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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
KATA SAMBUTAN 

 
Bismillahirrahmanirrahim, 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, saya menyambut 
baik penyempurnaan dan penerbitan Al-Qur’an dan Tafsirnya yang disusun 
oleh para pakar dan ulama Indonesia secara bersama-sama di bawah 
koordinasi Departemen Agama Republik Indonesia. Penyempurnaan dan 
penerbitan Al-Quran dan Tafsirnya ini merupakan bagian dari upaya kita 
untuk meningkatakn iman, ilmu, dan amal saleh kaum muslimin di tanah air. 
 Bagi kaum muslimin, Al-Qur’an adalah petunjuk (hudan) untuk 
menuntun umat manusia menuju ke jalan yang benar. Al-Qur’an juga 
berfungsi sebagai pemberi penjelasan (tibyan) terhadap segala sesuatu; dan 
pembeda (furqan) antara kebenaran dan kebatilan. Keindahan bahasa, 
kedalaman makna, keluhuran nilai, dan keragaman tema di dalam Al-
Qur’an, membuat pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Qur’an tidak 
akan pernah kering untuk terus diperdalam, dikaji, diteliti, dan dimaknai 
dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, upaya menghadirkan pesan-pesan 
Al-Qur’an merupakan proses yang tidak pernah berakhir selama manusia 
hidup di muka bumi ini. 
 Saya dan segenap kaum muslimin di Indonesia, tentu sangat bangga 
karena para ulama kita telah mampu melahirkan Tafsir al-Qur’an dalam 
bahasa Indonesia yang sangat lengkap dan monumental. Para ulama 
terkemuka, seperti Prof. Dr. Mahmud Yunus, Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddiqy, 
Prof. Dr. Hamka, dan Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, misalnya, telah 
memberikan kontribusi pemikiran yang sangat besar dalam menghadirkan 
pesan-pesan Al-Qur’an, baik dlam bentuk terjemahan maupun tafsir. 
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 Karya besar para ulama kita itu patut kita hargai dan kita hormati 
sebagai mahakarya bagi pencerdasan spiritual umat, bangsa, dan negara. 
Melalui penerbitan Al-Qur’an dan Tafsirnya ini, tidak hanya menambah 
khazanah intelektual umat Islam di Indonesia, tetapi juga menambah 
kekayaan khazanah intelektual dunia di bidang tafsir Al-Qur’an dalam 
berbagai bahasa, selain bahasa Arab. 
 Kita juga bersyukur, bahwa pembangunan keagamaan di tanah air 
kita semakin meningkat. Pembangunan keagamaan, selain mencakup 
dimensi spiritual tetapi juga mencakup dimensi peningkatan harmonisasi 
antarkelompok masyarakat di tengah realitas kemajemukan sosial. Karena 
itulah, kehadiran Tafsir Al-Qur’an ini selain merupakan upaya pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan kitab suci dan tafsirnya bagi 
umat Islam, juga merupakan upaya untuk mendorong peningkatan ahlak 
mulia bagi sebuah bangsa yang besar dan bermartabat. 
 Melalui ketersediaan Tafsir Al-Qur’an ini, diharapkan kaum muslimin 
dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan 
ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Saya yakin, pembangunan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama seperti 
terkandung dalam Al-qur’an, kitab suci umat Islam, dapat menghantarakan 
kepada cita-cita pembangunan yang diridhai Allah SWT. Cita-cita untuk 
mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa robbun ghofur. 
 Akhirnya, atas nama negara, pemerintah, dan pribadi, saya 
ucapkan terima kasih, apresiasi, dan  penghargaan yang tulus kepada para 
ulama dan semua pihak yang telah bekerja keras tidak kenal lelah dalam 
penyusunan, penyempurnaan, dan penerbitan Al-Qur’an dan Tafsirnya 
ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh para ulama dan semua pihak 
dalam menyempurnakan karya yang monumental ini, dicatat oleh Allah 
SWT sebagai amalan solihan (amal yang saleh), teriring doa 
Jazaakumullahu khairan katsiro. 

 Terima kasih. 
 Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
 Jakarta, 26 Desember 2008 
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
 
 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
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SAMBUTAN MENTERI AGAMA 
PADA PENERBITAN AL-QUR’AN DAN TAFSIRNYA 

 DEPARTEMEN AGAMA RI 
(Edisi Yang Disempurnakan) 

 

  الرحيم الرمحن اهللا بسم 

امجعني وصحبه اله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد   
 

Penerbitan Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) jilid I 
sampai dengan 10 dari juz 1 sampai dengan 30, merupakan realisasi program 
Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kitab 
suci bagi umat beragama. Diharapkan dengan penerbitan ini akan dapat 
membantu umat Islam untuk memahami kandungan Kitab Suci Al-Qur’an 
secara lebih mendalam. 

Berdasarkan masukan, saran dan usul dari para ulama Al-Qur’an dan 
masyarakat, Departemen Agama telah melakukan perbaikan dan 
penyempurnaan Tafsir Al-qur’an secara menyeluruh dan bertahap yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk melalui Keputusan 
Menteri Agama Nomor 280 Tahun 2003. 

Kehadiran Al-Qur’an dan Tafsirnya yang secara keseluruhan telah 
selesai diterbitkan, sangat membantu masyarakat untuk memahami makna 
ayat-ayat Al-Qur’an, walaupun disadari bahwa Tafsir Al-Qur’an yang 
aslinya berbahasa Arab itu, penerjemahannya dalam bahasa Indonesia tidak 
akan dapat sepenuhnya sesuai dengan maksud kandungan ayat-ayat Al-
Qur’an. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi yang paling utama 
adalah keterbatasan pengetahuan penerjemah dan penafsir untuk mengetahui 
secara tepat maksud Al-Qur’an sebagai kalamullah. Di samping itu, 
keterbatasan kosa kata bahasa Indonesia yang dapat mewadahi konsep-
konsep Al-Qur’an dirasakan banyak mempengarui hasil terjemahan tersebut. 

Dengan selesainya pekerjaan besar yang dilakukan oleh seluruh anggota 
tim dalam rangka penyediaan Tafsir Al-Qur’an Edisi Yang Disempurnakan 
ini, yang penerbitannya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, saya 
menyambut gembira dan merasa berbahagia atas penerbitan Al-Qur’an dan 
Tafsirnya bersama buku Mukadimah Al-Qur’an dan Tafsirnya. Saya 
memberikan apresiasi dan pengharagaan yang tulus dan ucapan terima kasih  
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yang sebesar-besarnya kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an dan Tim 
Penyempurna Tafsir ini serta kepada Lembaga Percetakan Al-Qur’an 
Departemen Agama yang telah bekerja keras untuk menerbitkan dan mencetak 
Tafsir Al-Qur’an ini dengan lengkap dan baik. Semoga seluruh upaya dan 
pekerjaan yang dilakukan menjadi amal saleh bagi semua pihak yang telah 
memberikan sumbangannya. 

Akhirnya, saya berharap dengan hadirnya Al-Qur’an dan Tafsir serta buku 
Mukadimahnya yang diterbitkan secara lengkap, akan dapat meningkatkan 
semangat umat Islam Indonesia untuk lebih giat mempelajari Kitab Suci Al-
Qur’an, memahami, menghayati dan mengamalkan isinya dalam kehidupan 
sehari-hari. Semoga Allah SWT meridhoi amal usaha kita. 

