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SURAT ADZ-DZARIYAT 
[Angin yang Menerbangkan] 

Surat Ke-51 : 60 Ayat 
(Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat Al-Ahqaf) 
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“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat. (2) Demi (awan) 

yang mengandung (air hujan). (3) Demi (kapal-kapal) yang berlayar 

dengan mudah. (4) Dan demi (para Malaikat) yang membagi urusan. (5) 

Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti benar. (6) Dan 

sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi. (7) Demi langit yang 

mempunyai jalan-jalan. (8) Sesungguhnya kalian benar-benar dalam 

keadaan berbeda pendapat. (9) Dipalingkan darinya orang yang 

dipalingkan. (10) Binasalah orang-orang yang banyak berdusta. (11) 

(Yaitu) orang-orang yang tenggelam dalam kejahilan yang kelalaian. (12) 

Mereka bertanya, “Kapankah hari pembalasan itu?” (13) (Hari 

pembalasan) ialah hari ketika mereka disiksa di atas api Neraka. (14) 

(Dikatakan kepada mereka), ”Rasakanlah siksaan kalian tersebut. Inilah 

siksaan yang dahulu kalian minta untuk disegerakan.” (15) Sesungguhnya 

orang-orang yang bertaqwa berada dalam taman-taman (Surga) dan mata 

air-mata air. (16) Mereka mengambil segala pemberian (dari) Rabb 

mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang 

berbuat kebaikan. (17) Dahulu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. 

(18) Di akhir malam mereka memohon ampunan. (19) Dan pada harta-

harta mereka ada hak untuk orang yang meminta serta orang yang tidak 

meminta. (20) Di bumi terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah q) bagi 

orang-orang yang yakin. (21) Pada diri kalian, apakah kalian tidak 

memperhatikan? (22) Di langit terdapat rizki kalian dan apa yang 
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dijanjikan kepada kalian. (23) Maka demi Rabb langit dan bumi, 

sesungguhnya yang dijanjikan adalah benar seperti apa yang kalian 

ucapkan. (24) Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang tamu (Nabi) 

Ibrahim (j) yang dimuliakan? (25) (Ingatlah) ketika mereka masuk ke 

tempatnya lalu mengucapkan, “Keselamatan (untukmu).” (Nabi) Ibrahim 

(j) menjawab, “Keselamatan (pula untuk kalian) orang-orang yang tidak 

dikenal.” (26) Maka ia pergi diam-diam menemui keluarganya, kemudian ia 

datang (kembali) dengan (membawa daging) anak sapi yang gemuk. (27) 

Lalu dihidangkannya kepada mereka. (Kemudian Nabi) Ibrahim (j) 

mengatakan, “Silahkan anda makan.” (28) (Tetapi mereka tidak mau 

makan), maka (Nabi) Ibrahim (j) merasa takut terhadap mereka. Mereka 

mengatakan, “Janganlah engkau takut.” Mereka memberi kabar gembira 

kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang berilmu. (29) Kemudian 

isterinya datang memekik lalu menepuk wajahnya dan berkata, “(Aku 

adalah) seorang wanita tua yang mandul.” (30) Mereka menjawab, 

“Demikianlah Rabb-mu berfirman. Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi 

Maha Mengetahui.” (31) (Nabi Ibrahim j) berkata, “Apa urusan kalian, 

wahai para utusan?” (32) Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami diutus 

kepada kaum yang berdosa. (33) Agar kami timpakan kepada mereka batu 

dari tanah (yang keras). (34) Yang ditandai di sisi Rabb-mu, untuk 

(membinasakan) orang-orang yang melampaui batas. (35) Lalu Kami 

keluarkan orang-orang beriman yang berada dalam (negeri) tersebut. (36) 

Maka Kami tidak mendapati di dalam (negeri) tersebut, kecuali sebuah 

rumah dari orang-orang muslim. (37) Kami tinggalkan pada negeri tersebut 

suatu tanda bagi orang-orang yang takut terhadap siksaan yang pedih. (38) 

Pada (Nabi) Musa (j) (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah q) ketika 

Kami mengutusnya kepada fir’aun dengan membawa mukjizat yang nyata. 

(39) (Fir’aun) berpaling bersama tentaranya dan berkata, “Ia adalah 

tukang sihir atau orang gila.” (40) Maka Kami siksa ia dan tentaranya, 

Kami lemparkan mereka ke dalam laut. Sedangkan ia (melakukan 

perbuatan) yang tercela. (41) Pada (kaum) ‘Ad ketika Kami kirimkan 

kepada mereka angin yang membinasakan. (42) (Angin tersebut) tidak 

membiarkan sesuatu pun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti 

serbuk. (43) Pada (kaum) Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, 

“Bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang ditentukan.” (44) Mereka 

berlaku angkuh terhadap perintah Rabb mereka, maka mereka disambar 

petir dan mereka melihatnya. (45) Mereka tidak mampu bangun dan tidak 

pula mendapatkan pertolongan. (46) Dan sebelum itu (Kami telah 

membinasakan) kaum Nuh. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. 

(47) Langit Kami bangun dengan kekuatan dan sesungguhnya Kami benar-

benar meluaskan(nya). (48) Bumi Kami hamparkan, maka (Kami adalah) 

sebaik-baik yang menghamparkan. (49) Dan segala sesuatu Kami ciptakan 
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berpasang-pasangan, agar kalian mengingat (kebesaran Allah q). (50) 

Maka larilah kalian kepada Allah (q). Sesungguhnya aku seorang pemberi 

peringatan yang nyata dari (Allah q) untuk kalian. (51) Janganlah kalian 

menjadikan sesembahan lain bersama Allah (q). Sesungguhnya aku 

seorang pemberi peringatan yang nyata dari (Allah q) untuk kalian. (52) 

Demikianlah, tidak datang seorang Rasul pun yang kepada orang-orang 

sebelum mereka, melainkan orang-orang tersebut mengatakan, “Ia adalah 

tukang sihir atau orang gila.” (53) Apakah mereka saling berpesan dengan 

(perkataan) tersebut? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui 

batas. (54) Maka berpalinglah engkau dari mereka dan engkau sama sekali 

tidak tercela. (55) (Tetaplah) memberi peringatan, karena sesungguhnya 

peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. (56) Aku tidak 

menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada-

Ku. (57) Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak 

menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku. (58) Sesungguhnya 

Allah (q) Dia-lah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi 

sangat kokoh. (59) Untuk orang-orang yang zhalim ada bagian seperti 

bagian teman-teman mereka (dahulu), maka janganlah mereka meminta 

kepada-Ku untuk menyegerakannya. (60) Maka kecelakaanlah bagi orang-

orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 QS. Adz-Dzariyat : 1 - 60. 
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TAFSIR SURAT ADZ-DZARIYAT 
 

 

א �� �� ��א�� �� א�� ��
א �� ∩⊇∪ 

”Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat.” 

 

Maknanya adalah; demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat. 

Allah q bersumpah dengan angin, karena angin mengandung kemaslahatan 

yang sangat banyak dan pada hembusan angin terkandung hikmah yang 

tinggi.
2 

 

 

א �	 �� �� �� �� ��א ���
��א ∩⊄∪ 

”Demi (awan) yang mengandung (air hujan).” 

 

Maknanya adalah; demi awan yang mengandung air hujan yang 

berat.
3
 Angin membawa awan dan melalui awan tersebut Allah q 

menyirami bumi, sehingga sungai-sungai mengalir dan bermanfaat untuk 

manusia serta binatang.
4
 

 

 

��א�� ��  א�� � �
א��א �	 �� ∩⊂∪ 

”Demi (kapal-kapal) yang berlayar dengan mudah.” 

 

Maknanya adalah; demi kapal-kapal yang berlayar di lautan
5
 dengan 

mudah dan lancar.
6
 Pada zaman dahulu kapal-kapal berjalan melalui 

hembusan angin. Kapal-kapal bermanfaat untuk mengangkut rizki manusia 

–seperti; makanan, pakaian dan lain sebagainya,- untuk memindahkannya 

dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
7
 

                                                 
2
 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 147. 

3
 Adhwaul Bayan, 6/299. 

4
 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 149. 

5
 Aisarut Tafasir, 1812. 

6
 At-Tafsirul Muyassar, 520. 

7
 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 149. 
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א �	 ��א�� !� �� �"� �# ���
א �� ∩⊆∪  

 

“Dan demi (para Malaikat) yang membagi urusan.” 

  

Maknanya adalah; dan demi para Malaikat yang membagi rizki –

berupa; hujan dan lain sebagainya- kepada para hamba serta ke berbagai 

negeri,
8
 sesuai dengan perintah Allah q.

9
 

 

Allah q bersumpah dengan empat hal, yaitu; angin, awan, kapal-kapal 

dan para Malaikat yang membagi urusan
10

 untuk menunjukkan perbuatan-

Nya dan kemampuan-Nya untuk melakukan sesuatu.
11

 Sedangkan objek dari 

sumpah-sumpah tersebut adalah:
12

 

 

 

א %�$�  ���& �' �� �( �) *+ א,� �-�
 �. ∩∈∪ 

”Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti benar.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya kebangkitan dan pembalasan dengan 

kenikmatan yang abadi atau siksaan Neraka Jahannam yang dijanjikan 

kepada kalian –wahai manusia- pasti benar,
13

 yang tidak ada kedustaan di 

dalamnya.
14

 

 

Allah q bersumpah dengan para makhluk-Nya tersebut untuk 

menyatakan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah q, yaitu akan terjadi 

kebangkitan pada Hari Kiamat dan setelah itu akan ada pembalasan amalan 

adalah sesuatu yang benar.
15

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Tafsirul Jalalain, 531. 

9
 Aisarut Tafasir, 1812. 

10
 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 150. 

11
 Tafsirul Baghawi, 1232. 

12
 Adhwaul Bayan, 6/301. 

13
 Aisarut Tafasir, 1812. 

14
 Adhwaul Bayan, 6/301. 

15
 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 150. 
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 �� �"(
.� א �' א��/* �� �$�
 �� ∩∉∪ 

”Dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.” 

 

Maknanya adalah; dan sesungguhnya hari pembalasan yang penuh 

dengan keadilan
16

 setelah dilakukan hisab merupakan sesuatu yang pasti 

terjadi, bukan sesuatu yang mustahil.
17

 Karena Allah q Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.
18

 

 

Penggunaan sumpah-sumpah tersebut adalah untuk membantah 

kerasnya pengingkaran orang-orang kafir terhadap adanya hari kebangkitan 

dan hari pembalasan.
19

 

 

 

 �� ��
א 2�כ� ��0 ���
א�� א �� �3 ∩∠∪ 

”Demi langit yang mempunyai jalan-jalan.” 

 

Maknanya adalah; demi langit yang mempunyai jalan-jalan seperti 

jalan-jalan di padang pasir.
20

 Padang pasir jika diterpa angin, maka akan 

membentuk garis-garis
21

 yang menyerupai jalan-jalan.
22

 

 

Adapun objek dari sumpah yang kedua ini adalah:
23

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Aisarut Tafasir, 1812. 
17

 Tafsirul Jalalain, 531. 
18

 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 151. 
19

 Adhwaul Bayan, 6/301. 
20

 Tafsirul Jalalain, 532. 
21

 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 151. 
22

 Taisirul Karimir Rahman, 808. 
23

 Zadul Masir, 1348. 
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 �4
�5�
&�כ���  �'  7� 89 �$�� 8:�;�< �= ∩∇∪ 

”Sesungguhnya kalian benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya kalian –wahai orang-orang kafir- 

benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat tentang Rasulullah a dan Al-

Qur’an.
24

 Di antara kalian ada yang mengatakan bahwa Muhammad (a) 

adalah tukang sihir, tukang ramal, orang gila,
25

 penyair, bahkan ada pula 

yang mengatakan pendusta.
26

 Sebagian kalian juga mengatakan bahwa Al-

Qur’an adalah sya’ir, sihir dan ada pula yang mengatakan dongeng orang-

orang terdahulu.
27

 

 

Perkataan yang bermacam-macam ini menunjukkan keraguan mereka 

dan menunjukkan bahwa mereka berada di atas kebathilan.
28

 Ucapan yang 

berbeda-beda dan saling bertolak belakang menunjukkan bahwa ucapan 

tersebut adalah bathil dan tidak benar. Karena kebenaran tidak mungkin 

saling bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya.
29

 

 

 

��כ� �! �� �� �? �@ ��כ� (� �>�� ∩∪ 

”Dipalingkan darinya orang yang dipalingkan.” 

 

Maknanya adalah; dipalingkan dari beriman kepada Rasulullah a dan 

Al-Qur’an orang yang dipalingkan dari jalan petunjuk.
30

 Karena ia berpaling 

dari dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan, sehingga tidak diberi 

taufiq kepada kebaikan.
31

 

 

 

 

                                                 
24

 Adhwaul Bayan, 6/303. 
25

 Taisirul Karimir Rahman, 808. 
26

 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 151. 
27

 Adhwaul Bayan, 6/303. 
28

 Taisirul Karimir Rahman, 808. 
29

 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 151. 
30

 Tafsirul Jalalain, 532. 
31

 At-Tafsirul Muyassar, 521. 



  

11

 �$ �Aא �	 �=�
 ∪⊂⊆∩ .� ��>��B א

”Binasalah orang-orang yang banyak berdusta.” 

 

Maknanya adalah; binasalah orang-orang yang banyak berdusta 

dengan menduga-duga dalam keadaan keragu-raguan dan bimbang.
32

 

 

 

�� א�  ���
 �4
�� �� �C ��  �$ �Cא �D 8E �	 �� �F �. ∩⊇⊇∪ 

”(Yaitu) orang-orang yang tenggelam dalam kejahilan dan kelalaian.” 

