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SURAT AL-MULK 
[Kerajaan] 

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

 

 

AYAT 1 S/D 11 : Penyesalan Penghuni Neraka 

 

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

   

 	ٌ ٍء َ(ِ')ْ ِ�َ�ِ'ِه אْ
ُ�ْ ُכ َوُ#َ" َ!َ � ُכّ�ِ َ�ْ�  َ�َ�אَرَכ א
�ِ�ْي 

4ََ 3َ אْ
َ�ْ"َت َوאْ
1ََ�אَة ِ
َ�ْ�ُ َ"ُכْ� /َ).ُכْ�  א
�ِ�ْي  ∪⊆∩

 ْ(5ِ6َ
4ََ 3َ  א
�ِ�ْي  ∪⊅∩ رُ 5ُ אْ
َ:9ُ"ْ /َْ�َ�ُ� َ!8ً�َ َوُ#َ" אْ

 �ْ;ِ �ِ�َ�ْ �	
َ?ْ�َ@ َ?َ�אَوאٍت ِ<َ�אً(א َ;א َ�َ	ى ِ>� 4َْ 3ِ א

� َ�َ	ى ;ِ ْ#َ 	َAَ�َ
Dُ��  ∪⊃∩ رٍ ْ� ُ>Cُ"ْ 9َ�َאُوٍت َ>אْرBِِ@ אْ
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ْ�َכ אْ
Aَ�َُ	 4َאِ?Eًא و� َFِ Gْ ِHَIْ(َ �ِ�ْ�َ ُ#َ" אْرBِِ@ אْ
Aَ�ََ	 َכ	�

 ْ��ِ�َ ٌ	 ∩⊆∪  َ� ��
Lَْ�א Aَ�َ�ِאِ��ْ Kَوَ
Hَْ' َز)��Iא א .'
Mَ َء א

 ْ"Bُאَ#א ُرIَ ْ6َBََو
َ�אِ<�ْ  ِّ ً;א  �N َ�אَب!َ �ْPُ
ِ� َو/َْ!Lَ'ْQَא َ

 ْ�6ِ ��
א ِ�َ	Pِِ�ّْ� َ!َ�אُب �IPَBََ� َ� َכ9َُ	وْ ِ
 �ِ�)ْ وَ  ∪∋∩ 	ِ א

 ْ�Aِ�َ
Hًא א َ
Pَא Pَ ْ�Pِ�َא َ?6ُ�ِ"ْ א ِ>�ْ /ُْ
FِT  ْ"Hُذَ  ∪∌∩ 	ُ َوRَEْ�ِ אْ

Pَא /ُْ
K  ْ�<ِ �َHَِ�َכאُد 5ُ���َ�َ ِ;َ� אْ
َ:Uِ�ْ ُכ ��َ  ∪∠∩ رُ ِ#َ� 9ُ�َ"ْ و� 

 َPQُLَ5َ4َ �ْPُ
ََW?َ ٌج"ْ<َK  َL �ِْ�ُכWْ(َ �ْ
ََ/ ْ(�ِ ٌ	 ∩∇∪  ْ"ُ
א َ�َ � َ(א

 َB 'ْ)َK ْ(�ِLَ אLَْن َءFِ َ�ْ�ٍء �ْ;ِ ُ َل א�� �5Lَ א َ;אIَ ْ)ُא َوIَ�ْ ٌ	 َ>َכ��

 �ْ<ِ �[Fِ �ْQُLَْ/  ْ��ِ8ٍَل َכ\َ ٍ	 ∩∪  ْ"
א َ
ْ" ُכ�Iא Lَْ�َ�ُ@ /َْو َوَ(אُ
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� َ;א ُכ�Iא ِ>ْ� ُHِ6ْLَ  ْ�6ِ ��
א َ>אْ!Qََ	ُ>"ْ  ∪⊂⊆∩ 	ِ /َْ[1َאِب א

 َ ِّ̂ Hً1ْ�ُ<َ �ْPِ�ِLْ�َ�ِ ْ�6ِא  ��
  ∪⊆⊆∩ 	ِ ْ[1َאِب א
 

 

 

 

“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 
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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.”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 QS. Al-Mulk : 1 - 11. 
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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; 

 

 ِF ةً رَ "ْ ?ُ  ن�  ِ< ْ

ِ  T ً̀ �َ ، َ9 َ6 aْ)َ  نَ "ْ T َD ، 8َ ُDنِ 	ْ Hُ � א Aَ ِא� ِ� َP ،א
 َ� �Q ُb � ِ9 َ	  َ
 ُc : َ� َ� َכَ אر  �
 .ُכ  ْ �ُ א
ْ  هِ 'ِ �َ �ِ  ْي �ِ א

“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
�I  ن� /َ   /َ 	َ  ْH� �Q َ( �َ  אمُ Iَ  )َ َ]  אنَ כَ  �َ  � َ? وَ  cِ �ْ  َ !َ  � א��
 َ� �
/ ْI ِ5 ْ( � .ُ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. 
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TAFSIR SURAT AL-MULK AYAT 1 S/D 11 
 

 

  ِ�َ�ِ'ِه אْ
ُ�ْ ُכ  َ�َ�אَرَכ א
�ِ�ْي 

  ∪⊆∩ 	ٌ َوُ#َ" َ!َ � ُכّ�ِ َ�ْ�ٍء َ(ِ')ْ 

”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 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
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. 
7
 Zubdatut Tafsir, 754.  