 
Jakarta, 19 Desember 2008 
Menteri Agama RI, 
 
 
 
 
Muhammad M. Basyuni 
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SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT  
DEPARTEMEN AGAMA RI 

 
 الرحیم الرحمن اهللا بسم

 
Al-Qur’an adalah kitab suci bagi umat Islam yang berisi pokok-pokok 

ajaran tentang akidah, syari’ah, akhlak, kisah-kisah dan hikmah dengan 
fungsi pokoknya sebagai hudan, yaitu petunjuk bagi manusia untuk 
mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai kitab suci, Al-
Qur’an harus dimengerti maknanya dan dipahami dengan baik maksudnya 
oleh setiap orang Islam untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-
hari. 

Bagi sebagian besar umat Islam Indonesia, memahami Al-Qur’an 
dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab tidaklah mudah, karena itulah 
diperlukan terjemah Al-Qur’an dalam bahasa Indonesia. Tetapi bagi mereka 
yang hendak mempelajari Al-Qur’an secara lebih mendalam tidak cukup 
dengan sekedar terjemah, melainkan juga diperlukan adanya tafsir Al-
Qur’an, dalam hal ini tafsir Al-Qur’an dalam bahasa Indonesia. 

Untuk menghadirkan tafsir Al-Qur’an, Menteri Agama membentuk 
tim penyusun Al-Qur'an dan Tafsirnya yang disebut Dewan Penyelenggara 
Pentafsir Al-Qur’an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. dengan 
KMA No. 90 Tahun 1972, kemudian disempurnakan dengan KMA No. 8 
Tahun 1973 dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani dan selanjutnya 
disempurnakan dengan KMA No. 30 Tahun 1980 dengan ketua tim Prof. 
K.H. Ibrahim Hosen, LML.  

Tafsir Al-Qur’an Departemen Agama juga hadir secara bertahap. 
Pencetakan pertama kali dilakukan pada tahun 1975 berupa jilid I yang 
memuat juz 1 sampai dengan juz 3, kemudian menyusul jilid-jilid 
selanjutnya pada tahun berikutnya. Untuk pencetakan secara lengkap 30 juz 
baru dilakukan pada tahun 1980 dengan format dan kualitas yang sederhana. 
Kemudian pada penerbitan berikutnya secara bertahap dilakukan perbaikan 
atau penyempurnaan di sana sini yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an – Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Lektur Keagamaan. Perbaikan tafsir yang relatif agak luas pernah dilakukan 
pada tahun 1990, tetapi juga tidak mencakup perbaikan yang sifatnya 
substansial, melainkan lebih banyak pada aspek kebahasaan.  

Sungguhpun demikian tafsir tersebut telah beberapa kali dicetak dan 
diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh kalangan penerbit swasta dan 
mendapat sambutan cukup baik dari masyarakat. Untuk itu sepantasnya kita 
memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang 
telah ikut meletakkan dasar bagi tafsir Al-Qur’an di Indonesia, semoga 
menjadi amal saleh bagi mereka. 
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Dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, 
Departemen Agama selanjutnya melakukan upaya penyempurnaan tafsir Al-
Qur’an secara menyeluruh yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh 
Menteri Agama RI dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 280 Tahun 
2003. Tim penyempurnaan tafsir ini diketuai oleh Dr. H. Ahsin Sakho 
Muhammad, MA dengan anggota terdiri dari para cendikiawan dan ulama 
ahli Al-Qur’an, dengan target setiap tahun dapat menyelesaikan 6 juz, 
sehingga diharapkan akan selesai seluruhnya pada tahun 2007. 

Penyempurnaan tafsir Al-Qur’an secara menyeluruh dirasakan perlu, 
sesuai perkembangan bahasa, dinamika masyarakat, serta ilmu pengetahuan 
dan teknologi (IPTEK) yang mengalami kemajuan pesat bila dibanding saat 
pertama kali tafsir tersebut diterbitkan, sekitar hampir 30 tahun yang lalu. 

Untuk memperoleh masukan dari para ulama dan pakar tentang tafsir 
Al-Qur’an Departemen Agama, telah diadakan Musyawarah Kerja Ulama 
Al-Qur’an yang berlangsung tanggal 28 s.d. 30 April 2003 di Wisma 
Depertemen Agama Tugu, Bogor dan telah menghasilkan sejumlah 
rekomendasi dan yang paling pokok adalah merekomendasikan perlunya 
dilakukan penyempurnaan tafsir tersebut. Muker Ulama Al-Qur’an telah 
berhasil pula merumuskan pedoman penyempurnaan tafsir, yang kemudian 
menjadi acuan kerja tim tafsir dalam melakukan tugas-tugasnya, termasuk 
jadwal penyelesaian. Muker Ulama telah pula diselenggarakan pada tanggal 
16 s.d. 18 Mei 2005 di Palembang, tanggal 5 s.d. 7 September 2005 di 
Surabaya dan tanggal 8 s.d. 10 Mei 2006 di Yogyakarta, tanggal 21 s.d. 23 
Mei 2007 di Gorontalo, dan tanggal 21 s.d. 23 Mei 2008 di Banjarmasin, 
dengan tujuan untuk memperoleh saran dan masukan untuk penerbitan tafsir 
edisi berikutnya. 

Kegiatan penyempurnaan tafsir ini sejak tahun 2003 dikoordinasikan 
oleh Puslitbang Lektur Keagamaan dan sejak tahun 2007 dikoordinasikan 
oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat 
Departemen Agama RI yang salah satu cakupan tugasnya adalah melakukan 
kajian di bidang kitab suci, termasuk kajian terhadap tafsir Al-Qur’an. 
Penyempurnaan tafsir Al-Qur’an ini adalah bagian yang penting dari kajian 
yang dilakukan sebagai upaya nyata untuk memenuhi sebagian kebutuhan 
masyarakat di bidang pemahaman kitab suci Al-Qur’an.  

Kami menyambut baik hadirnya penerbitan perdana tafsir juz 25-30 
yang disempurnakan ini, setelah sebelumnya pada tahun 2004 telah pula 
diterbitkan perdana tafsir juz 1-6, dan pada tahun 2005 diterbitkan juz 7-12, 
pada tahun 2006 diterbitkan perdana tafsir juz 13-18, dan pada tahun 2007 
diterbitkan perdana juz 19-24 yang disempurnakan. Untuk setiap kali 
penerbitan perdana sengaja dicetak dalam jumlah terbatas oleh Badan 
Litbang dan Diklat Departemen Agama dalam rangka memperoleh masukan 
yang lebih luas dari unsur masyarakat antara lain ulama dan pakar tafsir Al-
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Qur′an, pakar hadis, pakar sejarah dan bahasa Arab, pakar IPTEK, dan 
pemerhati tafsir Al-Qur′an, sebelum dilakukan penerbitan secara massal oleh 
Ditjen Bimas Islam Departemen Agama dan para penerbit Al-Qur′an di 
Indonesia. Pada tahun 2008 ini juga diterbitkan perdana buku Mukadimah 
Al-Qur’an dan Tafsirnya secara tersendiri. 

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya 
kepada Menteri Agama, yang telah memberikan arahan dan dukungan yang 
besar bagi penyempurnaan tafsir ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih 
yang tulus juga kami sampaikan kepada ketua dan seluruh anggota Tim 
Penyempurnaan Tafsir Al-Qur’an Departemen Agama, dan Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, serta para alim ulama dan semua pihak yang 
telah membantu tugas penyempurnaan dan penerbitan tafsir ini. Semoga 
upaya tersebut mendapat rida dari Allah swt dan menjadi amal saleh. 
 