 

Maknanya adalah; yaitu orang-orang yang terbuai dalam kejahilan
33

 

karena mereka diliputi dengan kejahilan dari semua sisi
34

 dan mereka lalai 

dari urusan akhirat
35

 karena mereka tidak pernah mempedulikannya.
36

  

 

 

 �$�
�G ���� �� �"(
H� א   ∪⊅⊆∩ �� .� !���א.� ��$�

”Mereka bertanya, “Kapankah hari pembalasan itu?” 

 

Maknanya adalah; mereka bertanya kepada Rasulullah a dengan nada 

penghinaan, “Kapankah hari pembalasan itu terjadi?”
37

 Mereka menganggap 

hal tersebut mustahil.
38

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 156. 
33

 Aisarut Tafasir, 1812. 
34

 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 156. 
35

 Tafsirul Jalalain, 532. 
36

 Al-Mukhtashar fi Tafsir, 521. 
37

 Tafsirul Jalalain, 532. 
38

 Taisirul Karimir Rahman, 808. 
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 �$�@�< ;�I א
@�א�� ���5 �) �� �C �H �$�� �. ∩⊇⊂∪ 

”(Hari pembalasan) ialah hari ketika mereka disiksa di atas api Neraka.” 

 

Maknanya adalah; Allah q menjawab pertanyaan mereka,
39

 ”Hari 

pembalasan ialah hari ketika mereka disiksa di atas api Neraka, karena 

buruknya lahir dan batin mereka.”
40

 Mereka akan dibentangkan di atas api 

Neraka, lalu mereka dibakar dengannya.
41

 

 

 

 �� �� �$�� �J ���
א א �� �C ���כ�<�@ �< ��;�$�  א  � �K�< ���% �?�� ���<  ∪⊇⊆∩ .� כ�@�

”(Dikatakan kepada mereka), ”Rasakanlah siksaan kalian tersebut. 

Inilah siksaan yang dahulu kalian minta untuk disegerakan.” 

 

Maknanya adalah; dikatakan kepada mereka,
42

 ”Rasakanlah siksaan 

kalian tersebut. Inilah siksaan yang dahulu kalian minta untuk disegerakan 

ketika di dunia.”
43

 Ditimpakan kepada mereka siksaan badan sekaligus 

siksaan batin.
44

 

 

 

 �� �#�< �� �
.� א �' �4
��@�א�8 ��  ��  �M �$�� �) 8. ∩⊇∈∪ 

”Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam 

taman-taman (Surga) dan mata air-mata air.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa kepada 

Rabb mereka dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya, maka kelak pada Hari Kiamat mereka akan berada dalam taman-taman 

Surga
45

 yang di dalamnya terdapat semua jenis pepohonan serta buah-

buahan
46

 dan mata air-mata air yang mengalir.
47

 

                                                 
39

 Al-Mukhtashar fi Tafsir, 521. 
40

 Taisirul Karimir Rahman, 808. 
41

 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 158. 
42

 Al-Mukhtashar fi Tafsir, 521. 
43

 Tafsirul Jalalain, 532. 
44

 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 159. 
45

 Al-Mukhtashar fi Tafsir, 521. 
46

 Taisirul Karimir Rahman, 809. 
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 �� �� �NO �$�&א �� כ� �P�& �' �� �P7� �� �� �Cא�%O א �� �� �� �@ �� �� ��
�כ�  �� �B �2  ∪∌⊆∩ �� א ��

”Mereka mengambil segala pemberian (dari) Rabb mereka. Sesungguhnya 

mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.” 

 

Maknanya adalah; mereka mengambil segala pemberian dari Rabb 

mereka berupa kenikmatan yang abadi di dalam Surga
48

 dengan jiwa yang 

bergembira.
49

 Sesungguhnya mereka sebelum itu ketika di dunia dahulu 

adalah orang-orang yang berbuat kebaikan dengan melakukan amalan 

shalih
50

 yang diridhai oleh Allah q.
51

 

 

Di antara amalan kebaikan mereka adalah:
52

 

 

 

א&�$�  �� כ� �; " א �� �� �� �$ �K � �P�� א �� �B ���;
 ∪∠⊆∩ .� �� א

”Dahulu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.” 

 

Maknanya adalah; dahulu ketika di dunia mereka sedikit sekali tidur 

di waktu malam, mereka melakukan shalat malam sebagai bentuk ketaatan 

kepada Rabb mereka.
53

 

 

Di antara kebaikan yang utama dalam menyembah Allah q adalah 

shalat malam, karena itu menunjukkan keikhlasan dan kesesuaian antara hati 

dan lisan.
54

 Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 �( �K�� �E �� �-
B� א �o���!  �� �	 �5 �
�B א ���;
E� א �� �A �a �o. 
 

”Seutama-utamanya shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam.”
55

 

                                                                                                                            
47

 At-Tafsirul Muyassar, 521. 
48

 Aisarut Tafasir, 1813. 
49

 Taisirul Karimir Rahman, 809. 
50

 At-Tafsirul Muyassar, 521. 
51

 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 162. 
52

 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat, 163. 
53

 At-Tafsirul Muyassar, 521. 
54

 Taisirul Karimir Rahman, 809. 
55

 HR. Muslim Juz 2 : 1163. 
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Shalat malam merupakan amalan yang dapat memasukkan seorang ke 

dalam Surga. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Salam y, ia 

berkata; 

 

 �
� ;� �A  74 �2 א
@�  �H )� א �� ��  : �B �� �� ��  ?� ;� �2 ��  אq� א
@�  �B �5  � א&�  �a @� �� )� �� א
�  �� ;� I  �) �; �� �?  �� �D א��
 �� �(  �� �( �H  �� �D �$ �9  � � ;� �A  א�� �  9� D �$� ��  I  �) �; �� �?  �� �D �; ��s  �� �(  �� �( �H א��  s  �� �(  �� �( �Hא��
 �� �D �$ �9  � �� . אs  �h �� �hא�� �  �t �d  �� �@
�  �q א4 א �Q �& �i �	 . ���� 	� ? �) s� d  �� �M �P� @� �� �2 א %� �� ;�  �d 
 �! �.  �� �M �P �?  �
 �� �̀  �� �$ �M �?  8 �� כ�Xא . �� �g �4  �9 �� !�  א.� כ� 

83  �D �� �K �< �?  �% א�9 ��  .� !�  ?� ��  �� ;� כ�: 
�� !�  אq� א א
@� �P �7 !�  א��  �b ��
� $� ;� s �A �� א�K �H $א א
� �Z� �H �� s �! �e �K �� $א א �Qא א �� �� �Hא s
 �� �A 7; �$ �� א �;
 .�a  �� �� �� 8H @�  � $א א
� ;� N� s �( %� אH* �� &�  אq� א
@� ��  �B �� א

 

“Ketika Nabi a tiba di Madinah, orang-orang bersegera untuk menemui 

beliau. Dikatakan sebanyak tiga kali, “Rasulullah a telah tiba, Rasulullah 

a telah tiba, Rasulullah a telah tiba.” Aku datang (di kerumunan) orang 

untuk melihat (beliau). Ketika aku melihat wajahnya aku mengetahui bahwa 

wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. (Kalimat) yang pertama kali 

aku dengar dari sabda beliau adalah, “Wahai manusia, (1) sebarkanlah 

salam, (2) berilah makan, (3) sambunglah silaturrahmi, dan (4) shalatlah di 

malam hari (ketika) manusia sedang tidur, (niscaya) kalian akan masuk 

Surga dengan selamat.”
56

  

 

Bahkan Allah q menyediakan kamar-kamar yang istimewa di Surga 

bagi para hamba-Nya yang membiasakan diri untuk melakukan shalat 

malam. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy’ari y, dari Nabi a bersabda; 

 

 �' �.  �� �
א �C )� (� א !� �C 	� א�n �C  �� א �� �P @� א�e �� א �� �P @� א�e ��  �� א �� �C 	� א�n k �C 	� א �� �� 	� F�  �a @�  � 4 א
 � 
�  א�� �� ��  �! �e �K ��  �Z
�� !� ��  א�K �H א �b ��
 .אH* �� &�  אq� א
@� ��  �B �� א
;� I �� �H  �� �A �; �� I א

 

 

                                                 
56

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2485, Hakim Juz 3 : 4283 dan Ibnu Majah Juz 3 : 3251, 

lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Ibni 

Majah Juz 8 : 2630. 
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”Sesungguhnya di dalam Surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya 

terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari bagian 

luarnya. Allah q menyediakannya untuk orang-orang yang memberikan 

makan, menyebarkan salam dan melakukan shalat di malam hari (ketika) 

manusia sedang tidur.”
57

 

 

 

 �� �	 �5 �R�< ���� �� �C א�� �� �D� �Qא�� �� �. ∩⊇∇∪ 

”Di akhir malam mereka memohon ampunan.” 

 

Maknanya adalah; di akhir malam mereka memohon ampunan kepada 

Allah q dari dosa-dosa mereka.
58

 Mereka melakukan shalat malam hingga 

waktu sahur, kemudian di akhir shalat malam tersebut mereka duduk 

memohon ampunan kepada Allah q.
59

 

 

Memohon ampunan pada akhir malam di waktu sahur memiliki 

keutamaan yang tidak dimiliki oleh waktu-waktu yang lainnya,
60

 karena 

ketika itu Allah q turun ke langit dunia. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 �� �@ �u �9  �� 7� �@ �% כ� א�� �2 א  �� �% �K �

�  �B כ�  	� �N א�B  �v �� א
;�  [� ;� h I� I �� ��  �� �2 �# �� א �� �; 8a �� s �� �# �$ �9 :
 �� ��  �� �� �G �
 �@ �4  �� �G �) 

�Z �� �?s  �� ��  �� �( �) �$ �& �4  �� �G �D �< �  �� �w  �
 �?s  �� ��  �� �� �< �R 
�5 �	 �& �4  �� �G �F 

�5 �	 
 �
 �?s  �� �< �� I �Z �; �/  �
��  .	�  � �5 א �; �� �
�� >� �� א �� $� א&� כ�  כ�  72 �$ �.  �A �� �E  �NO �	  �;
�B  �) �; I �� א
 �! �� �
 �?.  

 

“Rabb kita Tabaraka wa Ta’ala turun pada setiap malam (ke langit dunia) 

ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah q berfirman, 

“Barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan. 

Barangsiapa yang memohon ampunan kepada-Ku, maka ia akan Aku 

ampuni.” Hingga terbit fajar (Shubuh).” Berkata Abu Hurairah y, “Oleh 

                                                 
57

 HR. Ahmad dan Ibnu Hibban Juz 2 : 509, lafazh ini miliknya. Hadits ini dihasankan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 2123. 
58

 At-Tafsirul Muyassar, 521. 
59

 Taisirul Karimir Rahman, 809. 
60

 Taisirul Karimir Rahman, 809. 
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karena itu, mereka (para Sahabat) lebih menyukai shalat di akhir malam 

daripada di awal malam.”
61

 

 

Jarak antara waktu sahur dengan adzan Shubuh adalah sekitar bacaan 

lima puluh ayat Al-Qur’an. Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, dari Zaid 

bin Tsabit y, ia berkata; 

 

 �% �� �� �	 �& ��� ;� �A  4"� �2 א
@�  /� א  
� '�  אh ��  �� �H�  �� I  �) �; �� �?  �� �D �; א�� �-
 �� כ�  d� I �� �E  �� �; א
�  �� �� ��  א.� כ�  �Qא.� �� א  �� ��
�� א �$ ��x  �� �9א  �� �( ��  �N �� �� �� ��  ��O �a. 

 

“Kami sahur bersama Nabi a, kemudian beliau bangkit untuk mengerjakan 

Shalat (Shubuh).” Anas y bertanya, “Berapa jarak antara adzan (Shubuh) 

dan sahur?” Zaid y menjawab, “Kira-kira bacaan lima puluh ayat.”
62

 

 

 

 �4
�� ��  " �
 ST �� �� �P�
א �$ ���! ��;0 �� �	 �� ���
א �� �B�U �H ∩⊇∪ 

”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang 

yang meminta serta orang yang tidak meminta.” 

 

Maknanya adalah; dan pada harta-harta mereka terdapat hak wajib dan 

sunnah untuk orang yang membutuhkan yang meminta kepada manusia 

serta untuk orang yang membutuhkan namun tidak meminta kepada 

manusia,
63

 karena malu dan ingin menjaga kehormatannya.
64

 

 

Mereka sengaja menyiapkan bagian dari hartanya untuk orang yang 

meminta serta orang yang tidak meminta,
65

 dan mereka menginfakkan 

hartanya tersebut tanpa kekikiran dan tidak berlebihan.
66

 

 

 

 

                                                 
61
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62
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65
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66
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Orang miskin yang sesungguhnya adalah orang yang tidak memiliki 

penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia tidak 

meminta-minta kepada manusia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 �
 �� �̀  �
 א.� >� �� #� א
;a  �� 7� �� #� א
;c  7� ,7 	� %�  אI �q א
@� ;� (�  y� Z �$� ��  �J �� א
�  �� �� כ� �� �� א
 �� �<
 �� �  �5 �Z� � I �R �@ �� �?  �� �_� (  �F �@�  �  �� �J  �_ �� א
�  �� �� כ� �� �� א
�  �� כ� 
� ��  א.� %� 	� �� א
>� ��  E� 	� �� א
 �� �?  �� �� �< �- �( �+  �) �; �� �?  �� �_ ��  �# �$ �H  �� �� �� �G �9  �@
 .א�q א

 

“Orang miskin bukanlah orang yang mengelilingi manusia, ia akan pergi 

setelah diberi sesuap dua suap makanan atau satu dua biji kurma. Namun 

orang miskin (yang sesungguhnya) adalah yang tidak mendapatkan 

(penghasilan) yang dapat mencukupi (kebutuhan hidup)nya. Keadaanya 

tersebut tidak diketahui (oleh orang lain sehingga mudah) untuk diberikan 

sedekah, ia pun tidak bangkit untuk meminta-minta kepada manusia.”
67

 

 

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa di antara sifat orang-orang yang 

bertaqwa adalah; (1) senantiasa melaksanakan shalat malam, (2) beristighfar 

(memohon ampunan) di akhir malam dan (3) berinfak di jalan Allah q.
68

 

 

 

 " �
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”Di bumi terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah q) 

bagi orang-orang yang yakin.” 