8
 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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 ِ��
  4ََ 3َ אْ
َ�ْ"َت َوאْ
1ََ�אَة ِ
َ�ْ�ُ َ"ُכ�ْ  ْي א

 ْ(5ِ6َ
 ∪⊅∩ رُ 5ُ אْ
َ:9ُ"ْ /َ).ُכْ� /َْ�َ�ُ� َ!8ً�َ َوُ#َ" 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

  

 

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 

                                                 
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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‘Iyadh 5
13

 ketika menafsirkan “ahsanu amala,” ia 

mengatakan; 

 

 َ/ 8ً�َ!َ �ُ�َ�َْ/ ُc�ُ"َ]َْ/َو cُAُ َ4ْ . �ُ�َHْ(ُ [َ �ُ�َ6َ
َوَ(אَل אَْ
ِ، . �Q�َ� َ)ُכْ"َن 4َאِ
Aًא َ[َ"אً�א َ>אْ
hَאِ
Fِ gَُذא َכאَن ِ��

 ِ̀ �I .�
َ"אُب Fَِذא َכאَن َ!َ � א �A
  .َوא
 

”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; 

 

                                                 
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. 
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َ  هِ 'ِ �َ �ِ  ْ� ِ� L ْ9َ  ْي �ِ א
� وَ  ْ"  َ
 ْ�  ُ� ْ� ِL ُ� ْ" َ
ُ  Gَ #َ �َ א   �ْ כُ �ِ  א��

َ وَ  َi َאء  ِ� َH ْ" ٍ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

 

 

 

  4ََ 3َ َ?ْ�َ@ َ?َ�אَوאٍت ِ<َ�אً(א َ;א َ�َ	ى א
�ِ�ْي 
 ْ�;ِ �ِ�َ�ْ �	
  9َ�َאُوٍت َ>אْرBِِ@ אْ
Aَ�َ	َ  ِ>� 4َْ 3ِ א

 ْ"Cُ<ُ �ْ;ِ ى	َ�َ � ∪⊃∩ رٍ َ#ْ

”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?” 

 

 

                                                 
16

 HR. Muslim Juz 4 : 2749. 
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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
Aَ�َُ	 4َאِ?Eًא َFِ Gْ ِHَIْ(َ �ِ�ْ�َ Dُ�� אْرBِِ@ אْ
Aَ�ََ	 َכ	�

  ∪⊇∩ 	ٌ ُ#َ" َ�ِ��ْ و� 

“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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�َ َوَ
Hَْ' َز)��Iא  ��
Lَْ�א Aَ�َ�ِאِ��ْ Kא .'
ً;א Mَ َوIَ ْ6َBَאَ#א ُرBُ"ْ َء א


َ�אِ<�ْ  ِّ  �N ِ�  ْ�6ِ ��
 ∪∋∩ 	ِ َو/َْ!Lَ'ْQَא َ
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Tafsirul Jalalain, 562. 
23

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
24

 Zubdatut Tafsir, 754. 
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Bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah q 

memiliki tiga fungsi. Sebagaimana perkataan Qatadah 

5;
25

 

 

 ِF �L َ� ُ4 هِ �ِ #َ  3َ  ِ א  .I

ِ  مُ "ْ iُ א َj 8َ 4ِ  ِث Aَ ٍ4َ  אل َ  َH َP ُ  ٌ̀ Iَ )ْ زِ  א א��
 ِ

 ِّ  א;ً "ْ Bُ رُ وَ  אءِ �َ  ��  �N َ� ِ>ٌت ;אَ 8َ !َ 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 ��IPَBََ َ� َכ9َُ	وْ َوِ

 ْ�Aِ�َ
 ∪∌∩ 	ُ َوRَEْ�ِ אْ

”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

 

                                                 
25

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

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/396. 
27

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
28

 Tafsirul Jalalain, 562. 
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 ∪∠∩ رُ ِ#َ� Hً ْ"9ُ�َא و� א َ
Pَא Pَ ْ�Pِ�َא َ?6ُ�ِ"ْ א ِ>�ْ /ُْ
FِT  ْ"Hُذَ 

”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

 

 

 

  Pَא َ>ْ"جٌ /ُْ
K  ْ�<ِ �َHَِ�َכאُد 5ُ���َ�َ ِ;َ� אْ
َ:Uِ�ْ ُכ ��َ 

 َPQُLَ5َ4َ �ْPُ
ََW?َ K ْ(�ِLَ �ِْ�ُכWْ(َ �ْ
ََ/ ٌ	 ∩∇∪ 

”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?” 

