ْ�ُכْ� َ>אْ�َ	ُءوْ  ُن ِ;Gُْכْ� א َ;א َ�َ���

َْرِض Qَ�ْ�َُ:'ْ َن eْ�َِ	ُ�'ْ ْ	َ\$ َوTَ.ُ	وْ ;�  ْ̂ ِ َوTَ.ُ	وْ َن ِ>� א َن َن ِ;ْ� َ>eِْ! א��
ُ̀ َو4َِ��ْ َ>אْ�َ	ُءوْ  ِ! א��ِ َ?ِ��ْ  َن ِ>ْ� Fَ�ُאِ�ُ%'ْ  Gْ;ِ 	َ 3ََة َوTُ�'א א َ;א َ�َ��� �B
ُ�'א א

 ْ';ُ ِ�ّFَ�ُ א َوَ;אGً�َ�َ א\ً	ْ�َ َ َכאَة َو4َْ�ِ	ُ\'א א�� �0
9ُLَِْ�ُכْ� ;ِّ א ِ̂ ُه ْ� َ.ْ�ٍ	 gِ�َُ�وْ א 

ِ ُ)َ' َ.ْ�ً	א و�  َ Iِن� א��َ ِ&Gَْ� א��  ∪⊂⊅∩ �ٌ ِ��ْ ٌر ر�  Cَْ4 �َuَ&َْ4 ْ'9ُfًَ	א َوאْ?Qَْ:9ُِ	وא א��

 

 

 

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Wahai orang yang berselimut. (2) Bangunlah di malam hari, meskipun 

(hanya) sedikit. (3) (Yaitu) seperduanya atau kurangilah sedikit dari 

seperdua itu. (4) Atau lebih dari seperdua. Dan bacalah Al-Qur’an dengan 

tartil. (5) Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang 

berat. (6) Sesungguhnya bangun (di waktu) malam lebih kuat (untuk jiwa) 
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dan bacaan (di waktu tersebut) lebih berkesan. (7) Sesungguhnya engkau di 

siang hari mempunyai urusan yang panjang. (8) Sebutlah nama Rabb-mu, 

dan beribadahlah kepada-Nya dengan sepenuh hati. (9) (Dia-lah) Rabb 

timur dan barat, tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. (10) Bersabarlah 

terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang 

baik. (11) Biarkanlah Aku (yang akan bertindak) terhadap orang-orang 

yang (mereka) mendustakan yang memiliki kemewahan dan berilah mereka 

penangguhan sebentar. (12) Sesungguhnya di sisi Kami ada belenggu-

belenggu yang berat dan Neraka yang menyala-nyala. (13) Makanan yang 

akan menyumbat di kerongkongan serta siksaan yang pedih. (14) Pada hari 

bumi dan gunung-gunung bergoncang keras, dan gunung-gunung tersebut 

menjadi seperti tumpukan pasir yang berterbangan. (15) Sesungguhnya 

Kami telah mengutus kepada kalian (wahai orang-orang kafir Makkah) 

seorang Rasul yang akan menjadi saksi untuk kalian, sebagaimana Kami 

(dahulu) telah mengutus seorang Rasul kepada Fir’aun. (16) Maka Fir’aun 

mendurhakai Rasul tersebut, lalu Kami siksa ia dengan siksaan yang berat. 

(17) Bagaimanakah kalian dapat melindungi diri kalian jika kalian tetap 

kafir terhadap hari yang menjadikan anak-anak beruban. (18) (Pada hari 

itu) langit terbelah, (dan) janji-Nya pasti terlaksana. (19) Sesungguhnya ini 

merupakan peringatan. Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia 

akan menempuh jalan kepada Rabb-nya. (20) Sesungguhnya Rabb-mu 

mengetahui bahwa engkau berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, 

atau seperduanya atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari 

orang-orang yang bersamamu. Allah (q) menetapkan ukuran malam dan 

siang. Allah (q) mengetahui bahwa engkau sekali-kali tidak dapat 

menentukan batas-batas waktu-waktu tersebut, maka Dia memberikan 

keringanan kepada kalian, karena itu bacalah Al-Qur’an yang mudah (bagi 

kalian). Dia mengetahui bahwa di antara kalian akan ada orang-orang 

yang sakit, orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari 

sebagian karunia Allah (q), dan orang-orang yang berperang di jalan 

Allah (q), maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur’an (bagi kalian), 

dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah 

(q) dengan pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kalian lakukan 

untuk diri kalian, niscaya akan memperoleh (balasan)nya di sisi Allah (q) 

sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. 

Mohonlah ampunan kepada Allah (q), sesungguhnya Allah (q) Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.”
456

 

 

 

                                                 
456

 QS. Al-Muzzammil : 1 - 20. 
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TAFSIR SURAT AL-MUZZAMMIL 
 

 

 َ�K  !ُ ِ;ّ �0�ُ
 ∪⊆∩ Pَ6�َ4א אْ

”Wahai orang yang berselimut.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi 

Muhammad a.
457

 Allah q memanggil Nabi Muhammad a dengan 

panggilan kasih sayang dan mengingatkan beliau tentang ibadah di waktu 

malam yang sangat membahagiakan.
458

 

 

 

 ْ�%ِ�َ �YIِ !َ�ْ�%
 ∪⊅∩ 3ً ُ�ِ� א

”Bangunlah di malam hari, meskipun (hanya) sedikit.” 

 

Maknanya adalah; bangunlah untuk shalat di malam hari meskipun 

hanya sebentar saja.
459

 Shalat malam yang dilakukan oleh Rasulullah a 

merupakan bentuk kesyukuran beliau kepada Allah q.
460

 Sebagaimana 

diriwayatkan dari ’Aisyah i, ia berkata; 

 

ُ %� َ[  א��ِ  لُ 'ْ ?ُ رَ  אنَ כَ   هُ C 3َْ رِ  	َ �Q َ� $ َ9 �A �َ  אمَ $ �َ %� א َ[ ذَ Iِ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��
 َ� َ
 َכ �ِ Lْ ذَ  �ْ ;ِ  مَ �� Fَ א �َ ;َ  َכ 
َ  	َ f ِ9ُ  �ْ �َ א وَ �َ )َ  @ُ Bْ َG �َ 4َ  א��ِ  َل 'ْ ?ُ א رَ �َ  N ُjَ אkْ  َ& ِt א
 .אرً 'ْ כُ א َ� �ً �ْ &َ  نَ 'ْ כُ  N ُj  َ4 َ< 3َ َ4َ אtِ א &َ �َ  אَل   َ< َF	X �. ََ א �َ ;َ وَ 

 

“Rasulullah a jika berdiri shalat (malam) hingga bengkak kedua kakinya. 

‘Aisyah i berkata, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini 

bukankah dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni?” 

Rasulullah a bersabda, “Wahai Rasulullah, apakah aku tidak ingin menjadi 

hamba yang pandai bersyukur?”
461
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Seorang yang akan melakukan shalat malam tetap harus 

memperhatikan waktu istirahatnya di malam hari, agar tidak muncul 

kebosanan dalam melakukan shalat tersebut. Diriwayatkan dari ’Aisyah i, 

ia berkata; 

 

� Gِ �َ  �ْ ;ِ  ةٌ 4َ 	َ ي א;ْ �ِ Gْ &ِ  אنَ כَ ْ  َ4 ?َ ٍ�  َ< َ� َ. !َ  َ& َ% ��ُ %� َ[  א��ِ  لُ 'ْ ?ُ رَ    ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��
 אَل Fَ א >َ Pَ �ِ 3َ َ[  �ْ ;ِ  	َ כ� �َ �َ  !ِ �ْ א
%� �ِ  אمُ kُ  ُ< 3َ َL ٌj  Yَ َ�  َG %ْ �ُ  هِ �ِ )َ  �ْ ;َ  אَل Fَ >َ  �َ %� َ? وَ 
َ  �َ ;ِ  نَ 'ْ A ْ� ُFِ א �ُ ;َ  �ْ כُ �ْ %َ &َ  ْ̀ ;َ  ْ̂   .א'ْ Yَ َ�  َ� 6!  َ� �Q َ� $ َ� 6%  א��َ  ن� cِ >َ  אلِ �َ &ْ א

 

“(Suatu ketika) di sisiku ada seorang wanita dari Bani Asad. Lalu 

Rasulullah a masuk (ke tempatku) dan bertanya, “Siapakah wanita ini?” 

Aku menjawab, “(Ia adalah) Fulanah yang tidak tidur di malam hari karena 

shalatnya.” Maka Rasulullah a bersabda, “Mah, hendaklah kalian 

melakukan amalan-amalan kalian semampu kalian. Karena sesungguhnya 

Allah q tidak pernah merasa bosan (untuk memberikan pahala kepada 

kalian) hingga kalian sendirilah yang bosan (untuk beramal).”
462

 

 

 

 ْ�%ِ�َ ُ̀ Gْ;ِ pْFُLْ4َِو א ُ̀ 9َBْLِ 3ً ∩⊂∪ 

” (Yaitu) seperduanya atau kurangilah sedikti dari seperdua itu.” 

 

Maknanya adalah; yaitu seperduanya atau kurangilah sedikit dari 

seperdua itu, sehingga menjadi sepertiga.
463
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 ْ
ِ̀ َوَرّ�ِِ! א    ∪⊇∩ ْFُ 3ً	Tَن َ�ْ	ِ��ْ 4َْو ِزْد َ&َ%ْ�

“Atau lebih dari seperdua. Dan bacalah Al-Qur’an dengan tartil.” 
  

Maknanya adalah; atau lebih dari seperdua menjadi dua pertiga. Dan 

bacalah Al-Qur’an dengan tenang dan perlahan-lahan dengan huruf-huruf 

dan waqaf-waqaf yang jelas.
464

 Allah q menunjukkan cara membaca Al-

Qur’an yang paling bagus yaitu dengan cara perlahan-lahan dan tidak 

tergesa-gesa, sehingga hati dapat meresapi maknanya.
465

 

 

Seorang muslim tidak diperbolehkan tergesa-gesa dalam membaca Al-

Qur’an, agar ia dapat meresapi maknanya. Berkata ‘Abdullah bin Mas’ud 

y;
466

 

  

 Yَ َ�  ْG ُq ُ	 ْهُ و  َL ْq َ	  �	
א 'ْ כُ 	� �َ وَ  ِ̀ �ِ אG َ�  َ& َg ِtْ א &ِ 'ْ 69 �ِ  	َ 1ْ א
Nِّ  �� )َ  هُ وْ �ُ Yَ َ�  ْP وَ  َ! ;ْ א
 ِ� ِ̀  ْ
  .ةِ رَ 'ْ א
�  6	T ُ.ِ  �ْ כُ �ُ �َ 4َ  �ْ )ُ  �� כُ  �َ Yَ وَ  َب 'ْ %ُ Fُ א
  

“Janganlah kalian membacanya (dengan bacaan seperti) menabur pasir. 

Janganlah tergesa-gesa seperti membaca puisi. Berhentilah pada hal-hal 

yang mengagumkan, gerakkan hati (untuk meresapi maknanya), dan 

janganlah tujuan kalian hanyalah akhir surat saja.”
467

 

 

Seorang muslim disunnahkah untuk membaguskan suara ketika 

membaca Al-Qur’an. Diriwayatkan dari Al-Bara’ bin ‘Azib y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 .�ْ כُ א�ِ 'َ ْ[ T  ِ� َXنَ 	ْ Fُ א א
ْ 'ْ Gُ ّ�ِ زَ 

 

“Hiasilah Al-Qur’an dengan suara kalian.”
468
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Seorang muslim yang terbiasa membaca Al-Qur’an dengan tartil, 

maka kedudukannya di Surga berada di akhir ayat yang ia baca. 

Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru p, dari Nabi a, 

beliau bersabda; 

 

 �ُ َF ُאل  ِ
 Bَ ِא� Eِ  ْ
� א
� ِّ� !ُ  ِ< 6	G kَ  �ُ َْ א כُ �َ כَ  ْ! �ِّ رَ وَ  Xْ �َ رْ אَ وَ  4ْ 	َ �ْ אِ  Tنِ 	ْ Fُ א ْL َ� َ< א ِc ن� 
 َ; ْG ِ0 َ
 َQ َכ  ِ& ْG َ�  ِ.T ِ	  َ�T ٍj  َ� ْF َ	 ُl َ(א.  

 

“Dikatakan kepada orang yang membaca Al-Qur’an, “Bacalah, 

perindahlah, dan tartillah, sebagaimana engkau telah (terbiasa) 

membacanya dengan tartil ketika di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu (di 

Surga) berada pada akhir ayat yang engkau baca.”
469

 

 

 

 �ْFِ%ْGُ?َ א�LIِ  ْ�FِDَ Yً'ْ�َ 3ً َ&َ%ْ�َכ ∩∈∪ 

”Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Kami akan mewahyukan kapadamu 

Al-Qur’an yang umumnya akan dirasa berat bagi jiwa manusia dalam 

menjalankan kewajiban-kewajibannya, menegakkan batas-batasnya, serta 

halal dan haramnya.
470

 

 

Terkadang cara turunnya Al-Qur’an juga dengan cara yang dirasa 

sangat berat bagi Rasulullah a. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Aisyah i; 

 

� ِ\ رَ  אمٍ Nَ )ِ  �ِ �ْ  َث אرِ 8َ א
ْ  ن� 4َ َ  ُ ُ %� َ[  א��ِ  َل 'ْ ?ُ رَ  َل G ُ̀  ?َ َXْ $ &َ א
َ 1َ �َ  א��  $ א��
� �ْ 'َ א
ْ  َכ �ْ �ِ aَ  َ� ْX �ْ כَ  א��ِ  َل 'ْ ?ُ א رَ �َ  אَل Fَ >َ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ ُ  َ< َF א��ِ  لُ 'ْ ?ُ رَ  אَل 

 ]َ �% ُ � X ِ� َ� ِGْ א �َ אLً �َ �ْ 4َ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��ْ  ِ; ْq !َ  ]َ ْ% Bَ َ% ِj  ْ
 هُ �6 َ� 4َ  'َ )ُ وَ  ِس 	َ gَ א
 َ& َ% ��  َ< ُ� ْ9 Bَ ُ�  َ& ِّG �
ِ  ُ! Q َ� �qَ א �َ אLً �َ �ْ 4َ وَ  אَل א �َ ;َ  ُ̀ kُ  َ& ْG �ْ &ِ وُ  �ْ �َ وَ  ْ �َ  ْ
 ُכ %َ �َ א

                                                 
469

 HR. Ahmad dan Ibnu Hibban Juz 3 : 766. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 
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� Gِ �ُ %ِّ כَ �ُ  >َ C 3ًُ رَ ْ  َ< َX ِ& �� ِ\ رَ  N ُjَ אkْ  َ& ِt א
َ �َ  لُ 'ْ Fُ א �َ ;َ  َْ  ُ א G َPْ $ &َ א
َ 1َ �َ  א��

َ وَ  َF ْ�  َ4َ ر ْ� ُQ ُ̀  َ� ْG ِ0 ُل  َ& َ% ْ� ِ̀  ْ
� �ْ 'َ אُ  ِ< ْ
 ن� Iِ وَ  ُ̀ Bَ ُ�  َ& ْG 9ْ �ُ >َ  دِ 	ْ �َ א
ْ  �ِ �ْ �ِ א
�N  مِ 'ْ �َ � א
 َC ِ� ْ� َG ُ̀  َ
 َ� ْQ َ9 Bِ ُ�  َ& َ	 ًא�. 

 

“Bahwa Al-Harits bin Hisyam y bertanya kepada Rasulullah a, “Wahai 

Rasulullah, bagaimanakah wahyu (Al-Qur’an) datang kepadamu?” 

Rasulullah a menjawab, “Terkadang (wahyu) datang kepadaku seperti 

gemerincing lonceng, dan itu adalah cara yang paling berat bagiku. Setelah 

wahyu selesai (disampaikan) kepadaku, aku telah hafal semua yang 

diucapkan (Jibril j). Dan terkadang Malaikat (Jibril j) menyerupakan 

dirinya (sebagai) seorang laki-laki, lalu ia berbicara kepadaku dan aku 

hafal semua yang ia sampaikan.” Aisyah i berkata, “Sungguh, aku pernah 

melihat (ketika) wahyu diturunkan kepada Rasulullah a di hari yang sangat 

dingin. Setelah wahyu selesai (diturunkan) kepada beliau, kening beliau 

benar-benar bercucuran keringat.”
471

 

 

Manusia tidak akan mampu mengemban Al-Qur’an, kecuali yang 

diberi taufik oleh Allah q. Berkata Al-Husain bin Al-Fadhl 5; 

 

 َD ِF ْ� 3ً Yَ  َ�  ْ8 ُ� ُ% ُ̀  ِI �Y َ�  ْ% Eٌ  ُ; َ} �� ٌ�  ِ� �Q
 .�ِ �ْ �ِ 'ْ א
L ْ9 Rٌ  ُ; َ0 �� َG ٌj  ِ� �Qَ ، وَ ِ- �ْ >ِ 'ْ א

 

“(Al-Qur’an merupakan sesuatu) yang berat, yang tidak akan mampu untuk 

mengembannya kecuali hati yang ditolong dengan taufik dan jiwa yang 

dihiasi dengan tauhid.”
472

 

 

 

 ِ( !ِ�ْ�%
 ∪∌∩ 3ً 4َْ�َ'ُم ِ��ْ َ� 4ََ��6 َوْ<Hًא و� Iِن� Lَאِ�jَHَ א

”Sesungguhnya bangun (di waktu) malam lebih kuat (untuk jiwa) 

dan bacaan (di waktu tersebut) lebih berkesan.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya bangun untuk melakukan shalat di 

waktu malam sesudah tidur lebih tepat untuk jiwa dalam memahami bacaan 

Al-Qur’an dan bacaan di waktu tersebut lebih jelas dan lebih berkesan.
473
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 ∪∠∩ Iِ 3ًن� َ
َכ ِ>� א
Pَ�Gאِر َ?8ً�ْא َ<ِ'�ْ 

”Sesungguhnya engkau di siang hari mempunyai urusan yang panjang.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya engkau di siang hari mempunyai 

urusan yang banyak, sehingga engkau tidak mempunyai waktu yang cukup 

untuk membaca Al-Qur’an.
474

 

 

 

 ْ�Qِ�ْ�َ ِ̀ �ْ
َIِ !ْ�Q�َ�َאْ?َ� َرّ�َِכ َو 	3ً َوאْذُכِ ∩∇∪ 

”Sebutlah nama Rabb-mu dan beribadahlah kepada-Nya 

dengan sepenuh hati.” 

 

Maknanya adalah; sebutlah nama Rabb-mu dengan memperbanyak 

dzikir dan bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada-Nya dengan 

sepenuh hati setelah engkau selesai dari kesibukanmu dalam urusan 

dunia,
475

 pasrahkanlah dirimu dalam beribadah hanya kepada Allah q 

semata.
476

 

 

 

َ̀ �YIِ ُ)َ' َ>א��ِ_ْ�ُه َوِכ�ْ  َرب6 אْ
Nْ�َِ	ِق َوאْ
َ�ْ:ِ	ِب َ�  
َIِ 3ً ∩∪ 

”(Dia-lah) Rabb timur dan barat, tidak ada sesembahan (yang berhak 

untuk disembah) selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.” 

 

Maknanya adalah; Dia-lah Rabb Pencipta, Penguasa, dan Pemelihara 

timur dan barat beserta semua cahaya dan kemaslahatan yang ada pada 

keduanya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Dia, 

maka jadikanlah Dia sebagai pelindung yang menjaga dan mengatur semua 

urusanmu.
477
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ُ'ْ َ&َ%$ َ;א Fُ�َ'ْ  َوאْ[ِ�	ْ  ْ��ِCَ א	ًgْ(َ �ْ(ُ	ْgُ(ْ3ً َن َوא ∩⊇⊃∪ 

”Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka 

dengan cara yang baik.” 

 

Maknanya adalah; bersabarlah dan janganlah engkau berkeluh kesah 

terhadap apa yang mereka ucapkan berupa gangguan, cacian, dan celaan 

untukmu
478

 dan jauhilah mereka dengan cara yang baik tanpa disertai celaan 

balasan kepada mereka.
479

 

 

 

 �ْLَِوَذْر  ْ��ِ ْ%Pُْ� َ�ِ%�ْ َوאْ
ُ�َכّ�ِ ِPّ;ََو jِ�َ1ْ�G
� א
 ∪⊆⊆∩ 3ً َ� 4ُوِ

”Biarkanlah Aku (yang akan bertindak) terhadap orang-orang 

yang mendustakan yang (mereka) memiliki kemewahan 

dan berilah mereka penangguhan sebentar.” 

 

Maknanya adalah; biarkanlah Aku yang akan melawan orang-orang 

yang mendustakan yang mereka bergelimang harta serta memiliki 

kemewahan, janganlah teburu-buru terhadap mereka dan berilah mereka 

penangguhan sebentar.
480

 

 

 

 َG�ْ�َ
jٍ و�  ∪⊅⊆∩ ً�אLَْ4 ْ�8ِCََכאYً و�  IِKن� َ �Bfُ َوَ<1َאً;א َذא ْ�
 ∪⊃⊆∩ ً�אَ&َ�אً�א 4َِ

”Sesungguhnya di sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat 

dan Neraka yang menyala-nyala. Makanan yang (akan) menyumbat 

di kerongkongan serta siksaan yang pedih.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya di sisi Kami pada Hari Kiamat ada 

belenggu-belenggu yang berat dan Neraka yang menyala-nyala. Makanan 

yang sangat pahit yang akan menyumbat di kerongkongan, tidak dapat 

masuk dan tidak dapat keluar serta siksaan yang pedih dan menyakitkan.
481
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 ْ�qَِ�אُل َכgِ
َْرُض َوאْ
gَِ�אُل َوَכאkِLَ אْ ْ̂  ∪⊇⊆∩ �Pِ 3ًْ ً�א ;� َ�ْ'َم َ�ْ	aُCُ א

”Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncang keras, gunung-gunung 

tersebut menjadi seperti tumpukan pasir yang berterbangan.” 

 

Maknanya adalah; pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncang 

keras, gunung-gunung tersebut menjadi seperti tumpukan pasir yang 

berterbangan, sehingga bumi menjadi rata semuanya; tidak ada yang tinggi 

dan tidak ada yang rendah.
482

 

 

 

 �LIِK  َG%ْ?َ4َْرK  ْ'?ُْ�ُכْ� َر
َIِ َאِ)ً�א َ&َ%ْ�ُכْ� َכ��َ YًK  ْ4َر َG%ْ?َK  َن'ْ&َ	ْ<ِ $
َIِ 

 ∪∋⊆∩ Yً َرُ?'ْ 

”Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kalian (wahai orang-orang 

kafir Makkah) seorang Rasul yang akan menjadi saksi terhadap kalian, 

sebagaimana Kami (dahulu) telah mengutus seorang Rasul 

kepada Fir’aun.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kalian 

wahai orang-orang kafir Makkah seorang Rasul, yaitu Rasulullah 

Muhammad a yang akan menjadi saksi terhadap kedurhakaan kalian pada 

Hari Kiamat, sebagaimana Kami dahulu telah mengutus seorang Rasul 

kepada Fir’aun yaitu Musa j.
483

 

 

 

 ْ'?ُ �	
 ∪∌⊆∩ 3ً ِ��ْ َل َ>Lَ�ْ.ََXאُه 4َْ.ً�א و� َ>Bَ1َ$ ِ>ْ	َ&ْ'ُن א

”Maka Fir’aun mendurhakai Rasul tersebut, 

lalu Kami siksa ia dengan siksaan yang berat.” 

 

Maknanya adalah; maka Fir’aun mendurhakai Rasul tersebut dengan 

tidak beriman terhadap apa yang dibawanya, lalu Kami siksa ia dengan 

siksaan yang berat dan keras.
484
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 ْ'Fُ�Q�َ aَ�ُْْ� َ�ْ'ً;א �� َ>َכ�	ْن َכ9َْIِ ْ َن��َ�אَن ِ
ْ'ِ
 ∪∠⊆∩ ً�א1َgُْ! אْ

”Bagaimanakah kalian akan dapat melindungi diri kalian 

jika kalian tetap kafir terhadap hari yang menjadikan anak-anak beruban.” 

 

Maknanya adalah; bagaimanakah kalian dapat melindungi diri kalian 

jika kalian tetap kafir terhadap siksaan Hari Kiamat yang menjadikan anak-

anak kecil beruban karena dahsyatnya siksaan ketika itu.
485

 

 

Anak-anak kecil mendadak berubah menjadi beruban ketika Hari 

Kiamat, di saat Allah q memerintahkan kepada Nabi Adam j agar 

mengeluarkan rombongan penghuni Neraka dari kalangan anak cucunya. 

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri y, dari Nabi 

a, beliau bersabda; 

 

 َ� ُF ْ' ُل  ُ  لُ 'ْ Fُ �َ >َ  َכ �ْ �َ �َ  ْ� >ِ  	ُ �ْ _َ א
ْ وَ  َכ �ْ �َ 1ْ َ? وَ  َכ �ْ �� 
َ  لُ 'ْ Fُ �َ >َ  مُ א Tدَ $ �َ א
َ 1َ �َ  א��

ْ 4َ  ّ!ِ כُ  �ْ ;ِ  אَل �َ  אرِ א
�G  ُ� 1ْ א �َ ;َ وَ  אَل �َ  אرِ א
�G  َ� 1ْ �َ  جْ 	ِ .ْ 4َ  aٍ  ِ� �ْ ُ1 ِ� َtא ٍj 
א Pَ %َ �ْ �َ  !ٍ �ْ �َ  אِت ذَ  !6 כُ  @ُ eَ �َ وَ { 	ُ �ْ :ِ א
Nِ ْ� Eُ  �B �ُ  هُ �َ Gْ 1ِ >َ  �َ �ْ 1ِ ْ� �ِ وَ  jٍ 1َ ْ� �ِ وَ 
}  �ٌ �ْ �ِ َ�  א��ِ  אَب �َ &َ  �� כِ 
َ ى وَ אرَ כَ �ُ �ِ  �ْ א )ُ ;َ ى وَ אرَ כَ ?ُ  אَس ى א
�G 	َ �َ وَ 
 َ� ُ
 C 3ًُ رَ  �ْ כُ Gْ ;ِ  ن� cِ א >َ وْ 	ُ Nِ �ْ 4َ  אَل �َ  �ُ א�ِ 'َ א
ْ  َכ 
ِ א ذَ Gَ �6 4َ وَ  א��ِ  َل 'ْ ?ُ א رَ א �َ 'ْ א

ْ 4َ  جَ 'ْ X ُCْ ;َ وَ  جَ 'ْ X ُCْ �َ  �ْ ;ِ وَ  ً9 ُD وَ  אَل �َ  �� א �
 نْ C ْ'  َ4ُ رْ 4َ  ْ� I ِLِّ  هِ �ِ �َ �ِ  ْ� ِ� L ْ9َ  ْي �ِ א
 g �G ِjَ א
ْ  !ِ )ْ 4َ  ُ� %ُ א Lُ ْ' ُD 'ْ כُ �َ  نْ C ْ'  َ4ُ رْ 4َ  אَل Fَ א >َ Lَ 	ْ �� כَ >َ  g �G ِjَ א
ْ  !ِ )ْ 4َ  @ُ ُ� א رُ 'ْ Lُ 'ْ כُ �َ 
 �ْ L ُQْ א 4َ ;َ  אَل Fَ א >َ Lَ 	ْ �� כَ >َ  g �G ِjَ א
ْ  !ِ )ْ Bْ aُ  َ4 א Lُ ْ' ِL 'ْ כُ �َ  نْ C ْ'  َ4ُ رْ 4َ  אَل Fَ א >َ Lَ 	ْ �� כَ >َ 
 ِ< �G
� >ِ  אءِ دَ 'ْ א
��  ةِ 	َ 1ْ א
Nَ  כَ I �Yِ  אِس � אْ  ِC ْ% ِ�  َD ْ' ِכَ  وْ 4َ  ٍ� �َ �ْ 4َ  ر َN ْ1 َ	 ِة  َ� ْ� eَ ِאء 
 ِ< �ْ  ِC ْ% ِ�  َD ْ' ِدٍ 'َ ْ? 4َ  ر.  
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“Allah q berfirman, “Wahai Adam.” Adam j menjawab, “Aku 

menjawab panggilan-Mu dan segala kebaikan ada di kedua tangan-Mu.” 