 

Maknanya adalah; di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan dan 

keesaan Allah q, –seperti; gunung, lautan, pepohonan, buah-buahan, 

tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya-
69

 bagi orang-orang yang yakin bahwa 

Allah q adalah Maha Pencipta.
70
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Setiap kali mereka melihat ayat-ayat kauniyyah (makhluk-makhluk 

ciptaan Allah q), maka semakin mempertebal dan memperkuat keimanan 

mereka.
71

 Adapun bagi orang-orang yang ragu, bimbang dan kafir, maka 

mereka tidak akan mengambil manfaat dari ayat-ayat kauniyyah tersebut.
72

 

 

 

 �4
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”Pada diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan?” 

 

Maknanya adalah; pada diri kalian, apakah kalian tidak 

memperhatikan kekuasaan Allah q
73

 dengan seksama?
74

 Seperti; proses 

penciptaan kalian, pendengaran, penglihatan, kemampuan berbicara kalian 

dan yang lainnya. Semua itu menunjukkan keberadaan Allah q dan 

keesaaan-Nya.
75

 Sesungguhnya Allah q tidak menciptakan makhluk dengan 

sia-sia.
76

 

 

Tujuan dari memperhatikan kekuasaan Allah q pada diri manusia 

adalah untuk meningkatkan semangat ibadah kepada Allah q dan 

mengesakan-Nya. Berkata Qatadah 5;
77
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“Barangsiapa yang memikirkan penciptaan dirinya, (niscaya) ia akan 

mengetahui bahwa sesungguhnya (dirinya) diciptakan dan sendi-sendinya  

dilunakkan hanyalah untuk beribadah (kepada Allah q).”
78
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”Di langit terdapat rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian.” 

 

Maknanya adalah; di langit terdapat rizki kalian
 
berupa hujan yang 

menyebabkan tumbuhnya tanaman
79

 dan apa yang dijanjikan kepada kalian 

berupa kebaikan atau keburukan yang semuanya telah ditentukan di langit
80

 

atas perintah Allah q.
81
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”Maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan 

adalah benar seperti apa yang kalian ucapkan.” 

 

Maknanya adalah; maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya 

hari kebangkitan dan hari pembalasan di Hari Kiamat yang telah dijanjikan 

adalah benar,
82

 sehingga janganlah kalian meragukannya sebagaimana 

kalian tidak meragukan ucapan kalian sendiri.
83
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”Apakah telah sampai kepadamu kisah 

tentang tamu (Nabi) Ibrahim (j) yang dimuliakan?” 

 

Maknanya adalah; apakah telah sampai kepadamu –wahai Rasulullah 

a- kisah tentang tamu Nabi Ibrahim j yang dimuliakan oleh Nabi 

Ibrahim j
84

 dan mereka dimuliakan di sisi Allah q?
85

 Mereka adalah 

para Malaikat yang berwujud manusia, di antaranya adalah; Malaikat Jibril, 

Mikail dan Israfil k.
86
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Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk mencari jawaban, namun 

untuk menarik perhatian orang yang diajak berbicara.
87

 Di antara pelajaran 

yang terambil dari ayat ini adalah kewajiban untuk memuliakan tamu.
88

 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 ���� <� ��  א.� כ�  ��  ��  �� �  ?� �H  �\ �� �5 	� כ� �� ;� ��  	� �N א�H  �v $� �� א
� ��  א��
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah q dan hari akhir, maka 

hendaklah hendaklah ia memuliakan tamunya.”
89

 

 

 

 �$�; �N �, �� �' �$�
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”(Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, 

“Keselamatan (untukmu).” (Nabi) Ibrahim (j) menjawab, 

“Keselamatan (pula untuk kalian) orang-orang yang tidak dikenal.” 

 

Maknanya adalah; ingatlah ketika mereka masuk ke rumahnya lalu 

mengucapkan, “Keselamatan untukmu.” Nabi Ibrahim j menjawab, 

“Keselamatan pula untuk kalian. Kalian adalah orang-orang asing yang yang 

kami tidak mengenal kalian,
90

 karena kalian bukanlah penduduk asli negeri 

ini.”
91

 Para Malaikat tersebut menemui Nabi Ibrahim j dalam bentuk 

pemuda yang tampan dan sangat berwibawa.
92

 

 

Ayat ini menunjukkan disyari’atkannya mengucapkan dan menjawab 

salam. Mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah, sedangkan 

menjawabnya hukumnya adalah wajib.
93

 Diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 �� 7T  �
א– � �� �; ��  �D Sd� I א
� ;� (�  �� ;� �� �� א �P�@ ��כ�	�  �� ��:{  �' �� �
��  ?� >� �� #� א  �� �"; ��  �) �; �� �? 
“Hak muslim atas muslim (lainnya) ada enam, –di antaranya adalah;- jika 

engkau menemuinya, maka ucapkanlah salam kepadanya.”
94
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”Maka ia pergi diam-diam menemui keluarganya, kemudian ia datang 

(kembali) dengan (membawa daging) anak sapi yang gemuk.” 

 

Maknanya adalah; maka Nabi Ibrahim j pergi diam-diam 

meninggalkan mereka dan masuk menemui keluarganya, kemudian ia 

menyembelih seekor anak sapi yang gemuk,
95

 memanggangnya (dibakar) 

dengan bara api,
96

 lalu datang kembali dengan membawa daging anak sapi 

yang gemuk tersebut.
97

 Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah 

q berfirman; 

 

 �M �( �#�
 ��0 �@�; �D �� �� �30  �� �Cא �	 �� �' �$�
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“Sesungguhnya utusan-utusan Kami (para Malaikat) telah datang kepada 

kepada (Nabi) lbrahim (j) dengan membawa kabar gembira. Mereka 

mengucapkan, “Keselamatan (untukmu)” (Nabi) Ibrahim (j) menjawab, 

“Keselamatan (pula untuk kalian).” Maka tidak lama kemudian (Nabi) 

lbrahim (j) datang dengan (membawa daging) anak sapi yang 

dipanggang.”
98

 

 

Nabi Ibrahim j memilihkan yang gemuk, karena itu lebih lezat, 

lebih bagus dan lebih bermanfaat. Daging jika dipanggang akan terasa lebih 

sedap dan lebih lezat, karena rasanya akan tetap melekat dan tidak 

bercampur dengan air.
99

 Hal ini menunjukkan penghormatan Nabi Ibrahim 

j terhadap tamu.
100
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”Lalu dihidangkannya kepada mereka. 

(Kemudian Nabi) Ibrahim (j) mengatakan, “Silahkan anda makan.” 

 

Maknanya adalah; lalu dihidangkannya dihadapan mereka dan 

mendekatkannya kepada mereka,
101

 agar tidak memberatkan tamunya.
102

 

Kemudian Nabi Ibrahim j mempersilakan mereka makan dengan 

perkataan yang santun, dengan mengatakan, “Silahkan anda makan.”
103

 

 

Ayat-ayat di atas menunjukkan adab dalam menjamu tamu.
104

 

Menjamu tamu merupakan salah satu Sunnah Nabi Ibrahim j.
105

 

 

  

 �� �N �� �P�@ �� �̀ �M ���G �� �$�
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”(Tetapi mereka tidak mau makan), maka (Nabi) Ibrahim (j) 

merasa takut terhadap mereka. Mereka mengatakan, “Janganlah 

engkau takut.” Mereka memberi kabar gembira kepadanya 

dengan (kelahiran) seorang anak yang berilmu.” 

 

Maknanya adalah; tetapi mereka tidak mau makan.
106

 Ketika Nabi 

Ibrahim j melihat mereka tidak makan, maka dalam hati Nabi Ibrahim 

j muncul rasa takut terhadap mereka.
107

 Mereka berusaha menenangkan 

Nabi Ibrahim j dengan mengatakan,
108

 “Janganlah engkau takut.” 

Mereka memberitahu Nabi Ibrahim j bahwa mereka adalah para 

Malaikat utusan Allah q.
109

 Mereka juga memberi kabar gembira kepada 

Nabi Ibrahim j bahwa isterinya (Sarah) akan melahirkan seorang anak 
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lai-laki
110

 yang memiliki banyak ilmu setelah mencapai baligh, yaitu Ishaq 

j.
111

 Setelah Ishaq j akan disusul cucunya, yaitu Ya’qub j.
112

 

 

Nabi Ibrahim j merasa takut terhadap mereka, ketika Nabi Ibrahim 

j melihat tangan-tangan mereka tidak menyentuh makanan yang telah 

dihidangkan.
113

 Sebagaimana yang Allah q firmankan; 
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”Ketika (Nabi Ibrahim j) melihat tangan mereka tidak menyentuh 

hidangan tersebut, (Nabi Ibrahim j) memandang aneh (perbuatan) 

mereka dan merasa takut terhadap mereka.”
114

 

 

Di antara pelajaran yang terambil dari ayat ini adalah; bahwa rasa 

takut secara fitrah (khauf thabi’i) ketika ada sebabnya, maka tidak merusak 

aqidah dan bukan termasuk kesyirikan.
115

 

 

Takut (khauf) ada tiga jenis, antara lain: [1] Takut secara tabiat (khauf 

thabi’i), ini merupakan sesuatu yang wajar selama tidak menjadikan seorang 

meninggalkan perkara yang wajib atau menjadikan seorang melakukan yang 

sesuatu haram. [2] Takut yang bernilai ibadah (khauful ibadah), ini hanya 

untuk Allah q. Jika dipalingkan kepada selain Allah q, maka itu 

merupakan syirik besar. [3] Takut terhadap sesuatu yang tersembunyi 

(khaufus sir), takut terhadap sesuatu yang tersembunyi yang tidak 

memberikan pengaruh apa-apa, maka ini termasuk kesyirikan.
116
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”Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk wajahnya 

dan berkata, “(Aku adalah) seorang wanita tua yang mandul.” 

 

Maknanya adalah; kemudian Sarah
117

 datang dengan penuh 

kegembiraan kemudian memekik karena terkejut
118

 ketika mendengar kabar 

gembira tersebut lalu menepuk wajahnya dengan tangannya karena 

keheranan dan berkata,
119

 “Bagaimana aku dapat melahirkan, sedangkan aku 

adalah seorang wanita tua yang mandul?”
120

 

 

Tua dan mandul merupakan penghalang isteri Nabi Ibrahim untuk 

punya anak. Bahkan isteri Nabi Ibrahim menyebutkan penghalang yang 

ketiga, yaitu suaminya sudah tua.
121

 Sebagaimana firman Allah q; 

 

!�&�א�  �� �(�
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”(Isteri Nabi Ibrahim) berkata, “Sungguh mengherankan, apakah aku akan 

melahirkan anak sedangkan aku adalah seorang wanita tua dan suamiku ini 

juga sudah tua? Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh.”
122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117

 Tafsirul Jalalain, 532. 
118

 Taisirul Karimir Rahman, 810. 
119

 Aisarut Tafasir, 1816. 
120

 Zubdatut Tafsir, 521. 
121

 Taisirul Karimir Rahman, 810. 
122

 QS. Hud : 72. 



  

25

 �$�
א �� �� כ� ���
$� א �C �?�& �7כ� '� 
�כ� ��א�9 �� �� א כ��� �; �K �
 ∪⊂⊃∩ �� �� א

”Mereka menjawab, “Demikianlah Rabb-mu berfirman. 

Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.” 

 

Maknanya adalah; para Malaikat tersebut menjawab,
123

 “Demikianlah 

Rabb-mu berfirman menentukan hal tersebut dan Dia pasti akan 

mewujudkannya.
124

 Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana yang meletakkan 

segala sesuatu pada tempatnya lagi Maha Mengetahui kebaikan bagi para 

hamba-Nya.”
125

 

 

Ketika itu usia Sarah adalah 99 tahun dan usia Nabi Ibrahim j 

adalah 100 tahun. Sedangkan jarak antara kabar gembira tersebut dengan 

kelahiran anak adalah satu tahun.
126

 Dalam ayat ini kata ”Al-Hakim” (Maha 

Bijaksana) disebutkan terlebih dahulu daripada kata ”Al-’Alim” (Maha 

Mengetahui), karena dalam masalah ini menuntut didahulukannya hikmah 

di atas ilmu. Oleh karena itu, tidaklah Allah q menunda kelahiran isteri 

Nabi Ibrahim hingga usia senja, kecuali karena suatu hikmah.
127

 

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah tafsir Al-Qur’an; 
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”Menutup ayat-ayat dengan Asmaul Husna menunjukkan bahwa hukum 

yang disebutkan pada ayat itu terkait dengan Nama yang Mulia tersebut.”
128
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”(Nabi Ibrahim j) berkata, “Apa urusan kalian, wahai para utusan?” 

 

Maknanya adalah; Nabi Ibrahim j berkata kepada pada Malaikat,
129

 

“Apa kepentingan kalian, wahai para utusan?”
130
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”Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami diutus 

kepada kaum yang berdosa.” 