 

                                                 
29

 Taisirul Qur’anil ‘Azhim, 4/462. 
30

 Tafsirul Jalalain, 562. 
31

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

 

 

 

 ْ"
Iَ�ْא َوُIَ ْ)אَءLَא K ْ(�ِLَא َ�َ � َ(ْ' Bَ َ(אُ   ٌ	 َ>َכ��

 ْ�QُLَْ/ ْنFِ َ�ْ�ٍء �ْ;ِ ُ َل א�� �5Lَ א;َ  �ْ<ِ �[Fِ  ْ��ِ8ٍَل َ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

 

                                                 
32

 Zubdatut Tafsir, 755. 
33

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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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
َ 6َ �َ  	ُ כُ �ْ )َ  ُc  ِ< �ْ  َ4 ْ  ِH ِc،  َو َ/ �L ُc  [َ (ُ  َ6 ِّ� א'ً �َ /َ  ُب  ِF �[ 

َ Fِ  لِ "ْ ?ُ א
	�  אلِ َ? رْ Fِ وَ  �i ِ̀  َ! َ  ْ� ِc 1ُ א
ْ  אمِ �َ (ِ  'َ 6ْ �َ  ْ� ِc 

 

“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

 

 

 

 ْ"
� א َ
ْ" ُכ�Iא Lَْ�َ�ُ@ /َْو َوَ(אُُHِ6ْLَ  

�6ِْ  א ُכ�Iא ِ>ْ� ;َ  ��
 ∪⊂⊆∩ 	ِ /َْ[1َאِب א

”Dan mereka berkata, “Seandainya kami mendengarkan 

atau memikirkan (peringatan tersebut), 

niscaya kami tidak akan menjadi 

penghuni Neraka yang menyala-nyala.” 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/397. 
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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; 

 

 َ< َI َ9 ْ" َ! א ْ�  َ/ ْL ُ9 �ِ ِP ْ�  ُ> ُ	 ُق  ْ
א �َ 
ِ  @ُ �ْ א
��  َ� #ِ ى، وَ 'َ Pُ א
 َ/ ْL َ5 َل  ُ � Hْ 6َ א
ْ ، وَ ُ� ?ُ א
	.  cِ �ِ  ْت אءَ Bَ ، وَ א��ُ  �
 @ُ I َ9ْ )َ  ْي �ِ א

َ  3ِ א َH ِm� �c  َ! َ  َُ 9ُ (ِ "َ ُ) ، وَ cُ �ُ א�ِ َ[  ْ̂ ، 	ِ �ْ hَ א
ْ  אرُ F ْ( َjِ ، وَ אءِ �َ ْ� א
 ٍ̀ �َ �ْ ;ِ ذَ  Q ِcِ �َ א(ِ א !َ ;َ  ّ�ِ כُ  �ْ !َ  אرُ L َ5 َBْ אْ]َ 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

 

 

                                                 
35

 Tafsirul Jalalain, 562. 
36

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
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 ْ"<ُ	َQَ!ْא<َ َ ِّ̂ �6ِْ א Hً1ْ�ُ<َ �ْPِ�ِLْ�َ�ِא  ��
 ∪⊆⊆∩ 	ِ ْ[1َאِب 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

 

 

 

 

 

AYAT 12 S/D 19 : Orang yangTakut Kepada Allah q 

 

 ْ(�ِ�

Fِ �; �ْPُن� אَ Gِ�ْ:َ
/Bٌَْ	 ْ:9َِ	ةٌ و� َ� َ)Nَhْْ"َن َر��Pُْ� ِ�אْ

وْ  ∪⊅⊆∩ 	ٌ َכِ��ْ  ٌ� א cُ�LFِ cِ�ِ َ!ِ �ْ א َ(ْ"َ
ُכْ� /َِو אPَBُْ	وْ َو/َِ?	.

ُ'وْ  .A
nُ /ََ] َ)6َْ ُ� َ;ْ� 4ََ 3َ َوُ#َ" א
 ��Cِْ  ∪⊃⊆∩ رِ ِ�َ�אِت א

 ْ��ِhَ
َْرَض َذ
ُ"ْ  ُ#َ" א
�ِ�ْي  ∪⊇⊆∩ 	ُ אْ ْ̂ 
ُכُ� אَ �َ6َBَ [ً

                                                 
37

 Tafsirul Jalalain, 562. 
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 ْ"Nُ;ْא َوُכُ "ْ  א ِ>ْ� َ>אPَ�ِאِכIَ;َ ِّא ِ;ْ� ر ْ"Nُ.I