Lalu Allah q berfirman, “Keluarkanlah rombongan penghuni Neraka.” 

Adam j bertanya, “Berapakah jumlah rombongan penghuni Neraka?” 

Allah q berfirman, “Untuk setiap seribu orang ada sembilan ratus 

sembilan puluh sembilan. “Maka ketika itu rambut (anak-anak) kecil 

(mendadak menjadi) beruban, semua wanita yang hamil keguguran 

kandungannya, dan engkau lihat manusia dalam keadaan mabuk padahal 

(sebenarnya) mereka tidak mabuk, akan tetapi siksaan Allah q yang sangat 

keras.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami 

yang termasuk satu orang (yang selamat dari Neraka) tersebut?” Rasulullah 

a bersabda, “Bergembiralah kalian, karena sesungguhnya satu orang dari 

kalian dan seribu orang dari Ya’juj dan Ma’juj.” Kemudian Rasulullah a 

kembali bersabda, “Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya 

aku berharap kalian menjadi seperempat penghuni Surga.” (Para sabahat 

berkata), “Maka kami bertakbir.”  Rasulullah a bersabda, “Aku berharap 

kalian menjadi sepertiga penghuni Surga.” (Para sabahat berkata), “Maka 

kami bertakbir.” Rasulullah a bersabda, “Aku berharap kalian menjadi 

setengah penghuni Surga.” (Para sabahat berkata), “Maka kami bertakbir.” 

Rasulullah a bersabda, “Tidaklah kalian dibandingkan (dengan seluruh) 

manusia kecuali (hanyalah) seperti sehelai rambut hitam di kulit sapi jantan 

yang berwarna putih, atau kalian (hanyalah) seperti sehelai rambut putih di 

kulit sapi jantan yang berwarna hitam.”
486

 

 

 

 َ� ��
ِ̀ َכאَن َوْ&ُ�ُه َ;K ْ'1ُ9ْא �ِ 	ٌAِ9َGْ;ُ ُء Yً ∩⊇∇∪ 

”(Pada hari itu) langit terbelah, (dan) janji-Nya pasti terlaksana.” 

 

Maknanya adalah; pada hari itu langit terbelah, dan janji-Nya tentang 

kedatangan hari itu pasti akan terjadi.
487
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ِ̀ َ?ِ��ْ Kَ�ْ�ِכَ	ةٌ َ>َ�ْ� َ�  Iِن� َ)ِ�هِ  
$ َرّ�َِIِ �َ_َ3ً َء א�� ∩⊇∪ 

”Sesungguhnya ini merupakan peringatan. Maka barangsiapa yang 

menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan kepada Rabb-nya.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Hari Kiamat dan keadaannya yang 

mencekam yang diberitahukan oleh Allah q merupakan peringatan.
488

 

Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan 

yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Rabb-nya sampai ke 

Surga,
489

 dengan beriman dan melakukan ketaatan.
490

 

 

ُ̀ َو<َ ُ� �Lَ4َכ Iِ ْ'Fُ�َن� َر��َכ %1ْ�ََ  qَ%ُُDَو ُ̀ 9َBْLَِو !ِ�ْ�%
� אِqَ%ُُD �ْ;ِ $Lَُم 4َْدK ِّ; jٌ9َtِ �َ
 ْ��ِ�
ُر א
%�ْ�َ! َوא
Pَ�Gאَر َ&ِ%َ� 4َْن 
� א ِ�ّFَ�ُ ُ ُه َ>Qَאَب َ&َ%ْ�ُכْ� ْ� Bُ8ْ�ُ'ْ َ� َ;1ََכ َوא��

َ	 ِ;َ� אْ
ْFُ	Tِن َ&ِ%َ� 4َْن َ>אْ�َ	ُءوْ  َن ْ	َ\$ َوTَ.ُ	وْ ُن ِ;Gُْכْ� ;� َ?َ�ُכ'ْ א َ;א َ�َ���
 ْ'�ُ	ِeْ�َ ْ':ُQَ�ْ�َ َْرِض ْ̂ ِ َوTَ.ُ	وْ َن ِ>� א ِ! َ?ِ��ْ  َن ِ>ْ� َن Fَ�ُאِ�ُ%'ْ َن ِ;ْ� َ>eِْ! א��

ِ َ>אْ�َ	ُءوْ  ُ̀ َو4َِ��ْ א�� Gْ;ِ 	َ َ א َ;א َ�َ��� َכאَة َو4َْ�ِ	ُ\'א א�� �0
3ََة َوTُ�'א א �B
ُ�'א א
ُ;'ْ َ�ْ	ً\א �َ  ِ�ّFَ�ُ א َوَ;אGً�َ ِّ; �ْ9ُِ�ُכLَْ ِ̂ ِ ُ)َ' َ.ْ�ً	א ْ� َ.ْ�ٍ	 gِ�َُ�وْ א  ُه ِ&Gَْ� א��

َ 9ُfَ'ْ و�  َ Iِن� א��  ∪⊂⊅∩ �ٌ ِ��ْ ٌر ر� Cَْ4 �َuَ&َْ4ً	א َوאْ?Qَْ:9ُِ	وא א��

”Sesungguhnya Rabb-mu mengetahui bahwa engkau berdiri (shalat) kurang 

dari dua pertiga malam, atau seperduanya atau sepertiganya dan 

(demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah (q) 

menetapkan ukuran malam dan siang. Allah (q) mengetahui bahwa engkau 

sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu tersebut, maka 

Dia memberikan keringanan kepada kalian, karena itu bacalah Al-Qur’an 

yang mudah (bagi kalian). Dia mengetahui bahwa di antara kalian akan 

ada orang-orang yang sakit, orang-orang yang berjalan di muka bumi 

untuk mencari sebagian karunia Allah (q), dan orang-orang yang lain lagi 

berperang di jalan Allah (q), maka bacalah apa yang mudah dari Al-

                                                 
488
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489

 Zubdatut Tafsir, 774. 
490

 Tafsirul Baghawi, 4/495. 
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Qur’an (bagi kalian), dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah 

pinjaman kepada Allah (q) dengan pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja 

yang kalian lakukan untuk diri kalian, niscaya akan memperoleh 

(balasan)nya di sisi Allah (q) sebagai balasan yang paling baik dan yang 

paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah (q), 

sesungguhnya Allah (q) Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Rabb-mu wahai Nabi a mengetahui 

bahwa engkau berdiri Shalat Malam kurang dari dua pertiga malam, atau 

seperduanya atau sepertiganya dan demikian pula segolongan dari sahabat-

sahabatmu.
491

 Allah q menetapkan ukuran malam dan siang, berapa yang 

telah berlalu dan berapa yang masih tersisa.
492

 Allah q mengetahui bahwa 

engkau sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu tersebut 

karena itu membutuhkan kecermatan dan perhatian yang teliti,
493

 maka Dia 

memberikan keringanan kepada kalian dengan menghapus kewajiban shalat 

malam menjadi sunnah,
494

 karena itu bacalah Al-Qur’an yang mudah bagi 

kalian yang tidak menyusahkan kalian.
495

 Dia mengetahui bahwa di antara 

kalian akan ada orang-orang yang mempunyai udzur untuk tidak melakukan 

Shalat Malam, seperti; orang-orang yang sakit, orang-orang yang berjalan di 

muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah q, dan orang-orang yang 

berperang di jalan Allah q,
496

 maka bacalah apa yang mudah dari Al-

Qur’an bagi kalian ketika shalat,
497

 dirikanlah shalat wajib, tunaikanlah 

zakat wajib pada harta, dan berikanlah pinjaman kepada Allah q dengan 

pinjaman yang baik dengan cara menginfakkan harta pada jalan-jalan 

kebaikan.
498

 Kebaikan apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian, 

niscaya akan memperoleh balasannya di sisi Allah q pada Hari Kiamat 

sebagai balasan yang paling baik dari apa yang telah kalian lakukan dan 

yang paling besar pahalanya.
499

 Mohonlah ampunan kepada Allah q 

terhadap perintah-Nya yang tidak kalian laksanakan atau terhadap perintah-

Nya yang kalian laksanakan dengan kurang sempurna,
500

 sesungguhnya 

Allah q Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang 

yang beriman.
501
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Jarak antara turunnya ayat yang pertama dengan ayat yang terakhir ini 

adalah satu tahun. Berkata Ibnu ‘Abbas p; 

 

 َ
 �� َL 0َ א َ
 kْ  َ4 لُ و�  ْ
!ِ �0 �ُ א � >ِ  �ْ Pِ א;ِ �َ �ِ  �ْ ;ِ  א'ً L ْ8َ  نَ 'ْ ;ُ 'ْ Fُ א �َ 'ْ אLُ כَ  ّ;ِْ  �َ ْP ِ	 

ِ و� 4َ  �َ �ْ �َ  אنَ כَ א، وَ )َ 	ُ T.ِ  َل �Q Lُ $ ِ0 �َ  אنَ eَ ;َ رَ  َP َא و ِ.T ِ	 َ( ?َ א َG ًj. 

 

”Ketika turun awal (Surat) Al-Muzzammil mereka (para sahabat) 

mendirikan (Shalat Malam) seperti Shalat (Malam) mereka di bulan 

Ramadhan hingga diturunkannya ayat terakhir (Surat Al-Muzzammil), dan 

(jarak) antara (turunnya ayat yang) awal dengan (ayat yang) terakhir adalah 

satu tahun.”
502

 

 

Semakin banyak ayat yang dibaca ketika Shalat Malam, maka akan 

semakin besar pula pahalanya. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin 

Al-‘Ash p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 jٍ ِQ Eَ כُ j  َ�Tِ אtَ �ِ �ِ  אمَ �َ  �ْ ;َ ، وَ �َ �ْ %ِ א>ِ :َ א
ْ  �َ ;ِ  Q Eَْ כْ �ُ  �ْ 
َ  אٍت   َ�T	N ِْ 1َ �ِ  אمَ �َ  �ْ ;َ 
 ِ; َ�  ْ

ْ Xَ �ِ  אمَ �َ  �ْ ;َ ، وَ �َ �ْ Qِ אF ِLَ א aِ  َ�T ُכ jٍ ِQ Eَ  ِ; َ�  ْ
 .�َ �ْ 	ِ F ْG َAَ �ُ א

 

“Barangsiapa yang berdiri shalat dengan (membaca) sepuluh ayat, (maka 

ia) tidak ditulis termasuk orang-orang yang lalai. Barangsiapa yang berdiri 

shalat dengan (membaca) seratus ayat, (maka ia) ditulis termasuk orang-

orang yang taat. Dan barangsiapa yang berdiri shalat dengan (membaca) 

seribu ayat, (maka ia) ditulis termasuk orang-orang mendapatkan pahala 

yang banyak dan utama.”
503
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Seorang yang terbiasa melakukan shalat sunnah, lalu ia 

meninggalkanya karena safar atau karena sakit, maka ia tetap mendapatkan 

pahala sebagaimana ia mengerjakannya ketika ia mukim dan sehat.
504

 

Diriwayatkan dari Abu Musa y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِI َِ א ;َ ذ	َض   ْ

َ  Q Eَِ כُ  	َ א>َ َ?  وْ 4َ  �ُ �ْ 1َ א ُ̀  ِ; ْq !َ  َ; َ1ْ �َ  אنَ א כ َ� !ُ  ُ; ِF ْ� ً� ]َ א8ً �ْ 8ِ א.  
 

“Jika seorang hamba sakit atau sedang dalam perjalanan, maka (tetap) 

dituliskan baginya (pahala) seperti (pahala amalan) yang biasa ia lakukan 

ketika mukim dan dan sehat.”
505

 

 

Harta yang sebenarnya dimiliki oleh seorang muslim adalah yang 

diinfakkan di jalan Allah q. Diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِI ن�  َ; َ
 .	َ .� א D ِ̀  َ; َ4ِ אرِ وَ  אلُ ;َ وَ  مَ �� א �َ ;َ  ُ̀ א

 

“Sesungguhnya harta (milik)nya adalah apa yang dahulu (telah 

diinfakkannya), dan harta (untuk) ahli warisnya adalah apa yang 

ditinggalkan(nya).”
506

 

 

Seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah q, niscaya Allah 

q akan membalasnya. Suatu ketika ’Umar bin Khaththab y menuliskan 

surat kepada putranya ’Abdullah p. Di dalam surat tersebut ’Umar y 

mengatakan; 

 

، אهُ �َ وَ  אهُ Fَ א��  �ِ ;َ  ُ̀ C �!–  َ< ِc �Lَ وَ  �0 &َ - א��ِ ى 'َ Q ْFَ �ِ  َכ �ْ ِ[ وْ 4ُ  ْ� c ِّLِ >َ  :�ُ 1ْ א �َ ;� 4َ 
 .هُ אدَ زَ  هُ 	َ כَ َ�  �ْ ;َ وَ  ،אهُ C َ0َ  ُ̀ َ\ 	َ �ْ 4َ  �ْ ;َ وَ 
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505
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“Amma ba’du (adapun setelah itu), sesungguhnya aku mewasiatkan 

kepadamu (wahai putraku, agar engkau) bertaqwa kepada Allah r. Karena 

sesungguhnya barangsiapa yang bertaqwa kepada-Nya, niscaya Allah r 

akan menjaganya. Barangsiapa yang meminjamkan kepada-Nya 

(menginfakkan hartanya di jalan Allah q), niscaya Allah q akan 

membalasnya. Dan barangsiapa yang bersyukur kepada-Nya, niscaya Allah 

q akan menambah (nikmat kepada)nya.”
507

 

 

Di dalam Surat Al-Muzzammil ayat yang kedua puluh ini terdapat 

bukti benarnya kenabian Rasulullah a bahwa meskipun ketika di Makkah 

kaum muslimin merupakan kelompok yang minoritas, namun pada saatnya 

Islam akan menjadi kuat sehingga akan disyari’atkan untuk memerangi 

orang-orang kafir. Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 

� Pِ >َ  ،�ٍ 1ْ �َ  عَ 	ِ �ُ  אلُ F َQِ א
ْ  �ِ כُ �َ  �ْ 
َ وَ  jٌ �� כِ א ;َ Pَ 6% כُ  ةُ رَ 'ْ א
�j  َ� ِ!  6ُ �َ אYَْ  هِ �ِ )َ وَ َ  ِ; ْ� 
َ  ةِ '� �ُ א
Yَ ِt ِ!  6G دَ  	ِ �َ כْ 4َ  ِ̂ �L ُ̀  ِ; ْ�  َ� אرِ �َ .ْ אْ�ِ  אِب  ِ� ْ
 .Q ْF ِ� َ% ِjَ ْ� �ُ א
ْ  אِت �َ �ْ :ِ �ُ א

 

“Ayat (kedua puluh) ini –bahkan Surat (Al-Muzzammil) secara 

keseluruhan- adalah Makkiyyah (yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah 

ke Madinah) dan ketika itu peperangan (terhadap orang kafir) belum 

disyari’atkan. Hal ini di antara bukti-bukti kenabian yang paling besar, 

karena termasuk pemberitaan (Rasulullah a) tentang perkara ghaib yang 

akan datang.”
508

 

 

 

 

 

***** 
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‹q‡¾a@òŠí� 

 

 

SURAT AL-MUDDATSTSIR 
[Orang yang Berselimut] 

Surat Ke-74 : 56 Ayat 
(Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Muzzammil) 

 

 

 ِ��ْ�ِ  ْ� �	
ِ א  א��� ِ��ْ�ِ �	
 ِ� א

   

 َ�K  ُ	ِّD ���ُ
	ْ  ∪⊅∩ ُ�ْ� َ>LَْXِ�رْ  ∪⊆∩ Pَ6�َ4א אْ 	ْ  ∪⊃∩ َوَر��َכ َ>َכّ�ِ ِPّAَ<َ َ�אَ�َכDَِو ∩⊆∪ 

 6	
َ>cَِذא  ∪∠∩ َوِ
َ	ّ�َِכ َ>אْ[ِ�	ْ  ∪∌∩ َوQَ�ْ�َ �ُْG�ْ�َ Yَْכqِ	0َCْ ∩∈∪  ُ َ>אْ)gُ	ْ َوא

� א
�Gאُ�'ْ <ِ 	َFِLُ ِر ∩∇∪  �� �ٍHِ;َ'ْ�َ َכ
َ� fَْ�ُ	 َ&َ%$ אْ
َכאِ>ِ	�ْ  ∪∩ 	ٌ ْ'ٌم َ&ِ��ْ َ>َ�ِ

 ْ��ِ�َ ٍ	 ∩⊇⊃∪  �ْLَِوِ��ْ  َذْر kُFْ%َ.َ �ْ;َא ∪⊆⊆∩ ً�אَو;َ ُ̀ 
َ kُ%ْ1َCََو �; Yً ًْدאْ�ُ�و 

∩⊇⊄∪  ْ�Gِ�ََو ْ'Pُ�ُ �َْ�ت6  ∪⊃⊆∩ ًدא �P;ََو  ْ�Pِ�ْ�َ ُ̀ 
 �َ Aْ�َ ��ُDَ�ُ@ 4َْن 4َِز�ْ  ∪⊇⊆∩ ً�אَ

ُ̀ َכאَن ِ�َ�אGَ�ِא َ&�Gِْ َכ�3  ∪∋⊆∩ �LIِ1ُ'ْ  ∪∌⊆∩ ً�א]َ ُ̀ Fُ(ُِْرX?ََ  ∪∠⊆∩ ًدא	כ�<َ ُ̀ �LIِ 

رَ  رَ  ∪∇⊆∩ َوَ��� ���َ aَ�َْכ !َQِFُ<َ ∩⊇∪  ��ُD  َر ���َ aَ�َْכ !َQِ�ُ ∩⊄⊃∪  َ	uَLَ ��ُD ∩⊄⊇∪ 

ٌ8ْ?ِ �YIِ	  Fَ<َTאَل Iِْن َ)�َ  ∪⊃⊅∩ Dُ�� 4َْدَ�َ	 َوאْ?Qَْכَ�	َ  ∪⊅⊅∩ Rَ�َ&َ ��ُD َوَ�َ�	َ 
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 6� ُ	Dَ}ْ ∩⊄⊆∪  َ�(َ ْنIِT  ِ	Nَ�َ
4َْدَرאَכ  Kَو;َ  ∪∌⊅∩ ِ̀ َ?Fَ	�YIِ ∩⊄∈∪  ْ�%ِ]ُْX?َ َ َ�ْ'ُل אْ

 ُ	Fَ?َ א;َ ∩⊄∠∪  Yَ �ْFِ�ُْ�   َُ�َ�ر Yََو ∩⊄∇∪  ّ
ِ jٌ�َא �'
َ ِ	Nَ�َ%ْ ∩⊄∪  jَ1َ�ْ�ِ אPَ�ْ%َ&َ

 َ	Nَ&َ ∩⊂⊃∪  َG%ْ1َCَ َوَ;אK  �َ;َ �YIِ אِر�G
tِ �YIِ �ْPُ�ََכjً و� 4َْ[8َאَب א َ;א Gَ%ْ1َCَא ِ&��

 ّ
ِ jًGَQْ<ِ ْ��ِ�% ْو	َכ9َُ �َ ْ��ِ�
א َ� Gُ;َT'ْ َو0ْ�ََدאَد א
�ِ��ْ ُ�'א אْ
ِכQَאَب َ� 4ُوْ א ِ
Fِ�ْQَ�ْ�ََ� א
 ْ�Iِ א و�Lًَ�א ْ��ِ�
� َل א
�ِ��ْ َن َوِ
Fُ�َ'ْ ُ�'א אْ
ِכQَאَب َوאْ
ُ�ْ{ِ;Gُ'ْ َ� 4ُوْ Yَ َ�ْ	َ�אَب אْ<ِ �َ 

 ْ'%ُ�ُ �; �ْPِ�ِ ٌض و�	وْ َ	َכאِ>ُ
ُ َ;ْ�  Tَن َ;אذَ אْ ُ Pَ�َِ�א َ;3ًqَ َכَ�ِ
َכ �eُِ!6 א�� 4ََرאَد א��
 �� َNK َِ�ْي ُء وPْ�َ  �� �ْ;َ َNK ْ'GُCُ �ُ%َ1ْ�َ ى ُء َوَ;א	ِذْכَ �YIِ �َد َرّ�َِכ �YIِ ُ)َ' َوَ;א ِ)َ

 ِ	Nَ�َ%ْ
ِ ∩⊂⊇∪  ِ	�َFَ
Iِ Mِ�ْذَ  ∪⊃⊃∩ َوא
%�ْ�ِ! Iِْذ 4َْدَ�	َ  ∪⊅⊃∩ َכ�3 َوאْ 6B
 9َ?َْ4	T  ََوא

ْ�َ�ى אْ
ُכَ�	ِ  ∪⊇⊃∩ 
َ�ْ� َ�  ∪∌⊃∩ ْ%Nَ�َ	Lَ ِِ��ً	א ِ
ّ  ∪∋⊃∩ Pَ�LIِא َ�ِِK ُכْ� 4َْنGْ;ِ َء

 �� َ	 �.َXQَ�َ َم 4َْو ��FَQَ ∩⊂∠∪  ْ�(َِر kْ�َ�َِ�َ�א َכ Rٍ9ْLَ 6!ُכ ٌjGَ ∩⊂∇∪  ��Iِ  4َْ[8َאَب

 ْ��ِ�َ
َ;א َ?َ%َכُכْ�  ∪⊆⊇∩ �َ َ&ِ� אْ
gْ�ُِ	ِ;�ْ  ∪⊂⊇∩ نَ َءُ
'ْ �GCَ �َQَKאٍت ��  ِ>ْ�  ∪⊃∩ �ِ אْ

 �ْ<ِ  َ	Fَ?َ ∩⊆⊄∪  ْ'
�ْ א َ
ْ� Lَُכ ;ِ َ�אُ ِ%ّBَ�ُ
َوَ
ْ� Lَُכ 1ِAْLُُ�  ∪⊃⊇∩ �َ َ� אْ

ُب ِ�َ�ْ'ِم  ∪∋⊇∩ �َ K ْ�eِtُِض َ;َ@ אْ
_َ َوُכ�Gא Lَُ_'ْ  ∪⊇⊇∩ �َ אْ
ِ�ْ�ِכ�ْ  َوُכ�Gא Lَُכّ�ِ

 ْ� ِ�ّ
אِ>�Q�َ ُ� ∩⊆∠∪  ْ�1ِ$ 4ََ�אLَא אْ
�Fِ�َْ  ∪∌⊇∩ �ِ א �N
 ∪∇⊇∩ �َ َ>َ�א Pُ1ُ9َGْ�َْ� َ�9َאَ&jُ א
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 ْ��Q
ْت  ∪⊂∋∩ 9ِGْQَ�َْ	ةٌ َכٌ�ُ�ُ �ْPُ�LَX	 ∪  6;⊇∩ �َ ِכَ	ِة ُ;1ِْ	ِ\�ْ َ>َ�א َ
Pُْ� َ&ِ� א �	<َ

َ	ةً ْ{َ�$ ُ[9ً8ُא ;PُGْ 6ْ� 4َْن �6 ُ� ُכ!6 אْ;ِ	ٍ� ;ِّ َ�ْ! �ُِ	�ْ  ∪⊆∋∩ ِ;ْ� َ�ْ�َ'َرةٍ  �NGَ ∩∈⊄∪ 

 �Y !ْ�َ �3ةَ  َ�َ_אُ>'ْ َכ	ةٌ  َכ��  ∪⊃∋∩ َن אْ�ِ.َ	َ�ْ�ِכَ ُ̀ �LIِ ∩∈⊆∪  �َ �ْ�َ<َK ُه	َء َذَכَ 

ُ ُ)َ' 4َْ)ُ! א
Fْ�Qَ'ى َو4َْ)ُ! אْ
َ�ْ:9َِ	ةِ NKَ 4َْن ��  َن ��Iِ َوَ;א َ�ْ�ُכُ	وْ  ∪∋∋∩  َء א��

∩∈∉∪  
  

 

 

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Wahai orang yang berselimut. (2) Bangunlah, lalu berilah peringatan. 

(3) Rabb-mu agungkanlah. (4) Pakaianmu bersihkanlah. (5) Perbuatan 

dosa tinggalkanlah. (6) Janganlah engkau memberi (dengan maksud ingin) 

memperoleh (balasan) yang lebih banyak. (7) Dan untuk Rabb-mu, maka 

bersabarlah. (8) Apabila Sangkakala telah ditiup. (9) Maka waktu itu 

(adalah) hari yang sulit. (10) Bagi orang-orang kafir tidak mudah. (11) 

Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya 

sendirian. (12) Aku memberinya harta yang banyak. (13) Anak-anak yang 

selalu bersamanya. (14) Dan Aku lapangkan baginya dengan seluas-

luasnya. (15) Kemudian ia ingin agar Aku menambahkan(nya). (16) Sekali-

kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya ia menentang ayat-ayat 

(Al-Qur’an) Kami. (17) Aku akan membebaninya dengan pendakian yang 

melelahkan. (18) Sesungguhnya ia telah memikirkan dan menetapkan. (19) 

Maka celakalah ia, bagaimana ia menetapkan? (20) Lalu celakalah ia, 

bagaimana ia menetapkan? (21) Kemudian ia memikirkan. (22) Lalu ia 

bermuka masam dan cemberut. (23) Kemudian ia berpaling dan 

menyombongkan diri. (24) Lalu ia berkata, ”(Al-Qur’an) ini tidak lain 

hanyalah sihir yang dipelajari. (25) ”Ini tidak lain hanyalah perkataan 

manusia.” (26) Aku akan memasukkannya ke dalam Saqar. (27) Tahukah 
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engkau apakah Saqar itu? (28) (Saqar) tidak akan meninggalkan dan tidak 

akan membiarkan. (29) Membakar kulit manusia. (30) Di atasnya ada 

sembilan belas (Malaikat penjaga). (31) Kami tidak menjadikan penjaga 

Neraka kecuali (dari) para Malaikat, Kami tidak menyebutkan jumlah 

mereka kecuali sebagai ujian bagi orang-orang kafir, agar orang-orang 

yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan (agar) orang-orang yang beriman 

semakin bertambah imannya, (agar) orang-orang yang diberi Al-Kitab dan 

orang-orang yang beriman tidak ragu-ragu, agar orang-orang yang di 

dalam hatinya terdapat penyakit dan orang-orang kafir (akan mengatakan), 

”Apakah yang dikehendaki oleh Allah (q) dengan bilangan ini sebagai 

suatu perumpamaan?” Demikianlah Allah (q) (membiarkan) sesat orang-

orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang dikehendaki-Nya. Tidak ada yang mengetahui (jumlah) tentara Rabb-

mu kecuali Dia sendiri. Dan (Saqar) tidak lain hanyalah peringatan bagi 

manusia. (32) Sungguh, demi bulan. (33) Demi malam ketika telah berlalu. 