 

Maknanya adalah; para Malaikat menjawab,
131

 “Sesungguhnya kami 

diutus kepada kaum Luth
132

 –yaitu penduduk kota Sadum- yang melakukan 

dosa besar yang keji,
133

 yaitu homoseksual. Mereka menyalurkan 

syahwatnya kepada sesama laki-laki, bukan kepada kaum wanita.
134

  

 

Kaum Luth telah melakukan perbuatan keji yang belum pernah 

dilakukan oleh seorang pun di muka bumi ini.
135

 Rasulullah a khawatir 

perbuatan kaum Luth tersebut terjadi pada umatnya, –na’udzubillah.- 

Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ’Abdillah p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 
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“Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan 

kaum Luth.”
136
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”Agar kami timpakan kepada mereka batu dari tanah (yang keras).” 

 

Maknanya adalah; agar kami timpakan kepada mereka batu dari tanah 

yang keras
137

 yang dibakar dengan api.
138

 Jika kepala mereka terkena batu 

tersebut, maka akan tembus ke dubur mereka. Batu tersebut tidak dapat 

ditahan oleh tulang dan daging, karena sangat kuat dan keras.
139
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”Yang ditandai di sisi Rabb-mu, untuk (membinasakan) 

orang-orang yang melampaui batas.” 

 

Maknanya adalah; yang tertulis pada batu tersebut nama-nama orang 

yang akan dilempari batu,
140

 untuk membinasakan orang-orang yang 

melampaui batas dengan melakukan dosa besar,
141

 yaitu homoseksual.
142

 

Penulisan pada batu dilakukan di langit sebelum batu tersebut diturunkan ke 

bumi.
143
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”Lalu Kami keluarkan orang-orang beriman 

yang berada dalam (negeri) tersebut.” 

 

Maknanya adalah; lalu Kami keluarkan orang-orang beriman yang 

berada dalam negeri kaum Luth tersebut.
144

 Sehingga mereka tidak tertimpa 

siksaan sebagaimana yang menimpa kepada orang-orang yang durhaka 

dalam negeri tersebut.
145

 Ayat ini sebagai isyarat bahwa yang menjadi sebab 

selamatnya mereka adalah karena keimanan mereka.
146
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”Maka Kami tidak mendapati di dalam (negeri) tersebut, 

kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim.” 

 

Maknanya adalah; dan Kami tidak mendapati di dalam negeri tersebut, 

kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim, yaitu rumahnya Nabi Luth 

j,
147

 yang di dalamnya ada Nabi Luth j dan kedua putrinya.
148

 Nabi 

Luth j telah berdakwah mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah q 

dan meninggalkan perbuatan keji, namun tidak ada seorang pun dari 

kaumnya yang mengikuti beliau.
149

 

 

Rumah Nabi Luth j disebut sebagai ”rumah dari orang-orang 

muslim” karena yang nampak dari rumah tersebut adalah rumah yang 

Islami. Isteri Nabi Luth tidak menampakkan kekufuran secara terang-

terangan, bahkan ia menampakkan dirinya sebagai seorang muslimah.
150

 

Namun isteri Nabi Luth melakukan kekufuran yang tersembunyi, yaitu 

pengkhianatan dalam bentuk kemunafikan.
151

 Oleh karena itu, pada ayat ini 

rumah Nabi Luth j disebut dengan ”rumah dari orang-orang muslim” 
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bukan ”rumah dari orang-orang mukmin,” karena isteri Nabi Luth bukanlah 

seorang mukminah, namun hanya muslimah.
152

 

 

Setelah Nabi Luth j beserta keluarganya –kecuali isterinya-
153

 pergi 

meninggalkan negeri tersebut serta tiba saatnya siksaan untuk kaum Luth, 

maka negeri kaum Luth dijungkirbalikkan dan penghuninya dihujani dengan 

batu dari tanah keras yang terbakar. Sebagaimana yang Allah q firmankan; 
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“Ketika datang siksaan Kami, Kami jadikan (negeri kaum Luth) tersebut 

(bagian) yang atas (dibalik) ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu 

dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.”
154
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”Kami tinggalkan pada negeri tersebut suatu tanda 

bagi orang-orang yang takut terhadap siksaan yang pedih.” 

 

Maknanya adalah; Kami tinggalkan pada negeri tersebut suatu tanda 

bagi orang-orang yang takut terhadap siksaan yang pedih, agar mereka dapat 

mengambil pelajaran dan mengetahui bahwa siksa Allah q sangat 

dahsyat.
155

 Sehingga mereka tidak melakukan perbuatan keji seperti 

perbuatan kaum Luth.
156

 

 

Tanda yang dimaksud adalah sebuah mata air hitam dan berbau busuk 

seperti danau, yang sekarang dikenal dengan sebutan ”laut mati.”
157

 Ada 

juga yang menamakannya dengan ”danau Luth.”
158
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”Pada (Nabi) Musa (j) (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah q) ketika 

Kami mengutusnya kepada fir’aun dengan membawa mukjizat yang nyata.” 

 

Maknanya adalah; pada kisah
159

 Nabi Musa bin ’Imran j terdapat 

tanda-tanda kekuasaan Allah q bagi orang-orang yang takut terhadap 

siksaan yang pedih,
160

 ketika Kami mengutusnya kepada fir’aun –seorang 

raja Mesir dari bangsa Qibthi- dengan membawa mukjizat yang kuat dan 

jelas.
161

 

 

Nabi Musa j adalah Nabi Bani Israil yang paling utama. 

Keutamaan Nabi Musa j berada pada urutan ketiga dari urutan para Nabi 

yang mendapatkan predikat Ulul ’Azmi. Urutan keutamaan Nabi Ulul ’Azmi 

antara lain adalah; Nabi Muhammad a, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi 

Nuh dan Nabi ’Isa k. Di antara mukjizat besar yang dibawa oleh Nabi 

Musa j adalah tongkat dan tangannya. Tongkatnya yang terbuat dari 

kayu, jika diletakkan di tanah dapat berubah menjadi ular yang sangat besar. 

Tangannya jika dimasukkan ke dalam saku bajunya, maka akan keluarlah 

cahaya putih berkilau.
162
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”(Fir’aun) berpaling bersama tentaranya dan berkata, 

“Ia adalah tukang sihir atau orang gila.” 

 

Maknanya adalah; fir’aun bersama tentaranya berpaling dari 

kebenaran
163

 karena kesombongannya dan berkata tentang Nabi Musa j, 

“Ia adalah tukang sihir atau orang gila.”
164
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Meskipun demikian, sebenarnya fir’aun mengetahui bahwa Nabi 

Musa j berada di atas kebenaran.
165

 Hal ini sebagaimana yang Allah q 

firmankan; 
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“Mereka mengingkarinya karena kezhaliman dan kesombongan (mereka), 

padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah 

kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan.”
166
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”Maka Kami siksa ia dan tentaranya, Kami lemparkan mereka 

ke dalam laut. Sedangkan ia (melakukan perbuatan) yang tercela.” 

 

Maknanya adalah; maka Kami siksa fir’aun dan tentaranya, Kami 

lemparkan mereka ke dalam laut merah –yang terletak di antara benua Asia 

dan Afrika-
167

 sehingga mereka semua mati karena tenggelam.
168

 Sedangkan 

fir’aun melakukan perbuatan yang tercela dengan mendustakan Rasul dan 

mengaku menjadi Tuhan.
169
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”Pada (kaum) ‘Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka 

angin yang membinasakan.” 

 

Maknanya adalah; pada kisah kaum ‘Ad terdapat tanda-tanda 

kekuasaan Allah q bagi orang-orang yang takut terhadap siksaan yang 

membinasakan,
170

 ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang 
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membinasakan, yang merusak dan tidak membawa kebaikan sedikit pun
171

 –

karena tidak membawa hujan dan tidak membantu penyerbukan tanaman-
172

 

selama 7 malam 8 hari,
173

 di saat mereka mendustakan Nabi mereka, yaitu 

Nabi Hud j.
174
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”(Angin tersebut) tidak membiarkan sesuatu pun yang dilaluinya, 

melainkan dijadikannya seperti serbuk.” 

 

Maknanya adalah; angin tersebut tidak membiarkan sesuatu pun yang 

dilaluinya –baik itu manusia maupun harta benda,- melainkan dijadikannya 

hancur berantakan seperti serbuk.
175

 

 

Kaum ‘Ad adalah kaum yang sangat kuat, namun mereka dibinasakan 

dengan angin yang tidak tampak secara fisik.
176

 Ini menunjukkan 

kesempurnaan kekuatan Allah q dan kekuasaan-Nya yang tidak terkalahkan 

dengan sesuatu apapun dan Dia mampu membalas orang-orang yang 

mendurhakai-Nya.
177

 Allah q berfirman; 
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“Adapun kaum ‘Ad mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa 

alasan yang benar dan mereka berkata, “Siapakah yang lebih kuat dari 

kami?” Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah (q) yang 

menciptakan mereka jauh lebih kuat dari mereka? Dan mereka mengingkari 

ayat-ayat Kami.”
178
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”Pada (kaum) Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, 

“Bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang ditentukan.” 

 

Maknanya adalah; pada kisah dibinasakannya kaum Tsamud
179

 

terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah q bagi orang-orang yang takut 

terhadap siksaan yang membinasakan,
180

 ketika dikatakan kepada mereka –

setelah mereka menyembelih unta mukjizat Nabi Shalih j,-
181

 

“Bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang ditentukan, yaitu selama 

tiga hari.”
182

 

 

Nabi Shalih j memberikan ancaman kepada mereka agar mereka 

bersenang-senang di rumah mereka selama tiga hari.
183

 Sebagaimana yang 

Allah q firmankan; 
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“Mereka menyembelih unta tersebut, maka (Nabi Shalih j) berkata, 

“Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama tiga hari, itu adalah 

janji yang tidak dapat didustakan.”
184

 

 

 

 �� �	�i�@�� �� �C �� �a �# א(� �-
�� א �P�% �� �N�G �� �� �P�"� �� �	 ���! �� א (� �$�< �K�� �. ∩⊆⊆∪  

”Mereka berlaku angkuh terhadap perintah Rabb mereka, 

maka mereka disambar petir dan mereka melihatnya.” 

 

Maknanya adalah; mereka berlaku angkuh dan menyombongkan diri 

terhadap perintah Rabb mereka,
185

 maka mereka disambar petir yang 

membinasakan
186

 setelah berlalu tiga hari
187

 dan mereka melihat dengan 
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mata kepala mereka sendiri kematian yang merenggut nyawa mereka.
188

 

Mereka saling melihat rekan-rekan mereka mati bergelimpangan,
189

 karena 

siksaan tersebut terjadi siang hari.
190

 Siksaan tersebut datang pada waktu 

pagi hari di hari yang keempat,
191

 setelah mereka menyembelih unta 

mukjizat Nabi Shalih j.
192
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”Mereka tidak mampu bangun dan tidak pula mendapatkan pertolongan.” 

 

Maknanya adalah; mereka tidak mampu bangun untuk lari 

menyelamatkan diri
193

 dari siksaan yang menimpa mereka
194

 dan mereka 

tidak dapat menolong sebagian yang lainnya, bahkan mereka semuanya 

binasa.
195
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”Dan sebelum itu (Kami telah membinasakan) kaum Nuh. 

Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.” 

 

Maknanya adalah; dan sebelum Kami binasakan kaum ‘Ad, kaum 

Tsamud serta kaum fir’aun, Kami juga telah membinasakan kaum Nuh.
196

 

Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik, yang menyelisihi perintah 

Allah q dan menyimpang dari ketaatan kepada-Nya.
197

 Allah q mengutus 

air bah dari langit dan dari bumi kepada mereka, sehingga menenggelamkan 

mereka semua hingga tidak tersisa seorang kafir pun di atas muka bumi.
198
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”Langit Kami bangun dengan kekuatan 

dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskan(nya).” 

 

Maknanya adalah; langit yang tinggi serta kokoh
199

 Kami bangun 

dengan kekuatan
200

 dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskan 

penjuru-penjurunya dan sisi-sisinya.
201
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”Bumi Kami hamparkan, 

maka (Kami adalah) sebaik-baik yang menghamparkan.” 

 

Maknanya adalah; bumi Kami hamparkan agar para makhluk dapat 

tinggal di atasnya dan dapat dimanfaatkan, maka Kami adalah sebaik-baik 

yang menghamparkan.
202
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”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, 

agar kalian mengingat (kebesaran Allah q).” 

 

Maknanya adalah; dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-

pasangan dengan dua jenis yang berbeda, agar kalian mengingat kebesaran 

Allah q dan mengambil pelajaran.
203
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Ayat ini umum mencakup seluruh makhluk, bahwa segala sesuatu 

berpasang-pasangan. Langit berpasangan dengan bumi, panas berpasangan 

dengan dingin, laki-laki berpasangan dengan perempuan, daratan 

berpasangan dengan lautan, baik berpasangan dengan buruk dan lain 

sebagainya.
204

 Setelah kalian mengetahui bahwa Pencipta sesuatu yang 

berpasang-pasangan tersebut adalah Allah q yang Maha Esa, maka 

sembahlah Dia.
205
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”Maka larilah kalian kepada Allah (q). Sesungguhnya aku seorang 

pemberi peringatan yang nyata dari (Allah q) untuk kalian.” 

 

Maknanya adalah; maka larilah kalian –wahai manusia- dari siksa 

Allah q menuju rahmat-Nya,
206

 dengan cara mentaati-Nya dan tidak 

mendurhakai-Nya.
207

 Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang 

jelas dari Allah q untuk mengingatkan kalian dari siksa-Nya yang 

dahsyat.
208

 

 

Di antara cara lari dari siksa Allah q adalah dengan segera bertaubat 

kepada Allah q. Berkata Ibnu ‘Abbas p;
209
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”Larilah kalian kepada Allah q dengan bertaubat dari dosa-dosa kalian. 

Larilah kalian dari (siksa)-Nya menuju (rahmat)-Nya dan lakukanlah 

ketaatan kepada-Nya.”
210
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”Janganlah kalian menjadikan sesembahan lain bersama Allah (q). 

Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari (Allah q) 

untuk kalian.” 

 

Maknanya adalah; janganlah kalian mempersekutukan Allah q 

dengan sesuatu apapun.
211

 Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan 

yang jelas dari Allah q untuk kalian.
212

 

 

Kata “Ilah” (sesembahan) merupakan lafazh nakirah yang 

menunjukkan pada keumuman, yang mencakup semua sesembahan selain 

Allah q. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah tafsir Al-Qur’an; 
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“Apabila (lafazh) nakirah terdapat pada konteks kalimat penafian, larangan, 

syarat atau pertanyaan, (maka) menunjukkan pada keumuman”
213

 

 

Lari kepada Allah q yang paling utama adalah lari dari kesyirikan 

menuju tauhid. Karena kesyirikan akan menghapuskan seluruh amalan dan 

menjadikan seorang diharamkan untuk masuk ke dalam Surga.
214

 Berkata 

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 5;
215
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“Ini di antara bentuk lari kepada Allah q. Bahkan ini merupakan inti (dari 

maksud) lari kepada Allah q, (yaitu) larinya seorang hamba dari 

menjadikan sesembahan selain Allah q –berupa; patung, sekutu, kubur dan 

lain sebagainya yang disembah selain Allah q,- menjadi hamba yang 

mengikhlaskan ibadah, rasa takut, harapan, doa dan kembali(nya) hanya 

kepada Allah q.”
216
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”Demikianlah, tidak datang seorang Rasul pun kepada orang-orang 

sebelum mereka, melainkan orang-orang tersebut mengatakan, 

“Ia adalah tukang sihir atau orang gila.” 

 

Maknanya adalah; demikianlah hal tersebut terjadi,
217

 tidak datang 

seorang Rasul pun kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan orang-

orang tersebut mengatakan, “Ia adalah tukang sihir atau orang gila,” maka 

Allah q pun menurunkan siksaan kepada orang-orang tersebut.
218

 

 

Kata-kata itu senantiasa menjadi kebiasaan para pendosa yang 

mendustakan para Rasul. Tidaklah Allah q mengutus seorang Rasul pun, 

melainkan akan dituduh oleh kaumnya sebagai tukang sihir atau orang 

gila.
219

 Di dalam ayat ini terdapat hiburan untuk Rasulullah a. Karena apa 

yang menimpa beliau juga telah menimpa para Rasul yang sebelumnya.
220
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”Apakah mereka saling berpesan dengan (perkataan) tersebut? 

Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.” 

 

Maknanya adalah; apakah mereka selalu berpesan dari satu generasi 

ke generasi berikutnya untuk mengatakan perkataan yang sama kepada para 

Rasul, “Ia adalah tukang sihir atau orang gila?”
221

 Tidak ada pemberian 

pesan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun sebenarnya sikap 

melampaui batas mereka itulah yang mendorong mereka semuanya untuk 

mengatakan perkataan yang sama tersebut.
222

 Hati mereka menyerupai hati 

sebagian yang lainnya dalam kekufuran dan sikap melampaui batas.
223

 

Pertanyaan ini sebagai celaan untuk mereka.
224
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”Maka berpalinglah engkau dari mereka 

dan engkau sama sekali tidak tercela.” 

 

Maknanya adalah; maka berpalinglah engkau –wahai Rasulullah a- 

dari orang-orang yang mendustakanmu,
225

 jangan pedulikan mereka
226

 

hingga datang keputusan Allah q tentang mereka
227

 dan engkau sama sekali 

tidak tercela di sisi Allah q. Karena engkau telah menunaikan kewajiban 

yang diembankan kepadamu untuk menyampaikan risalah.
228
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”(Tetaplah) memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu 

bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” 

 

Maknanya adalah; tetaplah memberi peringatan dengan Al-Qur’an, 

karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang 

beriman.
229

 Yang dapat mengambil manfaat dari suatu peringatan hanyalah 

orang-orang yang beriman.
230

 Adapun orang-orang yang tidak beriman, 

maka peringatan tidak akan bermanfaat bagi mereka.
231

 

 

Intensitas besarnya manfaat yang akan didapatkan oleh seseorang dari 

suatu peringatan dipengaruhi oleh kekuatan imannya. Berkata Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin 5;
232
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”Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ketika keimanan 

seseorang semakin kuat, (maka) manfaat yang akan ia dapatkan dari suatu 

peringatan akan lebih besar dan lebih dahsyat.
233
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”Aku tidak menciptakan jin dan manusia, 

melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” 

 

Maknanya adalah; Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan 

agar mereka beribadah mengesakan-Ku,
234

 bukan karena Aku membutuhkan 

mereka.
235

 Apabila mereka beribadah dengan menyekutukan-Ku, maka 

ibadah mereka tidak akan Aku terima, Aku tidak akan memberikan pahala 

kepada mereka, bahkan mereka akan Aku siksa.
236

 

 

Inilah tujuan Allah q menciptakan jin dan manusia.
237

 Tujuan yang 

dimaksud dalam ayat ini adalah tujuan secara kehendak syar’i (iradah 

syar’iyyah taklifiyyah), bukan tujuan secara kehendak kauni (iradah 

kauniyyah).
238

 Sehingga tujuan dalam ayat ini tidak mengharuskan 

terjadi.
239

 

 

Kehendak (iradah) Allah q terbagi menjadi dua macam, antara lain: 

[1] Kehendak kauni (iradah kauniyyah), yaitu suatu kejadian yang 

dikehendaki oleh Allah q, namun tidak mengharuskan kejadian tersebut 

dicintai oleh Allah q. Inilah yang dimaksud dengan masyi’ah. [2] 

Kehendak syar’i (iradah syar’iyyah), yaitu suatu kehendak yang tidak selalu 

terjadi, namun  kehendak tersebut dicintai oleh Allah q. Semua kehendak 

Allah q –baik kehendak kauni maupun kehendak syar’i- mengikuti hikmah-

Nya.
240
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”Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka 

dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku.” 

 

Maknanya adalah; Aku tidak meminta rizki sedikit pun dari mereka
241

 

dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku, 

karena Aku adalah yang menciptakan mereka dan yang memberi rizki 

mereka.
242

 

 

Allah q tidak membutuhkan para makhluk-Nya. Bahkan sebaliknya 

para makhluk yang membutuhkan Allah q dalam semua keadaan mereka.
243

 

Maha Tinggi Allah q lagi Maha Kaya yang tidak memerlukan kepada siapa 

pun.
244

 

 

 

 �� �< �� �
�E א �$ �#�
א+� ��� א �W �	
$� א �C � .� א�� �' �� ∩∈∇∪  

”Sesungguhnya Allah (q) Dia-lah Maha Pemberi rizki 

yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya Allah q Dia-lah Maha Pemberi rizki 

kepada seluruh makhluk-Nya
245

 yang mempunyai kekuatan lagi sangat 

kokoh, yang tidak terkalahkan dengan sesuatu apapun.
246

 Karena Dia 

memiliki kemampuan dan kekuatan yang sempurna,
247

 kekuatan-Nya tidak 

akan ditimpa kelemahan.
248

 

 

Allah q Ar-Razzaq adalah Dzat yang memiliki rizki yang sangat 

banyak. Tidaklah ada satu makhluk pun yang ada di bumi maupun di langit, 

kecuali Allah q yang menjamin rizkinya.
249

 Berkata Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-‘Utsaimin 5; 
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“Kata “Ar-Razzaq” lebih kuat dari kata “Ar-Raziq.” Karena “Ar-Razzaq” 

merupakan sighah mubalaghah (bentuk penyangatan) yang menunjukkan 

banyaknya rizki dan banyaknya yang diberi rizki.”
250

 

 

Maka hendaknya kesibukan seseorang dalam mencari rizki tidak 

melalaikan kewajiban utamanya, yaitu beribadah kepada Allah q. Dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda, Allah q berfirman; 
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“Wahai anak Adam, luangkanlah (waktumu) untuk beribadah kepada-Ku, 

(niscaya) Aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan dan Aku akan 

metutupi kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukan yang demikian, 

(niscaya) Aku akan memenuhi hatimu dengan kesibukan dan Aku tidak akan 

menutupi kefakiranmu.”
251
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”Untuk orang-orang yang zhalim ada bagian seperti bagian 

teman-teman mereka (dahulu), maka janganlah mereka 

meminta kepada-Ku untuk menyegerakannya.” 

 

Maknanya adalah; untuk orang-orang yang zhalim –karena melakukan 

kekufuran- mereka akan mendapatkan bagian dari siksa
252

 sebagaimana 

bagian siksa yang diterima oleh teman-teman mereka yang kafir,
253

 yang 

telah binasa sebelum mereka
254

 –seperti; kaum ’Ad, kaum Tsamud dan yang 

lainnya,-
255

 maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk 

menyegerakan siksaan.
256

 Karena mereka pasti akan mendapatkan siksaan, 

meskipun datangnya siksaan tersebut tertunda.
257
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”Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir 

pada hari yang diancamkan kepada mereka.” 

 

Maknanya adalah; maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir 

pada hari diancamkan turunnya siksaan kepada mereka, yaitu Hari 

Kiamat.
258

 Saat itu mereka akan disiksa dengan sekeras-kerasnya,
259

 tidak 

ada yang dapat menolong dan menyelamatkan mereka dari siksa Allah q.
260
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Surat Ke-52 : 49 Ayat 
(Makkiyyah, diturunkan sesudah Surat As-Sajdah) 

 

 

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

   

 �$7Z
א �� �� ∩⊇∪  �� 8Xא�< כ� �� �$�Z �� 8� ∩⊄∪  �4
��  �� 8"+ �� �$ �b�@ 8� ∩⊂∪  �d�� �2 �
א ��

 �$ �� �K ���
��$�  ∪⊇∩ �� א �	 �� �
:� א �# ��
א �� �� ∩∈∪  �$ � �� ���
	� א ���2 �
א �� �� ∩∉∪  �. �'

 �Xא �� א��/*  (� �$�
�"�כ�  �� ∩∠∪  8/��א �, �� �� �?�
א  �� ∩∇∪  �$ ���% �H �$�� �� ��
א�0� א �� �$ �� �3 

∩∪  �� ���% א�� �	 �� �D �9א �2 � �
��B* ��  ∪⊂⊆∩ 	� א �$�� " �
 8��t �� �$ ���� כ��"� �� �; �� ∩⊇⊇∪  �� ���
�� א �C ��

 �4
��  �� 8V �$ �N �$�2 �K �; �. ∩⊇⊄∪  �$ 7) �(�� �H �$�� ���@ �P �M א���& I�
 א .� '� }) �c א
@�א��  ∪⊃⊆∩ ,� �� �C

 �4
�<�
��$�  א �"� א %�כ� �P�� ���< ��  ∪⊇⊆∩ .� כ�@� �C *	 �� �����!O  �� �	 �- �2�% �_ ���< �&�! �H�! �. ∩⊇∈∪ 

�� א�  �	 �2 �Aא��א  �C �$�; �AO  �� �	 �2 �-�% �_ ���! �$ �D אO ���< א כ�@� �� �. �� �u א %� � ���& כ��� '� �� �; �) *3

 �$�; �� �K�% �. ∩⊇∉∪  �#�< �� �
.� א �' �� �4
��@�א�8 ��  ��  �M �� �K�& 8� ∩⊇∠∪  �� �P ��אכ� ���� ��0  �� �Cא�%O



  

46

 �� �� � �
א�X א �� �) �� �P7� �� �� �Cא�� �� �� �� �P7� ��$� כ�;�$�  ∪∇⊆∩ �� �� �	 �gא �� א �� �@ �C א ���< �@ א כ� �tא ����

 �$�; �� �K�% �. ∩⊇∪  �� �t >�כ� �� �� 8� �	 �D I�; �) �� �$ �5 �- �$ ���� �� �Cא�@ �M �� �W �� 8a�� �� �) 8� 8� ∩⊄⊃∪ 

 �� ���
א �� �$�@ ��O �� �� �l �� �� �P�<�� �"� �� �� �P �< �K א�2�% �� א �� �� �� �P�<�� �"� �� �� �P�� א�@ �# ���
א.8 !� ��0  �� �Cא�@ �<�
�!

 " �� " �� �� �P�; �� �) �� �� �C �� �w א כ��� ���� 8� �	 ��83 כ�7B א �4 �g �� *� ∩⊄⊇∪  �� �Cא�& �, �( ���! ��

 �� 8a �Pאכ� �5�� " �� 8� ���
 �$ �P�< �b�� א �� �. ∩⊄⊄∪  �$ �) �Wא�@�<�� �� ��א _� .�  �D�G א כ� �P �� �� *$ �R�
  �_ א �� �P

 ���h�G�% *� ∩⊄⊂∪  �$�Z�� �� �
א.*  �� �; �F �� �P �� �; �) �y �� *>�
 �>�
 �� �P�&�G �� כ� �P �$�@ �B�2  ∪⊇⊅∩ .* כ� ���! ��

 �� 8� �K�� I�; �) �� �P �o �K�� ���<0 �$�
 �3 �. ∩⊄∈∪  �$�
א ��O  �4
�� �B �2 &�א כ�@�א �� �'  �C�! �� �# �5 �b ��@�א  �; �� 

∩⊄∉∪  �$ �� ��
א�X א �� א&�א (� �� �� @�א �� �� �; �) � �� א�� ���� �H ∩⊄∠∪  �$ �) �(�& �B �2 �� �� ��&�א כ�@�א  �' �c

 �� �� �	
	7 א �2 �
$� א �C �?�& �' �� ∩⊄∇∪  ���� �	 כ"� ����0  �� 8� �Cכ� ��כ�א�"� �� �d �� �K �@�� �d�&�! �_

 �$�@ � �� 8. ∩⊄∪  �$ �#�� �H�! �$�
 �. �& *	 א(� �g �$�@ �� �
���w א �� �?�� ���� �	�< �. ∩⊂⊃∪  �B��

 �$ �-�� �	�% �4
�"& �l ��"  א  ��כ���  �K �� �� �-�"� �	�< �� �
��  ∪⊆⊃∩ �� �� א �P�� �� �P �� �� ���! �� �C �	 ���G�% �H�!O  �H�!