Jakarta, 1 Juni  2008  
Kepala,  
 
 
 
 
 
Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar  
NIP. 150077526 
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KATA PENGANTAR  
KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR’AN 

 KEMENTERIAN AGAMA RI 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

Setelah berhasil menyelesaikan penyempurnaan Al-Qur′an dan 
Terjemahnya secara menyeluruh yang dilakukan selama 5 tahun (1998- 
2002) dan telah dilakukan cetak perdana tahun 2004 yang peluncurannya 
dilakukan oleh Menteri Agama pada tanggal 30 Juni 2004, Departemen 
Agama melanjutkan kegiatan yang lain berkaitan dengan Al-Qur′an, yaitu 
penyempurnaan tafsir Al-Qur′an dalam bahasa Indonesia, yang telah hadir 
sejak hampir 30 tahun yang lalu. 

Pada mulanya, untuk menghadirkan Al-Qur′an dan Tafsirnya, Menteri 
Agama pada tahun 1972 membentuk tim penyusun yang disebut Dewan 
Penyelenggara Pentafsir Al-Qur′an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. 
Soenarjo, S.H. dengan KMA No. 90 Tahun 1972, kemudian disempurnakan 
dengan KMA No. 8 Tahun 1973 dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani 
dan selanjutnya disempurnakan lagi dengan KMA No. 30 Tahun 1980 
dengan ketua tim Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. Susunan tim tafsir 
tersebut sebagai berikut : 

1. Prof. K.H. Ibrahim Husein, LML. Ketua merangkap anggota 
2. K.H. Syukri Ghazali  Wakil Ketua merangkap 

anggota 
3. R.H. Hoesein Thoib Sekretaris merangkap 

anggota 
4. Prof. H. Bustami A. Gani  Anggota 
5. Prof. Dr. K.H. Muchtar Yahya Anggota 
6. Drs. Kamal Muchtar Anggota 
7. Prof. K.H. Anwar Musaddad Anggota 
8. K.H. Sapari  Anggota 
9 Prof. K.H.M. Salim Fachri  Anggota 
10 K.H. Muchtar Lutfi El Anshari Anggota 
11 Dr. J.S. Badudu  Anggota 
12 H.M. Amin Nashir Anggota 
13 H. A. Aziz Darmawijaya  Anggota 
14 K.H.M. Nur Asjik, MA Anggota 
15. K.H.A. Razak Anggota 

Kehadiran tafsir Al-Qur′an Departemen Agama pada awalnya tidak 
secara utuh dalam 30 juz, melainkan bertahap. Pencetakan pertama kali 
dilakukan pada tahun 1975 berupa jilid I yang memuat juz 1 sampai dengan 
juz 3, kemudian menyusul jilid-jilid selanjutnya pada tahun berikutnya 
dengan format dan kualitas yang sederhana. Kemudian pada penerbitan 
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berikutnya secara bertahap dilakukan perbaikan atau penyempurnaan di sana 
sini yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-
Qur′an Badan Litbang dan Diklat. Perbaikan tafsir yang relatif agak  luas 
pernah dilakukan pada tahun 1990, tetapi juga tidak mencakup perbaikan 
yang sifatnya substansial, melainkan lebih banyak pada aspek kebahasaan.  

Sungguh pun demikian tafsir tersebut telah berulang kali dicetak dan 
diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh kalangan penerbit swasta dan 
mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Untuk itu sepantasnya kita 
memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang 
telah ikut meletakkan dasar bagi tafsir Al-Qur′an di Indonesia.  

Dalam upaya menyediakan kebutuhan masyarakat di bidang 
pemahaman Kitab Suci Al-Qur′an, Departemen Agama melakukan upaya 
penyempurnaan tafsir Al-Qur′an yang bersifat menyeluruh. Kegiatan 
tersebut diawali dengan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur′an pada tanggal 
28 s.d. 30 April 2003 yang telah menghasilkan rekomendasi perlunya 
dilakukan penyempurnaan Al-Qur′an dan Tafsirnya Departemen Agama 
serta merumuskan pedoman penyempurnaan tafsir, yang kemudian menjadi 
acuan kerja tim tafsir dalam melakukan tugas-tugasnya, termasuk jadwal 
penyelesaian.  

Adapun aspek-aspek yang disempurnakan dalam perbaikan tersebut 
meliputi :  
1. Aspek bahasa, yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan bahasa Indonesia pada zaman sekarang.  
2. Aspek substansi, yang berkenaan dengan makna dan kandungan ayat. 
3. Aspek munasabah dan asbab nuzul.  
4. Aspek penyempurnaan hadis, melengkapi hadis dengan sanad dan rawi. 
5. Aspek transliterasi, yang mengacu kepada Pedoman Transliterasi Arab- 

Latin berdasarkan SKB dua Menteri tahun 1987. 
6. Dilengkapi dengan kajian ayat-ayat kauniyah yang dilakukan oleh tim 

pakar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
7. Teks ayat Al-Qur′an menggunakan rasm Usmani, diambil dari Mushaf 

Al-Qur′an Standar yang ditulis ulang. 
8. Terjemah Al-Qur′an menggunakan Al-Qur′an dan Terjemahnya 

Departemen Agama yang disempurnakan (Edisi 2002).  
9. Dilengkapi dengan kosakata, yang fungsinya menjelaskan makna lafal 

tertentu yang terdapat dalam kelompok ayat yang ditafsirkan. 
10. Pada bagian akhir setiap jilid diberi indeks. 
11. Diupayakan membedakan karakteristik penulisan teks Arab, antara 

kelompok ayat yang ditafsirkan, ayat-ayat pendukung dan penulisan teks 
hadis. 
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Sebagai tindak lanjut Muker Ulama Al-Qur′an tersebut Menteri 
Agama telah membentuk tim dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 
280 Tahun 2003, dan kemudian ada penyertaan dari LIPI yang susunannya 
sebagai berikut:  

 
1. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar Pengarah 
2. Prof. H. Fadhal AE. Bafadal, M.Sc.  Pengarah 
3. Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A. Ketua merangkap 

anggota 
4. Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A. Wakil Ketua 

merangkap anggota 
5. Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. Sekretaris merangkap 

anggota 
6. Prof. Dr. H. Rif’at Syauqi Nawawi, M.A Anggota 
7. Prof. Dr. H. Salman Harun  Anggota 
8. Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi  Anggota 
9. Dr. H. Muslih Abdul Karim  Anggota 
10. Dr. H. Ali Audah  Anggota 
11. Dr. Muhammad Hisyam Anggota 
12. Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA  Anggota 
13. Prof. Dr. H.M. Salim Umar, M.A.  Anggota 
14. Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA  Anggota 
15. Drs. H. Sibli Sardjaja, LML  Anggota 
16. Drs. H. Mazmur Sya’roni  Anggota 
17. Drs. H.M. Syatibi AH.  Anggota 
 
Staf Sekretariat: 
1. Drs. H. Rosehan Anwar, APU 
2. Abdul Azz Sidqi, M.Ag 
3. Jonni Syatri, S.Ag 
4. Muhammad Musadad, S.TH.I 

Tim tersebut didukung oleh Menteri Agama selaku Pembina, K.H. 
Sahal Mahfudz, Prof. K.H. Ali Yafie, Prof. Drs. H. Asmuni Abd. Rahman, 
Prof. Drs. H. Kamal Muchtar, dan K.H. Syafi’i Hadzami (Alm.) selaku 
Penasehat, serta Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab dan Prof. Dr. H. Said Agil 
Husin Al Munawar, MA selaku Konsultan Ahli/Narasumber. 