(34) Dan demi Shubuh apabila mulai terang. (35) Sesungguhnya Saqar 

adalah salah satu bencana yang sangat besar. (36) Sebagai ancaman bagi 

manusia. (37) (Yaitu) bagi siapa di antara kalian yang ingin maju atau 

mundur. (38) Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya. (39) Kecuali golongan kanan. (40) Di dalam Surga mereka 

saling bertanya. (41) Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa. (42) 

“Apakah yang memasukkan kalian ke dalam Saqar?” (43) Mereka 

menjawab, “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan 

shalat. (44) Kami tidak memberi makan orang miskin. (45) Kami 

membicarakan (perkara yang) batil, bersama dengan orang-orang yang 

membicarakannya. (46) Dan kami mendustakan hari pembalasan. (47) 

Hingga datang kepada kami keyakinan. (48) Tidak bermanfaat lagi bagi 

mereka syafa’at dari orang-orang yang memberikan syafa’at. (49) Maka 

mengapa mereka (orang-orang kafir) itu berpaling dari peringatan? (50) 

Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut. (51) Lari dari singa. 

(52) Bahkan tiap-tiap orang dari mereka ingin diberikan lembaran-

lembaran (kitab) yang terbuka. (53) Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka 

tidak takut kepada akhirat. (54) Sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Qur’an 

adalah suatu peringatan. (55) Maka barangsiapa yang menghendaki, 

niscaya ia akan mengambil pelajaran (dari Al-Qur’an). (56) Dan mereka 

tidak akan mengambil pelajaran (dari Al-Qur’an), kecuali (jika) Allah q 

menghendakinya. Dia-lah (Rabb yang patut kita) bertaqwa (kepada-Nya) 

dan (Dia-lah) yang berhak memberikan ampunan.”
509

 

 

                                                 
509

 QS. Al-Muddatstsir : 1 - 56. 
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Surat Al-Muddatstsir merupakan surat pertama yang diturunkan 

setelah masa fatrah (kekosongan) wahyu.
510

 Sebagaimana diriwayatkan dari 

Jabir bin ‘Abdillah p, bahwa ia mendengar Rasulullah a bersabda tentang 

masa fathahnya wahyu, beliau bersabda; 

 

 َ< َ� ْ� َG َ4 א َL َ4 א ْ; Nِ �ْ  ?َ ِ� ْ1 kُ  ]َ ْ' ً� ِ; א َ�  ��
 אءِ �َ א
��  َ! �َ �ِ  ْي 	ِ kُ  َ� Bَ 1ْ >َ 	َ >َ  אءِ �َ א
 َ< ِc َذ ْ
�ِ ِ? 	ْ $ כُ %َ &َ  �ٌ א&ِ �َ  אءٍ 	َ 8ِ �ِ  ْ� Lِ אءَ Cَ  ْي �ِ א
�  ُכ %َ �َ א אّ  َ� ْ� َ�  ��
 אءِ �َ א
َ وَ  ْ̂ 
َ g ِH ْq kُ  ِ; ْG ُ̀  َ� �Q َ( $ َ' ْ� kُ  ِIُ >َ  ِض رْ א َ ْ̂ � %ِ )ْ g ْH kُ  َ4ِ >َ  ِض رْ $ אْ  َ< ُF ْ% kُ 
� >َ Lِ 'ْ %ُ ;ِّ زَ  ْ� Lِ 'ْ %ُ ;ِّ زَ  َ0 ِّ; ُ% ْ' ِL �ْ  َ< َX ْL َ0 َل  ُ } رْ �ِ .  ُ� ْ�  َ< َX ْL	D ُِ �� �ُ א א
ْ �K  َ4 6� َPَ {$ א
� 1َ �َ  א��
 َ
I َ� $ ْ' ِ
� �ِ �َ  �� {  ُD	g ُْ א)ْ >َ { ِ̀ َ  ْ
 .@َ א�َ Qَ �َ وَ  ُ� �ْ 'َ א

 

”Ketika aku berjalan, (tiba-tiba) aku mendengar suara dari langit. Lalu aku 

mengarahkan pandanganku ke langit, (ternyata ada) Malaikat (Jibril j) 

yang pernah mendatangiku di gua Hira’ sedang duduk di atas kursi antara 

langit dan bumi. Maka aku merasa takut karenanya hingga aku tersungkur 

ke tanah. Kemudian aku mendatangi isteriku, aku berkata (kepadanya), 

”Selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku.” Lalu Allah q 

menurunkan, “Wahai orang yang berselimut. Bangunlah, lalu berilah 

peringatan ... hingga firman-Nya, ... tinggalkanlah.”
511

 Kemudian (setelah 

itu) wahyu banyak turun secara berturut-turut.”
512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
510

 Fathul Bari, 8/4640. 
511

 QS. Al-Muddatstsir : 1 - 5. 
512

 HR. Ahmad, Bukhari Juz 4 : 4642, lafazh ini miliknya, dan Muslim Juz 1 : 161. 
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TAFSIR SURAT AL-MUDDATSTSIR 
 

 

 َ�K  ُ	ِّD ���ُ
 ∪⊆∩ Pَ6�َ4א אْ

”Wahai orang yang berselimut.” 

 

Maknanya adalah; wahai orang yang menyelimuti dirinya dengan 

pakaiannya, yaitu Nabi Muhammad a.
513

 Panggilan ini menunjukkan 

kelembutan Allah q yang Maha Mulia terhadap hamba yang dikasihi-Nya, 

yaitu Allah q memanggilnya dengan menyebutkan keadaan hamba-Nya.
514

 

 

 

 ∪⊅∩ ُ�ْ� َ>LَْXِ�رْ 

”Bangunlah, lalu berilah peringatan.” 

 

Maknanya adalah; bangunlah, lalu berilah peringatan kepada 

penduduk Makkah dengan siksaan Allah q jika mereka tidak bersedia 

masuk ke dalam agama Islam.
515

 

 

 

 ْ	  ∪⊃∩ َوَر��َכ َ>َכّ�ِ

”Rabb-mu agungkanlah.” 

 

Maknanya adalah; Rabb-mu agungkanlah dengan tauhid, dan 

jadikanlah tujuanmu dalam memberi peringatan kepada mereka hanya 

mengharapkan Wajah Allah q.
516

 

 

 

 

                                                 
513

 Tafsirul Jalalain, 575. 
514

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 19/27. 
515

 Zubdatut Tafsir, 775. 
516

 Taisirul Karimir Rahman, 895. 
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 ْ	 ِPّAَ<َ َ�אَ�َכDَِو ∩⊆∪  

“Pakaianmu bersihkanlah.” 

  

Maknanya adalah; pakaianmu bersihkanlah dari berbagai najis, karena 

kesucian lahir termasuk kesempurnaan kesucian batin.
517

 

 

 

 ْ	gُ(ْ0َ َ>אCْ 6	
 ∪∋∩ َوא

”Perbuatan dosa tinggalkanlah.” 

 

Maknanya adalah; perbuatan dosa menyembah berhala maka 

tinggalkanlah, karena itu merupakan sebab turunnya siksaan.
518

 

 

 

 ُ	qِْכQَ�ْ�َ �ْGُ�ْ�َ Yََو ∩∉∪ 

”Janganlah engkau memberi (dengan maksud ingin) memperoleh (balasan) 

yang lebih banyak.” 

 

Maknanya adalah; janganlah engkau memberi dengan maksud ingin 

memperoleh balasan yang lebih banyak, jika engkau memberikan sesuatu 

kepada orang lain maka berilah dengan mengharap wajah Allah q dan 

janganlah engkau berharap balasan dari manusia.
519

 

 

 

 ∪∠∩ َوِ
َ	ّ�َِכ َ>אْ[ِ�	ْ 

”Dan untuk Rabb-mu, maka bersabarlah.” 

 

Maknanya adalah; dan untuk menjalankan perintah dan menjauhi 

larangan Rabb-mu, maka bersabarlah.
520

 

                                                 
517

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
518

 Zubdatut Tafsir, 776. 
519

 Zubdatut Tafsir, 776. 
520

 Tafsirul Jalalain, 575. 
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� א
�Gאُ�'ْ <ِ 	َFِLُ َذאcِ<َ ِر ∩∇∪ 

”Apabila Sangkakala telah ditiup.” 

 

Maknanya adalah; apabila Sangkakala yang kedua telah ditiup,
521

 

yaitu tiupan kebangkitan dari kubur lalu seluruh makhluk dibangkitkan 

untuk berkumpul.
522

 

 

Malaikat Israfil j telah bersiap-siap dengan Sangkakalanya untuk 

menunggu perintah dari Allah q. Diriwayatkan dari Abu Sa’id y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

$ :َ ْ[ 4َ وَ  ُ̀ �G َC $ ْ� َP َQ �َ وَ  نَ 	ْ Fَ א
ْ  �َ Q َFَ א
ْ  �ِ �َ  نِ 	ْ Fَ א
ْ  Eُ א�ِ َ[ وَ  �ُ aَ  َ4 ْL ُ1 �ْ כَ 
 ِ� �َ ْ� ِ1 ِ̀  َ� ْG َQ ِu ُ	  َ; َQ �ُ $ ْ} َ; ُ	  َ< َ� ْG َ9 ُ�  ُ� ْ% َG َ� כَ >َ  א��ِ  َل 'ْ ?ُ א رَ א ْ� aَ  َL ُF ْ' ُאَل �َ  ل 
 ُ� ْ' 
ُ  אGَ �ُ ْ� א �َ 'ْ ُ   .$ א��ِ %َ א &َ Gَ %ْ כ� 'َ �َ  ُ! �ْ כِ 'َ א
ْ  �َ L ْ1ِ وَ  א��

“Bagaimanakah kalian dapat menikmati (kehidupan) sedangkan (Malaikat 

Israfil j) pemilik Sangkakala telah mengulum Sangkakala(nya), dahinya 

telah berkerut, ia mendengarkan dengan telingnya menunggu kapan 

diperintahkan untuk meniup (Sangkakalanya).” Para sahabat bertanya, 

“Wahai Rasulullah, apa yang seharusnya kami ucapkan?” Rasulullah a 

bersabda, “Ucapkanlah, “Cukuplah Allah q (yang menjadi pelindung) 

kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung, kami bertawakkal (hanya) 

kepada Allah q.”
523

 

 

 

 �� �ٍHِ;َ'ْ�َ َכ
 ∪∩ 	ٌ ْ'ٌم َ&ِ��ْ َ>َ�ِ

”Maka waktu itu (adalah) hari yang sulit.” 

 

Maknanya adalah; maka waktu Hari Kiamat itu adalah hari yang berat 

dan sulit.
524

 

                                                 
521

 Tafsirul Jalalain, 575. 
522

 Taisirul Karimir Rahman, 896. 
523

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2431, Hakim Juz 4 : 8678, lafazh ini miliknya. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 4592. 
524

 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 985. 
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 ∪⊂⊆∩ 	ٍ َ� fَْ�ُ	 َ�ِ��ْ َ&َ%$ אْ
َכאِ>ِ	�ْ 

”Bagi orang-orang kafir tidak mudah.” 

 

Maknanya adalah; bagi orang-orang kafir tidak mudah, bahkan 

mereka telah berputus asa dari kebaikan dan mereka yakin akan celaka. Hal 

ini berbeda dengan kondisi orang-orang mukmin yang kondisi mereka serba 

mudah.
525

 

 

 

 �ْLَِوِ��ْ َو;َ  َذْر kُFْ%َ.َ �ًْ�א ∩⊇⊇∪ 

”Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang 

yang Aku telah menciptakannya sendirian.” 

 

Maknanya adalah; biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku 

telah menciptakannya dalam rahim ibunya sendirian, tidak berharta dan 

tidak beranak,
526

 yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi.
527

 

 

 

 �; Yًא;َ ُ̀ 
َ kُ%ْ1َCًَدאْ�ُ�وْ َو ∩⊇⊄∪ 

”Aku memberinya harta yang banyak.” 

 

Maknanya adalah; Aku memberinya harta yang banyak, berupa; 

pertanian, peternakan, dan perdagangan.
528

 Al-Walid bin Al-Mughirah 

terkenal sebagai orang yang memilik banyak harta,
529

 bahkan ia dijuluki 

dengan raihanah quraisy (bunga wangi Quraisy).
530

 

 

 

                                                 
525

 Taisirul Karimir Rahman, 896. 
526

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/442. 
527

 Tafsirul Jalalain, 575. 
528

 Tafsirul Jalalain, 575. 
529

 Zubdatut Tafsir, 776. 
530

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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 ْ�Gِ�ََو ْ'Pُ�ُ �ًَدא ∩⊇⊂∪ 

”Anak-anak yang selalu bersamanya.” 

 

Maknanya adalah; anak-anak yang selalu bersamanya di Makkah yang 

tidak dikhawatirkan akan pergi darinya dan mereka sudah tidak 

membutuhkan keluar dari kota Makkah untuk mencari rizki, karena orang 

tua mereka yang sangat kaya.
531

 

 

Anak-anak Al-Walid bin Al-Mughirah yang masuk Islam ada tiga 

orang. Sebagaimana perkataan Muqatil 5; 

 


ِ 'َ א
ْ وَ  אمٌ Nَ )ِ وَ  �ٌ א
ِ .َ : G ُP ْ�  َD 3َ َD ٌjْ ;ِ  �ُ %َ ْ? 4َ ، אلٌ Cَ رِ  �ْ Pُ 6% כُ  jٌ 1َ �ْ א َ? 'ْ אLُ כَ  ْ� ُ�  ْ� ِ� 
 ْ

ِ 'َ א ْ� ِ�. 

 

“(Al-Walid bin Al-Mughirah) mempunyai tujuh (anak yang tinggal di 

Makkah)
532

 kesemuanya laki-laki, tiga di antaranya masuk Islam, (yaitu); 

Khalid,
533

 Hisyam, dan Al-Walid bin Al-Walid.
534

”
535

 

 

 

ْ�ت6  �P;ََو  ْ�Pِ�ْ�َ ُ̀ 
 ∪⊇⊆∩ ً�אَ

”Dan Aku lapangkan baginya dengan seluas-luasnya.” 

 

Maknanya adalah; dan Aku lapangkan baginya kehidupannya dengan 

seluas-luasnya berupa panjang usia dan kepemimpinan di suku Quraisy,
536

 

sehingga ia mendapatkan semua yang disukainya dan yang 

diinginkannya.
537
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 ∪∋⊆∩ �َ Aْ�َ ��ُDَ�ُ@ 4َْن 4َِز�ْ 

”Kemudian ia ingin agar Aku menambah(nya).” 

 

Maknanya adalah; kemudian ia ingin agar Aku menambahkan harta, 

anak, dan kelapangan hidup baginya.
538

 

 

 

ُ̀ َכאَن ِ�َ�אGَ�ِא َ&�Gِْ َכ�3  �LIًِ�א ∩⊇∉∪ 

”Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya ia menentang 

ayat-ayat (Al-Qur’an) Kami.” 

 

Maknanya adalah; sekali-kali tidak akan Aku tambah, karena 

sesungguhnya ia menentang ayat-ayat Al-Qur’an Kami, ia telah mengetahui 

kebenaran Al-Qur’an namun ia mengikarinya.
539

 

 

 

 ْ'1ُ]َ ُ̀ Fُ(ُِْرX?ًَدא ∩⊇∠∪ 

”Aku akan membebaninya (dengan) pendakian yang melelahkan.” 

 

Maknanya adalah; Aku akan membebaninya dengan siksaan yang 

melelahkan dan berat, yang tidak ada keringanan baginya.
540

 

 

 

ُ̀ َ>כ�	َ  �LIِ  َر  ∪∇⊆∩ َوَ���

”Sesungguhnya ia telah memikirkan dan menetapkan.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya ia telah memikirkan dalam dirinya 

dan menyiapkan apa yang akan diucapkannya untuk mencela Rasulullah a 

dan Al-Qur’an.
541
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رَ  ���َ aَ�َْכ !َQِFُ<َ ∩⊇∪  َر ���َ aَ�َْכ !َQِ�ُ ��ُD ∩⊄⊃∪ 

”Maka celakalah ia, bagaimanakah ia menetapkan? 

Lalu celakalah ia, bagaimanakah ia menetapkan?” 

 

Allah q melaknatnya dua kali, laknat di dunia dan laknat di akhirat 

kelak.
542

 

 

 

 َuLَ ��ُD َ	 ∩⊄⊇∪ 

”Kemudian ia memikirkan.” 

 

Maknanya adalah; kemudian ia memikirkan dengan apa ia akan 

menolak dan mencela Al-Qur’an.
543

 

 

 

 ∪⊅⊅∩ Rَ�َ&َ ��ُD َوَ�َ�	َ 

”Lalu ia bermuka masam dan cemberut.” 

 

Maknanya adalah; lalu mukanya menjadi muram,
544

 karena ia tidak 

menemukan celaan yang tepat yang dapat diarahkan kepada Al-Qur’an.
545

 

 

 

 ∪⊃⊅∩ Dُ�� 4َْدَ�َ	 َوאْ?Qَْכَ�	َ 

”Kemudian ia berpaling dan menyombongkan diri.” 

 

Maknanya adalah; kemudian ia berpaling dari kebenaran dan 

menyombongkan diri tidak bersedia tunduk kepada Al-Qur’an.
546
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 ∪⊇⊅∩ ْ{Dَ	ٌ8ْ?ِ �YIِ ُ	 �Fَ<َT  6אَل Iِْن َ)�َ 

”Lalu ia berkata, ”(Al-Qur’an) ini tidak lain 

hanyalah sihir yang dipelajari.” 

 

Maknanya adalah; lalu ia berkata, ”Al-Qur’an ini tidak lain hanyalah 

sihir yang dipelajari dari para penyihir terdahulu yang berada di Yaman, 

Nejed, dan Hijaz.
547

 

 

 

 ∪∋⊅∩ �YIِ َ�ْ'ُل אْ
Nَ�َ	IِT  ِْن َ)�َ 

”Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.” 

 

Maknanya adalah; ”Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia biasa 

dan bukan Kalamullah.”
548

 

 

 

 ْ�%ِ]ُْX?َ َ	Fَ?َ ِ̀ ∩⊄∉∪ 

”Aku akan memasukkannya ke dalam Saqar.” 

 

Maknanya adlaah; Aku akan memasukkannya ke dalam Neraka 

Jahannam, agar ia merasakan panasnya dan terbakar oleh apinya.
549

 Saqar 

adalah salah satu nama Neraka Jahannam.
550

 

 

 

 ∪∠⊅∩ 4َْدَرאَכ َ;א َ?Fَ	K  َُو;َ 

”Tahukah engkau apakah Saqar itu?” 

 

Ungkapan ini untuk menggambarkan tentang keadaan Saqar yang 

sangat menakutkan dan sangat mengerikan.
551
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Suatu ayat Al-Qur’an yang menggunakan ungkapan kalimat “Ma 

adraka” (tahukah engkau), maka biasanya ayat setelahnya akan 

menjelaskannya. Hal ini sebagaimana perkataan Ibnu Uyainah 5;
552

 

 

� א
ْ >ِ  אنَ א כَ ;َ  ُF ْ	 ِنT } َ; َ4 } אכَ رَ دْ א َ< َF ْ�  َ4 ْ& َ% َ� ُ̀  ََכ �ْ رِ �ْ א �ُ ;َ وَ { אَل א �َ ;َ و {
 َ< ِc �L ُ̀  َ
 ْ�  َ� ْ1 َ% ْ� ُ̀. 

 

“Tidaklah (disebutkan) di dalam Al-Qur’an (kalimat) “Ma adraka” 

(tahukah engkau) maka sungguh Allah q akan memberitahukannya. Dan 

tidaklah Allah q berfirman (dengan menggunakan kalimat), “Wa ma 

yudrika,” (tahukah engkau) maka sesungguhnya Dia tidak akan 

memberitahukannya.”
553

 

 

Sehingga ayat ini ditafsikan oleh ayat setelahnya;
554

 

 

 

 �ْFِ�ُْ� Yَ  َُ�َ�ر Yََو ∩⊄∇∪ 

”(Saqar) tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan.” 

 

Maknanya adalah; Saqar tidak akan meninggalkan dan tidak akan 

membiarkan tulang, daging, dan darah, kecuali akan dibakarnya semua.
555

 

 

 

 ّ
ِ jٌ�َא �'
َ ِ	Nَ�َ%ْ ∩⊄∪ 

”Membakar kulit manusia.” 

 

Maknanya adalah; membakar kulit manusia hingga warnanya berubah 

menjadi hitam.
556
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 َ	Nَ&َ jَ1َ�ْ�ِ אPَ�ْ%َ&َ ∩⊂⊃∪ 

”Di atasnya ada sembilan belas (Malaikat penjaga).” 

 

Maknanya adalah; di atasnya ada sembilan belas Malaikat pemimpin 

penjaga Neraka.
557

 Hal ini sebagaimana perkataan Imam Al-Qurthubi 5; 

 

ُ  אءَ َ�  نْ M  ِIُ �ْ 8ِ א
�B وَ  ، אءُ �َ Fَ א
6G وَ  אءُ َ? lَ א
	 ُ( ، ُ�  6	Q �ْ َ1 َj  َ& َN َِ א
ْ  ءِ Yَ {ُ )َ  ن� 4َ  א��
ُ  אَل א �َ �َ כَ  ،אg ُ0  َ& ْG َPِ 1ْ �َ  ةُ אرَ �َ 1ِ א
ْ >َ  �ْ Q ُPُ %َ �ْ א Cُ ;� 4َ وَ   �ُ %َ 1ْ א �َ ;َ وَ (: $א
َ 1َ �َ  א��
 ُC ُG ْ' ََכ ّ�ِ رَ  د  ِI �Y ُ(  َ'(  

 

“Yang benar –insya Allah- bahwa (jumlah Malaikat) tersebut adalah 

sembilan belas, mereka adalah para pemimpin (penjaga Neraka). Adapun 

(jumlah para Malaikat yang bertugas di Neraka), maka (sangat banyak yang) 

tidak mampu untuk diungkapkan. Sebagaimana firman Allah q, “Tidak ada 

yang mengetahui (jumlah) tentara Rabb-mu, kecuali Dia sendiri.”
558

 

 

 

 َG%ْ1َCَ َوَ;אK  �َ;َ �YIِ אِر�G

ّ tَِכjً و� 4َْ[8َאَب אِ jًGَQْ<ِ �YIِ �ْPُ�َ َ� %�ِ��ْ َ;א Gَ%ْ1َCَא ِ&��
Yَ َ�אLًא و� א Gُ;َT �َ ْ�Iِ'ْ ُ�'א אْ
ِכQَאَب َو0ْ�ََدאَد א
�ِ��ْ َ� 4ُوْ Fَِ� א
�ِ��ْ א ِ
�Qَ�ْ�َْ َכ9َُ	وْ 

 ْ��ِ�
� َل א
�ِ��ْ َن َوِ
Fُ�َ'ْ ُ�'א אْ
ِכQَאَب َوאْ
ُ�ْ{ِ;Gُ'ْ َ� 4ُوْ َ�ْ	َ�אَب אْ<ِ �َ  ْ'%ُ�ُ �ْPِ�ِ
ُ Pَ�َِ�א َ;3ًqَ َכ�َ  Tَن َ;אذَ אْ
َכאِ>ُ	وْ َ	ٌض و� ;�  ُ َ;ْ� �� 4ََرאَد א�� 
َכ �eُِ!6 א��ِ َNK ُء

َد َرّ�َِכ �YIِ ُ)َ' َوَ;א ِ)َ� �YIِ ِذْכَ	ى ُء َوَ;א NK ْ'GُCُ �ُ%َ1ْ�ََ َ;ْ� ��  َوPْ�َِ�ْي 

 ِ	Nَ�َ%ْ
ِ ∩⊂⊇∪ 

”Kami tidak menjadikan penjaga Neraka kecuali dari para Malaikat, 

Kami tidak menyebutkan jumlah mereka kecuali sebagai ujian bagi orang-

orang kafir, agar orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin 

                                                 
557
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558
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dan (agar) orang-orang yang beriman semakin bertambah imannya, 

(agar) orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang yang beriman 

tidak ragu-ragu, agar orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit 

dan orang-orang kafir (akan mengatakan), ”Apakah yang dikehendaki 

oleh Allah (q) dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?” 

Demikianlah Allah (q) (membiarkan) sesat orang-orang yang dikehendaki-

Nya dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. 

Tidak ada yang mengetahui (jumlah) tentara Rabb-mu kecuali Dia sendiri. 

Dan (Saqar) tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.” 

 

Maknanya adalah; Kami tidak menjadikan penjaga Neraka kecuali 

dari para Malaikat yang tidak akan dapat dilawan
559

 karena kekerasan dan 

kekuatan mereka,
560

 Kami tidak menyebutkan jumlah mereka sembilan 

belas kecuali sebagai ujian bagi orang-orang kafir,
561

 agar orang-orang yang 

diberi Al-Kitab yaitu; yahudi dan nashrani menjadi yakin karena tertulis di 

dalam Taurat dan Injil bahwa jumlah penjaga Neraka adalah sembilan belas 

Malaikat,
562

 agar orang-orang yang beriman semakin bertambah imannya, 

agar orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang yang beriman tidak 

ragu-ragu karena sifat orang-orang yang beriman ketika Allah q 

menurunkan suatu ayat maka mereka akan selalu mengimani dan 

membenarkannya,
563

 agar orang-orang munafik yang di dalam hatinya 

terdapat penyakit dan orang-orang kafir akan mengatakan,
564

 ”Apakah 

hikmah yang dikehendaki oleh Allah q dengan penyebutan bilangan 

ini?”
565

 Demikianlah Allah q membiarkan sesat orang-orang yang 

dikehendaki-Nya karena mereka mengingkari jumlah Malaikat tersebut dan 

Allah q memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya 

karena mereka mengimani jumlah Malaikat tersebut.
566

 Tidak ada yang 

mengetahui jumlah tentara Rabb-mu kecuali Dia sendiri.
567

 Dan penyebutan 

tentang Saqar dan jumlah Malaikat penjaganya tidak lain hanyalah 

peringatan bagi manusia agar manusia mengetahui kesempurnaan kekuasaan 

Allah q.
568
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Jumlah tentara Allah q dari kalangan para Malaikat sangat banyak. 