 �$ �Fא�e *H �$�� �� �C �. ∩⊂⊄∪  �$ �#�� �H�! �$�
 �_ �B�� �?�
 �$ �#�% �. �$�@ �� �>��  �. ∩⊂⊂∪  �%�G �� �; ��א $� 

 �� �( ���� " ��א&�$� [8  .� כ� �' �? �; �Y �� �� א,� �A א �� ∩⊂⊆∪  �$ �#�; �N �H�! �� �C �H�! 
83 �4 �g �	 �� �F ��

��א 



  

47

 �$ �#�
א �=�
�B�� �V _�  ∪∋⊃∩ .� א ��� �Qא א�� �� א�� �� ��
$א א �#�; �N �H�! �$��  �$�@ �� �. ∩⊂∉∪  �H�!

 �u �N �� �C �(�@ �)O �� �	 �Z �� �- ���
�� א �C �H�! כ��"� �� ���U �. ∩⊂∠∪  �� *��; �D �� �P�
 �H�! �$ �K ���< �� �.

 �� �� 7��Zא.8  �; ���� �� �P �K ���< �� �� ���G�� �; �� �? �� �2 8� ∩⊂∇∪  �$�@ �2 �

�כ��� א @�א�� �� �2 �

�?� א �H�! �. 

∩⊂∪  " �� �� �P��א  �	 �M�! �� �P�
�G ���% �H�! �� �� 7� 8H �	 �R �$�; �# �Y �. ∩⊆⊃∪  �w���R�
�� א �C �(�@ �) �H�!

 �$�2�< �� ��כ� �P�� �. ∩⊆⊇∪  �� �	�� �H�! �� �( �� ���
א ��א  �( �� �� .� כ� �	 �� �� כ��5 כ� ���
�� א �C א �� �( �. ∩⊆⊄∪   

כ�$�  �	 �b�� א �� �) � א.� א�� �� �2 �D � 	� א�� �� �F *?�
 �' �� �P�
 �H�! �. ∩⊆⊂∪  �� �. �' �� " ��א  �5 א כ��� �� �	 ��

 �� ��
א���Zא �� 0א �D �3 �$ �# �$�
 �� *Xא �� �D $� א�כ �	 *H ∩⊆⊆∪  �C �� ���� �$�� ���� I�< �� �� �� �P �� א ��$�

 �J ���
��  א �� �$ �# �K �-�� �? �. ∩⊆∈∪  �4
�@ �R�� �_ �H �tא ��  ��$� �� �g �� �C �( �� �� כ� �P �@ �) �� �C �_

 �� �	 �-�@�� �. ∩⊆∉∪  �� ���;�
 �. �' �� �$ ���;�n �� �� א��א ,� �� �� _� א (� �C �	�Y 
�כ��� !�כ� 
�כ� �� �� �.

 �$ ���; �K�� �. ∩⊆∠∪  ���
 �	 �2 �Aא �"�כ� �� �� �( �� ���� �f�"2 �D @�א �� �@�� �)�G &�כ� �� �l ���"�כ�  �� �� כ�

 �� �� �$ �#�% �� �H ∩⊆∇∪  �$ � 7@
��א�� א �, �' �� �? �� �"2 ���� �B ���;
�� א �� �� �H ∩⊆∪ 

 

 

 

 

 

 



  

48

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 

 

”(1) Demi bukit. (2) Demi kitab yang ditulis. (3) Pada lembaran yang 

terbuka. (4) Demi Al-Baitul Makmur. (5) Demi atap yang ditinggikan. (6) 

Dan demi lautan yang dinyalakan. (7) Sesungguhnya siksaan Rabb-mu pasti 

akan terjadi. (8) Tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. (9) Pada 

hari ketika langit bergoncang (dengan) sekeras-kerasnya. (10) Dan gunung-

gunung benar-benar berjalan. (11) Maka kecelakaan yang besarlah di hari 

itu bagi orang-orang yang mendustakan. (12) (Yaitu) orang-orang yang 

bermain-main dalam kebathilan. (13) Pada hari ketika mereka didorong ke 

Neraka Jahannam (dengan) sekuat-kuatnya. (14) (Dikatakan kepada 

mereka), “Inilah Neraka yang dahulu kalian selalu mendustakannya.” (15) 

Maka apakah ini sihir? Ataukah kalian tidak dapat melihat? (16) Masuklah 

kalian ke dalamnya (rasakanlah panas apinya), kalian bersabar atau tidak, 

sama saja bagi kalian. Sesungguhnya kalian hanya diberi balasan atas apa 

yang telah kalian kerjakan. (17) Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa 

berada dalam Surga dan kenikmatan. (18) Mereka bergembira dengan apa 

yang diberikan oleh Rabb mereka kepada mereka dan Rabb mereka 

melindungi mereka dari siksaan Neraka. (19) (Dikatakan kepada mereka), 

“Makan dan minumlah dengan nikmat sebagai balasan dari apa yang telah 

kalian lakukan.” (20) Mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan yang 

tersusun dan Kami nikahkan mereka dengan bidadari yang bermata indah. 

(21) Orang-orang yang beriman dan keturunan mereka yang mengikuti 

mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan keturunan 

mereka. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala  amalan (kebaikan) 

mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang telah diusahakannya. (22) 

Kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah dan daging dari 

segala jenis yang mereka inginkan. (23) Di dalam Surga mereka saling 

mengulurkan gelas yang isinya tidak (menimbulkan) perkataan yang tidak 

bermanfaat dan tidak (menimbulkan) dosa. (24) Berkeliling di sekitar 

mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka 

(adalah) mutiara yang tersimpan. (25) Sebagian mereka menghadap kepada 

sebagian yang lainnya saling bertanya. (26) Mereka berkata, 

”Sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga 

kami, (kami) merasa takut (terhadap siksaan Allah q).” (27) Maka Allah 

(q) memberikan karunia kepada kami dan melindungi kami dari siksaan 

Neraka. (28) Sesungguhnya kami dahulu memohon kepada-Nya. 

Sesungguhnya Dia yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. (29) 

Maka tetaplah memberikan peringatan, karena engkau dengan nikmat 

Rabb-mu bukanlah tukang ramal dan bukan pula orang gila. (30) Bahkan 

mereka mengatakan, “Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-
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tunggu kecelakaan menimpanya.” (31) Katakanlah, “Tunggulah, 

sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama 

kalian.” (32) Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka 

untuk mengucapkan (tuduhan-tuduhan) ini ataukah mereka (adalah) kaum 

yang melampaui batas? (33) Ataukah mereka mengatakan, “Ia (Rasulullah 

a) yang membuat-buatnya.” Sebenarnya merekalah yang tidak beriman. 

(34) Maka hendaklah mereka mendatangkan perkataan yang semisal 

dengan Al-Qur’an, jika mereka (adalah) orang-orang yang benar. (35) 

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang 

menciptakan (diri mereka sendiri)? (36) Ataukah mereka telah menciptakan 

langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini. (37) Ataukah di sisi 

mereka ada perbendaharaan Rabb-mu ataukah mereka yang berkuasa? 

(38) Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan 

(perkara yang ghaib)? Maka hendaknya orang yang mendengarkan di 

antara mereka tersebut datang dengan (membawa) keterangan yang nyata. 

(39) Ataukah (pantas) untuk Dia anak-anak perempuan sedangkan untuk 

kalian anak-anak laki-laki? (40) Ataukah engkau meminta upah kepada 

mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? (41) Ataukah ada di sisi 

mereka (pengetahuan tentang perkara) ghaib lalu mereka menuliskannya? 

(42) Ataukah mereka ingin melakukan tipu daya? Maka orang-orang kafir, 

justru merekalah yang terkena tipu daya. (43) Ataukah mereka mempunyai 

sesembahan selain Allah (q)? Maha Suci Allah (q) dari apa yang mereka 

persekutukan. (44) Jika mereka melihat sebagian dari langit jatuh 

(menimpa mereka), mereka akan mengatakan, “(Itu hanyalah) awan yang 

bertumpuk-tumpuk.” (45) Maka biarkanlah mereka hingga mereka 

menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka, yang pada hari itu mereka 

akan dibinasakan. (46) (Yaitu) hari (ketika) tipu daya mereka tidak berguna 

sedikit pun bagi mereka dan mereka tidak akan ditolong. (47) 

Sesungguhnya bagi orang-orang yang zhalim ada siksaan selain dari itu. 

Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. (48) Bersabarlah terhadap 

ketetapan Rabb-mu, karena sesungguhnya engkau berada dalam 

(pengawasan) mata Kami. Bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu ketika 

engkau bangun. (49) Bertasbihlah pula kepada-Nya di sebagian malam dan 

di waktu terbenamnya bintang-bintang.”
261
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TAFSIR SURAT ATH-THUR 
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”Demi bukit.” 

 

Maknanya adalah; demi bukit Sinai, yaitu gunung yang di atasnya 

Allah q pernah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa j. Allah q 

bersumpah dengan bukit Sinai untuk memuliakan bukit tersebut.
262

 Karena 

bukit tersebut memiliki kemuliaan dan keutamaan melebihi bukit-bukit yang 

lainnya, selain bukit hira’.
263
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”Demi kitab yang ditulis.” 

 

Maknanya adalah; demi kitab Al-Qur’anul Karim yang ditulis.
264

 

 

Penyebutan bukit Sinai yang menjadi tempat Allah q menyampaikan 

wahyu kepada Nabi Musa j, yang merupakan ajaran paling mulia di Bani 

Israil. Sedangkan penyebutan Al-Qur’an yang Allah q wahyukan kepada 

Rasulullah Muhammad a, merupakan ajaran paling mulia yang diturunkan 

kepada anak keturunan Nabi Ismail j.
265
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”Pada lembaran yang terbuka.” 

 

Maknanya adalah; pada lembaran yang terbuka atau pada kulit yang 

tipis. Allah q bersumpah dengan Al-Qur’an untuk menunjukkan 

kesuciannya di sisi Allah q.
266
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“Demi Al-Baitul Makmur.” 

  

Maknanya adalah; demi Al-Baitul Makmur yang berada di langit 

ketujuh yang dimakmurkan oleh para Malaikat.
267

 

 

Allah q bersumpah dengan Al-Baitul Makmur yang layak untuk 

dimuliakan.
268

 Al-Baitul Makmur setiap hari dipenuhi oleh para Malaikat 

yang memakmurkannya dengan ibadah.
269

 Sebagaimana diriwayatkan dari 

Anas bin Malik y, dari Nabi a, beliau bersabda; 
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“Al-Baitul Makmur (berada) di langit yang ketujuh. Setiap hari masuk di 

dalamnya 70.000 Malaikat. (Jika mereka keluar), maka tidak akan kembali 

ke dalamnya hingga datangnya Hari Kiamat.”
270
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”Demi atap yang ditinggikan.” 

 

Maknanya adalah; demi langit dunia,
271

 yang merupakan atap bagi 

bumi.
272

 Allah q menyebut langit sebagai atap, karena langit menutupi 

seluruh bumi dari segala penjurunya.
273
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”Dan demi lautan yang dinyalakan.” 

 

Maknanya adalah; dan demi lautan yang dinyalakan dengan api pada 

Hari Kiamat, sehingga lautan berubah menjadi api yang menyala-nyala.
274

 

 

Adapun objek dari sumpah-sumpah tersebut adalah:
275
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”Sesungguhnya siksaan Rabb-mu pasti akan terjadi.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya siksaan Rabb-mu –wahai Rasulullah 

a- untuk orang orang-orang kafir pasti akan terjadi.
276

 

 

Kalimat ini dikuatkan dengan tiga ta’kid, yaitu dengan; 5 kali sumpah, 

kata “inna” dan huruf lam. Sehingga siksaan yang Allah q janjikan 

tersebut pasti akan terjadi. Kalimat ini merupakan kalimat yang agung dan 

membekas.
277

 Dahulu ‘Umar y setelah membaca ayat ini beliau jatuh sakit 

selama dua puluh hari.
278
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”Tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya.” 

 

Maknanya adalah; tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya 

ketika siksaan tersebut datang.
279
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Siksaan Allah q pasti akan menimpa orang-orang kafir. Adapun 

ancaman siksaan bagi para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang 

beriman, maka pada asalnya siksaan tersebut akan terjadi. Namun siksaan 

tersebut dapat terangkat dengan beberapa sebab, di antaranya karena 

adanya; syafa’at, amalan shalih yang menutupi amalan keburukan dan lain 

sebagainya.
280
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”Pada hari ketika langit bergoncang (dengan) sekeras-kerasnya.” 

 

Maknanya adalah; pada hari ketika langit bergoncang dengan sekeras-

kerasnya dan terbelah
281

 pada Hari Kiamat.
282
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”Dan gunung-gunung benar-benar berjalan.” 

 

Maknanya adalah; dan gunung-gunung tercabut dari tempatnya dan 

benar-benar berjalan seperti awan,
283

 karena gunung-gunung tersebut akan 

menjadi debu yang berterbangan.
284
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”Maka kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang 

yang mendustakan.” 

 

Maknanya adalah; maka kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-

orang yang mendustakan ancaman siksa Allah q terhadap orang-orang 

kafir.
285
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”(Yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebathilan.” 

 

Maknanya adalah; yaitu orang-orang yang ketika di dunia tenggelam 

dalam kebathilan dan menjadikan agama sebagai bahan celaan dan 

permainan.
286
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”Pada hari ketika mereka didorong ke Neraka Jahannam 

(dengan) sekuat-kuatnya.” 