cِ�ْ אَFَِو cِ)ِرُ ْز 

∩⊇∈∪  �; �ْQُIْ;َِ/َ/ َ� ��
َْرَض ِء /َْن )� Kْ� ِ>� א ْ̂ nَ�ِhْ ِ�ُכُ� א

�َ /َْم /َِ;QُIْْ� ;�  ∪∌⊆∩ رُ َ>pَِذא ِ#َ� َ�ُ�"ْ  ��
ِء /َْن Kْ� ِ>� א

 .( ْ	 ْ"�ُ َ6ْQَ�َ<َ ْ�ُכْ� َ�אِ[ً�א َ!َ �َ?ِ ْ(�ِLَ nَ�َْن َכ ِ	 ∩⊇∠∪ 

 ْ(�ِ�
َب א  ∪∇⊆∩ 	ِ َ� ِ;ْ� َ(ْ�ِ Pِْ� َ>َכnَ�ْ َכאَن Lَِכ�ْ َوَ
Hَْ' َכ��

 ]َ �ْPُ)َ"ْ<َ 	ِ�ْ�C

� אَFِ ْوא	َ(َ �ْ
َ)qْ�ِHَْ� َ;א >�אٍت و� K/ََوَ

 ِ�ْ�َ�ُ� cُ�LFِ ِ�ُכّ �	
 ∪⊆∩ 	ٌ َ�ْ�ٍء �Aِ�َْ  ُ)ْ�ِ�ُכFِ ��Pُ]� א
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”(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 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.”
38

 

 

 

 

                                                 
38

 QS. Al-Mulk : 12 - 19. 
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TAFSIR SURAT AL-MULK AYAT 12 S/D 19 
 

 

 ْ(�ِ�
  Nَhْْ"َن َر��Pُْ� ِ�אْ
َ:Fِ َ( �َ Gِ�ْن� א

 �; �ْPُ
  ∪⊅⊆∩ 	ٌ /Bٌَْ	 َכِ��ْ ْ:9َِ	ةٌ و� َ

”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.
39

  

 

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; 

 

 ?َ ْ� َ6 ٌ̀  ُ( ِr .  ُP ُ�  ُ ��  sِ َ]  مَ "ْ )َ  s ِّ  ِcِ  ْ� >ِ  א��  ِF �[ ِs  .  ُc – 	ََوَذَכ
 אَل Hَ >َ  אلٍ �َ Bَ وَ  I Aِ Gٍْ ;َ  אُت ذَ  ةٌ /َ 	َ א;ْ  Q ُcْ !َ دَ  ٌ� Bُ رَ وَ  - :ِ;PَIْא

                                                 
39

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
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 ِF ِLّ �ْ  َ/ َ4 رَ وَ  א��َ  אُف ُB �ٌ  َ� Aَ �' َق  ِ� Aَ َ' َ) ٍ̀  َ< َW ْ4 َ9 َ#א �َ א �Q �
 [َ َ�  ْ6 َ  َ�  �ِ َ� 
א �ً א
ِ 4َ  א��َ  	َ כَ ذَ  ٌ� Bُ رَ وَ  I ِ9 3ُ  َ( ِ� ْ� ُI ُcْ �ُ א ;َ  cُ אُ
 .אهُ aْ  َ! ْ� َI אَ\ 9َ >َ 

 

“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.”
40

 

 

Yang lebih besar dari semua kesenangan Surga 

adalah keridhaan Allah q kepada para penghuni Surga.
41

 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
40

 HR. Bukhari Juz 1 : 629, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1031. 
41

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
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 ِF 6َ �َ وَ  כَ אرَ �َ �َ  א��َ  ن� َ
َ  لُ "ْ Hُ � )َ א ِ̂ ْ# ِ�  ْ
� #ْ א /َ )َ  ِ̀ i �Iَ אَ  ْ
 ِ̀ i �Iَ א
 َ< َ� ُH ْ" 
 �ْ Qُ �ْ ِ\ رَ  ْ� #َ  لُ "ْ Hُ �َ >َ  َכ )ْ 'َ 6ْ َ? א وَ Iَ �� رَ  َכ �ْ �َ 
َ  نَ "ْ ُ
 َ< َ� ُH ْ" 
 wَ 6ْ �ُ  �ْ א 
َ א ;َ C ْ� َQ َIَ !ْ /َ  'ْ (َ � وَ َ\ 	ْ  Lَ א َ] Iَ א 
َ ;َ وَ  نَ "ْ ُ
 َכ 
ِ ذَ  �ْ ;ِ  ُ� qَ >ْ /َ  �ْ כُ �ْ Cِ !ْ א /ُ Lَ /َ  لُ "ْ Hُ �َ >َ  َכ Hِ  ْ 4َ  �ْ א ;ِ 'ً �َ /َ 
 َ) ُ
�� �َ /َ  لُ "ْ Hُ �َ >َ  َכ 
ِ ذَ  �ْ ;ِ  ُ� qَ >ْ /َ  ءٍ ْ� َ�  ي. /َ وَ  ّبِ א رَ א )َ "ْ א 
 .א'ً �َ /َ  هُ 'َ 6ْ �َ  �ْ כُ �ْ  َ !َ  h ُwَ ْ?  /َ 8َ >َ  ْ� אLِ "ْ ُ\ رَ  �ْ כُ �ْ  َ !َ 

 

“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.”
42

 

 

                                                 
42

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

2829. 
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وْ    א c�ِِ א َ(ْ"َ
ُכْ� /َِو אPَBُْ	وْ َو/َِ?	.