Sebagaimana hadits yang menyebutkan tentang isra’ mi’rajnya Nabi a 

yang diriwayatkan dari Malik bin Sha’sha’ah y ia berkata, Nabi a 

bersabda; 

 

 َ< �َ َX ْ
 kُ  ِC ْ� ِ	 ْ� !َ  َ< َF אَل  َ( َ� ْ
 نَ 'ْ 1ُ �ْ َ?  مٍ 'ْ �َ  !� כُ  ِ̀ �ْ >ِ  ْ� %ِّ Bَ �ُ  رُ 'ْ �ُ 1ْ �َ א
ْ  kُ �ْ �َ א א
 َ4 ْ
 aَ  َ; َ% ٍכ  ِI َא .َ ذ َ	 ُC ْ' َ

َ א Iِ وْ دُ 'ْ 1ُ �َ  �ْ א  ْ� ِ̀  ِ.T ُ	  َ; َ& א َ% ْ� ِP ْ� 

 

“Aku bertanya kepada Jibril j, ia menjawab, “Ini adalah Baitul Makmur 

setiap hari terdapat tujuh puluh ribu Malaikat yang shalat di dalamnya. 

Jika para Malaikat tersebut ke luar, (maka) mereka semua tidak akan 

kembali untuk selama-lamanya.”
569

 

 

Seandainya seorang muslim benar-benar merenungkan ayat-ayat yang 

menyebutkan tentang dahsyatnya Neraka hingga seakan-akan ia melihat 

Neraka dengan mata kepalanya sendiri, maka niscaya ia akan banyak 

menangis. Diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 َ& َ	 \ْ kُ  َ& َ% ��  ْ

َ وَ  	ِّ א
�N وَ  	ِ �ْ _َ � א
ْ >ِ  مِ 'ْ �َ א
ْ כَ  رَ 4َ  �ْ %َ >َ  אرَ א
�G وَ  g �G َjَ א ْ' 

َ  �ُ %َ &ْ א 4َ ;َ  نَ 'ْ �ُ %َ 1ْ �َ  eَ ِ8 ْכ ُQ ْ�  َ� ِ% ْ� 3ً َو  َ
  א	ً �ْ qِ כَ  �ْ Qُ �ْ כَ �َ 

 

“Ditampakkan kepadaku Surga dan Neraka, maka aku tidak melihat 

kebaikan dan keburukan seperti pada hari ini. Seandainya kalian 

mengetahui (seperti) apa yang aku ketahui, (maka) sungguh kalian akan 

sedikit tertawa dan banyak menangis.”
570
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 ِ	�َFَ
Iِ Mِ�ْذَ  ∪⊃⊃∩ َوא
%�ْ�ِ! Iِْذ 4َْدَ�	َ  ∪⊅⊃∩ َכ�3 َوאْ 6B
 ∪⊇⊃∩ 9َ?َْ4	T  ََوא

”Sungguh, demi bulan. Demi malam ketika telah berlalu. 

Dan demi Shubuh apabila mulai terang.” 

 

Allah q bersumpah dengan ketiga hal tersebut, karena ketiganya 

merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah q yang besar. Ayat-ayat tersebut 

menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah q, hikmah-Nya, rahmat-Nya 

yang merata, dan ilmu-Nya yang meliputi segala sesuatu.
571

 

 

 

 ْ
ْ�َ�ى א  ∪∋⊃∩ ُכَ�	ِ Pَ�LIِא َ�ِ

”Sesungguhnya Saqar adalah salah satu bencana yang sangat besar.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Saqar adalah salah satu bencana 

yang sangat besar dan sangat mengerikan.
572

 

 

 

 ّ
 ∪∌⊃∩ ْ%Nَ�َ	Lَ ِِ��ً	א ِ

”Sebagai ancaman bagi manusia.” 

 

Maknanya adalah; sebagai ancaman siksa bagi manusia.
573

 

 

 

 �َ �ْ�َ
ِK �� ُכْ� 4َْنGْ;ِ َء َ	 �.َXQَ�َ َم 4َْو ��FَQَ ∩⊂∠∪ 

”(Yaitu) bagi siapa di antara kalian yang ingin maju atau mundur.” 

 

Maknanya adalah; yaitu bagi siapa di antara kalian yang ingin maju 

untuk menggapai kebaikan dan Surga dengan keimanan atau mundur 

menuju keburukan dan Neraka dengan kekufuran.
574
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 ∪∇⊃∩ jGٌَ ُכ!Rٍ9ْLَ 6 ِ�َ�א َכkْ�َ�َ َرِ)�ْ 

”Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” 

 

Maknanya adalah; tiap-tiap jiwa bertanggung jawab pada Hari 

Kiamat
575

 atas apa yang telah diperbuatnya, baik berupa kebaikan maupun 

keburukan.
576

 

 

 

 ��Iِ  ْ��ِ�َ
 ∪⊃∩ �ِ 4َْ[8َאَب אْ

”Kecuali golongan kanan.” 

 

Maknanya adalah; kecuali golongan kanan, mereka adalah orang-

orang beriman yang selamat dari Neraka.
577

 

 

 

 � ∪⊂⊇∩ نَ َءُ
'ْ �GCَ �َQَKאٍت ��  ِ>ْ

”Di dalam Surga mereka saling bertanya.” 

 

Maknanya adalah; di dalam Surga mereka bersenang-senang, saling 

berhadap-hadapan, dan mereka saling bertanya.
578

 

 

 

 ْ�;ِ	ِgْ�ُ
 ∪⊆⊇∩ �َ َ&ِ� אْ

”Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa.” 

 

Maknanya adalah; tentang keadaan orang-orang kafir.
579

 Para 

penghuni Surga berada di kamar-kamar mereka, sedangkan orang-orang 

kafir berada di dasar Neraka.
580
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 � ∪⊅⊇∩ َ?Fَ	َ  َ;א َ?َ%َכُכْ� ِ>ْ

”Apakah yang memasukkan kalian ke dalam Saqar?” 

 

Maknanya adalah; dosa apakah yang menyebabkan kalian masuk ke 

dalam Saqar?
581

 

 

 

 ْ'
�ْ َ�אُ ِ%ّBَ�ُ
 ∪⊃⊇∩ �َ א َ
ْ� Lَُכ ِ;َ� אْ

”Mereka menjawab, 

“Kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat.” 

 

Maknanya adalah; mereka menjawab, “Kami dahulu biasa 

meninggalkan shalat wajib.
582

 

 

 

 ∪⊇⊇∩ �َ َوَ
ْ� Lَُכ 1ِAْLُُ� אْ
ِ�ْ�ِכ�ْ 

”Kami tidak memberi makan orang miskin.” 

 

Maknanya adalah; kami tidak memberikan zakat kepada orang 

miskin.
583

 Mereka tidak menyembah Rabb mereka dan tidak berbuat baik 

terhadap sesama manusia.
584
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 ْ'_ُLَ א�Gَوُכ َ_
 ∪∋⊇∩ �َ K ْ�eِtُِض َ;َ@ אْ

”Kami membicarakan (perkara yang) batil 

bersama dengan orang-orang yang membicarakannya.” 

 

Maknanya adalah; kami membicarakan perkara yang batil untuk 

membantah kebenaran bersama dengan orang-orang yang 

membicarakannya.
585

 

 

 

 ْ� ِ�ّ
ُب ِ�َ�ْ'ِم א  ∪∌⊇∩ �ِ َوُכ�Gא Lَُכّ�ِ

”Dan kami mendustakan hari pembalasan.” 

 

Maknanya adalah; dan kami mendustakan Hari Kiamat sebagai hari 

pembalasan amal.
586

 

 

 

 ْ�Fِ�َ
 ∪∠⊇∩ �ُ �Q�َ$ 4ََ�אLَא אْ

”Hingga datang kepada kami keyakinan.” 

 

Maknanya adalah; hingga datang kepada kami kematian,
587

 sedangkan 

kami tetap dalam keyakinan yang menyimpang tersebut.
588
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אِ>�1ِْ  �N
 ∪∇⊇∩ �َ َ>َ�א Pُ1ُ9َGْ�َْ� َ�9َאَ&jُ א

”Tidak bermanfaat lagi bagi mereka syafa’at 

dari orang-orang yang memberikan syafa’at.” 

 

Maknanya adalah; tidak bermanfaat lagi bagi mereka syafa’at dari 

yang berhak memberikan syafa’at di kalangan para Malaikat, para Nabi, dan 

yang lainnya, karena syafa’at hanyalah untuk orang yang diridhai oleh Allah 

q dan diizinkan oleh Allah q.
589

 

 

 

 ∪⊇∩ �َ َ>َ�א َ
Pُْ� َ&ِ� א
�Qْ�ِכَ	ِة ُ;1ِْ	ِ\�ْ 

”Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) itu 

berpaling dari peringatan?” 

 

Maknanya adalah; maka mengapa orang-orang kafir itu berpaling dari 

Al-Qur’an yang di dalamnya berisi peringatan yang besar dan nasihat yang 

agung?
590

 

 

 

 6; 	ٌ�ُ�ُ �ْPُ�LَXةٌ َכ	9َِGْQَ�ْ ∩∈⊃∪ 

”Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut.” 

 

Maknanya adalah; seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari 

terkejut karena takut.
591
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591
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ْت ِ;ْ� َ�ْ�َ'َرةٍ  �	<َ ∩∈⊇∪ 

”Lari dari singa.” 

 

Maknanya adalah; lari sekencang-kencangnya karena menghindar dan 

ingin menyelamatkan diri dari singa.
592

 

 

Ini merupakan perumpamaan yang mengagumkan. Karena kejahilan 

orang-orang kafir tentang apa yang diturunkan Allah q kepada Rasul-Nya, 

maka mereka seperti keledai yang tidak dapat memikirkan apapun. Ketika 

mereka mendengarkan suara singa, maka mereka langsung lari terbirit-birit. 

Padahal di dalam peringatan tersebut terdapat kebahagian bagi kehidupan 

mereka.
593

 

 

 

َ	ةً ْ{َ�$ ُ[9ً8ُא ;6 4َْن ��PُGْ  6ْ ُ� ُכ!6 אْ;ِ	ٍ� ;ِّ َ�ْ! �ُِ	�ْ  �NGَ ∩∈⊄∪ 

”Bahkan tiap-tiap orang dari mereka ingin diberikan 

lembaran-lembaran (kitab) yang terbuka.” 

 

Maknanya adalah; bahkan tiap-tiap orang dari mereka ingin diberikan 

lembaran-lembaran kitab yang terbuka yang diturunkan dari langit.
594

 

 

 

 �Y !ْ�َ �3ةَ  َ�َ_אُ>'ْ َכ	َن אْ�ِ.َ ∩∈⊂∪ 

”Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut terhadap akhirat.” 

 

Maknanya adalah; Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut 

terhadap siksa di akhirat.
595
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ُ̀ َ�ْ�ِכَ	ةٌ  َכ��  �LIِ ∩∈⊆∪ 

”Sekali-kali tidak, sesungguhnya (Al-Qur’an) adalah suatu peringatan.” 

 

Maknanya adalah; sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Qur’an adalah 

suatu peringatan mendalam yang cukup untuk menasihati mereka.
596

 

 

 

 �َ �ْ�َ<َK ُه	َء َذَכَ ∩∈∈∪ 

”Maka barangsiapa yang menghendaki, 

niscaya ia akan mengambil pelajaran (dari Al-Qur’an).” 

 

Maknanya adalah; maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia 

akan mengambil pelajaran dari Al-Qur’an dengan cara membaca dan 

mentadabburinya kemudian beriman dan bertaqwa kepada Allah q.
597

 

 

 

ُ ُ)َ' 4َْ)ُ! א
Fْ�Qَ'ى َو4َْ)ُ! אْ
َ�ْ:9َِ	ةِ NKَ 4َْن ��  َن ��Iِ َوَ;א َ�ْ�ُכُ	وْ   ∪∌∋∩ َء א��

”Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran (dari Al-Qur’an), 

kecuali (jika) Allah (q) menghendakinya. Dia-lah (Rabb yang patut kita) 

bertaqwa (kepada-Nya) dan (Dia-lah) yang berhak memberikan ampunan.” 

 

Maknanya adalah; dan mereka tidak akan mengambil pelajaran dari 

Al-Qur’an, kecuali jika Allah q menghendaki petunjuk bagi mereka.
598

 

Dia-lah Rabb yang patut kita bertaqwa dan beribadah kepada-Nya dan Dia-

lah yang berhak memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertaqwa 

kepada-Nya serta mengikuti keridhaan-Nya.
599

 

 

 

 

***** 
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óàbïÕÜa@òŠí� 

 

 

SURAT AL-QIYAMAH 
[Hari Kiamat] 

Surat Ke-75 : 40 Ayat 
(Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Qari’ah) 

 

 

 ِ��ْ�ِ  �	
ِ א  �ْ א��� ِ��ْ�ِ �	
 ِ� א

   

 �َ  ِj;ََ�אFِ
אَ;jِ  َوَ�  ∪⊆∩ 4ُْ�ِ�ُ� ِ�َ�ْ'ِم אْ �'�%
Eُ�َ8ْ�ََ4  ∪⊅∩ 4ُْ�ِ�ُ� ِ�א
Rِ9ْ�G א

 �L �ْ�
Lَْ�אُن 4َ ُ̀ אْ�ِ ُ̀ َ� َ&َ%$ 4َْن 6L َ�َ%$ َ�אِدِر�ْ  ∪⊃∩ uَ&ِ @َ�َgْאَ; LَאGَ�َ َي ِ'ّ�َ ∩⊆∪ 

 ْ�	ُِ� !ْ�َ َ4 	َgُ9ْ�َ
Lَْ�אُن ِ ُ̀ ُ� אْ�ِ َ>cَِذא  ∪∌∩ X�ْ�ََُل 4َ��אَن َ�ْ'ُم אْ
Fَِ�אَ;jِ  ∪∋∩ َ;אَ;

 ُ	Bَ�َ
Rُ�ْ َوאْ
Fََ�	ُ  ∪∇∩ َوَ.aَ�َ אْ
Fََ�	ُ  ∪∠∩ َ�ِ	َق אْ �N
 ∪∩ َوCُِ�َ@ א

 ْ'Fُ�َ 6	9َ�َ
Lَْ�אُن َ�ْ'َ;Hٍِ� 4َْ�َ� אْ 
$ َرّ�ِ  ∪⊆⊆∩ َכYَ �3 َوَزرَ  ∪⊂⊆∩ ُل אْ�َِIِ ِ�Hِ;َ'ْ�َ َכ 

	َ  ∪⊅⊆∩ Fَ	6 אْ
Q�ْ�َُ نِ  َم َو4َ.� Lَْ�אُن َ�ْ'َ;Hٍِ� ِ�َ�א َ��� Xُ אْ�ِ ��Gَُ� ∩⊇⊂∪  َ�אُنLْ َ�ِ! אْ�ِ

 $%َ&َ ْ�Bِ�َ ِ̀ �ِ9ْLَ ٌة	1َאِذ�ْ  ∪⊇⊆∩ َ;َ $Fَ
َْ4 'ْ

َ�אLََכ  ∪∋⊆∩ َ	هُ َوَِ ِ̀ ْכ ِ� ِ	ّ8َ�ُ Yَ

 !َgَ1ْQَ
ِ  ِ̀ �ِ ∩⊇∉∪  ُ̀ LَT	ْ�َُو ُ̀ 1َ�ْCَ אGَ�ْ%َ&َ ن�Iِ ∩⊇∠∪  َذcِ<َ ُ̀ LَT	ْ�ُ @ْ�ِאُه َ>א��Lَ4ْ	َ�َ א 
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∩⊇∇∪  ُ̀ Lَא َ�َ�אGَ�ْ%َ&َ ن�Iِ ��ُD ∩⊇∪  ْ' َن َوَ�َ�ُروْ  ∪⊂⊅∩ َن אْ
1َאj%َCَِ َכ�3 َ�ْ! 6�8ِ�ُ


$ َرPَِ�ّא Lَאvَِ	ةٌ  ∪⊅⊅∩ אِ\َ	ةٌ ْ'َ;�L �ٍHِ ٌه �� ُوCُ'ْ  ∪⊆⊅∩ אْ�ِ.َ	ةَ َIِ ∩⊄⊂∪  ْ'Cٌُه َوُو

 Iَِذא َ�َ%َ:kِ א
�Qَ	אِ�َ�  َכ��  ∪∋⊅∩ Pَ�ِ !َ1َ9ْא َ>אِ�َ	ةٌ �6 4َْن �Hِ;َ'ْ ∩⊄⊆∪  ُu�َ 6ٍ� َ�אِ?َ	ةٌ �� 

ُ̀ אْ
9َِ	אُق  ∪∠⊅∩ َرאٍق سَ! َ;�ْ َوِ��ْ  ∪∌⊅∩ �Lَ4 ��vَאُق  ∪∇⊅∩ َو ��
kِ א �9Qَ
َوאْ

אِق  ��

$ َرّ�َِכ َ�ْ'َ;∪  ِ�Hِ⊅∩ ِ�אَIِ  َِ�َ�אُق ن
َق َوYَ َ[%�$ ∪⊂⊃∩ אْ ��]َ 3َ<َ 

َب َوَ�َ'
�$َوَ
כِ  ∪⊆⊃∩ ِ̀ �A�َQَ�َ$ ∪⊅⊃∩ ْ� َכ�� %ِ(َْ4 $
َIِ Eَ(ََذ ��ُD ∩⊂⊂∪  $
4َْوَ

$

َכ َ>Xَْوََ ∩⊂⊆∪ $

َכ َ>Xَْوََ $
Lَْ�אُن 4َْن �D ∩⊂∈∪  6ُ�� 4َْوَ Qَْ	َכ Eُ�َ8ْ�ََ4 אْ�ِ


ْ� َ�ُכ jً9َAْLُ ;ِّ  ∪∌⊃∩ ُ?ً�ىََ6 ْ� ;� 4� ٍ�ّGِ$Gَ�ْ ∩⊂∠∪  َ< jًFَ%َ&َ َכאَن ��ُD -َ%َ_َ

ى �'�َ<َ ∩⊂∇∪ $qَLُْ ْ̂ َכَ	 َوא ��
ْوCَْ�ِ� א �0
ُ̀ א Gْ;ِ !َ1َgَ<َ ∩⊂∪  َכ

Rَ�ْ َذََِ4

� אْ
َ�ْ'َ�$Fَ�ِאِدٍر َ&َ%$ 4َْن �6 َ�ِ8ْ ∩⊆⊃∪ 

 

 

 

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Aku bersumpah dengan Hari Kiamat. (2) Dan Aku bersumpah dengan 

jiwa yang sangat menyesali (dirinya). (3) Apakah manusia menyangka 

bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya? (4) 
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(Bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan 

sempurna. (5) Tetapi manusia ingin terus-menerus berbuat maksiat (di 

masa) mendatang. (6) Ia berkata, “Kapankah Hari Kiamat itu (terjadi)?” 

(7) Maka apabila mata terbelalak (ketakutan). (8) Apabila bulan telah 

hilang cahaya(nya). (9) Matahari dan bulan dikumpulkan. (10) Pada hari 

itu manusia berkata, “Ke manakah tempat berlari?” (11) Sekali-kali tidak, 

tidak ada tempat berlindung. (12) Hanya kepada Rabb-mu pada hari itu 

tempat kembali. (13) Pada hari itu akan diberitakan kepada manusia apa 

yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikan(nya). (14) Bahkan manusia 

menjadi saksi atas dirinya sendiri. (15) Meskipun ia mengemukakan alasan-

alasannya. (16) Janganlah engkau gerakkan lisanmu untuk (membaca Al-

Qur’an) karena hendak cepat-cepat (menghafal)nya. (17) Sesungguhnya 

Kami yang akan mengumpulkannya dan (menjadikanmu pandai) 

membacanya. (18) Apabila Kami telah membacakannya maka ikutilah 

bacaan (tersebut). (19) Kemudian sesungguhnya Kami yang akan 

menjelaskannya. (20) Sekali-kali janganlah demikian, sesungguhnya kalian 

mencintai (kehidupan) dunia. (21) Dan kalian meninggalkan (kehidupan) 

akhirat. (22) Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-

seri. (23) Kepada Rabb-nya (mereka) melihat. (24) Dan wajah-wajah 

(orang-orang kafir) pada hari itu muram. (25) Mereka yakin bahwa akan 

ditimpakan kepada mereka malapetaka yang sangat dahsyat. (26) Sekali-

kali tidak, apabila (ruh) telah sampai ke kerongkongan. (27) Dan dikatakan, 

”Siapakah yang dapat menyembuhkan?” (28) Ia yakin bahwa 

sesungguhnya itulah waktu perpisahan. (29) Bertaut betis (kiri) dan betis 

(kanan). (30) Kepada Rabb-mulah pada hari itu engkau dihalau. (31) Ia 

tidak membenarkan dan tidak mengerjakan shalat. (32) Tetapi ia 

mendustakan dan berpaling. (33) Kemudian ia pergi kepada keluarganya 

dengan sombong. (34) Kecelakaanlah bagimu (wahai orang kafir) dan 

kecelakaanlah (bagimu). (35) Kemudian kecelakaanlah bagimu (wahai 

orang kafir) dan kecelakaanlah (bagimu). (36) Apakah manusia menyangka 

bahwa ia akan dibiarkan? (37) Bukankah ia dahulu setetes mani yang 

ditumpahkan (ke dalam rahim). (38) Kemudian (mani tersebut) menjadi 

segumpal darah, lalu (Allah q) menciptakan dan menyempurnakan(nya). 

(39) Kemudian Allah (q) menjadikan darinya sepasang laki-laki dan 

wanita. (40) Bukankah (Allah q) yang berbuat demikian mampu untuk 

menghidupkan orang telah meninggal dunia?”
600
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TAFSIR SURAT AL-QIYAMAH 
 

 

 �َ  ِj;ََ�אFِ
 ∪⊆∩ 4ُْ�ِ�ُ� ِ�َ�ْ'ِم אْ

”Aku bersumpah dengan Hari Kiamat.” 

 

Maknanya adalah; Aku bersumpah dengan Hari Kiamat yang 

merupakan hari manusia berdiri menghadap Rabb mereka
601

 menunggu 

perhitungan dan balasan amalan.
602

 Allah q bersumpah dengan Hari Kiamat 

menunjukkan besar serta agungnya Hari Kiamat, dan Allah q 

diperbolehkan bersumpah sekehendak-Nya dengan menyebutkan para 

makhluk-Nya.
603 

 

 

אَ;jِ  َوَ�  �'�%
 ∪⊅∩ 4ُْ�ِ�ُ� ِ�א
Rِ9ْ�G א

”Dan Aku bersumpah dengan jiwa yang sangat menyesali 

(dirinya).” 

 

Maknanya adalah; dan Aku bersumpah dengan jiwa yang sangat 

menyesali dirinya dalam perkara kebaikan maupun perkara keburukan.
604

 

Setiap jiwa akan menyesali terhadap perkara kebaikan yang belum 

diperbanyak dan akan menyesali perkara keburukan yang telah 

dilakukannya.
605

 Sehingga Al-Hasan 5 pernah mengatakan ketika 

menafsirkan ayat ini;
606

 

 

 َ
 ْ� Rَ  َ4 َ� ٌ�  ِ; ْ�  َ4 ْ( ِ!  ��
َ وَ  אِت 'َ �َ א ْ̂  .jِ א;َ �َ Fِ א
ْ  مَ 'ْ �َ  ُ̀ َ� L ْ9َ  مُ 'ْ %ُ  �َ I �Yِ  �َ �ْ ِ\ رَ א

“Tidaklah ada seorang pun dari penduduk langit (yang tujuh lapis) dan 

(penduduk) bumi (yang tujuh lapis), kecuali ia akan menyesali jiwanya 

(pada) pada Hari Kiamat.”
607
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Allah q bersumpah dengan Hari Kiamat yang merupakan hari 

pembalasan dan dengan jiwa yang akan mendapatkan balasan amalan
608

 

untuk menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah q akan mengumpulkan 

tulang belulang manusia kemudian menghidupkannya kembali untuk 

dihisab dan diberikan balasan.
609

 

 

 

 �L �ْ�
Lَْ�אُن 4َ ُ̀ Eُ�َ8ْ�ََ4 אْ�ِ  ∪⊃∩ uَ&ِ @َ�َgْאَ;

”Apakah manusia menyangka bahwa Kami tidak akan mengumpulkan 

(kembali) tulang belulangnya?” 

 

Maknanya adalah; apakah orang-orang kafir
610

 menyangka bahwa 

Kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya dari tempat-

tempatnya yang berserakan?
611

 

 

 

ُ̀ 6L  َ� َ&َ%$ 4َنْ َ�َ%$ َ�אِدِر�ْ  LَאGَ�َ َي ِ'ّ�َ ∩⊆∪   

“(Bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jari-jemarinya 

dengan sempurna.” 
  

Maknanya adalah; bahkan Kami mampu menyusun kembali jari-

jemarinya dengan sempurna sebagaimana sebelum ia meninggal dunia
612

 

meskipun tulang jari jemarinya tersebut bentuknya kecil, maka terlebih lagi 

tulang-tulang lainnya yang lebih besar ukurannya.
613
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609
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610
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611
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 ْ�	ُِ� !ْ�َ ُ̀ Lَْ�אُن ِ
gُ9ْ�ََ	 4ََ;אَ;  ∪∋∩ ُ� אْ�ِ

”Tetapi manusia ingin terus-menerus berbuat maksiat 

(di masa) mendatang.” 

 

Maknanya adalah; tetapi orang-orang kafir ingin terus-menerus 

berbuat maksiat di masa mendatang pada sisa umurnya.
614

 

 

 

 ِj;ََ�אFِ
 ∪∌∩ X�ْ�ََُل 4َ��אَن َ�ْ'ُم אْ

”Ia berkata, “Kapankah Hari Kiamat itu (terjadi)?” 

 

Pertanyaan ini merupakan ejekan dan pendustaan terhadap kejadian 

Hari Kiamat.
615

 

 

 

 ُ	Bَ�َ
 ∪∠∩ َ>cَِذא َ�ِ	َق אْ

”Maka apabila mata terbelalak (ketakutan).” 

 

Maknanya adalah; maka apabila mata terbelalak terkejut ketakutan 

melihat kedahsyatan pada Hari Kiamat.
616

 

 

 

 ُ	�َFَ
 ∪∇∩ َوَ.aَ�َ אْ

”Apabila bulan telah hilang cahaya(nya).” 

 

Maknanya adalah; apabila bulan telah hilang cahayanya sehingga 

menjadi gelap.
617

 

                                                 
614

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
615

 Tafsirul Jalalain, 577. 
616

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
617

 Tafsirul Jalalain, 577. 
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 ُ	�َFَ
Rُ�ْ َوאْ �N
 ∪∩ َوCُِ�َ@ א

”Matahari dan bulan dikumpulkan.” 

 

Maknanya adalah; matahari dan bulan dikumpulkan, sehingga ketika 

itu tidak terjadi lagi pergantian antara malam dan siang.
618

 

 

 

 ْ'Fُ�َ 6	9َ�َ
Lَْ�אُن َ�ْ'َ;Hٍِ� 4َْ�َ� אْ  ∪⊂⊆∩ ُل אْ�ِ

”Pada hari itu manusia berkata, “Ke manakah tempat berlari?” 