Ditargetkan setiap tahun tim ini dapat menyelesaikan 6 juz, sehingga 
diharapkan akan selesai seluruhnya pada tahun 2007.  

Pada tahun 2007 tim tafsir telah menyelesaikan seluruh kajian dan 
pembahasan juz 1 s.d. 30, yang hasilnya diterbitkan secara bertahap. Pada 
tahun 2004 diterbitkan juz 1 s.d 6, pada tahun 2005 telah diterbitkan juz 7 s.d 
12 dan pada tahun 2006 ini diterbitkan juz 13 s.d. 18, pada tahun 2007 
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diterbitkan juz 19 s.d. 24, dan pada tahun 2008 diterbitkan juz 25 s.d. 30. 
Setiap cetak perdana sengaja dilakukan dalam jumlah yang terbatas untuk 
disosialisasikan agar mendapat masukan dari berbagai pihak untuk 
penyempurnaan selanjutnya. Dengan demikian kehadiran terbitan perdana 
terbuka untuk penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya. 

Sebagai respon atas saran dan masukan dari para pakar, 
penyempurnaan Tafsir Al-Qur’an Departemen Agama telah memasukkan 
kajian ayat-ayat kauniyah atau kajian ayat dari perspektif ilmu pengetahuan 
dan teknologi, dalam hal ini dilakukan oleh tim pakar Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI), yaitu: 

 
1. Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie, Apt, M.Sc. Pengarah 
2. Dr. H. Hery Harjono Ketua merangkap 

anggota 
3. Dr. H. Muhammad Hisyam Sekretaris 

merangkap anggota 
4. Dr. H. Hoemam Rozie Sahil Anggota 
5. Dr. H. A. Rahman Djuwansah Anggota 
6. Prof. Dr. Arie Budiman Anggota 
7. Ir. H. Dudi Hidayat, M.Sc. Anggota 
8. Prof. Dr. H. Syamsul Farid Ruskanda Anggota 

 
Tim LIPI dalam melaksanakan kajian ayat-ayat kauniyah dibantu oleh 

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang pada 
waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Ir. H. Said Djauharsyah Jenie, ScM, SeD. 

Staf Sekretariat: 
1. Dra. E. Tjempakasari, M.Lib. 
2. Drs. Tjetjep Kurnia 

 
Untuk memperoleh masukan dari para ulama dan pakar tentang tafsir 

Al-Qur’an Departemen Agama yang disempurnakan, telah diadakan 
Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur’an. Muker Ulama secara berturut-turut 
telah diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 18 Mei 2005 di Palembang, 
tanggal 5 s.d. 7 September 2005 di Surabaya, tanggal 8 s.d. 10 Mei 2006 di 
Yogyakarta, tanggal 21 s.d. 23 Mei 2007 di Gorontalo, tanggal 21 s.d. 23 
Mei 2008 di Banjarmasin, dan tanggal 23 s.d. 25 Maret 2009 di Cisarua 
Bogor dengan tujuan untuk memperoleh saran dan masukan untuk 
penerbitan tafsir edisi berikutnya. 

Demikian, semoga Al-Qur′an dan Tafsirnya yang disempurnakan ini 
memberikan manfaat dan panduan bagi mereka yang ingin mengetahui 
kandungan dan maksud ayat-ayat Al-Qur′an secara lebih mendalam.  
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Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya 
kepada Menteri Agama, yang telah memberikan petunjuk dan dukungan 
yang besar bagi penyempurnaan tafsir ini. Demikian juga kami sampaikan 
terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kepala Badan Litbang dan 
Diklat Departemen Agama, Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar atas saran-saran 
dan dukungan yang diberikan bagi terlaksananya tugas ini. Penghargaan dan 
ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh anggota Tim 
Penyempurnaan Tafsir Al-Qur’an Departeman Agama, juga kepada Tim 
kajian ayat-ayat kauniyah dari LIPI. Semoga upaya tersebut mendapat rida 
dari Allah swt dan menjadi amal saleh. 
 
 

Jakarta, Mei 2010  
Ketua Lajnah Pentashih  
Mushaf Al-Qur′an  
 
 
 
 
Drs. H. Muhammad Shohib, MA 
NIP. 19540709 198603 1 002 
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KATA PENGANTAR 
Ketua Tim Penyempurnaan Al-Qur′an dan Tafsirnya  

Departemen Agama RI 
 

 الرحيم الرمحن اهللا بسم
 
Al-Qur′an merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi 

Muhammad saw melalui Malaikat Jibril a.s., yang berfungsi sebagai hidayah 
atau petunjuk bagi segenap manusia. Nabi Muhammad saw sebagai 
pembawa pesan-pesan Allah diberi tugas oleh Allah untuk mensosialisasikan 
pesan-pesan Al-Qur′an kepada segenap manusia. Nabi Muhammad telah 
melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya melalui berbagai macam 
cara, antara lain: 

Pertama, mengajarkan bacaan Al-Qur′an kepada para sahabatnya. 
Pada mulanya bacaan yang diajarkan adalah bacaan yang sesuai dengan 
dialek kabilah Quraisy. Namun setelah beberapa waktu lamanya, Nabi 
membacakannya kepada para sahabatnya dengan bacaan-bacaan dalam versi 
lain yang sesuai dengan dialek dari kabilah lain seperti dialek dari kabilah 
Tamim, Sa‘d, Hawazin, dan lain sebagainya, agar mereka bisa memilih 
sendiri mana bacaan yang paling mudah bagi mereka. 

Kedua, Nabi mengambil beberapa sahabatnya yang senior untuk bisa 
menggantikan beliau dalam pengajaran bacaan Al-Qur′an kepada sahabat 
yang lebih yunior, mengingat jumlah kaum Muslimin bertambah banyak. Di 
antara mereka adalah: Sahabat Abu Bakar, Umar, Usman, Ali bin Abi Talib, 
Ubay bin Ka‘ab, Abdullah bin Mas‘ud, dan lain-lainnya. 

Ketiga, Nabi menugaskan kepada sebagian sahabatnya untuk 
mengajarkan Al-Qur′an kepada kabilah-kabilah yang ada di sekitar Medinah, 
seperti pada kisah Perang Bi’r Ma’unah. 

Keempat, Nabi menugaskan kepada sebagian sahabatnya untuk 
menuliskan Al-Qur′an ke dalam benda-benda yang bisa ditulis seperti 
pelepah kurma, batu-batu putih yang tipis, tulang-belulang, kulit binatang 
dan lain sebagainya. Diriwayatkan bahwa penulis wahyu berjumlah kurang 
lebih 40 orang. 

Kelima, Nabi selalu menghimbau kepada para sahabatnya untuk 
mempelajari Al-Qur′an atau mengajarkannya kepada orang lain. Orang yang 
belajar dan mengajarkan Al-Qur′an dikategorikan oleh Nabi sebagai orang-
orang yang terbaik. 

Keenam, Nabi menafsirkan Al-Qur′an kepada para sahabatnya melalui 
berbagai macam penafsiran, baik dengan tindakan nyata atau penjelasan 
secara lisan terhadap beberapa ungkapan yang ada dalam Al-Qur′an, 
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sehingga ungkapan-ungkapan yang masih global bisa diketahui maksud dan 
tujuannya. 