 ْ� ِ!َ cُ�LFِ ْو'ُ .A
 ∪⊃⊆∩ 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.
43

 

 

 

 ْ�Cِ� 
 ∪⊇⊆∩ 	ُ nُ אْ
hَِ��ْ /ََ] َ)6َْ ُ� َ;ْ� 4ََ 3َ َ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?
44

 

 

                                                 
43

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
44

 Tafsirul Jalalain, 563. 
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َْرَض َذُ
"ْ  ُ#َ" א
�ِ�ْي  ْ̂ 
ُכُ� אَ �َ6َBَ ْ"Nُ;ْאً] َ>א  


cِ�ْ א
Nُ.I"ْ א ِ;ْ� رِّ َ;IَאِכPَ�ِא َوُכُ "ْ  ِ>ْ� َFَِو cِ)ِرُ ْز ∩⊇∈∪ 

”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.
45

 

Dan hanya kepada-Nya-lah kalian dibangkitkan dari alam 

kubur untuk mendapatkan balasan.
46

 

 

Di dalam ayat ini terkandung motivasi untuk 

mencari rizki dan bekerja.
47

 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; 

 

                                                 
45

 Taisirul Karimir Rahman, 877. 
46

 Tafsirul Jalalain, 563. 
47

 At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 
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 َ/ .( َP �I
א ً� L ْ9َ  ن� Gِ . َ< ِp  َ � א
�C א >ِ "ْ  ُ �ِ Bْ /َ وَ  "א א��َ Hُ א�ْ  אُس א א
 َ
 אC َW  َ! ْI َPَ �ْ /َ  نْ Fِ א، وَ Pَ (َ زْ رِ  َ� >ِ "ْ  �ْ َQ� ��Q َ �َ  َت "ْ �ُ �َ  �ْ 

“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.”
48

 

 

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; 

 َ
 ْ"  َ/ �L ُכ� "َ �َ  �ْ כ ْ  ُQ ْ�  َ! َ  ِ��א �כ. "َ �َ  �3 �َ   ِ  ِc  َ
א �َ כَ  �ْ כُ (َ زَ 	َ 
  .אאC ًLَ �ِ  حُ وْ 	ُ �َ א وَ אً[ �َ 4ِ  وْ 'ُ :ْ �َ  	َ �ْ א
�C  ُق زُ 	ْ )َ 

”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.”
49

 

                                                 
48

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

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 2742. 
49

 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. 
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 �; �ْQُIْ;َِ/َ/ َ� ��
َْرَض ِء /َْن )� Kْ� ِ>� א ْ̂   nَ�ِhْ ِ�ُכُ� א

 ∪∌⊆∩ رُ ُ�"ْ َ>pَِذא ِ#َ� �َ 

”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?
50

 

 

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; 
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 Taisirul Karimir Rahman, 877. 
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א W َ� ْ� ُQ ُc  ِ� َPَ א >َ m ُQ ِI �ْ  ِ� َPْ אُ  אَل א (َ Q ْH َPِ !ْ  /َ 8َ >َ /َ  א��ِ  َل "ْ ?ُ א رَ )َ 
 َ< َH אَل  َ
 َP َ/ א ْ( َ�  ُ  aْ א
َ א (َ Lَ /َ  �ْ ;َ  אَل (َ  אءِ �َ � א
�� >ِ  aْ א
َ (َ  א��
 َ/ ْL aَ  َאَل (َ  א��ِ  لُ "ْ ?ُ ر  َ/ ْ! ِQ ْH َP َ< א ِp �L َP ُ; א ْz ِ; َI ٌ̀. 

 

“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.”
51

 

 

 

 �; �ْQُIْ;َِ/ َْم/ َ� ��
� َ!َ ْ�ُכْ� َ�אِ[ً�א ِء /َْن ). Kْ� ِ>� אَ?ِ	ْ

 ْ"�ُ َ6ْQَ�َ<َ َن  ْ(�ِLَ nَ�َْ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?” 