 

Maknanya adalah; pada hari itu manusia berkata, “Ke manakah tempat 

berlari dari siksaan Allah q?”
619

 

 

 

 ∪⊆⊆∩ َכYَ �3 َوَزرَ 

”Sekali-kali tidak, tidak ada tempat berlindung.” 

 

Maknanya adalah; sekali-kali tidak, tidak ada tempat berlindung pada 

hari itu.
620

 

 

 

 ِ�Hِ;َ'ْ�َ َرّ�َِכ $
َIِ  ِ6 ن	FَQَ�ْ�ُ
 ∪⊅⊆∩ אْ

”Hanya kepada Rabb-mu pada hari itu tempat kembali.” 

 

Maknanya adalah; hanya kepada Rabb-mu pada hari itu tempat 

kembali seluruh makhluk untuk dihisab dan diberi balasan.
621

  

 

 

                                                 
618

 Zubdatut Tafsir, 779. 
619

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
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621
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 َ	 َم َو4َ.� Lَْ�אُن َ�ْ'َ;Hٍِ� ِ�َ�א َ��� Xُ אْ�ِ ��Gَُ� ∩⊇⊂∪ 

”Pada hari itu akan diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan 

dan apa yang dilalaikan(nya).” 

 

Maknanya adalah; pada hari itu akan diberitakan kepada manusia 

semua amalan yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya selama 

hidup di dunia.
622

 

 

Ada beberapa amalan kebaikan yang pahalanya akan terus mengalir, 

meskipun orang yang mengamalkannya telah meninggal dunia. Sehingga 

seorang mukmin tidak layak untuk melalaikan amalan tersebut. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُ̀ �َ %� א &َ �ً %ْ ، &ِ ِ̀ �ِ 'ْ ;َ  �َ 1ْ �َ  ِ̀ א�ِ Gَ َ� �َ وَ  ِ̀ %ِ �َ &َ  �ْ ;ِ  �َ ;ِ {ْ �ُ א
ْ  ُ- 8َ %ْ א �َ �� ;ِ  ن� 4َ 
א Qً �ْ �َ  وْ 4َ  ،אهُ Gَ א �َ �ً gِ ْ� ;َ  وْ ، D ُ̀ َ4َ ر� א وَ Bْ َ8 ً9 ;ُ وَ . ُ̀ כَ 	َ א �َ 8ً א
ِ א َ[ �ً 
َ وَ ، وَ هُ 	َ L َNَ وَ 
 Yِ ْ� ِ�  ��
� >ِ  ِ̀ א
ِ ;َ  �ْ א ;ِ  َC َP	j  َ4 ْ. ًَ �َ �َ َ[  وْ 4َ  ،אهُ 	َ Cْ א  َ4	L ْP ًَ  وْ ، 4َ אهُ Gَ �َ  !ِ �ْ �ِ א
 ]ِ �8 ِQ ِ̀  َ8َ %ْ �َ . ِ̀ א�ِ �َ �َ و ُF ُ̀  ِ; ْ�  َ� ْ1 ِ�  َ; ْ' ِ� ِ̀. 

 

“Di antara amalan dan kebaikan yang (pahalanya) akan mengikuti seorang 

mukmin setelah kematiannya (adalah); (1) ilmu yang diajarkan dan 

disebarkannya, (2) anak shalih yang ditinggalkannya, (3) mushaf (Al-

Qur’an) yang telah diwakafkannya, (4) masjid yang telah dibangunnya, (5) 

rumah yang telah dibangunnya untuk ibnu sabil,
623

 (6) sungai yang telah 

dialirkannya, (7) sedekah yang telah dikeluarkan dari hartanya dalam 

(keadaan) sehat (ketika) ia masih hidup. (Amalan dan kebaikan tersebut 

pahalanya akan terus) mengikutinya setelah kematiannya.”
624

 

 

 

 

 

                                                 
622

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
623

 Ibnu sabil adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan (bukan untuk maksiat) 

sementara ia kehabisan bekal untuk pulang ke negerinya. 
624

 HR. Ibnu Majah : 242. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih 

Ibni Majah : 198. 
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Lَْ�אُن َ&َ%$  ِ̀ �Bِ�َْ َ�ِ! אْ�ِ �ِ9ْLَ ٌة	َ ∩⊇⊆∪  

”Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.” 

 

Maknanya adalah; bahkan anggota tubuh dari masing-masing 

manusia, seperti; pendengaran, penglihatan, kedua tangan, kedua kaki, dan 

seluruh anggota tubuh yang lainnya akan menjadi saksi atas diri manusia itu 

sendiri.
625

 

 

 


Fَ$ َ;1َאِذ�ْ َْ4 'ْ
 ∪∋⊆∩ َ	هُ َوَ

”Meskipun ia mengemukakan alasan-alasannya.” 

 

Maknanya adalah; meskipun ia mengemukakan alasan-alasannya 

untuk membela dirinya, maka semua alasan tersebut tidak akan diterima.
626

 

 

 

 !َgَ1ْQَ

َ�אLََכ ِِ ِ̀ ْכ ِ� ِ	ّ8َ�ُ Yَ  ِ̀ �ِ ∩⊇∉∪ 

”Janganlah engkau gerakkan lisanmu untuk (membaca Al-Qur’an) 

karena hendak cepat-cepat (ingin menghafal)nya.” 

 

Maknanya adalah; janganlah engkau gerakkan lisanmu wahai 

Rasulullah a untuk membaca Al-Qur’an sebelum Malaikat Jibril j 

selesai membacakannya kepadamu karena hendak cepat-cepat ingin 

menghafalnya.
627

 Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas p, ia berkata; 

 

ُ %� َ[  א��ِ  لُ 'ْ ?ُ رَ  אنَ כَ   ِ̀ �ِ  כُ 	ِّ T  ُ� َ8نَ 	ْ Fُ א
ْ  ِ̀ �ْ %َ &َ  َل L ِ0ْ א 4ُ ذَ Iِ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��
 ِ
 �َ َLِ �ُ  ُ̀ א	9َ 8ْ �َ  نْ 4َ  �ُ �ْ  َu ُ̀  َ< َX ْL َ0 َل  ُ 
ِ  ِ̀ �ِ  כْ 	� Yَ �ُ  َ8 { א�� �َ َLَכ א  ِ
 َQ ْ1 َg !َ  ِ� ِ̀{ 

 

                                                 
625
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626
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627
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“Ketika diturunkan Al-Qur’an (kepada) Rasulullah a, beliau menggerakkan 

lisannya karena ingin (segera) menghafalnya. Maka Allah q menurunkan 

(ayat), ”Janganlah engkau gerakkan lisanmu untuk (membaca Al-Qur’an) 

karena hendak cepat-cepat (ingin menghafal)nya.”
628

 

 

 

 ُ̀ LَT	ْ�َُو ُ̀ 1َ�ْCَ אGَ�ْ%َ&َ ن�Iِ ∩⊇∠∪ 

”Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya 

dan (menjadikanmu pandai) membacanya.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya 

di dadamu dan menjadikanmu mudah dan lancar dalam membacanya.
629

 

 

 

 ُ̀ LَT	ْ�ُ @ْ�ِאُه َ>א��Lَ4ْ	َ�َ َذאcِ<َ ∩⊇∇∪ 

”Apabila Kami telah membacakannya maka ikutilah bacaan (tersebut).” 

 

Maknanya adalah; apabila Kami telah membacakannya kepadamu 

melalui lisan Malaikat Jibril j maka diamlah dan dengarkanlah bacaan 

tersebut,
630

 kemudian bacalah sebagaimana Malaikat Jibril j  

membacakannya kepadamu.
631

 

 

 ��ُD  ُ̀ Lَא َ�َ�אGَ�ْ%َ&َ ن�Iِ ∩⊇∪ 

”Kemudian sesungguhnya Kami yang akan menjelaskannya.” 

 

Maknanya adalah; kemudian sesungguhnya Kami yang akan 

menjelaskannya dengan memberikan ilmu kepadamu mengenai makna-

maknanya sesuai dengan apa yang telah Kami kehendaki dan yang telah 

Kami syari’atkan.
632

 

                                                 
628

 HR. Ahmad, Bukhari Juz 4 : 4643, Muslim Juz 1 : 448, Tirmidzi Juz 5 : 3329, lafazh ini 
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629
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631

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
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 ْ'  ∪⊂⊅∩ َن אْ
1َאj%َCَِ َכ�3 َ�ْ! 6�8ِ�ُ

”Sekali-kali janganlah demikian, sesungguhnya kalian 

mencintai (kehidupan) dunia.” 

 

Maknanya adalah; sekali-kali janganlah demikian, yang menjadikan 

kalian lalai dan berpaling dari peringatan Allah q adalah karena 

sesungguhnya kalian mencintai kehidupan dunia yang segera dengan 

berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dunia siang dan malam.
633

 

 

 

 ∪⊆⊅∩ َن אْ�ِ.َ	ةَ َوَ�َ�ُروْ 

”Dan kalian meninggalkan (kehidupan) akhirat.” 

 

Maknanya adalah; dan kalian tidak beramal untuk kehidupan 

akhirat.
634

 Jika kalian lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada 

kehidupan dunia, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan.
635

 

 

 

 ْ'Cٌُه �� ُو �L �ٍHِ;َ'ْ ٌة	אِ\َ ∩⊄⊄∪ 

”Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri.” 

 

Maknanya adalah; wajah-wajah orang-orang mukmin pada Hari 

Kiamat cerah dan bercahaya,
636

 karena kenikmatan hati, kegembiraan jiwa, 

dan kelezatan ruhani telah yang mereka rasakan.
637
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$ َرPَِ�ّא Lَאvَِ	ةٌ َIِ ∩⊄⊂∪ 

”Kepada Rabb-nya (mereka) melihat.” 

 

Maknanya adalah; kepada Rabb-nya mereka melihat dengan kasat 

mata secara terang-terangan.
638

 

 

Orang-orang mukmin akan melihat Allah q di Surga dengan kasat 

mata seperti melihat bulan punama. Sebagaimana diriwayatkan dari Jarir bin 

Abdullah Al-Bajali y, ia berkata; 

 

�ِ �ِ א
G َ�  �Gْ א &ِ ً? 'ْ %ُ א �G ُC כُ ّ  ]َ �% ُ 
َ   ِI	G َu ََ >َ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א�� ْ

َ  	ِ �َ Fَ $ א ْ� َ% ِj  ْ
 رِ �ْ �َ א
 َ< َF אِ  אَل �L ُכ ْ�  ?َ َQ ْ1 َ	 \ُ ْ' َכُ ّ�ِ $ رَ %َ &َ  ن ْ�  َ< َQ ْ	 ْو َL ُ̀  ََ א �َ �َ כ	نَ وْ   َ( َ� ْ
   Yَ	F َ� ََ א א
 �ُ eَ 6;رُ >ِ  نَ 'ْ א � ْl َ� ِQ ِ̀  َ< ِc ِאْ?  ن َQ َA ْ1 ُQ ْ�  َ4 ْن  Yَ �ُ  ْ: َ% ُ� ْ' َ& عِ 'ْ %ُ <ُ  َ! �ْ �َ  ةٍ 3َ $ َ[ %َ א 

 �N
 א'ْ %ُ 1َ א>ْ א >َ Pَ �ِ وْ 	ُ fُ  َ! �ْ �َ  ةٍ 3َ َ[ وَ  Rِ �ْ א

 

“Kami duduk di sisi Nabi a. Lalu beliau melihat bulan (yang pada waktu 

itu sedang) purnama. Maka beliau bersabda, “Sesungguhnya kalian akan 

melihat kepada Rabb kalian. Kalian akan melihatnya sebagaimana (cara) 

kalian melihat bulan ini. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat-Nya. 

Maka barangsiapa yang mampu untuk tidak terlewatkan (melakukan) shalat 

(Shubuh) sebelum terbitnya matahari dan shalat (Ashar) sebelum terbenam 

matahari, maka lakukanlah.”
639

 

 

Intensitas penduduk Surga dalam melihat Allah q sesuai dengan 

tingkatan mereka. Berkata pula Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 

5; 

 

 َ� ْG ُu ُ	  ِI َ
 ةً 	َ כْ �ُ  مٍ 'ْ �َ  !� כُ  هُ 	ُ P ْ� : ِ; ْG ُP ْ�  َ; ْ�  َ� ْG ُuِ �ِ א�ِ 	َ ;َ  Eِ َ� $ �َ %َ &َ   אPَ ّ�ِ $ رَ 
 .ةً �َ א�ِ وَ  ةً 	� ;َ  C ْ� َ1 ٍjُ  !� כُ  هُ 	ُ G ُP ْ�  َ; ْ�  َ� ْG ُuْ ;ِ وَ  א،�Nِ h &َ وَ 

 

                                                 
638

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/450. 
639

 HR. Bukhari Juz 6 : 6997 dan Tirmidzi Juz 4 : 2551, lafazh ini miliknya. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 2306. 
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“(Mereka) akan melihat kepada Rabb-nya sesuai tingkatan mereka. Di 

antara mereka ada yang melihat Allah q setiap hari pada waktu pagi dan 

petang. Dan di antara mereka ada pula yang melihat Allah q sekali setiap 

Jum’at.”
640

 

 

Maka seorang mukmin hendaknya memperbanyak membaca doa yang 

diajarkan oleh Rasulullah a; 

 


%� אَ ( ُP ��  �ِْLّIِ(  َ4 ?ْ َX ُ

َ Iِ  َق 'ْ א
�N وَ  َכ C ِPْ $ وَ 
َ   ِI	u َِ א
�G  ةَ �� 
َ  َכ  ِ
 $ َF ِtَכ א  ِ< �ْ 
 َf ْ� ِ	  \َ �	 َאء  ُ; eِ �	 ٍوَ  ة Yَ ِ<  ْQ َG ٍj  ُ; eِ �% ٍj  َא �%
 ُP ��  َز ِ�ّ �G ِ� 0ِ א ْ� َG ِj  ِ�ْوَ  אنِ �َ �ْ א َC1َ א ْ% َG א
  .�َ �ْ �ِ P َQْ ;ُ  אةً �َ )ُ 

 

“(Ya Allah), (sesungguhnya) aku memohon kepadamu kenikmatan 

memandang wajah-Mu dan kerinduan untuk bertemu dengan-Mu tanpa 

adanya kesulitan yang membahayakan dan tanpa adanya fitnah yang 

menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan keimanan dan 

jadikanlah kami (termasuk) orang-orang yang mendapatkan petunjuk (dan 

menjadi) penyampai petunjuk (bagi orang lain).”
641

 

 

 

 ْ'Cُةٌ ٌه �� َوُو	َ�אِ?َ �ٍHِ;َ'ْ ∩⊄⊆∪ 

”Dan wajah-wajah (orang-orang kafir) pada hari itu (menjadi) muram.” 

 

Maknanya adalah; dan wajah-wajah orang-orang kafir pada hari itu 

menjadi hitam muram,
642

 dalam keadaan tertunduk hina.
643
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 Taisirul Karimir Rahman, 900. 
641

 HR. Ahmad, Nasai Juz 3 : 1305, lafazh ini miliknya, dan Hakim Juz 1 : 1923. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 1301. 
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 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
643

 Taisirul Karimir Rahman, 900. 
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 ∪∋⊅∩ Pَ�ِ !َ1َ9ْא َ>אِ�َ	ةٌ 6�ُu�َ 4َْن �6 

”Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka 

malapetaka yang sangat dahsyat.” 

 

Maknanya adalah; mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada 

mereka siksaan yang sangat pedih,
644

 yang akan menghancurkan tulang 

punggung mereka.
645

 Sehingga mereka merasa yakin pasti akan binasa.
646

 

 

 

 ∪∌⊅∩ Iَِذא َ�َ%َ:kِ א
�Qَ	אِ�َ�  َכ�� 

”Sekali-kali tidak, apabila (ruh) telah sampai ke kerongkongan.” 

 

Maknanya adalah; sekali-kali tidak, apabila ruh dicabut dari jasad
647

 

dan telah sampai ke kerongkongan.
648

 

 

 

 ∪∠⊅∩ َرאٍق سَ! َ;�ْ َوِ��ْ 

”Dan dikatakan, ”Siapakah yang dapat menyembuhkan?” 

 

Maknanya adalah; dan dikatakan oleh orang-orang yang berada di 

sekitar jasad orang yang akan meninggal dunia,
649

 ”Siapakah dokter yang 

dapat mengobati dan menyembuhkannya?”
650

 Telah pupus harapan mereka 

dari mencari sebab-sebab kesembuhan untuknya.
651
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ُ̀ אْ
9َِ	אُق  �Lَ4 ��vََو ∩⊄∇∪ 

”Ia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan.” 

 

Maknanya adalah; ia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu 

perpisahan dengan dunia, karena ketika itu ia melihat Malaikat Maut.
652

 

 

 

אِق  ��
אُق ِ�א ��
kِ א �9Qَ
 ∪⊅∩ َوאْ

”Bertaut betis (kiri) dan betis (kanan).” 

 

Maknanya adalah; bertemunya betis kiri dan betis kanan ketika 

dibungkus dengan kain kafan.
653

 Kedua kaki yang telah mati dan kedua 

betis yang telah lumpuh yang sudah tidak mampu lagi untuk menyangga 

tubuh, padahal dahulu ia banyak menempuh perjalanan dengan 

menggunakan keduanya.
654

 

 

 

 ِ�Hِ;َ'ْ�َ َرّ�َِכ $
َIِ  َِ�َ�אُق ن
 ∪⊂⊃∩ אْ

”Kepada Rabb-mulah pada hari itu engkau dihalau.” 

 

Maknanya adalah; kepada Rabb-mulah pada hari itu ruhmu 

dikembalikan.
655

 Ruh setelah dicabut dari jasad maka akan digiring menuju 

Rabb yang telah menciptakannya,
656

 untuk mendapatkan balasan sesuai 

dengan amalan yang telah dilakukannya.
657
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 Yََق َو ��]َ 3َ<َ$�%]َ  ∩⊂⊇∪ 

”Ia tidak membenarkan dan tidak mengerjakan shalat.” 

 

Maknanya adalah; ia tidak membenarkan risalah kenabian serta tidak 

membenarkan Al-Qur’an, dan ia juga tidak mengerjakan kewajiban shalat 

untuk Rabb-nya.
658

 Ia tidak beriman dengan hatinya dan tidak melakukan 

amalan dengan badannya.
659

 

 

 

$�
َب َوَ�َ'  ∪⊅⊃∩ َوَ
ِכْ� َכ��

”Tetapi ia mendustakan dan berpaling.” 

 

Maknanya adalah; tetapi ia justru mendustakan Rasulullah a serta Al-

Qur’an yang dibawa oleh Rasulullah a, dan berpaling dari ketaatan serta 

keimanan.
660

 

 

 

$�A�َQَ�َ ِ̀ %ِ(َْ4 $
َIِ Eَ(ََذ ��ُD ∩⊂⊂∪ 

”Kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan sombong.” 

 

Maknanya adalah; kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan 

sombong dan langkah yang angkuh.
661
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$

َכ َ>Xَْوََ $

َכ َ>Xَْوَ
$Dُ�� 4َوْ  ∪⊇⊃∩ 4َْوََ $
َ ∩⊂∈∪ 

”Kecelakaanlah bagimu (wahai orang kafir) dan kecelakaanlah (bagimu). 

Kemudian kecelakaanlah bagimu (wahai orang kafir) dan kecelakaanlah 

(bagimu).” 

 

Ini merupakan ancaman yang keras dari Allah q untuk orang-orang 

kafir lagi sombong.
662

 Pengulangan kalimat-kalimat ini untuk menguatkan 

ancaman.
663

 

 

 

Lَْ�אُن 4َْن �6   ∪∌⊃∩ Qَْ	َכ ُ?ً�ىEُ�َ8ْ�ََ4 אْ�ِ

”Apakah manusia menyangka bahwa ia akan dibiarkan?” 

 

Maknanya adalah; apakah manusia menyangka bahwa ia akan dibiarkan 

begitu saja; tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak diberi pahala dan tidak 

disiksa?
664

 Allah q menciptakan manusia untuk mendapatkan perintah dan 

larangan di dunia, dan manusia akan mendapatkan pahala atau siksa di 

akhirat.
665

 

 

 

 ِّ; jً9َAْLُ َ�ُכ �ْ
ََ4 �; �ْ 6� ٍ�ّGِ$Gَ�ْ ∩⊂∠∪ 

”Bukankah ia dahulu (hanya) setetes mani yang ditumpahkan 

(ke dalam rahim).” 

 

Maknanya adalah; bukankah ia dahulu hanya setetes mani yang lemah 

dan hina yang ditumpahkan ke dalam rahim.
666
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ى �'�َ<َ -َ%َ_َ<َ jًFَ%َ&َ َכאَن ��ُD ∩⊂∇∪  

”Kemudian (mani tersebut) menjadi segumpal darah, 

lalu Allah (q) menciptakan dan menyempurnakan(nya).” 

 

Maknanya adalah; kemudian mani tersebut menjadi segumpal darah, 

lalu Allah q menciptakannya menjadi manusia dan menyempurnakan 

anggota tubuhnya,
667

 kemudian meniupkan ruh ke dalamnya.
668

 

 

 

$qَLُْ ْ̂ َכَ	 َوא ��
ْوCَْ�ِ� א �0
ُ̀ א Gْ;ِ !َ1َgَ<َ ∩⊂∪ 

”Kemudian (Allah q) menjadikan darinya sepasang laki-laki dan wanita.” 

 

Maknanya adalah; kemudian Allah q menjadikan dari mani tersebut 

dua jenis manusia, yaitu laki-laki atau wanita.
669

 

 

 


Rَ�ْ َذِ
َכ Fَ�ِאِدٍر َ&َ%$ 4َْن �6 ََ4$�َ'ْ�َ
� אَْ�ِ8ْ ∩⊆⊃∪ 

”Bukankah (Allah q) yang telah berbuat demikian 

mampu untuk menghidupkan orang yang telah meninggal dunia?” 

 

Maknanya adalah; bukankah Allah q yang berbuat demikian mampu 

untuk menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia? 

Sesungguhnya mengulang kembali jauh lebih mudah daripada membuat 

permulaan.
670

 

 

 

 

***** 
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çb�äfia@òŠí� 

 

 

SURAT AL-INSAN 
[Manusia] 

Surat Ke-76 : 31 Ayat 
(Madaniyyah, diturunkan sesudah Surat Ar-Rahman) 

 

 

�ْ  א��ِ  ْ��ِ �ِ  �	
 א� ِ��ْ�ِ �	
 ِ� א

   

Lَْ�אِن ِ��ْ  
ْ� َ�ُכْ� َ�Hً�ْא ;� ٌ� ;ِّ َ)ْ! $�ََ4 َ&َ%$ אْ�َِ 	ِ(ْ ��
�LIِא  ∪⊆∩ ًرאْ�ُכ'ْ َ� א

 6L �ْ;ِ َ�אَنLْ �LIِא  ∪⊅∩ ً	א1ًא Gَ%ْ1َgَ<َ ِ̀ ْ�Bِ�َאُه َ?ِ��ْ Nَ;َْ4 jٍ9َAْ ْ�%ِQَ�ْאٍج GَFْ%َ.َ �Lא אْ�ِ

 ْ��ِ ��
א َ�אِכً	א و� َ! Gَ�ْ�َ(َ ِIאُه א א َכ9ُ'ْ ;� �;Iًِرא ∩⊂∪  �LIِK  ْ�	ِ<َِכא%ْ
َ� َ?Lَ�ْQَ&َْ4 !َ?ِ3َא ِ

َْ�َ	אَر Nْ�ََ	ُ�'ْ  ∪⊇∩ ً	אَ?�1ِْ َوYً3َfَْ4 و�  ْ̂ َن ِ;ْ� َכXٍْس َכאَن ِ;0َאPَCُא Iِن� א

ُ	وْ َ&Gً�ْא ��  ∪∋∩ ًرאَכאُ>'ْ  ِgّ9َ�ُ ِ َن ُ>'ْ ُ�'ْ  ∪∌∩ א	ً PَLَא Nْ ْ�gِ9ْ�ََ	ُب Pَ�ِא ِ&َ�אُد א��

ُه ُ;�AِQَ�ْْ ِ�א
�Gْ�ِر َوَ�َ_אُ>'ْ  َن א
1َ�Aאَم َ&َ%$ َو1ِAْ�ُُ�'ْ  ∪∠∩ ً	אَن َ�ْ'ً;א َכאَن َ�	6

ِ̀ ِ;ْ�ِכ�ْ  ِ L Yَُِ	�ْ  ∪∇∩ ً	א4َِ?�ْ ً�א و� Gً ْ�Qِ�َא و� ُ�ّ�ِ ِ̀ א�� Cْ'َ
ُ� ِ;Gُْכْ� �LIَِ�א 1ِAْLُُ�ُכْ� ِ

 َ0CَT ُכ'ْ ًء و��ُ Yًَرא ∩∪  אُف ِ;ْ� ر�_َLَ א�LIِ ْ'�ُ&َ א َ�ْ'ً;אGَ ِ�ّ ْ�	ِAَ�ْ�َ אً?א	ً ∩⊇⊃∪ 
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אُ)ْ� eْLََ	ًة و�  �F
ُ َ�	� َذِ
َכ אْ
َ�ْ'ِم َوَ َو0َCَאُ)ْ� ِ�َ�א  ∪⊆⊆∩ ًرאُ?ُ	وْ َ>َ'َ�אُ)ُ� א��

َرَ َ� ِ>�ْ ُ;�Qِכ�Hِْ  ∪⊅⊆∩ ً	אَ�ِ	�ْ א jً�GCَ و� َ[َ�ُ	وْ  ْ̂ Pَא ِ>�ْ  tِِכ Yَ َ�َ	ْونَ PَTא َ&َ%$ א

3َ
Pَُא َوُذّ
َِ%A�ُ kُْ'ْ  ∪⊃⊆∩ ً	אYَ َزْ;Pَِ	�ْ َ�ْ�ً�א و� vِ �ْPِ�ْ%َ&َ jً�َLَِوَدא ْ�
 Pَ<ُ 3ًא َ�ْ�ِ

∩⊇⊆∪  ِّ; jٍ�َLِK�ِ �ْPِ�ْ%َ&َ אُفAَ�ُو� َو jٍ �e<ِ �ْ ْאِر�'َ�َ kْLَא4َْכَ'אٍب َכא	אِر�ْ  ∪∋⊆∩ َ'َ�َ 	َ

ُروْ  ���َ jٍ �e<ِ �ْ;ِ ْ��ِFْ�َ אَ)א	َن ِ>�ْ  ∪∌⊆∩ ً'ْFَ�َُْو� ْ��ِgَLْא َزPَCُא َכאَن ِ;0َא?ًXْא َכPَ 3ً 

$ َ?ْ%َ�ِ��ْ َ&Gً�ْא ِ>�ْ  ∪∠⊆∩ َن َ_%�ُ�وْ ُف َ&َ%Pِ�ْْ� ِوْ
َ�אٌن ;6 َوPَ 3ً ∩⊇∇∪  ْ'Aُ�َא ُ�َ���


ً{א ;� ُ}ْ
ُ �ْPُQَ�ْ�ِ�َ �ْPُQَ�َْ4َذא َرIِ ْ'ُqGًْرא ∩⊇∪  ْ�1ِLَ kَ�َْ4َر ��Dَ kَ�َْ4َذא َرIًِ�א َو

4ََ?אِوَر  Qَ?ْIِTْ�َ	ٌق َو6%�ُ'ْ َ&אِ
Dِ �ْPُ�ََ�אُب ُ?Gُْ�ٍس ُ.eٌْ	 و�  ∪⊂⊅∩ ً	אُ;ْ%ًכא َכِ��ْ و� 

jٍ و�  �e<ِ �ْ;ِ ْ'Pُ>َ אً�א	َ�َ �ْPُ6אُ)ْ� َر�Fَ?َ0َ  ∪⊆⊅∩ ًرאCَ �ُْכ
ًء IِTن� َ)َ�א َכאَن َ


Gَ  ∪⊅⊅∩ ًرאNُْכ'ْ َכאَن َ?1ُْ�ُכْ� ;� و� ْ �0Lَ �ُ8ْLَ א�LIِ ْ�0ِGْ�َ َنT	ْFُ
 ∪⊃⊅∩ 3ً א َ&َ%ْ�َכ אْ

َوאْذُכِ	 אْ?َ�  ∪⊇⊅∩ ًرאَ>אْ[ِ�ْ	 ِ
8ُْכِ� َرّ�َِכ َوDِT �ْPُGْ;ِ @ْAِ�ُ Yًَ�א 4َْو َכ9ُ'ْ 


3ً�ْ َ<ِ'�ْ  ∪∋⊅∩ 3ً 4َِ[�ْ َرّ�َِכ ُ�ْכَ	ًة و� َ ُ̀ 8ْ ُ̀ َوَ?ّ�ِ 
َ �ْgُ?ْא<َ !ِ�ْ�%
 3ً َوِ;َ� א

 ∪∠⊅∩ 3ً َءُ)ْ� َ�ْ'ً;א T ْ�FِDََن َورَ َن אْ
1َאjَ%َCِ َوَ�َ�ُروْ 'ْ ِء Iِ 6�8ِ�ُن� َ)ُ{َ�  ∪∌⊅∩
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 َLَ�ْد�אُ)ْ� َوَGَFْ%َ.َ �ُ8ْLَK  َG
ْ Iِن�  ∪∇⊅∩ qَ;َْ4 3ًאَ
4K  ْ��ِ�ْ�َ �ْPَُْ?َ	ُ)ْ� َوIَِذא ِ�GَHْא َ���

ِ̀ َ?ِ��ْ Kَ)ِ�ِه َ�ْ�ِכَ	ةٌ َ>َ�ْ� َ�  
$ َرّ�َِIِ �َ_َ3ً َء א�� ∩⊄∪  َN�َ َوَ;אK ُوْ ء ��Iِ 4َْن  َن

 �� َNK ْ�%ِ&َ َכאَن َ ُ Iِن� א�� ِ̀  ُء ِ>ْ� NKَ �ُْ�ِ.ُ! َ;ْ� ��  ∪⊂⊃∩ ً�אً�א َ�ِכ�ْ َء א�� Qِ�َ�َْر

 ْ��ِ
 ∪⊆⊃∩ ً�אَ� 4ََ&�� َ
Pُْ� َ&َ�אً�א 4َِ
�ْ َوא
�uאِ

 

 

 

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa, (ketika 

itu ia) belum menjadi sesuatu yang dapat disebut? (2) Sesungguhnya Kami 

telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, Kami 

hendak mengujinya (karena itu) Kami jadikan ia (dapat) mendengar dan 

melihat. (3) Sesungguhnya Kami telah menunjukkannya jalan, ada yang 

bersyukur dan ada (pula) yang kafir. (4) Sesungguhnya Kami telah 

menyediakan bagi orang-orang kafir rantai-rantai, belenggu-belenggu, dan 

Neraka yang menyala-nyala. (5) Sesungguhnya orang-orang yang berbuat 

kebaikan akan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya 

adalah air kafur. (6) (Yaitu) mata air (di dalam Surga) yang diminun oleh 

hamba-hamba Allah, mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. 