Itulah beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kegiatan 
Nabi dalam rangka sosialisasi Al-Qur′an kepada generasi pertama dalam 
Islam, sehingga pada saat Nabi meninggal, Al-Qur′an sudah selesai ditulis 
semua, banyak sahabat yang sudah hafal Al-Qur′an, dan mereka pun sudah 
banyak mengetahui isi dan kandungan Al-Qur′an sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Nabi. Mereka adalah generasi yang telah merefleksikan Al-
Qur′an dalam kehidupan mereka sehingga mereka layak disebut sebagai 
generasi terbaik. 

Setelah masa Nabi ini, ilmu tafsir mengalami kemajuan yang cukup 
pesat, dimulai dari tafs³r bil ma'£ur, puncaknya pada masa Ibnu Jar³r A¯-
°abar³ (w. 310 H) dengan tafsirnya Jam³‘ul Bay±n. Kemudian muncul aliran 
dan corak tafsir lain, baik yang bercorak bahasa, fikih, tasawuf, dan lain 
sebagainya. Aliran-aliran dalam Islam seperti Syi’ah, Mu’tazilah, dan 
Khawarij, mempunyai peran yang cukup berarti dalam memperkaya 
khazanah penafsiran Al-Qur′an. Masa kejayaan penafsiran Al-Qur′an 
berlangsung cukup lama, yaitu kira-kira sampai abad ke-7 Hijrah. Setelah 
itu, penafsiran Al-Qur′an mengalami stagnasi yang juga cukup lama. Pada 
masa stagnasi ini, penulisan tafsir tidak mengalami kemajuan yang berarti. 
Penulis tafsir hanya mengulang pemikiran lama dengan meringkas kitab 
tafsir terdahulu atau memberikan komentar atas tafsir terdahulu. 

Kemudian bersamaan dengan munculnya kesadaran baru di dunia 
Islam, yaitu sekitar pertengahan abad ke-19 dan seterusnya, muncul gagasan 
untuk menggali “api” Islam melalui penafsiran Al-Qur′an. Tafsir Al-Man±r 
sebagai karya perpaduan antara semangat pembaharuan Jamaluddin Al-
Afgani, lalu kemerdekaan berpikirnya Muhammad Abduh yang 
menggunakan metode bal±g³, bercorak hid±’³ dengan pena Rasyid Ri«a yang 
kental dengan nuansa tafs³r bil ma'£µr, adalah salah satu dari sedikit tafsir 
yang menggugah banyak kalangan untuk menafsirkan Al-Qur′an dengan 
semangat pengetahuan. Gaya penafsiran Rasyid Ri«a akhirnya ditiru oleh 
banyak penafsir setelahnya, antara lain adalah Tafs³r Al-Mar±g³. 

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur′an adalah kitab suci bukan 
untuk satu generasi saja tapi untuk beberapa generasi, dan bukan untuk 
bangsa Arab saja tapi untuk segenap umat manusia, termasuk di dalamnya 
adalah bangsa Indonesia terutama kaum Musliminnya, sebagaimana firman 
Allah: 

  )١٩: األنعام(هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ يل ايحواو

Artinya: “Al-Qur′an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku 
memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang (Al-Qur′an ini) 
sampai kepadanya”. (al-An‘±m/6: 19) 
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Mengingat Al-Qur′an adalah berbahasa Arab, maka sosialisasinya 
harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh pembaca Al-Qur′an di 
manapun mereka berada. Dalam hal ini, para ulama di satu daerah 
mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memasyarakatkan  Al-Qur′an. 

Berkaitan dengan ini, Departemen Agama Republik Indonesia 
mempunyai tugas sosialisasi Kitab Suci Al-Qur′an ini kepada seluruh umat 
Islam di Indonesia. Salah satu cara sosialisasi tersebut adalah dengan 
menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, dan yang sekarang sedang 
dikerjakan adalah penyempurnaan tafsir Departemen Agama. Dasar 
pemikiran tentang perlunya mengadakan penyempurnaan tafsir Departemen 
Agama ini bahwa bagaimanapun juga sebuah penafsiran terhadap teks 
keagamaan, dalam hal ini Al-Qur′an, adalah usaha manusia yang sangat 
terpengaruh oleh kondisi zaman di mana tafsir itu dibuat. Adanya berbagai 
macam aliran dan corak dalam tafsir seperti tafsir yang bercorak fikih, 
bahasa, tasawuf, dan lain sebagainya memperlihatkan hal tersebut. 

Perkembangan zaman telah mendorong beberapa pihak menyarankan 
untuk menyempurnakan kembali tafsir Departemen Agama yang sudah ada. 
Hal ini bukan karena tafsir yang sudah ada sudah tidak relevan lagi. Tafsir 
yang sudah ada masih relevan untuk kondisi saat ini, tapi ada beberapa hal 
yang perlu diperbaiki di sana-sini agar pembaca pada masa kini 
mendapatkan hal-hal yang baru dengan gaya bahasa yang cocok untuk 
kondisi masa kini pula.  

Dengan melihat hal-hal tersebut, maka Menteri Agama telah 
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 280 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Tim Penyempurnaan Al-Qur′an dan Tafsirnya Departemen 
Agama. Tim Penyempurnaan Tafsir ini terdiri dari para cendikiawan dan 
ulama ahli Al-Qur′an yang menjadi guru besar di berbagai perguruan tinggi 
agama Islam di Indonesia.  
 
Hal-hal yang diperbaiki 

Di bawah ini akan dijelaskan tentang beberapa perbaikan yang telah 
dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Tafsir Departemen Agama. 

Susunan tafsir pada edisi penyempurnaan tidak berbeda dari tafsir 
yang sudah ada, yaitu terdiri dari mukadimah yang berisi tentang: nama 
surah, tempat diturunkannya, banyaknya ayat, dan pokok-pokok isinya. 
Mukadimah akan dihadirkan setelah penyempurnaan atas ke-30 juz tafsir 
selesai dilaksanakan. Setelah itu penyempurnaan tafsir dimulai dengan 
mengetengahkan beberapa pembahasan yaitu dimulai dari judul, penulisan 
kelompok ayat, terjemah, kosakata, munasabah, sabab nuzul, penafsiran, dan 
diakhiri dengan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, baiklah dijelaskan di sini 
tentang perbaikan yang dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Tafsir 
Departemen Agama. 
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Pertama: Judul 
Sebelum memulai penafsiran, ada judul yang disesuaikan dengan 

kandungan kelompok ayat yang akan ditafsirkan. Dalam tafsir 
penyempurnaan ada perbaikan judul dari segi struktur bahasa. Tim 
Penyempurnaan Tafsir kadangkala merasa perlu untuk mengubah judul jika 
hal itu diperlukan, misalnya judul yang ada kurang tepat dengan kandungan 
ayat-ayat yang akan ditafsirkan. 

Kedua: Penulisan Kelompok Ayat 
Dalam penulisan kelompok ayat ini, rasm yang digunakan adalah rasm 

dari Mushaf Standar Indonesia yang sudah banyak beredar dan terakhir 
adalah mushaf yang ditulis ulang (juga Mushaf Standar Indonesia) yang 
diwakafkan dan disumbangkan oleh Yayasan “Iman Jama” kepada 
Departemen Agama untuk dicetak dan disebarluaskan. Dalam kelompok ayat 
ini, tidak banyak mengalami perubahan. Hanya jika kelompok ayatnya 
terlalu panjang, maka tim merasa perlu membagi kelompok ayat tersebut 
menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberikan judul baru. 