 

Maknanya adalah; pada hari ketika orang-orang yang mendustakan 

tersebut
287

 didorong secara kasar ke Neraka Jahannam dengan sekuat-

kuatnya,
288

 sehingga mereka berjatuhan ke dalam Neraka.
289
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”(Dikatakan kepada mereka), “Inilah Neraka yang dahulu 

kalian selalu mendustakannya.” 

 

Maknanya adalah; dikatakan oleh Malaikat Zabaniyah kepada mereka 

sebagai celaan,
290

 “Inilah Neraka yang dahulu ketika di dunia kalian selalu 

mendustakannya.”
291

 Dahulu ketika di dunia mereka mengatakan, “Tidak 

ada kebangkitan, tidak ada pembalasan, tidak ada siksaan dan tidak ada 

Neraka.”
292
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”Maka apakah ini sihir? Ataukah kalian tidak dapat melihat?” 

 

Maknanya adalah; maka apakah siksaan yang kalian lihat ini adalah 

sihir? Ataukah kalian tidak dapat melihat?
293

 Dahulu ketika di dunia kalian 

mengatakan bahwa, ”Sesungguhnya yang dibawa oleh para Rasul adalah 

sihir.” Bahkan kalian menyifati Rasulullah a sebagai tukang sihir.
294
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”Masuklah kalian ke dalamnya (rasakanlah panas apinya), kalian bersabar 

atau tidak, sama saja bagi kalian. Sesungguhnya kalian hanya 

diberi balasan atas apa yang telah kalian kerjakan.” 

 

Maknanya adalah; masuklah kalian ke dalamnya rasakanlah panas 

apinya, kalian bersabar atau tidak, sama saja bagi kalian. Karena siksaan 

tersebut tidak akan diringankan untuk kalian. Sesungguhnya kalian hanya 

diberi balasan atas apa yang telah kalian kerjakan ketika di dunia,
295

 berupa 

pendustaan dan kekufuran.
296
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”Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam Surga 

dan kenikmatan.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa kepada 

Rabb mereka dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari 

Rabb mereka,
297

 mereka berada dalam Surga dan kenikmatan abadi
298

 yang 
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meliputi hati, ruh dan badan mereka.
299

 Hal ini berbeda dengan kondisi 

orang-orang yang berada dalam siksaan di Neraka.
300
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”Mereka bergembira dengan apa yang diberikan oleh Rabb mereka kepada 

mereka dan Rabb mereka melindungi mereka dari siksaan Neraka.” 

 

Maknanya adalah; mereka takjub dan bergembira dengan kenikmatan 

yang diberikan oleh Rabb mereka kepada mereka,
301

 berupa; makanan, 

minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan serta kenikmatan yang lainnya 

dan Rabb mereka menyelamatkan mereka dari siksaan Neraka.
302

 

 

Mereka diberikan sesuatu yang mereka senangi dan mereka 

diselamatkan dari sesuatu yang mereka takuti, karena mereka dahulu 

melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah q dan mereka menjauhi sesuatu 

yang dapat mendatangkan murka Allah q.
303
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”(Dikatakan kepada mereka), “Makan dan minumlah dengan nikmat 

sebagai balasan dari apa yang telah kalian lakukan.” 

 

Maknanya adalah; dikatakan kepada mereka,
304

 “Makan dan 

minumlah kalian dengan nikmat sebagai balasan dari amalan shalih yang 

telah kalian lakukan dahulu ketika di dunia.”
305

 Perintah dalam ayat ini 

bukanlah suatu pembebanan, namun untuk pemuliaan.
306
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”Mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun 

dan Kami nikahkan mereka dengan bidadari yang bermata indah.” 

 

Maknanya adalah; mereka duduk bersandar di atas ranjang-ranjang 

yang tersusun rapi saling berdampingan dan Kami nikahkan mereka dengan 

bidadari bermata indah
307

 yang sangat cantik dan berakhlak mulia.
308
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”Orang-orang yang beriman dan keturunan mereka yang mengikuti mereka 

dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka. 

Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala  amalan (kebaikan) mereka. 

Setiap orang terikat dengan apa yang telah diusahakannya.” 

 

Maknanya adalah; orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka 

yang masih kecil yang mengikuti mereka dalam keimanan,
309

 lalu anak-anak 

kecil tersebut meninggal dunia dalam keadaan beriman.
310

 Kami 

pertemukan mereka dengan anak-anak mereka tersebut dalam satu tingkatan 

mereka di Surga, meskipun amalan anak-anak mereka tidak mencapai 

amalan mereka agar mereka berbahagia karena berkumpul bersama anak-

anak mereka.
311

 Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amalan kebaikan 

mereka, bahkan Kami memberikannya secara sempurna. Setiap orang terikat 

dengan apa yang telah diusahakannya, mereka akan diberikan balasan sesuai 

dengan amalan perbuatannya
312

 dan seseorang tidak memikul dosa orang 

lain.
313
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Yang dimaksud dengan “dzurriyyah” (keturunan) dalam ayat ini 

adalah anak-anak yang masih kecil. Adapun anak-anak yang sudah besar 

(baligh) –apalagi yang sudah menikah,- maka mereka telah membawa diri 

mereka sendiri pada suatu tingkatan di Surga, tidak mengikuti tingkatan 

orang tua mereka. Karena anak-anak tersebut juga memiliki anak-anak kecil 

yang tinggal bersama mereka dalam satu tingkatan di Surga.
314

 

 

Seandainya yang dimaksud dengan “dzurriyyah” (keturunan) dalam 

ayat ini adalah termasuk anak-anak yang sudah besar (baligh), maka semua 

anak para Sahabat dan anak para Tabi’in yang sudah baligh akan berada 

pada tingkatannya yang sama dengan orang tua mereka, demikian 

seterusnya hingga Hari Kiamat. Sehingga orang-orang yang datang 

kemudian akan sama tingkatannya di Surga dengan orang-orang yang 

terdahulu.
315

 

 

Disebutkan di akhir ayat di atas, “Setiap orang terikat dengan apa 

yang telah diusahakannya.” Potongan ayat ini menjelaskan bahwa 

penduduk Neraka tidak dipertemukan dengan keturunan mereka dalam satu 

tingkatan yang sama. Karena hukum antara Surga dengan Neraka tidak 

sama. Neraka merupakan tempat keadilan dan di antara keadilan Allah q 

adalah tidak menyiksa seorang pun, melainkan karena dosa yang telah 

dilakukannya.
316

 

 

Tingkatan orang tua di Surga dapat terangkat melalui doa anaknya.
317

 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 
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“Sesungguhnya seorang laki-laki ditinggikan derajatnya di Surga. Lalu 

laki-laki tersebut berkata, “Darimana ini?” Dikatakan (kepadanya), 

“(Dari) istighfar (permohonan ampun) anakmu untukmu.”
318
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”Kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah dan daging 

dari segala jenis yang mereka inginkan.” 

 

Maknanya adalah; Kami berikan kepada mereka tambahan 

kenikmatan berupa berbagai macam buah,
319

 seperti; anggur, delima, jeruk 

serta berbagai buah-buahan lezat yang lainnya dan daging dari segala jenis 

yang mereka inginkan, baik berupa daging burung maupun daging yang 

lainnya.
320
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”Di dalam Surga mereka saling mengulurkan gelas yang isinya 

tidak (menimbulkan) perkataan yang tidak bermanfaat 

dan tidak (menimbulkan) dosa.” 

 

Maknanya adalah; di dalam Surga mereka saling mengulurkan gelas 

yang isinya khamer Surga,
321

 yang tidak menimbulkan perkataan kotor yang 

tidak bermanfaat dan tidak menimbulkan dosa bagi peminumnya serta tidak 

pula menjadikan peminumnya melakukan perbuatan dosa.
322

 Khamer di 

Surga tidak menyebabkan kepala pusing, perut mual dan tidak menutupi 

akal.
323

 Hal ini berbeda dengan khamer di dunia
324

 yang memabukkan.
325
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”Berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, 

seakan-akan mereka (adalah) mutiara yang tersimpan.” 

 

Maknanya adalah; berkeliling di sekitar mereka para pelayan muda 

untuk melayani mereka,
326

 seakan-akan para pelayan tersebut adalah 

mutiara yang tersimpan karena keistimewaan mereka dalam sisi keindahan, 

kewibawaan, kebersihan dan kerapian.
327

 Sesuatu yang istimewa adalah 

sesuatu yang tersimpan dengan baik.
328
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”Sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lainnya 

saling bertanya.” 

 

Maknanya adalah; sebagian penghuni Surga menghadap kepada 

sebagian yang lainnya saling berbincang dan saling bertanya
329

 –ketika 

mereka berada di Surga-
330

 tentang sebab-sebab mereka mendapatkan 

kenikmatan di akhirat.
331

 Mereka berbincang dengan adab yang santun; 

saling berhadapan, tidak memalingkan muka dan tidak pula saling 

membelakangi.
332
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”Mereka berkata, ”Sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada 

di tengah-tengah keluarga kami, (kami) merasa takut 

(terhadap siksaan Allah q).” 

 

Maknanya adalah; mereka berkata, ”Sesungguhnya kami dahulu 

ketika di dunia sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, kami 

merasa takut terhadap siksaan Allah q pada Kiamat.
333

 Sehingga kami 

meninggalkan berbagai macam dosa, karena adanya perasaan takut 

tersebut.”
334
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”Maka Allah (q) memberikan karunia kepada kami 

dan melindungi kami dari siksaan Neraka.” 

 

Maknanya adalah; maka Allah q memberikan karunia kepada kami 

dengan memasukkan kami ke dalam Surga
335

 dan melindungi kami dari 

siksaan Neraka yang sangat panas.
336

 

 

Di dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwa perasaan takut terhadap 

siksaan Allah q –ketika di dunia- merupakan sebab keselamatan di 

akhirat.
337
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”Sesungguhnya kami dahulu memohon kepada-Nya. Sesungguhnya Dia 

yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia 

menyembah dan memohon kepada Allah q
338

 agar menyelamatkan kami 

dari Neraka dan memasukkan kami ke dalam Surga. Sesungguhnya Dia 

yang melimpahkan kebaikan kapada para wali-Nya lagi Maha Penyayang 

kepada orang-orang yang beriman.
339
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”Maka tetaplah memberikan peringatan, karena engkau dengan nikmat 

Rabb-mu bukanlah tukang ramal dan bukan pula orang gila.” 

 

Maknanya adalah; maka tetaplah memberikan peringatan
340

 dengan 

Al-Qur’an –wahai Rasulullah a,-
341

 karena engkau dengan nikmat Rabb-

mu berupa; akal yang cerdas, akhlak yang sempurna, perbuatan yang mulia 

dan kenabian yang luhur
342

 bukanlah tukang ramal yang memberitahukan 

perkara ghaib tanpa ilmu dan bukan pula orang gila yang tidak mengerti 

perkataan yang sedang diucapkan.
343
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”Bahkan mereka mengatakan, “Dia adalah seorang penyair 

yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.” 

 

Maknanya adalah; bahkan mereka mengatakan, “Dia adalah seorang 

penyair yang kami tunggu-tunggu kematiannya, agar kami dapat beristirahat 

dari memikirkannya.”
344
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”Katakanlah, “Tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk 

orang-orang yang menunggu bersama kalian.” 

 

Maknanya adalah; katakanlah kepada mereka –wahai Rasulullah a,- 

“Tunggulah kematianku, sesungguhnya aku pun juga menunggu datangnya 

siksaan untuk kalian, karena pendustaan kalian terhadapku.”
345
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”Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka 

untuk mengucapkan (tuduhan-tuduhan) ini ataukah 

mereka (adalah) kaum yang melampaui batas?” 

 

Maknanya adalah; apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran 

mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka adalah 

kaum yang melampaui batas? Bahkan mereka adalah kaum yang melampaui 

batas.
346

 Sifat melampaui batas mereka itulah yang telah mendorong mereka 

mengucapkan tuduhan-tuduhan tersebut.
347

 Mereka telah dikuasai dengan 

kesombongan, sehingga mereka mengingkari dan mendustakan.
348
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”Ataukah mereka mengatakan, “Ia (Rasulullah a) yang 

membuat-buatnya.” Sebenarnya merekalah yang tidak beriman.” 

 

Maknanya adalah; ataukah mereka mengatakan, “Ia (Rasulullah a) 

yang membuat-buat Al-Qur’an dari dirinya sendiri.” Padahal Rasulullah a 

tidak pernah membuat-buat Al-Qur’an. Sebenarnya merekalah yang tidak 

beriman, karena kesombongan mereka.
349

 Seandainya mereka beriman, 

niscaya mereka tidak akan mengatakan yang demikian.
350

 Perkataan tersebut 

berasal dari kekufuran dan pendustaan mereka.
351
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”Maka hendaklah mereka mendatangkan perkataan yang semisal 

dengan Al-Qur’an, jika mereka (adalah) orang-orang yang benar.” 

 

Maknanya adalah; maka hendaklah mereka mendatangkan perkataan 

yang semisal dengan Al-Qur’an, jika tuduhan mereka adalah benar, bahwa 

Rasulullah a yang membuat-buat Al-Qur’an.
352

  

 

Sedandainya mereka mengumpulkan seluruh manusia dan jin untuk 

membuat yang semisal dengan Al-Qur’an, niscaya mereka tidak akan 

mampu.
353

 Mereka tidak akan mampu membuat sepuluh surat yang semisal 

dengan Al-Qur’an, bahkan mereka tidak akan mampu membuat satu surat 

yang semisal dengan Al-Qur’an.
354

 Ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an 

bukanlah perkataan manusia, namun Al-Qur’an adalah Kalamullah (firman 

Allah) r.
355
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”Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka 

yang menciptakan (diri mereka sendiri)?” 