 

                                                 
51

 HR. Muslim Juz 1 : 537. 
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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.
52

 

 

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 (َ  
ِ B 8ََ وَ  ْ� �ِ �5 !ِ وَ : �א
َ 6َ �َ  א�� �ْ  [َ َ/  ْB َ� ُ@  ِ
 ْي 'ِ �ْ 6َ 
 َ/ ِ; َI ْ� ِ�  َ4َ َ] و  ْ" َ< ْ� ِ�  ِF ْن  ُ# َ"  َ/ ِ; َI ِI �ْ  ِ< .'
 مَ "ْ )َ  Q ُcُ 9ْ 4َ א /َ �َ Lْ � א
 َ/ ْB َ� ُ@  ِ! َ� ِوَ  ْي אد ِF ْא>َ 4َ  "َ #ُ  ن ِI �ْ  ِ< .'
 مَ "ْ )َ  I ُQ ُcْ ;ِ א /َ �َ Lْ � א
 َ/ ْB َ� ُ@  ِ! َ� ِْي אد. 
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 Zubdatut Tafsir, 756. 
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“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).”
53

 

 

 

 ْ(�ِ�
َب א  ∪∇⊆∩ 	ِ َ� ِ;ْ� َ(ْ�ِ Pِْ� َ>َכnَ�ْ َכאَن Lَِכ�ْ َوَ
Hَْ' َ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.
54

 Maka alangkah besarnya 

kemurkaan-Ku, disebabkan karena kedustaan mereka.
55

 

 

 

 

                                                 
53

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

5 dalam Shahihul Jami’ : 4332. 
54

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/94. 
55

 Tafsirul Jalalain, 563. 
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 ]َ �ْPُ)َ"ْ<َ 	ِ�ْ�C

� אَFِ ْوא	َ(َ �ْ
  َ)�qْ�ِHَْ >�אٍت و� K/ََوَ

 َ; ��Pُא ُ)ْ�ِ�ُכ  ْ�Aِ�َ َ�ْ�ٍء ِ�ْ�َ�ُ� cُ�LFِ ِ�ُכّ �	
 ∪ ∩⊇	Fِ ٌ]� 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.
56

 

 

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;
57

 

 

 'ٌ ُכ  َ[ �� א�ُ َ!َ cِ�ْ َوَ? ��َ َ
Hَْ' َ�َ	َכIَא ُ;��1َ َوَ;א ُ)1َّ	ِ
 ِ< cِ�ْ�َאIَBَ 	ٌmِא>َ�  �[Fِ َ�אِء ��
  .אِ;Lَ ً� ْ!ِ cُIْא 	َ /َْذכَ א

 

                                                 
56

 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 964. 
57

 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 32 H di Madinah. 
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“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.”
58

 

 

 

 

 

AYAT 20 S/D 30 : Nikmat dari Allah q 

 

ْ� َ#َ�א א
�ِ�ْي  �;َ/  �
 'ٌIْBُ "َ#ُ ِّ; �ُْכ	ُAُIْ(َ �ِْن ْ� ُدوْ ُכ

ْ�َ�ِ� Fِِن אْ
َכאِ>ُ	وْ  �	
ْ� َ#َ�א  ∪⊂⊅∩ رٍ bُُ	وْ  َن Fِ]� ِ>ْ� א �;َ/


�  א
�ِ�ْي  �ْ�َ cُ)َْن /َْ;َ�َכ ِرْزFِ �ُْزُ(ُכ	ْ(َ ْ" .i �ْ<ِ א  ٍ"ّQُ!ُ

א َ!َ � َوcِPِBْ /َْ#َ'ى  Nِ�ْْ� /ََ>َ�ْ� )�  ∪⊆⊅∩ رٍ 9ُLُ"ْ و�  ُ;ِכ�}

 �( �ْ �;َ/ �ْNِ�ْ  .; אٍط	ِ[َ �א َ!َ {("ِ?َ ْ�HِQَ�ْ ٍ� ∩⊄⊄∪  "َ#ُ �ْ)ُ

�  א
�ِ�ْي َ6َBََُכْ� َوWNَLَْ/ َة'َEِ<َْ ْ̂ Aَ�َْאَر َوא ْ̂ ْ�َ@ َوא ��

ُכُ� אَ

َذَر/َُכْ� ِ>�  ُ(ْ� ُ#َ" א
�ِ�ْي  ∪⊃⊅∩ نَ א Nْ�َُכُ	وْ 8ً ;� َ(ِ �ْ 

                                                 
58

 HR. Ahmad : 21970. 
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Nَ1ْ�ُ cِ�ُْ	وْ َFَِْرِض َو ْ̂ َن َ;Qَ� َ#َ�א 
ُ"ْ َوَ)Hُ"ْ  ∪⊇⊅∩ نَ א

� �LFَِ�א אْ
Iْ!ِ �ُ ْ6َِ' א��ِ  ∪∋⊅∩ �َ אْ
َ"ْ!ُ' Fِْن ُכQُIْْ� َ[אِدِ(�ْ ْ)ُ 

 ْ(�ِLَ אLََ/ َ�א�LFَِو .; 	ٌ ْ��ِ ٌ� ∩⊄∉∪  ْ�?ِ ً̀ 9َ
א َر/َْوُه ُزْ �� َ<َ aْEَ

 ْ"Bُُو ْ(�ِ�
� َ#َ�א א
�ِ�ْي א َوِ(�ْ َ� َכ9َُ	وْ ُه אَ  ْ"!ُ �'�َ cِ�ِ �ْQُIْنَ ُכ 