Ketiga: Terjemah 
Dalam menerjemahkan kelompok ayat, terjemah yang dipakai adalah 

Al-Qur′an dan Terjemahnya edisi 2002 yang telah diterbitkan oleh 
Departemen Agama pada tahun 2004. 

Keempat: Kosakata 
Pada Al-Qur′an dan Tafsirnya Departemen Agama lama tidak ada 

penyertaan kosakata ini. Dalam edisi penyempurnaan ini, tim merasa perlu 
mengetengahkan unsur kosakata ini. Dalam penulisan kosakata, yang 
diuraikan terlebih dahulu adalah arti kata dasar dari kata tersebut, lalu 
diuraikan pemakaian kata tersebut dalam Al-Qur′an dan kemudian 
mengetengahkan arti yang paling pas untuk kata tersebut pada ayat yang 
sedang ditafsirkan. Kemudian jika kosakata tersebut diperlukan uraian yang 
lebih panjang, maka diuraikan sehingga bisa memberi pengertian yang utuh 
tentang hal tersebut. 

Kelima: Munasabah 
Sebenarnya ada beberapa bentuk munasabah atau keterkaitan antara 

ayat dengan ayat berikutnya atau antara satu surah dengan surah berikutnya. 
Seperti munasabah antara satu surah dengan surah berikutnya, munasabah 
antara awal surah dengan akhir surah, munasabah antara akhir surah dengan 
awal surah berikutnya, munasabah antara satu ayat dengan ayat berikutnya, 
dan munasabah antara kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya. 
Yang dipergunakan dalam tafsir ini adalah dua macam saja, yaitu munasabah 
antara satu surah dengan surah sebelumnya dan munasabah antara kelompok 
ayat dengan kelompok ayat sebelumnya.  
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Keenam: Sabab Nuzul 
Dalam tafsir penyempurnaan ini, sabab nuzul dijadikan sub tema. Jika 

dalam kelompok ayat ada beberapa riwayat tentang sabab nuzul maka sabab 
nuzul yang pertama yang dijadikan sub judul. Sedangkan sabab nuzul 
berikutnya cukup diterangkan dalam tafsir saja.  
Ketujuh: Tafsir 

Secara garis besar penafsiran yang sudah ada tidak banyak mengalami 
perubahan, karena masih cukup memadai sebagaimana disinggung di muka. 
Jika ada perbaikan adalah pada perbaikan redaksi, atau menulis ulang 
terhadap penjelasan yang sudah ada tetapi tidak mengubah makna, atau 
meringkas uraian yang sudah ada, membuang uraian yang tidak perlu atau 
uraian yang berulang-ulang, atau membuang uraian yang tidak terkait 
langsung dengan ayat yang sedang ditafsirkan, men-takhrij hadis atau 
ungkapan yang belum di-takhrij, atau mengeluarkan  hadis yang tidak sahih. 

Tafsir ini juga berusaha memasukkan corak tafsir ‘ilm³ atau tafsir yang 
bernuansa sains dan teknologi secara sederhana sebagai refleksi atas 
kemajuan teknologi yang sedang berlangsung saat ini dan juga untuk 
mengemukakan kepada beberapa kalangan saintis bahwa Al-Qur′an berjalan 
seiring bahkan memacu kemajuan teknologi. Dalam hal ini kajian ayat-ayat 
kauniyah dilakukan oleh tim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI).   
Kedelapan: Kesimpulan 

Tim juga banyak melakukan perbaikan dalam kesimpulan. Karena 
tafsir ini bercorak hid±’³, maka dalam kesimpulan akhir tafsir ini juga 
berusaha mengetengahkan sisi-sisi hidayah dari ayat yang telah ditafsirkan. 
 
Penutup 

Demikianlah penyempurnaan yang telah dilakukan oleh tim. 
Betapapun demikian, kami masih merasa bahwa tafsir edisi penyempurnaan 
inipun masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, besar harapan 
kami adanya kritikan dan saran dari pembaca agar saran-saran tersebut 
menjadi pertimbangan tim untuk melakukan perbaikan pada masa-masa 
yang akan datang. Akhirnya kami hanya mengucapkan: 

 )٨٨: هود (ان اريد اال االصالح ما استطعت، وما توفيقي اال باهللا، عليه توكلت واليه أنيب 

 
Jakarta,  1 Juni 2008 
Ketua Tim,  
 
 
 
Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA 
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JUZ 30 
 

SURAH AN-NABA' 
 

PENGANTAR 
 

Surah an-Naba' terdiri dari 40 ayat, termasuk kelompok surah 
Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah al-Ma‘±rij.  

Nama an-Naba' diambil dari kata an-naba' yang terdapat pada ayat kedua 
surah ini. 

Disebut juga Surah ‘Amma yatas±'alµn yang diambil dari perkataan 
‘amma yatas±'alµn yang terdapat pada ayat pertama surah ini. 

 
Pokok-pokok Isinya: 
Keimanan: 

Pengingkaran orang-orang musyrik terhadap adanya hari kebangkitan dan 
ancaman Allah terhadap sikap mereka itu; kekuasaan Allah yang terlihat 
dalam alam sebagai bukti adanya hari kebangkitan; azab yang diterima 
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah; kebahagiaan yang diterima 
orang-orang mukmin pada hari Kiamat; dan juga penyesalan orang kafir 
pada hari Kiamat. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-MURSALĀT DENGAN 
SURAH AN-NABA' 

 
1. Kedua surah ini sama-sama menerangkan keadaan neraka tempat orang-

orang kafir menerima azab, dan keadaan surga tempat orang-orang 
bertakwa merasakan nikmat dari Allah. 

2. Dalam Surah al-Mursal±t diterangkan tentang “yaumul-fa¡l” (hari 
keputusan) secara umum sedang Surah an-Naba' menjelaskannya. 
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SURAH AN-NABA' 

 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 
 
 

ALAM INI MENJADI BUKTI ADANYA HARI KEBANGKITAN 
 

 
Terjemah 

(1) Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? (2) Tentang berita 
yang besar (hari kebangkitan), (3) yang dalam hal itu mereka berselisih. (4) 
Tidak! Kelak mereka akan mengetahui, (5) sekali lagi tidak! Kelak mereka 
akan mengetahui. (6) Bukankah Kami telah menjadikan bumi sebagai 
hamparan, (7) dan gunung-gunung sebagai pasak? (8) Dan Kami mencipta-
kan kamu berpasang-pasangan, (9) dan Kami menjadikan tidurmu untuk 
istirahat, (10) dan Kami menjadikan malam sebagai pakaian, (11) dan Kami 
menjadikan siang untuk mencari penghidupan, (12) dan Kami membangun 
di atas kamu tujuh (langit) yang kokoh, (13) dan Kami menjadikan pelita 
yang terang-benderang (matahari), (14) dan Kami turunkan dari awan, air 
hujan yang tercurah dengan hebatnya, (15) untuk Kami tumbuhkan dengan 
air itu biji-bijian dan tanam-tanaman, (16) dan kebun-kebun yang rindang. 
 
Kosakata: 

1. Mih±dan  اادِمه (an-Naba'/78: 6) 

Mih±d artinya hamparan. Terambil dari kata mahhada yang artinya 
“menghamparkan dan menyelaraskan” tempat untuk dijadikan tempat 
istirahat atau kediaman. Makna kata itu sama dengan fir±sy (hamparan), 
sebagaimana dinyatakan dalam Surah a©-ª±riy±t/51: 48 di mana makna 
kedua kata itu tumpang-tindih: Wal-ar«a farasyn±h± fani‘mal-m±hidµn. (Dan 
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bumi Kami hamparkan; maka (Kami) sebaik-baik yang telah 
menghamparkan.)  