 

Maknanya adalah; apakah mereka diciptakan tanpa adanya pencipta 

ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
356

 Kedua-duanya 

adalah sesuatu yang mustahil.
357

 Tidak mungkin mereka tercipta tanpa 

adanya pencipta dan tidak mungkin pula mereka menciptakan diri mereka 

sendiri.
358

 Oleh karena itu, pasti ada pencipta yang mampu untuk 

menciptakan mereka, yaitu Allah q.
359
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”Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? 

Sebenarnya mereka tidak meyakini.” 

 

Maknanya adalah; ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi 

dengan penciptaan yang indah ini?
360

 Jawabannya, tidak. Kerena manusia 

yang tidak mampu menciptakan lalat atau makhluk lain yang lebih kecil dari 

lalat, tentu tidak akan mampu untuk menciptakan langit dan bumi beserta 

isinya.
361

 Tidak ada yang mampu untuk menciptakan langit dan bumi, 

kecuali hanya Allah q.
362

 Sebenarnya mereka tidak meyakini bahwa Allah 

q yang telah menciptakan mereka.
363

 Ketidakyakinan mereka itulah yang 

menyebabkan mereka tetap berada dalam kekufuran.
364
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”Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabb-mu 

ataukah mereka yang berkuasa?” 

 

Maknanya adalah; ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan rizki 

Rabb-mu yang dapat mereka berikan hanya untuk orang-orang yang mereka 

kehendaki
365

 ataukah mereka yang berkuasa sehingga mereka dapat berbuat 

apa saja yang mereka kehendaki?
366

 Mereka tidak seperti itu, bahkan 

mereka adalah orang-orang lemah yang fakir.
367

 Adapun yang memiliki 

rizki, yang mampu memberikan rizki dan yang mampu menahan rizki 

hanyalah Allah q.
368

 Dia-lah Maha Raja dan Maha Kuasa untuk berbuat apa 

saja yang dikehendaki-Nya.
369

 

 

Setelah perang Badar Jubair bin Muth’im y pernah mendatangi Nabi 

a untuk menebus tawanan perang Badar, saat itu ia masih dalam keadaan 

musyrik. Lalu ia mendengarkan ayat-ayat ini dan inilah yang menjadi salah 

satu pendorongnya untuk masuk Islam setelah kejadian tersebut.
370

 

Sebagaimana diriwayatkan dari Jubair bin Muth’im y, ia berkata; 
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“Aku mendengar Nabi a membaca (Surat) Ath-Thur di (Shalat) Maghrib. 

Ketika sampai pada ayat, “Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun 

ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)? Ataukah mereka 

telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini. 

Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabb-mu ataukah mereka yang 
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berkuasa?”
371

 Hatiku hampir melayang, (karena takjub dengan ayat-ayat 

tersebut).”
372
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”Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan 

(perkara yang ghaib)? Maka hendaknya orang yang mendengarkan 

di antara mereka tersebut datang dengan (membawa) 

keterangan yang nyata.” 

 

Maknanya adalah; ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk 

mendengarkan pembicaraan Malaikat tentang perkara yang ghaib?
373

 Maka 

hendaknya orang yang mendengarkan di antara mereka tersebut datang 

dengan membawa keterangan yang nyata untuk membuktikan bahwa 

pengkuannya adalah benar.
374

 Mereka tidak akan dapat melakukan hal 

tersebut.
375
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”Ataukah (pantas) untuk Dia anak-anak perempuan 

sedangkan untuk kalian anak-anak laki-laki?” 

 

Maknanya adalah; ataukah pantas untuk Allah q anak-anak 

perempuan yang kalian sendiri membencinya sedangkan untuk kalian anak-

anak laki-laki yang kalian senangi?
376

 Kalian telah menerjang dua larangan, 

yaitu; menyatakan bahwa Allah q memiliki anak dan kalian memberikan 

pilihan yang terburuk dari dua alternatif.
377
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Mereka mengatakan –dengan dusta- bahwa para Malaikat adalah 

anak-anak perempuan Allah q. Sedangkan mereka sendiri jika diberi kabar 

dengan kelahiran anak perempuan, maka wajah mereka berubah menjadi 

hitam karena sangat marah.
378

 Maha Tinggi Allah q dari apa yang mereka 

persangkakan tersebut.
379
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”Ataukah engkau meminta upah kepada mereka 

sehingga mereka dibebani dengan hutang?” 

 

Maknanya adalah; ataukah engkau –wahai Rasulullah a- meminta 

upah kepada mereka atas penyampaian risalahmu kepada mereka yang 

menjadikan mereka dibebani dengan hutang, sehingga mereka tidak mau 

beriman kepadamu?
380

 Engkau tidaklah meminta upah sedikit pun dari 

mereka atas penyampaian risalahmu.
381

 Bahkan justru engkau yang banyak 

berkorban harta untuk mereka, agar mereka bersedia menerima risalahmu.
382
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”Ataukah ada di sisi mereka (pengetahuan tentang perkara) ghaib 

lalu mereka menuliskannya?” 

 

Maknanya adalah; ataukah ada di sisi mereka pengetahuan tentang 

perkara ghaib yang terdapat di Lauhul Mahfuzh lalu mereka menuliskan apa 

yang ada di dalamnya dan memberitahukannya kepada manusia?
383

 Mereka 

tidak memiliki pengetahuan tentang perkara yang ghaib. Bahkan Rasulullah 

a pun tidak mengetahui perkara yang ghaib.
384

 Karena tidak ada yang 

mengetahui perkara yang ghaib di langit dan di bumi, kecuali hanya Allah 

q.
385
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”Ataukah mereka ingin melakukan tipu daya? Maka orang-orang kafir, 

justru merekalah yang terkena tipu daya.” 

 

Maknanya adalah; ataukah mereka ingin melakukan tipu daya untuk 

Rasulullah a dan orang-orang yang beriman? Maka justru tipu daya orang-

orang kafir tersebut berbalik menimpa mereka sendiri,
386

 merekalah yang 

akan kalah dan binasa.
387

 Allah q akan selalu menolong Rasul-Nya dan 

memuliakan agama-Nya.
388
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”Ataukah mereka mempunyai sesembahan selain Allah (q)? 

Maha Suci Allah (q) dari apa yang mereka persekutukan.” 

 

Maknanya adalah; ataukah mereka mempunyai sesembahan selain 

Allah q? Padahal tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain 

Allah q.
389

 Maha Suci Allah q dari apa yang mereka persekutukan. Allah 

q tidak memiliki sekutu dalam kerajaan, keesaan dan ibadah.
390
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”Jika mereka melihat sebagian dari langit jatuh (menimpa mereka), mereka 

akan mengatakan, “(Itu hanyalah) awan yang bertumpuk-tumpuk.” 

 

Maknanya adalah; jika mereka melihat pecahan langit jatuh menimpa 

mereka sebagai siksaan,
391

 niscaya mereka tidak akan berhenti dari 

kekufuran.
392

 Mereka akan mengatakan, “Itu hanyalah gumpalan awan 

seperti biasanya.”
393

 Mereka tetap tidak akan beriman.
394
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”Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan 

kepada) mereka, yang pada hari itu mereka akan dibinasakan.” 

 

Maknanya adalah; maka biarkanlah mereka –wahai Rasulullah a-
395

 

dalam pembangkangan dan kekufuran mereka
396

 hingga mereka menemui 

hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka akan 

dibinasakan, yaitu pada hari kematian mereka.
397
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”(Yaitu) hari (ketika) tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun 

bagi mereka dan mereka tidak akan ditolong.” 

 

Maknanya adalah; yaitu hari ketika tipu daya mereka tidak berguna 

sedikit pun bagi mereka untuk menolak siksaan Allah q dan mereka tidak 

akan ditolong ketika mendapatkan siksaan tersebut.
398
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”Sesungguhnya bagi orang-orang yang zhalim ada siksaan selain dari itu. 

Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.” 

 

Maknanya adalah; sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir ada 

siksaan selain siksaan ketika kematian mereka, berupa; bencana kekeringan, 

paceklik, rasa takut, peperangan dan bencana-bencana lain sebelum 

kematian mereka.
399

 Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya bahwa 

siksaan tersebut akan menimpa mereka,
400

 sehingga mereka tetap bertahan 

dalam kekufuran.
401
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”Bersabarlah terhadap ketetapan Rabb-mu, karena sesungguhnya 

engkau berada dalam (pengawasan) mata Kami. Bertasbihlah 

dengan memuji Rabb-mu ketika engkau bangun.” 

 

Maknanya adalah; bersabarlah –wahai Rasulullah a- terhadap 

ketetapan Rabb-mu
402

 atas gangguan dari kaummu.
403

 Janganlah engkau 

takut dan janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya engkau berada 

dalam pengawasan dan penjagaan Kami. Bertasbihlah dengan memuji 

Rabb-mu ketika engkau bangun dari tidur dan ketika engkau akan bangun 

meninggalkan majelismu.
404
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Ayat ini menunjukkan disyari’atkannya seorang muslim membaca 

tasbih ketika bangun dari tidur.
405

 Diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Shamit 

y, dari Rasulullah a, beliau bersabda; 
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“Barangsiapa yang bangun di malam hari, lalu ia mengucapkan, “Tidak 

ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain hanya Allah dan 

tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya pujian dan Dia 

Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, Allah 

Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan (pertolongan) 

Allah.” Kemudian ia mengucapkan, “Wahai Rabb-ku, ampunilah aku” –

atau kemudian ia berdoa,- niscaya akan dikabulkan. Jika ia bangkit 

berwudhu lalu melakukan shalat, maka shalatnya (akan) diterima.”
406

 

 

Adapun doa ketika bangun tidur adalah sebagaimana diriwayatkan 

dari Hudzaifah y, ia berkata; 
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“Ketika (Nabi a) bangun dari tidurnya beliau berdoa, “Segala puji bagi 

Allah Yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepada-

Nya (kami) dibangkitan.”
407
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Demikian pula ketika seorang muslim akan bangun meninggalkan 

majelisnya, hendaknya ia menutup majelisnya dengan doa kaffaratul 

majelis.
408

 Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 
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“Barangsiapa yang duduk di suatu majelis, lalu banyak kegaduhan di 

dalamnya. Kemudian ia membaca (doa) sebelum ia bengun (meninggalkan) 

majelis tersebut, “Maha Suci Engkau, ya Allah dengan memuji-Mu. Aku 

bersaksi bahwa tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain 

Engkau, aku memohon ampunan kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-

Mu.” Melainkan (akan) diampuni apa yang terjadi di dalam majelis 

tersebut.”
409
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”Bertasbihlah pula kepada-Nya di sebagian malam 

dan di waktu terbenamnya bintang-bintang.” 

 

Maknanya adalah; bertasbihlah pula kepada-Nya di sebagian malam 

dengan melakukan Shalat Maghrib, Shalat Isya’ serta Shalat Tahajjud dan di 

waktu terbenamnya bintang-bintang, yaitu setelah terbit fajar dengan 

melakukan Shalat Shubuh.
410
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Shahihul Jami’ : 6192. 
410

 Aisarut Tafasir, 1833. 
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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-Jakni 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: Shahihul Bukhari, Muhammad bin Isma’il Al-

Bukhari. 

6. Al-Jami’ush Shahih: Sunanut Tirmidzi, Abu ’Isa Muhammad bin ’Isa 

bin Saurah At-Tirmidzi. 

7. Al-Mukhtashar fi Tafsir Qur’anil Karim, Jama’ah min ’Ulama’it 

Tafsir. 

8. Al-Qawa’idul Hisan Al-Muta’allaqah bi Tafsiril Qur’an, 

‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. 

9. ’Aqidah Ahlis Sunnah wal Jama’ah, Muhammad bin Shalih Al-

’Utsaimin. 

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

11. At-Tafsirul Qayyim lil Imam Ibnil Qayyim, Muhammad Uwais An-

Nadwi. 

12. Husnul Uswah bima Tsabat Minallah wa Rasulih fin Niswah, 

Muhammad Shiddiq Hasan Khan. 

13. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 

14. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu ’Abdillah Muhammad bin ’Abdillah 

Al-Hakim An-Naisaburi. 

15. Qashashul Anbiya’, ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. 
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16. Shahih Ibni Hibban, Ibnu Hibban. 

17. Shahih Ibni Majah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

18. Shahih Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-

Naisaburi. 

19. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

20. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani. 

21. Sunan An-Nasa’i: Al-Mujtaba, Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib 

An-Nasa’i. 

22. Sunan Ibni Majah, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah 

Al-Qazwini. 

23. Syarh Tsalatsatil Ushul, Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin. 

24. Tafsir Ibni ‘Abbas: Al-Musamma Shahifah ’Ali bin Abi Thalhah ‘an 

Ibni ‘Abbas fi Tafsiril Qur’anil Karim, Rasyid ‘Abdul Mun’in Ar-

Rajal. 

25. Tafsir Ibni Mas’ud: Jam’u wa Tahqiq wa Dirasah, Muhammad 

Ahmad Isawi. 

26. Tafsirul Baghawi: Ma’alimut Tanzil, Abu Muhammad Husain bin 

Mas’ud Al-Baghawi. 

27. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 

Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi. 

28. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ Isma’il bin ‘Amr bin Katsir Ad-

Dimasyqi. 

29. Tafsirul Qur’anil Karim, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

30. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ‘Abdurrahman 

bin Nashir As-Sa’di. 

31. Zadul Masir fi ‘Ilmit Tafsir, Abul Faraj Jamaluddin ‘Abdurrahman bin 

‘Ali bin Muhammad Al-Jauzi Al-Qurasyi Al-Baghdadi.  

32. Zubdatut Tafsir min Fat-hil Qadir, Muhammad Sulaiman ‘Abdullah 

Al-Asyqar. 
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