(7) Mereka menunaikan nadzar (mereka) dan mereka takut terhadap suatu 

hari yang siksaan merata di mana-mana. (8) Mereka memberikan makanan 

yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. 

(9) (Mereka berkata), “Sesungguhnya kami memberi makanan kepada 

kalian hanyalah untuk mengharapkan Wajah Allah (q), kami tidak 

mengharapkan dari kalian balasan dan tidak pula (ucapan) terima kasih.” 

(10) Sesungguhnya kami takut terhadap (siksaan) Rabb kami pada hari 

(yang ketika itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. (11) Maka 

Allah (q) melindungi mereka dari kesulitan pada hari itu, serta 

memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. (12) Dia memberi 

balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (berupa) Surga dan 
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sutera. (13) Di dalamnya mereka duduk bersandar di atas dipan, mereka 

tidak merasakan (terik) matahari (yang menyengat) dan tidak (pula) dingin 

yang sangat. (14) Naungan (pepohonan Surga) dekat di atas mereka dan 

(mereka) dimudahkan (untuk) memetik (buah)nya semudah-mudahnya. (15) 

Diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas yang 

bening bagaikan kaca. (16) Kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah 

ditakar dengan sebaik-baiknya. (17) Di dalam (Surga) mereka diberi 

segelas minuman yang bercampur jahe. (18) (Yang didatangkan dari) 

sebuah mata air (Surga) yang dinamakan Salsabil. (19) Mereka dikelilingi 

oleh para pelayan muda yang tetap muda. Apabila engkau melihat mereka 

engkau akan menyangka mereka (adalah) mutiara yang bertaburan. (20) 

Apabila engkau melihat di (Surga) sana, niscaya engkau akan melihat 

berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. (21) Mereka 

memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan 

kepada mereka gelang-gelang (yang terbuat) dari perak, dan Rabb mereka 

memberikan kepada mereka minuman yang bersih. (22) Sesungguhnya ini 

adalah balasan untuk kalian, dan usaha kalian akan disyukuri. (23) 

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur’an kepadamu (Wahai 

Rasulullah a) dengan berangsur-angsur. (24) Maka bersabarlah engkau 

dalam (melaksanakan) ketetapan Rabb-mu, dan janganlah engkau ikuti 

orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. (25) Sebutlah 

nama Rabb-mu pada (waktu) pagi dan petang. (26) Pada sebagian dari 

(waktu) malam, maka bersujudlah kepada-Nya serta bertasbihlah kepada-

Nya (dengan) panjang di malam hari. (27) Sesungguhnya mereka mencintai 

kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan (akan datangnya) hari 

yang berat di belakang mereka. (28) Kami telah menciptakan mereka dan 

menguatkan persendian tubuh mereka, jika Kami menghendaki Kami dapat 

mengganti (mereka) dengan yang serupa mereka. (29) Sesungguhnya ini 

adalah suatu peringatan, maka barangsiapa menghendaki (kebaikan bagi 

dirinya) niscaya ia (akan) mengambil jalan menuju Rabb-nya. (30) Dan 

kalian tidak akan menghendaki (untuk menempuh jalan tersebut), kecuali 

jika Allah (q) menghendaki(nya). Sesungguhnya Allah (q) Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (31) Dia memasukkan siapa saja yang 

dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan bagi orang-orang zhalim telah 

disediakan siksaan yang pedih.”
671

 

 

 

 

 

                                                 
671

 QS. Al-Insan : 1 - 31. 
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Surat As-Sajdah dan Surat Al-Insan merupakan surat yang 

disunnahkan untuk dibaca ketika Shalat Shubuh pada Hari Jum’at. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

�� �ِ א
�G  ن� 4َ   ]َ �% ُ � א
 ُ4  ِ< 6B	F َْ �َ  אنَ כَ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א�� ْ� ِM  َ� ْ' َم  ْ
 g ُ� َ1 ِjُ א

� �َ {ِب T ْG ِ0 ْ� !ُ { ِ< �	
ُ  jِ 1َ כْ � א ْ̂ � א
�q >ِ $ وَ 
َ وْ א ِLא َ� ِj } !ْ(َ  $%َ&َ $�ََ4

Lَْ�אِن ِ��ْ  
ْ� َ�ُכْ� َ�Hً�ْאאْ�َِ 	ِ(ْ ��
 }ًرאْ�ُכ'ْ ;�  ٌ� ِ;َ� א

 

”Sesungguhnya Nabi a ketika Shalat Shubuh pada Hari Jum’at membaca 

”Alif lam mim tanzil”
672

 pada raka’at pertama, dan pada raka’at kedua 

membaca ”Hal ata ’alal insani hinum minad dahri lam yakun syai-am 

madzkura.”
673

”
674

 

 

 

 

 

TAFSIR SURAT AL-INSAN 
 

 

Lَْ�אِن ِ��ْ  
َ ٌ� ;ِّ َ)ْ! $�ََ4 َ&َ%$ אْ�ِ 	ِ(ْ ��
 ∪⊆∩ ًرאْ�ُכ'ْ ْ� َ�ُכْ� َ�Hً�ْא ;� َ� א

”Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa, 

(ketika itu ia) belum menjadi sesuatu yang dapat disebut?” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Nabi Adam j sebagai bapak 

manusia
675

 selama empat puluh tahun sebelum penciptaannya dan ruh belum 

ditiupkan kepadanya ia masih berupa tanah antara Makkah dan Thaif, ketika 

itu ia belum menjadi sesuatu yang dapat disebut, tidak dikenal, dan tidak 

diketahui siapa namanya?
676 

 

 

                                                 
672

 QS. As-Sajdah. 
673

 QS. Al-Insan. 
674

 HR. Muslim Juz 2 : 880. 
675

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
676

 Tafsirul Baghawi, 4/521. 
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 6L �ْ;ِ َ�אَنLْ  ∪⊅∩ ً	א1ًא Gَ%ْ1َgَ<َ ِ̀ ْ�Bِ�َאُه َ?ِ��ْ Nَ;َْ4 jٍ9َAْ �L ْ�%ِQَ�ْאٍج �LIِא َ.َ%GَFْא אْ�ِ

”Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang 

bercampur, Kami hendak mengujinya (karena itu) Kami jadikan ia 

(dapat) mendengar dan melihat.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Kami telah menciptakan anak cucu 

Adam dari setetes mani laki-laki dan perempuan yang bercampur, Kami 

hendak mengujinya dengan berbagai perintah dan larangan setelah ia 

baligh,
677

 karena itu Kami jadikan ia dapat mendengar dan melihat agar ia 

dapat mendengar ayat-ayat Kami dan dapat melihat bukti-bukti kebesaran 

Kami.
678

 

 

Para mufassirin telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan 

”manusia” dalam ayat ini adalah anak cucu Adam.
679

 Dengan terjadinya 

percampuran antara mani laki-laki dan mani perempuan, maka terkadang 

seorang mirip bapaknya atau mirip ibunya. Manakah mani yang lebih dulu, 

maka anak tersebut akan mirip dengannya.
680

 Hal ini sebagaimana 

diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

 

ُ %� َ[  א��ِ  لِ 'ْ ?ُ رَ  مُ �َ Fْ ;َ  مَ 3َ َ?  �َ �ْ  א��ِ  �َ �ْ &َ  �َ %َ �َ   G َjَ �ْ �ِ �َ א
ْ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��
 َ< َX َ� ُאه  َ< َF אَل  ِI ِLّ �ْ  ?َ ِtَכ %ُ א  َ& ْ�  َD 3َ ٍث  Yَ َ�  ْ1 َ% ُ� ُP ��  ِI �Y َL  ِ� �� אطِ 	َ ْ� 4َ  لُ و� א 4َ ;َ  

 ��

َ 'َ א
ْ  عُ G ِ0ْ �َ  ءٍ ْ� َ�  ّيِ 4َ  �ْ ;ِ وَ  g �G ِjَ א
ْ  ُ! )ْ 4َ  ُ̀ %ُ כُ Xْ �َ  אمٍ 1َ <َ  لُ و� א 4َ ;َ وَ  jِ א&َ א ُ�  ِI َ
 $

َ Iِ  عُ G ِ0ْ �َ  ءٍ ْ� َ�  ّيِ 4َ  �ْ ;ِ وَ  ِ̀ �ْ �ِ 4َ  َ4 $ ْ. َ' ِ
ُ %� َ[  א��ِ  لُ 'ْ ?ُ رَ  אَل Fَ >َ  ِ̀ א  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��
� Lِ 	َ �� .َ  �َ %� َ? وَ ْ  ِ� ِP ��  ِLT ً9 ِC ِ �ْ א	אَل �َ  ُ! �ْ   َ< َF و6 �ُ &َ  אכَ ذَ  א��ِ  �ُ �ْ &َ  אَل  ْ
 �َ ;ِ  دِ 'ْ Pُ �َ א
 ْ
 אطِ 	َ ْ� 4َ  لُ و� א 4َ ;� 4َ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��ِ %� َ[  א��ِ  لُ 'ْ ?ُ رَ  אَل j  َ< َFِ כَ tِ 3َ �َ א

 ��

َ Iِ  ِق 	ِ Nْ �َ א
ْ  �َ ;ِ  אَس א
  �G	N ُُ 8ْ �َ  אرٌ j  َ< َGِ א&َ א ْ
 אمٍ 1َ <َ  لُ و� א 4َ ;� 4َ وَ  ِب 	ِ :ْ �َ $ א
 َ� ْX ُ4َ  ُ̀ %ُ כ ْ( !ُ  ْ
� א
ْ >ِ  ُ̀ �ْ א א
�N ;� 4َ وَ  ٍت 'ْ �ُ  �ِ �ِ כَ  ةُ אدَ �َ g �G ِj  َ< ِ0َ א َ' َ
 ِ�  َ< ِc ن�  �	
 َ! Cُ א
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 ِI َذ َf א Nِ �َ  ْ
 אنَ א כَ )َ אlُ ;َ  َ- �َ א َ? ذَ Iِ وَ  ُ̀ 
َ  ُ̀ �َ א
�N  אنَ כَ  هُ אlُ א ;َ F َPَ �َ َ� >َ  ةَ 4َ 	ْ �َ א
 �N

َ  ُ̀ �َ א َP َ� 4َ  אَل א �ْ َP ُ�  َ4 �L א��ِ  لُ 'ْ ?ُ رَ  َכ 

 

”(Ketika) ’Abdullah bin Salam
681

 mendengar kedatangan Rasulullah a ke 

Madinah, maka ia pun mendatangi Rasulullah a. Lalu berkata, 

”Sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu tentang tiga perkara, tidak ada 

yang mengetahuinya kecuali ia seorang Nabi; (1) Apa tanda Kiamat yang 

pertama kali akan muncul? (2) Apa makanan yang pertama kali akan 

dimakan oleh penghuni Surga? (3) Bagaimanakah seorang anak menjadi 

mirip bapaknya dan bagaimanakah (seorang anak) mirip saudara-saudara 

ibunya? Rasulullah a bersabda, ”Jibril j baru saja memberitahuku 

tentang (tiga perkara) tersebut.” ’Abdullah (bin Salam) berkata, ”(Jibril 

j) adalah musuh orang-orang yahudi dari kalangan Malaikat.” Maka 

Rasulullah a menjawab, ”(1) Tanda Kiamat yang pertama kali akan 

muncul (adalah) api yang akan mengumpulkan manusia dari timur ke barat. 

(2) Makanan yang pertama kali akan dimakan oleh penghuni Surga 

(adalah) tambahan hati ikan. (3) Sedangkan kemiripan yang terjadi pada 

anak; jika seorang suami menggauli isterinya lalu air maninya mendahului 

(air mani isteri)nya, (maka) anak tersebut akan mirip bapaknya. Namun 

jika yang mendahului adalah air mani (isteri)nya, (maka) anak tersebut 

akan mirip ibunya.” ’Abdullah bin Salam berkata, ”Aku bersaksi bahwa 

engkau adalah Rasulullah.”
682
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 ْ��ِ ��
א َ�אِכً	א و� �LIِא َ)Gَ�ْ�َאُه א �;Iِ !َ ْ'9ُא َכ �;Iًِرא ∩⊂∪ 

”Sesungguhnya Kami telah menunjukkannya jalan, ada yang bersyukur 

dan ada (pula) yang kafir.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadanya 

antara jalan kebenaran dan kebatilan serta jalan petunjuk dan jalan 

kesesatan
683

 dengan diutusnya para Rasul dan diturunkannya kitab-kitab 

kepada manusia,
684

 ada yang bersyukur dengan beriman dan melakukan 

ketaatan dan ada pula yang kafir dengan mendustakan ayat-ayat Kami dan 

mendustakan hari pertemuan dengan Kami.
685

 

 

 

 �LIِK  ْ�	ِ<َِכא%ْ
   ∪⊇∩ ً	אَ?�1ِْ َ� َ?3َِ?َ! َوYً3َfَْ4 و� Lَ�ْQَ&َْ4א ِ

“Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir 

rantai-rantai, belenggu-belenggu, dan Neraka yang menyala-nyala.” 

  

Maknanya adalah; sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi 

orang-orang kafir rantai-rantai untuk mengikat kaki-kaki mereka,
686

 

belenggu-belenggu untuk membelenggu tangan-tangan mereka ke leher 

mereka,
687

 dan Neraka yang menyala-nyala yang akan membakar tubuh-

tubuh mereka.
688
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 ْ'�ُ	َNْ�َ אَر	َ�َْ ْ̂  ∪∋∩ ًرאَن ِ;ْ� َכXٍْس َכאَن ِ;0َאPَCُא َכאُ>'ْ Iِن� א

”Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan akan minum dari gelas 

(berisi minuman) yang campurannya (adalah) air kafur.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan 

dengan melakukan ketaatan untuk menunaikan hak Allah q
689

 akan minum 

dari gelas berisi minuman khamer
690

 yang campurannya adalah air kafur 

yang sejuk dan harum baunya.
691

 

 

 

ُ	وْ َ&Gً�ْא ��  ِgّ9َ�ُ ِ  ∪∌∩ ً	אPَLَא Nْ ْ�gِ9ْ�ََ	ُب Pَ�ِא ِ&َ�אُد א��

”(Yaitu) mata air (di dalam Surga) yang diminun oleh hamba-hamba Allah, 

mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.” 

 

Maknanya adalah; yaitu mata air di dalam Surga yang tidak pernah 

habis dan selalu mengalir
692

 yang diminum oleh hamba-hamba Allah yang 

dikasihi-Nya, mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya 

sekehendak mereka dari tempat tinggal mereka.
693

 

 

 

 ْ'�ُ ْ'<ُ �G
ُه ُ;�AِQَ�ْْ ْ�ِر َوَ�َ_אُ>'ْ َن ِ�א  ∪∠∩ ً	אَن َ�ْ'ً;א َכאَن َ�	6

”Mereka menunaikan nadzar (mereka) dan mereka takut 

terhadap suatu hari yang siksaan merata di mana-mana.” 

 

Maknanya adalah; mereka menunaikan nadzar mereka jika mereka 

bernadzar ketaatan kepada Allah q dan mereka takut terhadap Hari 

Kiamat
694

 yang siksaannya merata menimpa manusia, kecuali yang 

dirahmati oleh Allah q.
695
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Nadzar adalah menetapkan suatu kewajiban untuk diri sendiri karena 

Allah q dengan sesuatu yang sebelumnya bukan merupakan kewajiban,
696

 

dan kewajiban tersebut dilafazhkan dengan lafazh yang mengisyaratkan hal 

tersebut.
697

 Memulai nadzar hukumnya adalah makruh. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar p, ia berkata; 

 

 َL َP �G
� �ِ $ אُ  ]َ �% ُ א �َ I �Lِ א وَ Hً �ْ َ�  د 6	I �L ُ̀  Yَ َ�  ُِ  אَل �َ  رِ �ْ א
�G  �ِ &َ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��
 َ� �ْ َQ ْ_ ِ	 ُج  ِ� ِ̀  ِ; َ�  ْ
 .!ِ �ْ _ِ �َ א

“Nabi a melarang dari nadzar. Beliau bersabda, “Sesungguhnya nadzar 

tidak dapat menolak sesuatu, sesungguhnya nadzar hanya keluar dari orang 

yang kikir.”
698

 

 

Namun jika nadzar telah dilafazhkan dan nadzar tersebut adalah 

nadzar ketaatan kepada Allah q, maka nadzar tersebut harus dipenuhi. 

Diriwayatkan dari ’Aisyah i, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 َ; ْ�  َL َ� َنْ 4َ  ر  ُ� ِA ْ� َ@  َ��א  َ< ْ% ُ� ِA ْ1 ُ̀  َو َ; ْ�  َL َ� َ1ْ �َ  نْ 4َ  ر Bِ َ� ُ̀  َ< 3َ َ�  ْ1 Bِ ِ̀. 

“Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah q, maka hendaklah ia 

mentaati-Nya. Dan barangsiapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-

Nya, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya.”
699

 

 

 ْ'�ُ1ِAْ�ُْ�ِכ�ْ َو;ِ ِ̀  ∪∇∩ ً	א4َِ?�ْ ً�א و� Gً ْ�Qِ�َא و� َن א
1َ�Aאَم َ&َ%$ ُ�ّ�ِ

”Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak 

yatim, dan orang yang ditawan.” 

 

Maknanya adalah; mereka memberikan makanan ketika mereka 

menyukai makanan tersebut kepada orang yang paling membutuhkan,
700

 

yaitu kepada; orang miskin yang tidak mampu berusaha untuk mencukupi 

kebutuhannya, anak yatim yang ditinggal mati bapaknya sebelum ia baligh 

yang tidak memiliki harta, dan orang yang ditawan dalam peperangan.
701
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Pemberian yang paling besar pahalanya adalah ketika seorang 

memberi dalam kondisi sehat, takut miskin, dan berharap kaya. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

 َC َرَ  אء ُC !ٌ  ِI َ
 �G
�ِ �ِ $ אّ  ]َ �% ُ  ي6 4َ  א��ِ  َل 'ْ ?ُ א رَ �َ  אَل Fَ >َ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��
 �B
$ َ ِ8 ْ� ٌM  َ� ْ_ َN�  L kَ  ]َ ِ8 ْ� ٌMْ 4َ وَ  َق �� Bَ �َ  نْ 4َ  אَل א �َ 	ً j  َ4 ْ& َu ُ�  َ4 ْCِ �َ �َ א

 ْ
א �َ כَ  نٍ 3َ 9ُ 
ِ  kَ %ْ �ُ  مَ 'ْ Fُ %ْ 8ُ א
ْ  kِ :َ %َ א �َ ذَ $ Yَ �ُ  ْ� ِP !ْ  َ� �Q ِI $ وَ Gَ :ِ א
ْ  ُ! ;ُ Xْ �َ وَ  	َ Fْ 9َ א
 .نٍ 3َ 9ُ 
ِ  אنَ כَ  �ْ �َ א وَ �َ כَ  نٍ 3َ 9ُ 
ِ وَ 

 

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi a dan berkata, “Wahai Rasulullah, 

sedekah apa yang paling besar pahalanya?” Nabi a menjawab, “Engkau 

bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat, kikir, takut miskin, dan 

berharap kaya. Janganlah engkau menundanya hingga nafas sampai di 

kerongkongan, (lalu) engkau berkata, “Untuk fulan segini dan untuk fulan 

segini.” Sedangkan hartamu itu telah menjadi milik fulan, (ahli 

warismu).”
702

 

 

 

 ْ�	ُِL Yَ ِ ِ̀ א�� Cْ'َ
 ∪∩ ًرאYَ ُ�ُכ'ْ ًء و� Gْ;ِ �ُTُכْ� �LIِ َ0Cََ�א 1ِAْLُُ�ُכْ� ِ

”(Mereka berkata), ”Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian 

hanyalah untuk mengharapkan Wajah Allah (q), kami tidak mengharapkan 

dari kalian balasan dan tidak pula (ucapan) terima kasih.” 

 

Maknanya adalah; mereka berkata, “Sesungguhnya kami memberi 

makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan Wajah Allah q, 

kami hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah q,
703

 kami tidak 

mengharapkan balasan harta dari kalian sebagai imbalan dan tidak pula 

mengharapkan ucapan terima kasih sebagai sanjungan.”
704
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Gَא َ�ْ'ً;א َ&ُ�'ْ �LIِא Lََ_אُف ِ;ْ� ر�  ِ�ّ ْ�	ِAَ�ْ�َ אً?א	ً ∩⊇⊃∪ 

”Sesungguhnya kami takut terhadap (siksaan) Rabb kami pada hari 

(yang ketika itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya kami takut terhadap siksaan Rabb 

kami pada Hari Kiamat yang ketika itu orang-orang bermuka masam penuh 

kesulitan, kesengsaraan, dan ketakutan yang mencekam.
705

 Kami melakukan 

amalan kebaikan karena kami berharap agar Rabb kami memberikan rahmat 

kami dan menerima kami dengan kasih sayang-Nya, pada hari yang penuh 

dengan kesulitan dan kesengsaraan tersebut.
706

 

 

 

אُ)ْ� eْLََ	ًة و� َ>َ'�َ  �F
ُ َ�	� َذِ
َכ אْ
َ�ْ'ِم َوَ  ∪⊆⊆∩ ًرאُ?ُ	وْ אُ)ُ� א��

”Maka Allah (q) melindungi mereka dari kesulitan pada hari itu, 

serta memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.” 

 

Maknanya adalah; maka Allah q melindungi mereka dari kesulitan 

pada hari itu, Allah q memberikan rasa aman dari apa yang mereka 

takutkan,
707

 serta memberikan kepada mereka keceriaan wajah dan 

kegembiraan hati. Allah q memberikan kepada mereka kenikmatan lahir 

dan batin.
708
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 ∪⊅⊆∩ ً	אَ�ِ	�ْ jً�G و� א Cَ َو0َCَאُ)ْ� ِ�َ�א َ[َ�ُ	وْ 

”Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka 

(berupa) Surga dan sutera.” 

 

Maknanya adalah; Dia memberi balasan kepada mereka karena 

kesabaran mereka dalam menahan keinginan hawa nafsu mereka ketika di 

dunia
709

 dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan,
710

 

berupa Surga sebagai tempat tinggal yang luas dan sutera sebagai pakaian 

yang indah bagi mereka.
711

 

 

Mereka mendapatkan pakaian sutera di Surga, karena mereka telah 

menahan diri dari memakai pakaian sutera yang diharamkan bagi mereka 

ketika di dunia.
712

 Diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 َ; ْ�  َ
 ِ� Rَ  ْ
� א
�6 >ِ  	َ �ْ 	ِ 8َ א ْL َ� َ
 .ةِ 	َ .ِ � אْ� >ِ  ُ̀ ْ� �َ %ْ �َ  �ْ א 

“Barangsiapa (dari kalangan laki-laki) yang memakai sutera di dunia, 

(maka) ia tidak akan memakai (sutera) di akhirat.”
713

 

 

 

 ْ�Hِِכ�Q;ُ ْ�<ِ �َ ََر ْ̂  ∪⊃⊆∩ ً	אYَ َزْ;ِPَ	�Pَ ْא َ�ْ�ً�א و� tِِכ Yَ َ�َ	ْوَن ِ>�ْ PَTא َ&َ%$ א

”Di dalamnya mereka duduk bersandar di atas dipan, 

mereka tidak merasakan (terik) matahari (yang menyengat) 

dan tidak (pula) dingin yang sangat.” 