Bumi ini dijadikan Allah sebagai hamparan maksudnya adalah layak huni 
karena datar dan tersedia dengan sumber-sumber kehidupan. Dari kata dasar 
itu terbentuk kata al-mahd yaitu “buaian”, karena buaian adalah tempat bayi 
istirahat atau tidur. Juga ada kata tamh³d yang maknanya melapangkan 
(menyediakan) segalanya selapang-lapangnya. “Pengantar” dalam sebuah 
buku juga disebut tamh³d karena “pengantar” itu menyediakan segala 
informasi untuk sampai kepada isi buku. 

2. Sub±tan  ااتبس (an-Naba'/78: 9) 

Sub±tan artinya tenang. Terambil dari kata sabata yang artinya 
“memutus”. Tidur dikatakan tenang karena di dalam tidur hubungan dengan 
luar terputus. Ada pula kata as-sabt (Sabtu), karena Allah menciptakan alam 
ini dalam enam hari dimulai hari Ahad dan selesai hari Jumat. Dengan 
demikian, hari Sabtu adalah hari terputusnya pekerjaan tidak bersambung ke 
hari itu. Juga terdapat kata yasbitµn yang artinya berada pada hari Sabtu. 
Penggunaan kata ini misalnya dalam Surah al-A‘r±f/7: 163. 
 
Munasabah 

Pada bagian akhir surah yang lalu diterangkan tentang berita kesenangan 
dan kebahagiaan yang dinikmati kaum mukmin yang bertakwa sewaktu di 
dunia. Mereka menikmati berbagai makanan yang mereka inginkan sebagai 
ganjaran bagi amal kebaikan yang mereka kerjakan. Diterangkan pula bahwa 
bagi yang telah mendustakan Allah, hanya diberikan kesempatan menikmati 
kesenangan di dunia, sedangkan di akhirat tidak mendapatkan sama sekali.  

Pada ayat-ayat awal surah ini dibicarakan perbincangan para pendusta 
dari kafir Mekah tentang terjadinya hari kebangkitan yang diingkari sebagian 
mereka. Mereka beranggapan bahwa manusia itu lahir, hidup, lalu mati dan 
hancur ditelan masa, dan tidak ada yang membinasakan mereka kecuali masa 
atau waktu. Hari kebangkitan lalu terjadi siksaan tidak ada menurut mereka. 
 
Sabab Nuzul 

Menurut riwayat Ibnu ‘Abb±s, ketika Al-Qur'an turun, orang-orang 
Quraisy sering bertanya-tanya satu sama lain tentang berita yang terdapat di 
dalamnya. Di antara mereka ada yang membenarkan dan ada pula yang 
mendustakan. Maka turunlah ayat ini. 
 
Tafsir 

(1-5) Orang-orang musyrik Mekah ketika berkumpul di tempat 
pertemuan mereka yang berada di dekat Baitullah, sering membicarakan 
keadaan Nabi Muhammad dan Kitab Al-Qur'an yang dibawanya. Mereka 
sering bertanya satu sama lain bahwa apakah Muhammad itu seorang tukang 
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sihir, penyair, atau seorang dukun tukang tenung yang terkena pengaruh 
buruk oleh berhala-berhala mereka? Mereka juga bertanya-tanya apakah Al-
Qur'an itu sihir, syair, atau mantra-mantra saja? Masing-masing mengemukakan 
pendapat sesuai dengan hawa nafsu dan angan-angan mereka, sedangkan 
Nabi Muhammad sendiri dengan sikap yang tenang menyampaikan 
seruannya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memberi sinar penerangan 
kepada manusia menuju jalan kebenaran dan petunjuk yang lurus. 

Selain itu mereka sering bercakap-cakap tentang hari kebangkitan 
sehingga sering menimbulkan perdebatan, sebab di antara mereka ada yang 
mengingkarinya dan beranggapan bahwa setelah mati habislah urusan 
mereka. Tidak ada lagi kebangkitan setelah mati. Mereka berpendapat bahwa 
manusia itu lahir ke dunia lalu ia mati dan ditelan bumi karena tidak ada 
yang membinasakan mereka kecuali masa atau waktu saja. Di sisi lain, ada 
pula di antara mereka yang berpendapat bahwa yang dibangkitkan itu hanya 
arwah saja dan bukan jasad yang telah habis dimakan bumi. Ada pula di 
antara mereka yang menjumpai salah seorang sahabat Nabi dan menanyakan 
tentang hal itu dengan sikap mencemoohkan. 

Sehubungan dengan sikap mereka yang demikian itu, surah ini turun 
untuk menolak keingkaran mereka, dan mengemukakan argumen yang nyata 
bahwa Allah benar-benar Mahakuasa membangkitkan mereka kembali 
setelah mati, walaupun mereka telah menjadi tanah, dimakan binatang buas, 
ditelan ikan di laut, terbakar api dan diterbangkan angin, atau sebab lainnya. 

Dalam ayat ini, Allah mencela perselisihan orang-orang kafir Mekah 
mengenai hari kebangkitan dengan mengatakan, “Tentang apakah orang-
orang musyrik di kalangan penduduk Mekah itu saling bertanya-tanya?” 

Allah menjawab pertanyaan mereka itu dengan firman-Nya. Yang 
dimaksud dengan berita yang sangat besar dalam ayat ini ialah berita tentang 
hari Kiamat. Disebut berita yang sangat besar karena hari Kiamat itu amat 
besar huru-haranya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah: 

 

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu; sungguh, guncangan 
(hari) Kiamat itu adalah suatu (kejadian) yang sangat besar. (Ingatlah) pada 
hari ketika kamu melihatnya (guncangan itu), semua perempuan yang menyusui 
anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang 
hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam 
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keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu 
sangat keras. (al-¦ajj/22: 1-2) 
 

Meskipun begitu, orang-orang musyrik masih meragukan bahkan banyak 
yang tidak percaya, sebagaimana diterangkan Allah dalam firman-Nya: 

 

(Kehidupan itu) tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, (di sanalah) 
kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan (lagi). (al-Mu'minµn/23: 37) 

 
Firman Allah: 

 

Kami tidak tahu apakah hari Kiamat itu, kami hanyalah menduga-duga saja, 
dan kami tidak yakin. (al-J±£iyah/45: 32) 

 
Adapun hikmah Ilahi menyampaikan persoalan ini dalam bentuk 

pertanyaan dan jawaban adalah agar lebih mendekatkan kepada pengertian 
dan penjelasan, seperti tercantum dalam firman Allah: 

 

(Lalu Allah berfirman), “Milik siapakah kerajaan pada hari ini?” Milik Allah 
Yang Maha Esa, Maha Mengalahkan. (G±fir/40: 16) 

 
Kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka dengan nada ancaman, 

“Sekali-kali tidak. Jauh sekali dari kebenaran apa yang mereka anggap itu. 
Nanti mereka akan mengetahui pada waktu menyaksikan keadaan yang 
sebenarnya pada hari Kiamat yang selalu mereka ingkari.” 

Sebaiknya mereka jangan memperolok-olokkan karena mereka kelak 
pasti akan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apa-apa yang diragukan 
itu pasti akan mereka alami. Allah menguatkan firman-Nya itu dengan 
mengulang pernyataan itu sekali lagi. 