ُ َوَ;ْ� ;�  ∪∠⊅∩ 6َِ� /َْو َرIَ�َ�ِא ُ(ْ� /ََر/َْ)Fِ �ْQُْن /َْ#َ َכIَِ� א��

 .( �ْ�َ<َ ْ�iِ ُ	  ْ(	ِ<َِכא
� ُ#َ"  ∪∇⊅∩ �ٍ َ� ِ;ْ� َ!َ�אٍب /َِ
�ْ אْْ)ُ

 ْ"�ُ َ6ْQَ�َ<َ אIَ ْ ْ�َ�ُ� �I;َTא cِ�ِ َوَ!َ cِ�ْ َ�َ"כ� �	
 َن َ;ْ� ُ#َ" ِ>ْ� א

� /ََر/َْ)Fِ �ْQُْن /َْ[∪  َ; Mَ�َ⊅∩ �ٍ ِ��ْ َ\8ٍَل ;. ْ)ُK ًرא"ْbَ �ُْכ}ُ

 �( �ْ�َ<َ ْ��ِWْ َ��ِ �ُْכK �; �6ِْ ٍء ٍ� ∩⊂⊃∪ 
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”(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 
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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?”
59

 

 

 

 

 

TAFSIR SURAT AL-MULK AYAT 20 S/D 30 
 

 

ْ� َ#َ�א א
�ِ�ْي  �;َ/  �
 'ٌIْBُ "َ#ُ ُْכ�	ُAُIْ(َ �ُْכ  

ْ�َ�ِ� Fِِن אْ
َכאِ>ُ	وْ ْ� ُدوْ ;ِّ  �	
 ∪⊂⊅∩ رٍ bُُ	وْ  َن Fِ]� ِ>ْ� ِن א

”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.
60
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 QS. Al-Mulk : 20 - 30. 
60

 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 964. 
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ْ� َ#َ�א א
�ِ�ْي  �;َ/  ُc)َْن /َْ;َ�َכ ِرْزFِ �ُْزُ(ُכ	ْ(َ  

 �
 �ْ�َ ْ" .i �ْ<ِ و�  א ٍ"ّQُ!ُ ْ"9ُLُ ٍر ∩⊄⊇∪ 

”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?
61

 Sebenarnya mereka terus-menerus 

dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari 

kebenaran?
62

 

 

 

 �( �ْ�َ<ََ/ �ْNِ�ْ ى'َ#َْ/ cِPِBَْو �א َ!َ    ُ;ِכ�}

 �( �ْ �;َ/ �ْNِ�ْ אٍط ;.  َ?ِ")}א	َ]ِ � َ!َ ْ�HِQَ�ْ ٍ� ∩⊄⊄∪ 

”Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas 

wajahnya itu lebih mendapatkan petunjuk ataukah 

orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?” 
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 Zubdatut Tafsir, 756. 
62

 Taisirul Karimir Rahman, 877. 
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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?
63

  

 

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.
64

 Diriwayatkan dari 

Anas bin Malik y; 

 

�  َ !َ  	ُ א>ِ כَ א
ْ  	ُ nَ  ُ( ْ1 َN �ْ כَ  א��ِ  َ� �ِ א Lَ )َ  אَل  (َ B 8ًُ رَ  ن� /َ 

َ /َ  אَل (َ  ِ̀ א;َ �َ Hِ א
ْ  مَ "ْ )َ  B ِP ِcْ وَ  ْ� Rَ א �
�  َ !َ  אهُ Nَ ;ْ /َ  ْي �ِ 

 ِّ	
 B ِP ِcْ � وَ  َ !َ  Nِ َ� ُc �ْ )ُ  نْ � /َ  َ א !َ رً אدِ א (َ �َ Lْ א
'.  ْ� >ِ  �ِ �ْ  َ Bْ א
 .ِ̀ א;َ �َ Hِ א
ْ  مَ "ْ )َ 
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 Zubdatut Tafsir, 756. 
64

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/399. 
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“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.”
65

 

 

 

� ُ#َ" א
�ِ�ْي ْ)ُ  َ@�ْ ��

ُכُ� אَ �َ6َBََُכْ� َوWNَLَْ/  אَرAَ�َْ ْ̂ َوא

َْ>Eَِ'ةَ  ْ̂  ∪⊃⊅∩ نَ א Nْ�َُכُ	وْ 8ً ;� َ(ِ �ْ  َوא

”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.”
66

 Tetapi sangat sedikit di antara kalian yang 

bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut.
67

 

                                                 
65

 HR. Bukhari Juz 4 : 4482, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 

2806. 
66

 Taisirul Karimir Rahman, 878. 
67

 Tafsirul Jalalain, 563. 
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َْرِض  ُ(ْ� ُ#َ" א
�ِ�ْي  ْ̂   َذَر/َُכْ� ِ>� א


Nَ1ْ�ُ cِ�ُْ	وْ َFِنَ َو ∩⊄⊆∪ 

”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,
68

 dan hanya kepada-Nya-lah 

kalian kelak akan dikumpulkan untuk menjalani hisab.”
69

 