 

Maknanya adalah; di dalamnya mereka duduk bersandar di atas dipan 

dengan kain penutup yang terhias indah, mereka tidak merasakan terik 

matahari yang menyengat dan tidak pula dingin yang sangat.
714
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 ِv �ْPِ�ْ%َ&َ jً�َLَِوَدא ْ'ُA�ُ kْ%َِ
3َ
Pَُא َوُذّ ْ�
 ∪⊇⊆∩ Pَ<ُ 3ًא َ�ْ�ِ

”Naungan (pepohonan Surga) dekat di atas mereka dan (mereka) 

dimudahkan (untuk) memetik (buah)nya semudah-mudahnya.” 

 

Maknanya adalah; naungan pepohonan Surga dekat dengan mereka 

dan mereka dimudahkan untuk memetik buahnya dengan didekatkan buah 

tersebut kepada orang yang menginginkannya, sehingga mudah untuk 

dipetik baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring.
715

 Buah-

buahan tersebut dapat dipetik kapan pun sekehendak mereka.
716

 

 

 

 �ْPِ�ْ%َ&َ אُفAَ�َُو ِّ; jٍ�َLِK�ِ و� jٍ �e<ِ �ْ ْאِر�'َ�َ kْLَא4َْכَ'אٍب َכא	َ ∩⊇∈∪ 

”Diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas 

yang bening bagaikan kaca.” 

 

Maknanya adalah; diedarkan kepada mereka oleh para pelayan Surga 

bejana-bejana dari perak yang berisi makanan dan gelas-gelas yang bening 

bagaikan kaca yang berisi minuman.
717

 

 

 

ُروْ َ�َ'אِر�ْ  ���َ jٍ �e<ِ �ْ;ِ 	َ ْ��ِFْ�َ אَ)א	ً ∩⊇∉∪ 

”Kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah ditakar 

dengan sebaik-baiknya.” 

 

Maknanya adalah; kaca-kaca yang terbuat dari perak yang bagian 

dalamnya dapat dilihat dari luar yang telah ditakar dengan sebaik-baiknya 

oleh para pelayan Surga sesuai dengan kebutuhan kepuasan orang yang akan 

meminumnya; tidak lebih dan tidak kurang, yang demikian itu merupakan 

cara minum yang paling nikmat.
718
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 ∪∠⊆∩ Pَ 3ًא َכXًْ?א َכאَن ِ;0َאPَCُא َزgَLِْ��ْ َو�Fَ�ُْْ'َن ِ>�ْ 

”Di dalam (Surga) mereka diberi segelas minuman yang bercampur jahe.” 

 

Maknanya adalah; di dalam Surga mereka diberi segelas minuman 

khamer yang bercampur jahe yang hangat. Terkadang mereka diberi 

minuman khamer dengan campuran kafur yang sejuk dan terkadang pula 

mereka diberi minuman khamer dengan campuran jahe yang hangat, 

sehingga rasanya menjadi beragam.
719

 

 

 

$ َ?ْ%َ�ِ��ْ َ&Gً�ْא ِ>�ْ   ∪∇⊆∩ Pَ 3ًא �َُ���

”(Yang didatangkan dari) sebuah mata air (Surga) 

yang dinamakan Salsabil.” 

 

Maknanya adalah; yang didatangkan dari sebuah mata air Surga yang 

dinamakan Salsabil, dinamakan demikian karena airnya aman untuk 

diminum, mudah ditelan, dan rasanya lezat.
720

 

 

 

 ْ'Aُ�ََو َ�

ً{א ;� َ_%�ُ�وْ אٌن ;6 ُف َ&َ%Pِ�ْْ� ِوُْ}ْ
ُ �ْPُQَ�ْ�ِ�َ �ْPُQَ�َْ4َذא َرIِ َن ْ'ُqGًْرא ∩⊇∪ 

”Mereka dikelilingi oleh para pelayan muda yang tetap muda. 

Apabila engkau melihat mereka engkau akan menyangka 

mereka (adalah) mutiara yang bertaburan.” 

 

Maknanya adalah; mereka dikelilingi oleh para pelayan muda yang 

tetap muda dan tidak akan berubah menjadi tua. Apabila engkau melihat 

para pelayan muda tersebut engkau akan menyangka mereka adalah mutiara 

yang bertaburan karena penampilan mereka yang indah dan jumlah mereka 

yang sangat banyak menyebar di mana-mana.
721
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720
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Satu penghuni Surga akan dilayani oleh seribu pelayan muda dengan 

tugas mereka masing-masing. Berkata ‘Abdullah bin ‘Amru p;
722

 

 


ْ g �G ِj  ِ; ْ�  َ4 َ� ٍ�  ِI �Y َ�  �ْ َ1 َ& $ َ% ْ� ِ̀  َ4َ א
ْ  !ِ )ْ 4َ  �ْ א ;ِ ;َ  aُ  َ. ِمٍ دِ א.َ  !6 כُ  مٍ אد  َ& َ% $
 .ُ̀ �َ א�ِ َ[  ِ̀ �ْ %َ א &َ ;َ  !ٍ �َ &َ 

“Tidaklah ada seorang penduduk Surga pun, kecuali ia akan dilayani oleh 

seribu pelayan. Setiap pelayan memiliki tugas tersendiri dalam melayani 

tuannya.”
723

 

 

 ْ�1ِLَ kَ�َْ4َر ��Dَ kَ�َْ4َذא َرIِאُ;ْ%ًכא َכِ��ْ ً�א و� َو	ً ∩⊄⊃∪ 

”Apabila engkau melihat di (Surga) sana, niscaya engkau akan melihat 

berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.” 

 

Maknanya adalah; apabila engkau melihat di Surga sana, niscaya 

engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan yang tidak dapat 

digambarkan dan kerajaan yang besar dan luas yang tidak terbatas.
724

 

 

Qَ?ْIِT  jٍْ�َ	ٌق َو6%�ُ'ْ َ&אِ
Dِ �ْPُ�ََ�אُب ُ?Gُْ�ٍس ُ.eٌْ	 و�  �e<ِ �ْ;ِ 4ََ?אِوَر

 ∪⊆⊅∩ ًرאَ?Fَאُ)ْ� َر�Pُ6ْ� َ�َ	אً�א َ<Pُ'ْ و� 

”Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal 

dan dipakaikan kepada mereka gelang-gelang (yang terbuat) dari perak, 

dan Rabb mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih.” 

 

Maknanya adalah; mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau 

yang melekat pada badan mereka dan sutera tebal yang berkilauan yang 

dipakai pada bagian luarnya dan dipakaikan kepada mereka berbagai macam 

perhiasan gelang-gelang yang terbuat dari perak,
725

 dan Rabb mereka 

memberikan kepada mereka minuman yang bersih yang tidak ada noda dan 

kotoran di dalamnya.
726

 

                                                 
722
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 ∪⊅⊅∩ ًرאNُْכ'ْ َכאَن َ?1ُْ�ُכْ� ;� ًء و� Tَ)َ�א َכאَن َ
ُכْ� Iِ  َ0Cَن� 

”Sesungguhnya ini adalah balasan untuk kalian, 

dan usaha kalian akan disyukuri.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya berbagai kenikmatan ini adalah 

balasan untuk amal shalih kalian,
727

 dan usaha amal shalih kalian yang 

sedikit yang dahulu pernah kalian lakukan ketika di dunia
728

 akan disyukuri 

dengan diberi balasan yang banyak oleh Allah q.
729

  

 

 

 ْ�0ِGْ�َ َنT	ْFُ

Gَא َ&َ%ْ�َכ אْْ �0Lَ �ُ8ْLَ א�LIِ 3ً ∩⊄⊂∪ 

”Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur’an kepadamu 

(Wahai Rasulullah a) dengan berangsur-angsur.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur’an 

kepadamu Wahai Rasulullah a yang berisi janji pahala dan ancaman siksa 

bagi manusia dengan berangsur-angsur,
730

 dan tidak diturunkan sekaligus.
731

 

 

 ∪⊇⊅∩ ًرאَ>אْ[ِ�ْ	 ِ
8ُْכِ� َرّ�َِכ َوDِT �ْPُGْ;ِ @ْAِ�ُ Yًَ�א 4َْو َכ9ُ'ْ 

”Maka bersabarlah engkau dalam (melaksanakan) ketetapan Rabb-mu, 

dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa 

dan orang yang kafir di antara mereka.” 

 

Maknanya adalah; maka bersabarlah engkau dalam melaksanakan 

ketetapan Rabb-mu untuk mengemban risalah dakwah,
732

 dan janganlah 

engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka, 

karena mereka tidak memerintahkan kecuali pada perkara yang sesuai 

dengan hawa nafsu mereka.
733
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 ∪∋⊅∩ 3ً 4َِ[�ْ َوאْذُכِ	 אْ?َ� َرّ�َِכ ُ�ْכَ	ًة و� 

”Sebutlah nama Rabb-mu pada (waktu) pagi dan petang.” 

 

Maknanya adalah; sebutlah nama Rabb-mu di dalam shalat pada 

waktu pagi dengan mendirikan Shalat Shubuh dan petang dengan 

mendirikan Shalat Zhuhur dan Ashar.
734

 

 

 

 ْ�'ِ>َ 3ً�ْ
َ ُ̀ 8ْ ُ̀ َوَ?ّ�ِ 
َ �ْgُ?ْא<َ !ِ�ْ�%
 ∪∌⊅∩ 3ً َوِ;َ� א

”Pada sebagian dari (waktu) malam, maka bersujudlah kepada-Nya 

serta bertasbihlah kepada-Nya (dengan) panjang di malam hari.” 

 

Maknanya adalah; pada sebagian dari waktu malam, maka bersujudlah 

kepada-Nya dengan mendirikan Shalat Maghrib dan Shalat Isya
735

 serta 

bertasbihlah kepada-Nya dengan lama di malam hari dengan melakukan 

Shalat Sunnah Tahajjud.
736

 

 

 

 ∪∠⊅∩ 3ً ْ'ً;א �FِDَْ َءُ)ْ� �َ Tَن َورَ َن אْ
1َאjَ%َCِ َوَ�َ�ُروْ ِء Iِ ْ'6�8ِ�ُن� َ)ُ{َ� 

”Sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia dan mereka tidak 

memperdulikan (akan datangnya) hari yang berat di belakang mereka.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya orang-orang kafir mencintai 

kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan serta tidak beramal untuk 

menyambut datangnya hari yang berat yang penuh dengan penderitaan, 

yaitu Hari Kiamat.
737
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 َLَ�ْد�אُ)ْ� َوَGَFْ%َ.َ �ُ8ْLَK  َG
ْ  ∪∇⊅∩ qَ;َْ4 3ًאَ
4K  ْ��ِ�ْ�َ �ْPَُْ?َ	ُ)ْ� َوIَِذא ِ�GَHْא َ���

”Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh 

mereka, jika Kami menghendaki Kami dapat mengganti (mereka) 

dengan yang serupa mereka.” 

 

Maknanya adalah; Kami telah menciptakan mereka padahal dahulunya 

mereka tidak ada dan memberikan kekuatan kepada mereka dengan 

menguatkan persendian tubuh mereka,
738

 jika Kami menghendaki Kami 

dapat mengganti mereka dengan makhluk lain yang taat dalam 

melaksanakan perintah-perintah Kami
739

 yang serupa dengan bentuk fisik 

mereka
740

 sebagai pengganti mereka setelah mereka binasa.
741

 

 

 

ِ̀ َ?ِ��ْ Kِכَ	ةٌ َ>َ�ْ� َ� Iِن� َ)ِ�ِه َ��ْ  
$ َرّ�َِIِ �َ_َ3ً َء א�� ∩⊄∪ 

”Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, 

maka barangsiapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) 

niscaya ia (akan) mengambil jalan menuju Rabb-nya.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya surat ini adalah suatu peringatan, 

maka barangsiapa menghendaki kebaikan bagi dirinya dunia dan akhirat
742

 

niscaya ia akan mengambil jalan menuju keridhaan Rabb-nya
743

 dengan 

keimanan dan melakukan ketaatan.
744
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 َN�َ َوَ;אK ُْءو ��Iِ 4َْن ��  َن َNK َ��ن� אIِ ُ  ∪⊂⊃∩ ً�אً�א َ�ِכ�ْ َכאَن َ&ِ%�ْ  َء א��

”Dan kalian tidak akan menghendaki (untuk menempuh jalan tersebut), 

kecuali jika Allah (q) menghendaki(nya). Sesungguhnya Allah (q) 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

 

Maknanya adalah; dan kalian tidak akan menghendaki untuk 

menempuh jalan ketaatan, kecuali jika Allah q menghendaki hal tersebut. 

Sesungguhnya Allah q Maha Mengetahui tentang makhluk-Nya lagi Maha 

Bijaksana dalam perbuatan-Nya.
745

 

 

 

 �� �ْ;َ !ُ.ِ�ُْ� َNK �ِ̀ َوא
�uאِ
ِ��ْ  ُء ِ>ْ Qِ�َ�َْ�אً�אَر&َ �ْPُ
َ ��&ََ4 �َ  ْ�
 ∪⊆⊃∩ ً�א4َِ

”Dia memasukkan siapa saja yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. 

Dan bagi orang-orang zhalim telah disediakan siksaan yang pedih.” 

 

Maknanya adalah; Dia memasukkan siapa saja yang dikehendaki-Nya 

dari hamba-hamba-Nya ke dalam rahmat-Nya di Surga.
746

 Dan bagi orang-

orang zhalim yang melampaui batas telah disediakan siksaan yang pedih.
747

 

 

 

 

 

***** 
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SURAT AL-MURSALAT 
[Para Malaikat yang Diutus] 

Surat Ke-77 : 50 Ayat 
(Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Humazah) 

 

 

 ِ��ْ�ِ  ْ� �	
ِ א  א��� ِ��ْ�ِ �	
 ِ� א

   

 ∪⊃∩ َوא
�Gאِ�َ	אِت NْLًَ	א ∪⊅∩ َ>אْ
1َאِ[9َאِت َ&9ًBْא ∪⊆∩ َوאْ
ُ�ْ	َ?3َِت ُ&ْ	ً>א

�LIَِ�א  ∪∌∩ ُ&ْ�ًرא 4َْو Lُْ�ًرא ∪∋∩ َ>אْ
ُ�ْ%Fَِ�אِت ِذْכً	א ∪⊇∩ َ>אْ
9َאِرَ�אِت َ>ْ	ً�א

�َ  ∪∇∩ ُم <cِ<َ ْ'gُ kْ�َ�َُِذא א
6G  ∪∠∩ َن َ
َ'אِ�@ٌ َ&ُ�وْ ُ�'ْ  ��
 ُء ُ>ِ	K kْCََوIَِذא א

∩∪  kْ9َ�ُِL َ�אُلgِ
kْQَ  ∪⊂⊆∩ َوIَِذא אْ ِ�ُّ4 !ُ?ُ 6	
َ%kْ  ∪⊆⊆∩ َوIَِذא א ِCُّ4 َّيِ َ�ْ'ٍم ِ̂ 

∩⊇⊄∪  ِ!Bْ9َ
ْ'َ;Hٍِ� َوْ�ٌ! ��  ∪⊇⊆∩ 4َْدَرאَכ َ;א َ�ْ'ُم אْ
K  ِ!Bْ9ََو;َ  ∪⊃⊆∩ ِ
َ�ْ'ِم אْ

 ّ
ِ ْ��ِ 
�ْ  ∪∋⊆∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِِ َو� ْ̂  ∪∠⊆∩ �َ Pُ1ُ�ِQُْL ��ُDُ� אْ�ِ.ِ	�ْ  ∪∌⊆∩ �َ 4ََ
ْ� PُْLِ%ِכ א

 ْ�;ِ	ِgْ�ُ

ّ َوْ�ٌ! ��  ∪∇⊆∩ �َ َכَ�ِ
َכ 1َ9ْLَُ! ِ�אِْ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ 
ْ� Fْ%ُ_ْLَכ∪  6⊆∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ََِ4 �ْ

 ِّ; �; �ْK �; ٍء ْ�Pِ ٍ� ∩⊄⊃∪  �
$  ∪⊆⊅∩ �ٍ ِכ�ْ َ�َ	אٍر ;�  َ>Gَ%ْ1َgَאُه ِ>َْIِ �; مٍ 1ُْ%'ْ َ�َ�ٍر ∩⊄⊄∪ 
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ّ َوْ�ٌ! ��  ∪⊃⊅∩ نَ َ>Fََ�ْرLَא َ>1ْGَِ� אْ
Fَאِدُروْ ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ 
ْ� 1َgْLَِ!  ∪⊇⊅∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ََِ4

َْرَض ِכ9َאً�א ْ̂ Pَא َرَوאِ?َ� َ�אِ;َ_אٍت َوGَ%ْ1َCَא ِ>�ْ  ∪∌⊅∩ 4َْ;َ'אً�אًء و� 4Kَْ��َ  ∪∋⊅∩ א


ّ َوْ�ٌ! ��  ∪∠⊅∩ ًء ُ>َ	אً�אGَ�ْFَ?َْ4Kאُכْ� ;� و� ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ 
$ َ;א  Fُ%ِAَLْT'ْ אِ  ∪∇⊅∩ �َ ْ%ُ�َכّ�َِIِ

 ْ'�ُ ِ̀ ُ�َכّ�ِ �ِ �ْQُGْنَ ُכ ∩⊄∪  ِא ْ'Fُ%ِAَLْT  ِذْي ٍ!ّvِ $
َIِ  Eٍ1َ�ُ 3َِثDَ ∩⊂⊃∪  Yَ

 ْ�%ِvَ و� !ٍ �ْGِ:ْ�ُ Yَ  EِPَ�%
ُ̀  ∪⊅⊃∩ Nَ�َِ	ٍر َכאْ
BْFَ	Pَ�LIِ  ِא َ�ْ	ِ;ْ�  ∪⊆⊃∩ ِ;َ� א �LَXَכ

 ٌ	9ْ]ُ kٌ

ّ َوْ�ٌ! ��  ∪⊃⊃∩ Cَِ�אَِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ  نَ َ)َ�א َ�ْ'ُم FُAِGْ�َ Yَ'ْ  ∪⊇⊃∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ


ّ َوْ�ٌ! ��  ∪∌⊃∩ نَ َوYَ ُ�ْ{َذُن َ
Qَ1ْ�َ<َ �ْPُِ�ُروْ  ∪∋⊃∩ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ َ)َ�א  ∪∠⊃∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ

 ْ�
ِ َو� ْ̂  ∪⊃∩ نِ ُ�وْ َن َ
ُכْ� َכْ�ٌ� َ>ِכ�ْ َ>cِْن َכא ∪∇⊃∩ �َ َ�ْ'ُم אْ
Gَ1ْ�َCَ !ِBْ9َאُכْ� َوא


ّ َوْ�ٌ! �� ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ َ̀  ∪⊆⊇∩ نٍ ُ&ُ�'ْ 3َvٍِل و�  َ� ِ>ْ� Iِن� אْ
�Fِ�Q�ُْ  ∪⊂⊇∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ َوَ>َ'אِכ

 ْ'PُQَNْ�َ א �LIِא  ∪⊃⊇∩ نَ Hًא ِ�َ�א ُכQُGْْ� %ُ�َ1ْ�َ'ْ א َ)�Gِْ א َوאْ�َ	ُ�'ْ ُכُ%'ْ  ∪⊅⊇∩ نَ ِ;��

 ْ

ّ َوْ�ٌ! ��  ∪⊇⊇∩ �َ �Gِ�ِ8ْ�ُْ َכَ�ِ
َכ 0ِgْLَي אِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ א ُכُ%'ْ  ∪∋⊇∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ

 ْ'1ُ�Q�َ�َُכْ� ;6 א َ�ِ%�ْ َو�LIِ 3ً ْ';ُ	ِgْ ََوْ�ٌ! ��  ∪∌⊇∩ ن ّ
ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ َوIَِذא  ∪∠⊇∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ
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ّ َوْ�ٌ! ��  ∪∇⊇∩ نَ א Yَ َ�ْ	َכ1ُ'ْ َ! َ
Pُُ� אْرَכ1ُ'ْ ِ��ْ ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ َ>X�َِّيِ  ∪⊇∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ

 ْ'Gُ;ِ}ْ�ُ نَ َ�ِ��ٍ� 1ْ�ََ�ُه ∩∈⊃∪ 

 

 

 

 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Demi (para Malaikat) yang diutus (untuk membawa) kebaikan. (2) 

Demi (para Malaikat) yang terbang dengan sangat kencang. (3) Demi (para 

Malaikat) yang menyebarkan dengan seluas-luas(nya). (4) Demi (para 

Malaikat) yang membedakan dengan sejelas-jelas(nya). (5) Dan demi (para 

Malaikat) yang menyampaikan wahyu. (6) (Untuk menolak) alasan-alasan 

atau memberi peringatan. (7) Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada 

kalian pasti terjadi. (8) Apabila bintang-bintang telah dipadamkan. (9) 

Apabila langit telah terbelah. (10) Apabila gunung-gunung telah 

dihancurkan (menjadi debu). (11) Dan apabila para Rasul telah ditetapkan 

waktu(nya). (12) (Dikatakan kepada mereka), “Sampai hari apakah 

ditangguhkan?” (13) Sampai hari keputusan. (14) Dan tahukah engkau 

apakah hari keputusan itu? (15) Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi 

orang-orang yang mendustakan. (16) Bukankah Kami telah membinasakan 

orang-orang yang terdahulu? (17) Lalu Kami iringi mereka (dengan 

membinasakan pula) orang-orang yang datang kemudian. (18) Demikianlah 

Kami memperlakukan orang-orang yang berdosa. (19) Kecelakaan 

besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. (20) Bukankah 

Kami menciptakan kalian dari air yang hina. (21) Kemudian Kami letakkan 

ia dalam tempat yang kokoh. (22) Sampai waktu yang ditentukan. (23) Lalu 

Kami tentukan, maka (Kami adalah) sebaik-baik yang menentukan. (24) 

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. 

(25) Bukankah Kami menjadikan bumi (sebagai tempat) berkumpul. (26) 

(Bagi) orang-orang yang hidup dan orang-orang yang telah meninggal 

dunia. (27) Kami jadikan padanya gunung-gunung yang menjulang tinggi 

dan Kami memberi minum kalian dengan air tawar. (28) Kecelakaan 

besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. (29) 

(Dikatakan kepada mereka pada Hari Kiamat), ”Pergilah kalian (untuk 

mendapatkan siksaan) yang dahulu kalian mendustakan(nya).” (30) 

Pergilah kalian (untuk mendapatkan) naungan yang mempunyai tiga 
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cabang. (31) Yang tidak (dapat) melindungi (mereka) dan tidak (pula) 

menolak nyala api Neraka. (32) Sesungguhnya Neraka Jahannam 

melontarkan bunga api (sebesar dan setinggi) istana. (33) Seolah-olah 

iring-iringan unta yang kuning. (34) Kecelakaan besarlah pada hari itu 

bagi orang-orang yang mendustakan. (35) Ini adalah hari yang mereka 

tidak dapat berbicara. (36) Dan tidak diizinkan kepada mereka 

mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. (37) Kecelakaan besarlah 

pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. (38) Ini adalah hari 

keputusan, (pada hari ini) Kami kumpulkan kalian dan orang-orang 

terdahulu. (39) Jika kalian mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu 

daya kalian (tersebut) terhadap-Ku. (40) Kecelakaan besarlah pada hari itu 

bagi orang-orang yang mendustakan. (41) Sesungguhnya orang-orang yang 

bertaqwa berada di (bawah) naungan-naungan dan mata air. (42) (Mereka 

mendapat) buah-buahan yang mereka inginkan. (43) (Dikatakan kepada 

mereka), “Makan dan minumlah engkau dengan nikmat sebagai balasan 

dari apa yang telah kalian lakukan.” (44) Sesungguhnya demikianlah Kami 

memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. (45) 

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. 

(46) (Dikatakan kepada orang-orang kafir), “Makanlah dan bersenang-

senanglah kalian (di dunia) sebentar, sesungguhnya kalian adalah orang-

orang yang berdosa.” (47) Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-

orang yang mendustakan. (48) Apabila dikatakan kepada mereka, 

“Ruku’lah kalian, (maka) mereka tidak mau ruku’. (49) Kecelakaan 

besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. (50) Maka 

dengan perkataan apa lagi selain (Al-Qur’an), mereka akan beriman?”
748

 

 

 

 

 

Surat Al-Mursalat di turunkan ketika Nabi a berada di sebuah gua di 

Mina. Sebagaimana diriwayatkan dari ’Abdullah (bin Mas’ud) y, ia 

berkata;
749

 

 

 َ� ْ� َG َ� َL 8ْ א ُ�  َ; َ@  �G
�ِ �ِ אّ  ]َ �% ُ � >ِ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��ْ  َf ٍאر  ِ� ِ� َG ِI $ ْذ  َL َ0 َل  َ& َ% ْ� ِ̀ 

َ  ُ̀ I �Lِ وَ  ِت 3َ َ? 	ْ �ُ א
ْ وَ  َ� ْQ ُ% ْ' َ( وَ א ِI ِLّ �ْ  َ َ̂ ْ� َ% َF َ(وَ  ِ̀ �ْ >ِ  �ْ א ;ِ א ِI אهُ >َ  ن�  َ
 َ	 ُ> Eَ  ِ� َP ِI ذْ א 

                                                 
748

 QS. Al-Mursalat : 1 - 50. 
749

 Beliau adalah Sahabat yang mengetahui latar belakang dan tempat turunnya seluruh ayat 

Al-Qur’an, yang jumlahnya lebih dari enam ribu ayat. Beliau wafat tahun 32 H di Madinah. 
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�6 �ِ א
�G  אَل j  َ< َFٌ �� א �َ D َ� kْ  َ& َ% ْ� َGَ وَ   ]َ �% ُ א א)َ Lَ رْ �َ Qَ א�ْ א >َ )َ 'ْ %ُ Qُ �ْ אُ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��
 َ< َ� َ( َ� kْ  َ< َF אَل  �G
� �ِ אُ  ]َ �% ُ  �ْ Qُ �ْ �ِ א وُ �َ כَ  �ْ כُ 	َ 6�  kْ �َ �ِ وُ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��

 .א)َ 	6 َ� 

 

“Ketika kami bersama Nabi a di sebuah gua di Mina, tiba-tiba turunlah 

kepada beliau “Wal mursalat,”
750

 (Demi (para Malaikat) yang diutus). Lalu 

beliau membacanya dan sungguh aku menerimanya dari mulut beliau. Dan 

sesungguhnya mulut beliau menjadi basah karena karena (membaca) surat 

tersebut. Tiba-tiba ada seekor ular yang melompati kami, maka Nabi a 

bersabda, “Bunuhlah ular itu.” Lalu kami segera (mengejar)nya, namun ular 

tersebut pergi (menghilang). Kemudian Nabi a bersabda, “Ular tersebut 

dilindungi dari keburukan kalian sebagaimana kalian dilindungi dari 

keburukan ular tersebut.”
751

 

 

Surat Al-Mursalat merupakan surat yang dibaca oleh Rasulullah a 

ketika Shalat Maghrib, empat hari sebelum beliau wafat.
752

 Diriwayatkan 

dari Ibnu ‘Abbas p, ia berkata; 

 

 ِI م� 4ُ  ن�  ْ
} א>ً 	ْ &ُ  ِت 3َ َ? 	ْ �ُ א
ْ وَ {  ُ4	F َْ �َ  'َ )ُ وَ  ُ̀ Qْ 1َ �ِ َ?  ِث אرِ 8َ א
ْ  eْ ِ!  ِ� ْG kُ 9َ א
 َ< َF َ
�� Gَ א �ُ �َ  kْ א  َ
 َF ْ�  َכَ ذ ْ	 َ� ِG �ْ  ِ� ِF َ	 َ6  هِ �ِ )َ  َכ �ِ אء�
 kُ 1ْ �ِ א َ? ;َ  	ُ .ِ א َ� I �L َPِ  ةُ رَ 'ْ א
ُ %� َ[  א��ِ  َل 'ْ ?ُ رَ   .ِب 	ِ :ْ �َ � א
ْ א >ِ  ُ4  ِ� َP	F َْ �َ  �َ %� َ? وَ  ِ̀ �ْ %َ &َ  $ א��

 

“Sesungguhnya Ummul Fadhl binti Harits i telah mendengarnya dan ia 

sedang membaca, “Wal mursalati ‘urfa,”
753

 (Demi (para Malaikat) yang 

diutus (untuk membawa) kebaikan). Lalu ia berkata, ”Wahai anakku, 

sesungguhnya engkau telah mengingatkanku dengan bacaan suratmu ini, 

sesungguhnya surat itu adalah surat terakhir yang aku dengarkan (dari) 

Rasulullah a yang beliau baca ketika Shalat Maghrib.”
754

 

 

 

                                                 
750

 QS. Al-Mursalat. 
751

 HR. Bukhari Juz 2 : 1733, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2234. 
752

 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. 
753

 QS. Al-Mursalat. 
754

 HR. Bukhari Juz 1 : 729 dan Muslim Juz 1 : 462, lafazh ini miliknya. 
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TAFSIR SURAT AL-MURSALAT 
 

 

 ∪⊆∩ َوאْ
ُ�ْ	َ?3َِت ُ&ْ	ً>א

”Demi (para Malaikat) yang diutus (untuk membawa) kebaikan.” 

 

Maknanya adalah; demi para Malaikat yang diutus untuk membawa 

kebaikan dan hikmah.
755

 

 

 

 ∪⊅∩ َ>אْ
1َאِ[9َאِت َ&9ًBْא

”Demi (para Malaikat) yang terbang dengan sangat kencang.” 

 

Maknanya adalah; demi para Malaikat yang terbang dengan sangat 

kencang untuk melaksanakan perintah Allah q.
756

 

 

 

 ∪⊃∩ َوא
�Gאِ�َ	אِت NْLًَ	א

”Demi (para Malaikat) yang menyebarkan dengan seluas-luas(nya).” 

 

Maknanya adalah; demi para Malaikat yang mengurus awan
757

 dan 

menyebarkan hujan ke bumi dengan seluas-luasnya,
758

 sehingga bumi 

menjadi hidup setelah kematiannya.
759

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
755

 Taisirul Karimir Rahman, 903. 
756

 Taisirul Karimir Rahman, 903. 
757

 Zubdatut Tafsir, 784. 
758

 Tafsirul Jalalain, 580. 
759

 Taisirul Karimir Rahman, 903. 
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  ∪⊇∩ َ>אْ
9َאِرَ�אِت َ>ْ	ً�א

“Demi (para Malaikat) yang membedakan dengan sejelas-jelas(nya).” 

  

Maknanya adalah; demi para Malaikat yang turun membawa perintah 

Allah q kepada para Rasul untuk membedakan; antara yang haq dan yang 

batil, antara petunjuk dengan kesesatan, serta antara perkara halal dan haram 

dengan sejelas-jelasnya.
760

 

 

 

 ∪∋∩ َ>אْ
ُ�ْ%Fَِ�אِت ِذْכً	א

”Dan demi (para Malaikat) yang menyampaikan wahyu.” 

 

Maknanya adalah; dan demi Malaikat Jibril j yang menyampaikan 

wahyu kepada para Nabi.
761

 Malaikat Jibril j disifati dengan bentuk 

jamak, karena ia senantiasa turun untuk menyampaikan wahyu.
762

 

 

 

 ∪∌∩ ُ&ْ�ًرא 4َْو Lُْ�ًرא

”(Untuk menolak) alasan-alasan atau memberi peringatan.” 

 

Maknanya adalah; untuk menolak alasan-alasan dari manusia, 

sehingga manusia tidak memiliki alasan lagi kelak di hadapan Allah q
763

 

atau memberi peringatan siksa bagi manusia jika mereka menentang 

perintah Allah q.
764

 

 

 

 

 

                                                 
760

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/459. 
761

 Zubdatut Tafsir, 784. 
762

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 19/69. 
763

 Taisirul Karimir Rahman, 904. 
764

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/459. 
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 ∪∠∩ َن َ
َ'אِ�@ٌ َ&ُ�وْ �LIَِ�א ُ�'ْ 

”Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti terjadi.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya kedatangan Hari Kiamat dan hari 

kebangkitan yang dijanjikan kepada kalian pasti terjadi.
765

 Inilah objek dari 

sumpah-sumpah di atas.
766

 

 

 

 ْ'gُ6G
 ∪∇∩ kْ ُم <ُِ�َ� َ>cَِذא א

”Apabila bintang-bintang telah dipadamkan.” 

 

Maknanya adalah; apabila bintang-bintang telah dipadamkan 

cahayanya.
767

 

 

 

 َ� ��
 ∪∩ ُء ُ>ِ	K kْCََوIَِذא א

”Apabila langit telah terbelah.” 

 

Maknanya adalah; apabila langit telah terbelah dan semua bagiannya 

runtuh.
768

 

 

 

 kْ9َ�ُِL َ�אُلgِ
 ∪⊂⊆∩ َوIَِذא אْ

”Apabila gunung-gunung telah dihancurkan (menjadi debu).” 

 

Maknanya adalah; apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi 

debu, sehingga tidak ada sedikit pun yang tersisa dan tidak pula ada 

bekasnya.
769

 

                                                 
765

 Zubdatut Tafsir, 784. 
766

 Adhwaul Bayan, 8/401. 
767

 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 996. 
768

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/459. 
769

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/459. 
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kْQَ  َوIَِذא ِ�ُّ4 !ُ?ُ 6	
 ∪⊆⊆∩ א

”Dan apabila para Rasul telah ditetapkan waktu(nya).” 

 

Maknanya adalah; dan apabila para Rasul telah ditetapkan waktu 

dikumpulkannya mereka bersama umat-umat mereka,
770

 agar mereka 

menjadi saksi atas masing-masing umat mereka.
771

 

 

 

 َ ِ̂ kْ%َ ِCُّ4 ّيِ َ�ْ'ٍم ∩⊇⊄∪ 

”(Dikatakan kepada mereka), “Sampai hari apakah ditangguhkan?” 

 

Maknanya adalah; niscaya dikatakan kepada mereka, “Sampai hari 

apakah hari yang besar tersebut ditangguhkan?”
772

 

 

 

 ِ!Bْ9َ

َ�ْ'ِم אِْ ∩⊇⊂∪ 

”Sampai hari keputusan.” 

 

Maknanya adalah; sampai datangnya hari keputusan, yaitu hari Allah 

q memutuskan semua perkara di antara para makhluk-Nya.
773

 

 

 

 ∪⊇⊆∩ 4َْدَرאَכ َ;א َ�ْ'ُم אْ
K  ِ!Bْ9ََو;َ 

”Dan tahukah engkau apakah hari keputusan itu?” 

 

Ungkapan ini untuk menggambarkan kedahsyatan
774

 dan kesulitan 

pada hari itu
775

 yang tidak dapat diukur besarnya.
776

 

                                                 
770

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
771

 Tafsirul Baghawi, 4/532. 
772

 Tafsirul Jalalain, 580. 
773

 Adhwaul Bayan, 8/402. 
774

 Tafsirul Jalalain, 580. 
775

 Zubdatut Tafsir, 784. 
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ّ َوْ�ٌ! �� ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ  ∪∋⊆∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ

”Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.” 

 

Maknanya adalah; kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang 

yang mendustakan hari yang dijanjikan tersebut.
777

 

 

 

 َ4 ْ�
ِ َو� ْ̂ 
ْ� PُْLِ%ِכ אَ َ� ∩⊇∉∪ 

”Bukankah Kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu?” 

 

Maknanya adalah; bukankah Kami telah membinasakan orang-orang 

yang terdahulu dengan diturunkannya siksaan disebabkan karena kedustaan 

mereka terhadap para Rasul mereka?
778

 Seperti; kaum Nuh, ’Ad, dan 

Tsamud.
779

  

 

 

 ∪∠⊆∩ �َ Pُ1ُ�ِQُْL ��ُDُ� אْ�ِ.ِ	�ْ 

”Lalu Kami iringi mereka (dengan membinasakan pula) 

orang-orang yang datang kemudian.” 

 

Maknanya adalah; lalu Kami iringi mereka dengan membinasakan 

pula orang-orang yang datang kemudian yang berbuat serupa dengan 

perbuatan mereka,
780

 yaitu orang-orang kafir Makkah dan orang-orang yang 

semisal dengan mereka yang mendustakan dan mendurhakai Rasulullah 

a.
781

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
776

 Tafsirul Jalalain, 580. 
777

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
778

 Zubdatut Tafsir, 784. 
779

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
780

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
781

 Zubdatut Tafsir, 784. 
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 ْ�;ِ	ِgْ�ُ
 ∪∇⊆∩ �َ َכَ�ِ
َכ 1َ9ْLَُ! ِ�אْ

”Demikianlah Kami memperlakukan orang-orang yang berdosa.” 

 

Maknanya adalah; demikianlah Kami memperlakukan sama orang-

orang yang berdosa, yaitu Kami pasti akan membinasakan mereka,
782

 

adakalanya mereka langsung dibinasakan di dunia atau mereka akan disiksa 

nanti di akhirat.
783

 Mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari apa 

yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar tentang orang-orang 

terdahulu yang telah dibinasakan?
784

 

 

 


ّ َوْ�ٌ! �� ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ  ∪⊆∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ

”Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.” 

 

Maknanya adalah; kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang 

yang mendustakan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah q dan yang 

mendustakan para Rasul yang telah diutus oleh Allah q.
785

 

 

 


ْ� Fْ%ُ_ْLَכ6 ََ4 ِّ; �ْ �; �ْK �; ٍء ْ�Pِ ٍ� ∩⊄⊃∪ 

”Bukankah Kami menciptakan kalian dari air yang hina.” 

 

Maknanya adalah; bukankah Kami menciptakan kalian dari air mani 

yang lemah dan hina,
786

 jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah r Yang 

Maha Pencipta.
787

 

 

 

 

 

                                                 
782

 Tafsirul Jalalain, 580. 
783

 Zubdatut Tafsir, 784. 
784

 Taisirul Karimir Rahman, 904. 
785

 Zubdatut Tafsir, 784. 
786

 Zubdatut Tafsir, 785. 
787

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/460. 
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 � ∪⊆⊅∩ �ٍ ِכ�ْ َ�َ	אٍر ;�  َ>Gَ%ْ1َgَאُه ِ>ْ

”Kemudian Kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh.” 

 

Maknanya adalah; kemudian Kami letakkan ia dalam rahim yang 

kokoh dan terjaga.
788

 

 

 


$ َ�َ�ٍر ;� َIِ ْ'%ُ1ْ ٍم ∩⊄⊄∪ 

”Sampai waktu yang ditentukan.” 

 

Maknanya adalah; sampai batas waktu kelahirannya,
789

 yaitu enam 

atau sembilan bulan.
790

 

 

 

 ∪⊃⊅∩ نَ َ>Fََ�ْرLَא َ>1ْGَِ� אْ
Fَאِدُروْ 

”Lalu Kami tentukan, maka (Kami adalah) sebaik-baik yang menentukan.” 

 

Maknanya adalah; lalu Kami tentukan anggota badanya dan sifat-

sifatnya, maka Kami adalah sebaik-baik yang menentukan celaka dan 

bahagianya.
791

 

 

 


ّ َوْ�ٌ! �� ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ  ∪⊇⊅∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ

”Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.” 

 

Maknanya adalah; kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang 

yang mendustakan kekuasaan Kami.
792

 

                                                 
788

 Zubdatut Tafsir, 785. 
789

 Tafsirul Baghawi, 4/533. 
790

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/460. 
791

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 19/71. 
792

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
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َْرَض ِכ9َאً�א4ََ
ْ� 1َgْLَِ! א ْ̂ ∩⊄∈∪  َ��َْ4K 4َْ;َ'אً�אًء و� ∩⊄∉∪ 

”Bukankah Kami menjadikan bumi (sebagai tempat) berkumpul. (Bagi) 

orang-orang yang hidup dan orang-orang yang telah meninggal dunia.” 

 

Maknanya adalah; bukankah Kami menjadikan bumi sebagai tempat 

berkumpul. Bagi orang-orang yang hidup berada pada permukaannya dan 

orang-orang yang telah meninggal dunia berada di dalam perut bumi.
793

 

 

 

 ∪∠⊅∩ ًء ُ>َ	אً�אGَ�ْFَ?َْ4Kאُכْ� ;� Pَא َرَوאِ?َ� َ�אِ;َ_אٍت و� َوGَ%ْ1َCَא ِ>�ْ 

”Kami jadikan padanya gunung-gunung yang menjulang tinggi 

dan Kami memberi minum kalian dengan air tawar.” 

 

Maknanya adalah; Kami jadikan padanya gunung-gunung yang 

menjulang tinggi agar bumi tidak bergoncang dan Kami memberi minum 

kalian dengan air tawar yang diturunkan dari langit atau yang keluar dari 

bumi.
794

 

 

 


ّ َوْ�ٌ! �� ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ  ∪∇⊅∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ

”Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.” 

 

Maknanya adalah; kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang 

yang mendustakan semua kenikmatan tersebut.
795

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
793

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/460. 
794

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/460. 
795

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
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ُ�'ْ  AَLْ ْ'FُT%ِ אِ  ِ̀ ُ�َכّ�ِ �ِ �ْQُGْא ُכ;َ $
َIِ َن ∩⊄∪ 

”(Dikatakan kepada mereka pada Hari Kiamat), ”Pergilah kalian 

(untuk mendapatkan siksaan) yang dahulu kalian mendustakan(nya).” 

 

Maknanya adalah; dikatakan kepada mereka pada Hari Kiamat, 

”Pergilah kalian untuk mendapatkan siksaan yang dahulu ketika di dunia 

kalian mendustakannya.”
796

 

 

 


$ vِّ!ٍ ِذْي  Fُ%ِAَLْT'ْ אِ َIِ  Eٍ1َ�ُ 3ََِثD ∩⊂⊃∪ 

”Pergilah kalian (untuk mendapatkan) naungan 

yang mempunyai tiga cabang.” 

 

Maknanya adalah; pergilah kalian untuk mendapatkan naungan asap 

Neraka Jahannam yang membumbung tinggi yang terbagi menjadi tiga, 

karena demikian besarnya.
797

  

 

 

 ْ�%ِvَ Yَ و� !ٍ �ْGِ:ُْ� Yَ  EِPَ�%
 ∪⊆⊃∩ ِ;َ� א

 
”Yang tidak (dapat) melindungi (mereka)  

dan tidak (pula) menolak nyala api Neraka.” 

 

Maknanya adalah; yang tidak dapat melindungi mereka dari panasnya 

hari itu dan tidak pula bermanfaat sedikit pun bagi mereka untuk menolak 

nyala api Neraka.
798
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 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 997. 
797

 Tafsirul Jalalain, 581. 
798

 Tafsirul Jalalain, 581. 
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 �ُ̀ Cَِ�אَ
9ْ]ُ kٌ	Nَ�ِ ∩⊂⊄∪  ٌَ	ٍر َכאْ
BْFَ	Pَ�LIِ  ِא َ�ْ	ِ;ْ �LَXَכ ∩⊂⊂∪ 

”Sesungguhnya Neraka Jahannam melontarkan bunga api (sebesar 

dan setinggi) istana. Seolah-olah iring-iringan unta yang kuning.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Neraka Jahannam melontarkan 

bunga api sebesar dan setinggi istana. Seolah-olah iring-iringan unta hitam 

yang bercampur warna kekuningan.
799

 

 

 


ّ َوْ�ٌ! �� ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ  ∪⊇⊃∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ

”Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.” 

 

Maknanya adalah; kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang 

yang mendustakan siksaan Neraka.
800

 

 

 

 ْG�َ Yَ َ�א َ�ْ'ُم(َ ْ'FُAِ َِ�ُروْ  ∪∋⊃∩ نQَ1ْ�َ<َ �ْPُ
 ∪∌⊃∩ نَ َوYَ ُ�ْ{َذُن َ

”Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara. Dan tidak diizinkan 

kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.” 

 

Maknanya adalah; ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara 

sepatah kata pun,
801

 karena mereka merasa ketakutan yang luar biasa. Dan 

tidak diizinkan kepada mereka untuk mengemukakan alasan agar mereka 

dimaafkan, karena alasan mereka tidak akan diterima.
802

 

 

 

 

 

 

                                                 
799

 Taisirul Karimir Rahman, 905. 
800

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
801

 Tafsirul Jalalain, 581. 
802

 Taisirul Karimir Rahman, 905. 
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ّ َوْ�ٌ! �� ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ  ∪∠⊃∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ

”Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.” 

 

Maknanya adalah; kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang 

yang mendustakan hari itu dan apa yang terjadi padanya.
803

 

 

 

 ْ�
ِ َو� ْ̂  ∪∇⊃∩ �َ َ)َ�א َ�ْ'ُم אْ
Gَ1ْ�َCَ !ِBْ9َאُכْ� َوא

”Ini adalah hari keputusan, (pada hari ini) Kami kumpulkan kalian 

dan orang-orang terdahulu.” 

 

Maknanya adalah; ini adalah hari keputusan yang akan menyelesaikan 

perkara di antara kalian
804

 sehingga akan tampak antara orang-orang yang 

berada di atas kebenaran dengan orang-orang yang berada di atas 

kebatilan,
805

 pada hari ini Kami kumpulkan kalian wahai orang-orang kafir 

bersama dengan orang-orang kafir dari umat-umat sebelum kalian.
806

 

 

 

 ∪⊃∩ نِ ُ�وْ َ>cِْن َכאَن َ
ُכْ� َכْ�ٌ� َ>ِכ�ْ 

”Jika kalian mempunyai tipu daya, 

maka lakukanlah tipu daya kalian (tersebut) terhadap-Ku.” 

 

Maknanya adalah; jika kalian mempunyai tipu daya yang dapat 

menyelamatkan kalian dari siksaan, maka lakukanlah tipu daya kalian 

tersebut terhadap-Ku.
807

 

 

 

 

 

                                                 
803

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
804

 Taisirul Karimir Rahman, 905. 
805

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 19/74. 
806

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
807

 Tafsirul Jalalain, 581. 
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ّ َوْ�ٌ! �� ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ  ∪⊂⊇∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ

”Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.” 

 

Maknanya adalah; kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang 

yang mendustakan kedatangan Hari Kiamat.
808

 

 

 

 ْ�Fِ�Q�ُ
 ∪⊆⊇∩ نٍ ُ&ُ�'ْ 3َvٍِل و�  َ� ِ>ْ� Iِن� אْ

”Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa 

berada di (bawah) naungan-naungan dan mata air.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan 

perintah-perintah Allah q dan menjauhi larangan-larangan-Nya pada Hari 

Kiamat mereka berada di bawah naungan pepohonan Surga yang rindang 

dan mata air yang mengalir.
809

 Berbeda dengan kondisi orang-orang yang 

berada di dalam Neraka, mereka berlindung di bawah naungan asap Neraka 

Jahannam yang panas dan berbau busuk.
810

 

 

 

 ْ'PُQَNْ�َ א ��;ِ َ̀  ∪⊅⊇∩ نَ َوَ>َ'אِכ

”(Mereka mendapat) buah-buahan yang mereka inginkan.” 

 

Maknanya adalah; mereka mendapat buah-buahan pilihan terbaik yang 

mereka inginkan.
811

 

 

 

 

 

 

                                                 
808

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
809

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
810

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/461. 
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 Taisirul Karimir Rahman, 905. 
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 ∪⊃⊇∩ نَ Hًא ِ�َ�א ُכQُGْْ� %ُ�َ1ْ�َ'ْ א َ)�Gِْ א َوאْ�َ	ُ�'ْ ُכُ%'ْ 

”(Dikatakan kepada mereka), “Makan dan minumlah engkau dengan 

nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kalian lakukan.” 

 

Maknanya adalah; dikatakan kepada mereka, “Makan dan minumlah 

engkau dengan nikmat sebagai balasan dari amal shalih yang telah kalian 

lakukan ketika di dunia.”
812

 

 

 

 ْ�Gِ�ِ8ْ�ُ
 ∪⊇⊇∩ �َ �LIِא َכَ�ِ
َכ 0ِgْLَي אْ

”Sesungguhnya demikianlah Kami memberikan balasan 

kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya demikianlah Kami memberikan 

balasan besar kepada orang-orang yang berbuat amalan kebaikan.
813

 

 

 


ّ َوْ�ٌ! �� ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ  ∪∋⊇∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ

”Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.” 

 

Maknanya adalah; kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang 

yang mendustakan adanya kenikmatan bagi orang-orang yang beriman pada 

Hari Pembalasan.
814
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 Zubdatut Tafsir, 786. 
813

 Zubdatut Tafsir, 786. 
814

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 



  

241

 ∪∌⊇∩ نَ ِgْ	�LIِ 3ً ْ';ُُכْ� ;6 ِ%�ْ א �َ א َو1ُ�Q�َ�َ'ْ ُכُ%'ْ 

”(Dikatakan kepada orang-orang kafir), “Makanlah dan bersenang-

senanglah kalian (di dunia) sebentar, sesungguhnya kalian 

adalah orang-orang yang berdosa.” 

 

Maknanya adalah; dikatakan kepada orang-orang kafir, “Makanlah 

dan bersenang-senanglah kalian di dunia sebentar hingga datangnya 

kematian kalian, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang gemar 

berbuat dosa.
815

 

 

 


ّ َوْ�ٌ! �� ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ   ∪∠⊇∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ

”Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.” 

 

Maknanya adalah; kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang 

yang mendustakan hari perhitungan amal.
816

 

 

 

 ∪∇⊇∩ نَ א Yَ َ�ْ	َכ1ُ'ْ َ! َ
Pُُ� אْرَכ1ُ'ْ َوIَِذא ِ��ْ 

”Apabila dikatakan kepada mereka, “Ruku’lah kalian, 

(maka) mereka tidak mau ruku’.” 

 

Maknanya adalah; dan apabila dikatakan kepada mereka, “Shalatlah 

kalian, maka mereka tidak mau shalat.
817
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 Tafsirul Jalalain, 581. 
816

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
817

 Tafsirul Jalalain, 581. 
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ّ َوْ�ٌ! �� ِ �ٍHِ;َ'ْ ْ��ِ  ∪⊇∩ �َ ْ%ُ�َכّ�ِ

”Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.” 

 

Maknanya adalah; kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang 

yang mendustakan syari’at dan meninggalkan shalat.
818

 

 

 

 ْ'Gُ;ِ}ْ�ُ َّيِ َ�ِ��ٍ� 1ْ�ََ�ُهX�ِ<َ َن ∩∈⊃∪ 

”Maka dengan perkataan apa lagi selain (Al-Qur’an), 

mereka akan beriman?” 

 

Maknanya adalah; maka terhadap kitab apa lagi mereka akan beriman, 

jika mereka tidak beriman terhadap Al-Qur’an? Padahal Al-Qur’an 

merupakan kitab suci yang berisi kebaikan dan petunjuk yang menyeru 

kepada kebahagiaan dan kesempurnaan.
819
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 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
819

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Adhwaul Bayan fi Idhahil Qur’an bil Qur’an, Muhammad Al-Amin 

bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Jakani Asy-Syinqithi. 

3. Aisarut Tafasir li Kalamil ‘Aliyil Kabir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 

4. Al-‘Aqidatuth Thahawiyah, Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad Ath-

Thahawi. 

5. Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad 

Al-Anshari Al-Qurthubi.  

6. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al-

Mughirah Al-Bukhari. 

7. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-

Tirmidzi. 

8. Al-Kabair, Syamsyuddin Muhammad bin ‘Utsman bin Qaimaz At-

Turkmani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i Adz-Dzahabi. 

9. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

10. At-Ta’liqatul Atsariyyah ’alal ’Aqidatith Thahawiyyah li Aimmatid 

Da’watis Salafiyyah, Ahmad bin Yahya Az-Zahrani. 

11. At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 

12. At-Tafsirul Qayyim lil Imam Ibnil Qayyim, Muhammad Uwais An-

Nadwy. 
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13. Asyratus Sa’ah, Yusuf bin ‘Abdillah bin Yusuf Al-Wabil. 

14. Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari, Ahmad bin ’Ali bin Hajar Al-

‘Asqalani. 

15. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish Shahabatil Kiram, Muhammad 

‘Abdurrahim. 

16. Jami’ul ’Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali. 

17. Kitabul ‘Ilmi, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

18. Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, ‘Abdullah bin Muhammad bin 

‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. 

19. Mukhtashar Al-’Uluw li ’Aliyyil Ghaffar, Syamsyuddin Muhammad 

bin ‘Utsman bin Qaimaz At-Turkmani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i Adz-

Dzahabi. 

20. Mukhtashar Tafsiril Baghawi, ’Abdullah bin Ahmad bin ’Ali Az-Zaid. 

21. Muqaddimah fi Ushulit Tafsir, Ahmad bin ’Abdul Halim bin ’Abdus 

Salam Ibnu Taimiyyah. 

22. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 

23. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu ’Abdillah Muhammad bin ’Abdillah 

Al-Hakim An-Naisaburi. 

24. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-

A’immah, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 

25. Shahih Ibni Hibban, Ibnu Hibban. 

26. Shahih Ibni Majah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

27. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 
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28. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

29. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

30. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Amru Al-

Azdi As-Sijistani. 

31. Sunan An-Nasa’i, Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i. 

32. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin ‘Abdillah Ibnu Majah 

Al-Qazwini. 

33. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin ‘Ali bin Musa Al-

Baihaqi. 

34. Syarhu Lum’atil I’tiqad, Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin. 

35. Tafsir Ibni ‘Abbas: Al-Musamma Shahifah Ali bin Abi Thalhah ‘an 

Ibnu ‘Abbas fi Tafsiril Qur’anil Karim, Rasyid ‘Abdul Mun’in Ar-

Rajal. 

36. Tafsirul Baghawi: Ma’alimut Tanzil, Abu Muhammad Husain bin 

Mas’ud Al-Baghawi. 

37. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 

Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi. 

38. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ Isma’il bin Amr bin Katsir Ad-

Dimasyqi. 

39. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ‘Abdurrahman 

bin Nashir As-Sa’di. 

40. Zubdatut Tafsir min Fat-hil Qadir, Muhammad Sulaiman ‘Abdullah 

Al-Asyqar. 