 

 

 ْ"Hُ(ََو ْ"
 ∪∋⊅∩ �َ َن َ;Qَ� َ#َ�א אْ
َ"ْ!ُ' Fِْن ُכQُIْْ� َ[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
70

 pada Hari Kiamat,
71

 jika kalian adalah 

orang-orang yang benar dalam masalah ini?
72
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 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/399. 
69

 Tafsirul Jalalain, 563. 
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 Tafsirul Jalalain, 563. 
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 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/95. 
72

 Tafsirul Jalalain, 563. 
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 ْ(�ِLَ אLََ/ َ�א�LFَِو ِ � �LFَِ�א אْ
Iْ!ِ �ُ ْ6َِ' 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.
73

 

 

Hari Kiamat akan terjadi pada hari Jum’at. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 i ُ� َ6 ِ̀  ِ< ْ� ِc  ُ4 ِ  3َُ א
ْ  مَ "ْ )َ  Rُ �ْ א
aْ  َ! َ  ْ� ِc  �N 6َ  َ <َ  مٍ "ْ )َ  	ُ �ْ 4َ 
� 4َ دْ /َ  cِ �ْ >ِ وَ  مَ Tدَ َ  ْ
 مُ "ْ Hُ  �َ َ] א وَ I َPْ ;ِ  جَ 	َ c  َ/ ْ4ِ �ْ >ِ وَ  َ̀ i �Iَ א

 ��
  .ِ̀ i ُ� َ6ُ א
ْ  مِ "ْ )َ  ْ�  >ِ ]� Fِ  َ̀ א!َ 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 
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Surga. Dan Hari Kiamat tidak akan pernah terjadi, 

kecuali pada hari Jum’at.”
74

 

 

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	ْ�ِ4َْ/  אَل)َ ، ِ̀ אَ! ��
َ;א אْ
zُ�ْ�َْوُل َ!PَIْא W�َِْ!َ َ� : َ!ِ� א
 ِ�mِא ��
 ِ;َ� א

“Beritahukan kepadaku tentang (kapan datangnya) Hari 

Kiamat” (maka) Rasulullah a menjawab, “Orang yang 

ditanya tentang hal itu tidak lebih tahu daripada yang 

bertanya.”
75

 

 

 

 ْ�?ِ ً̀ 9َ
א َر/َْوُه ُزْ �� َ<َ ْ"Bُُو aْEَ ْ(�ِ�
  אَ� َכ9َُ	وْ ُه א

� َ#َ�א א
�ِ�ْي َوِ(�ْ َ  ْ"!ُ �'�َ cِ�ِ �ْQُIْنَ ُכ ∩⊄∠∪ 

”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.” 
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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.”
76

 

 

 

ُ َوَ;ْ� ;� ُ(ْ� /ََر/َْ)Fِ �ْQُْن /َ#ْ    6َِ� /َْو َرIَ�َ�ِאَ َכIَِ� א��

 .( �ْ�َ<َ ْ�iِ ْ(	ِ<َِכא
 ∪∇⊅∩ �ٍ َ� ِ;ْ� َ!َ�אٍب /َِ
�ْ ُ	 אْ

”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?
77
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 �I;َT �ُ�َ�ْ �	
ْ Iَאُ(ْ� ُ#َ" א   א cِ�ِ َوَ!َ cِ�ْ َ�َ"כ�

 ْ"�ُ َ6ْQَ�َ<َ �ْ;َ 8ٍَل ;.  ِ>ْ�  ُ#"َ َن\َ ْ��ِ ٍ� ∩⊄∪ 

”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.
78

 Kelak kalian akan 

mengetahui ketika menyaksikan datangnya siksaan 

siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata; kami 

ataukah kalian.
79
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 َ; Mَ�َ]َْ/ ْنFِ �ْQُ(َْ/ََر/ �ْ)ُK �ًْرאُ{ُכ"ْbَ  

 �( �ْ�َ<َ ْ��ِWْ َ��ِ �ُْכK �; �6ِْ ٍ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.
80

 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?
81

 

 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. 

 

 

***** 
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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-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Abu ‘Abdillah 

Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi.  

5. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma’il bin 

Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. 

6. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

7. At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu 

Asy-Syaikh. 

8. Mukhtashar Tafsiril Baghawi, ’Abdullah bin Ahmad 

bin ’Ali Az-Zaid. 

9. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 
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10. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu ’Abdillah 

Muhammad bin ’Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. 

11. Shahih Ibni Hibban, Ibnu Hibban. 

12. Shahih Ibni Majah, Muhammad Nashiruddin Al-

Albani. 

13. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

14. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

15. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy’ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

16. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

‘Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

17. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad 

bin Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi. 

18. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ Isma’il bin 

Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

19. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. 

20. Zubdatut Tafsir min Fat-hil Qadir, Muhammad 

Sulaiman ‘Abdullah Al-Asyqar. 