Kemudian Allah menerangkan kekuasaan-Nya yang Mahaagung dan 
tanda-tanda rahmat-Nya yang sering dilupakan oleh mereka. Padahal tanda-
tanda itu tampak jelas di hadapan mata. Allah mengemukakan sembilan 
perkara yang dapat mereka saksikan dengan mata sebagai bukti-bukti yang 
menunjukkan kekuasaan-Nya, seperti disebutkan pada ayat-ayat berikut, 
yaitu dari ayat 6 sampai ayat 14. 
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(6) Pertama, bukankah Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan 
yang mudah didiami oleh manusia dan hewan ternak yang berguna bagi 
manusia. Sebetulnya bumi ini bundar seperti bola, tetapi karena begitu 
besarnya, maka permukaannya tampak datar seperti hamparan. 

(7) Kedua, Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak untuk 
mengokohkan bumi, sehingga tidak bergoyang karena guncangan-guncangan 
yang ada di bawahnya. 

(8) Ketiga, yang tidak kalah hebatnya Allah menciptakan manusia 
berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, agar timbul kecintaan dan 
kesayangan di antara suami-istri untuk menempuh hidup bahagia dan 
memelihara keturunan yang baik, mempertahankan kelangsungan jenis 
manusia sehingga tidak punah. 

Ayat ini sejalan dengan maksud firman Allah: 

 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 
(ar-Rµm/30: 21) 
 

(9) Keempat, Allah menjadikan tidur pada malam hari untuk beristirahat 
dari kesibukan pekerjaan pada siang hari, agar menghasilkan berbagai mata 
pencaharian. Dengan istirahat waktu tidur itu, manusia dapat mengembali-
kan daya dan kekuatan untuk melangsungkan pekerjaan pada keesokan 
harinya. Seandainya tidak diselingi oleh istirahat tidur tentu kekuatan siapa 
pun akan merosot sehingga tidak dapat melangsungkan tugas sehari-hari. 

(10) Kelima, Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya 
malam itu gelap menutupi permukaan bumi sebagaimana pakaian menutup 
tubuh manusia. Hal itu berarti bahwa malam itu berfungsi sebagai pakaian 
bagi manusia yang dapat menutupi auratnya pada waktu tidur dari 
pandangan orang-orang yang mungkin melihatnya. Demikian pula sebagai 
pakaian, maka gelap malam itu dapat melindungi dan menyembunyikan 
seseorang yang tidur dari bahaya atau musuh yang sedang mengancam. 

(11) Keenam, Allah menjadikan siang untuk berusaha dan mencari rezeki 
yang diperlukan dalam kehidupan dan untuk hidup bermasyarakat. 

(12) Ketujuh, Allah membangun di atas manusia tujuh langit yang kokoh 
tanpa memiliki tiang dan tunduk kepada hukum Allah. 

Secara ilmiah, tujuh langit yang kokoh kemungkinan dapat diartikan 
dengan lapisan-lapisan atmosfer yang dekat dengan bumi ini, seperti: (1) 
Troposphere (Troposfer), (2) Tropopause (Tropopaus), (3) Stratosphere 
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(Stratosfer), (4) Stratopause (Stratopaus), (5) Mesosphere (Mesosfer), (6) 
Mesopause (Mesopause), dan (7) Thermosphere (Termosfer). Pembagian ini 
berdasarkan temperatur (suhu) dari lapisan-lapisan atmosfer dan jaraknya 
dari permukaan bumi. Kekokohan lapisan-lapisan tersebut, dalam pengertian 
kokoh dalam menyelimuti bola bumi kita, karena adanya gaya gravitasi 
bumi. (lihat pula telaah ilmiah dalam Surah ar-Ra‘d/13:2, Juz-13). Pada 
telaah ilmiah Surah ar-Ra‘d/13: 2 tersebut, pembagian lapisan atmosfer 
sedikit berbeda dengan yang dijelaskan pada telaah ilmiah ini, di mana 
Ionosfer dan Eksosfer disatukan dalam Termosfer.  

Namun apabila pengertian tujuh langit ini dikaitkan dengan Mi‘raj 
Rasulullah Muhammad saw, tampak kurang tepat. Tujuh langit dalam Surah 
an-Naba'/78: 12 ini mungkin dapat diartikan sebagai Tujuh Dimensi Ruang-
Waktu dalam Kaluza-Klein Theory (KKT). Seperti dinyatakan dalam fisika 
bahwa terdapat empat (4) Gaya Fundamental yang ada di jagad raya ini, 
yaitu Gaya Elektromagnetik, Gaya Nuklir Lemah, Gaya Nuklir Kuat, dan 
Gaya Gravitasi. Jika keempat gaya ini terbentuk dari Ledakan Besar (Big 
Bang) dari suatu Singularity, maka mestinya keempat gaya ini dahulunya 
‘menyatu’ sebagai Satu Gaya Tunggal (Grand Unified Force), ini yang 
dikenal dalam Grand Unified Theory (GUT, Teori Ketersatuan Agung?). 
KKT menjelaskan bahwa untuk dapat menerangkan ketersatuan gaya-gaya 
yang empat itu, maka adanya geometri ruang-waktu yang kita berada di 
dalamnya sekarang ini tidaklah cukup. Geometri ruang-waktu yang kita 
berada di dalamnya sekarang ini hanya mampu menjelaskan sedikit tentang 
gaya-gaya Elektromagnetik dan dalam beberapa hal Gaya Gravitasi. Untuk 
bisa menjelaskan keempat gaya tersebut, maka KKT  menyatakan harus ada 
tujuh dimensi ruang-waktu (time-space dimensions) yang lain. Dengan 
demikian bersama empat dimensi yang sudah dikenal, yaitu: garis, bidang, 
ruang dan waktu; maka total dimensi ada sebelas (11) dimensi. Pernyataan 
ini berbasiskan pada perhitungan Matematika-Fisika. Berbasiskan pada KKT 
ini, para saintis telah mampu pula menghitung ‘garis tengah’ salah satu 
dimensi ruang-waktu itu, yaitu sebesar 10-32 cm, jadi dimensi itu sangat kecil 
sekali. Dengan demikian, tidaklah mungkin dengan instrument yang ada 
sekarang ini kita dapat menembus tujuh dimensi ruang-waktu yang lain itu. 
Kaluza-Klein Theory telah memberikan gambaran adanya Tujuh Dimensi 
Ruang-Waktu, yang kesemuanya ini akan mengokohkan geometri jagad-raya 
dengan empat gaya-gaya fundamentalnya. Mungkinkah tujuh langit yang 
kokoh tersebut adalah tujuh dimensi ruang-waktu menurut Kaluza-Klein 
Theory ? Wall±hu a‘lam bi¡-¡aw±b. 

(13) Kedelapan, Allah menjadikan matahari sebagai pelita yang terang 
benderang, menyebarkan cahaya dan panasnya ke seluruh angkasa. 

Allah telah menjadikan matahari yang sinarnya mengandung obat untuk 
membunuh kuman-kuman dan mengusir penyakit-penyakit yang dapat 
mengganggu makhluk yang hidup seandainya tidak cukup mendapat sinar. 
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(14-16) Kesembilan, Allah menurunkan dari awan air hujan yang banyak 
dan memberi manfaat, terutama untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan 
yang berguna bagi manusia dan binatang. 

Hal itu bertujuan agar dapat menumbuhkan biji-bijian seperti gandum, 
sayur, padi, dan tumbuh-tumbuhan untuk bahan makanan manusia dan 
hewan ternak. Demikian pula kebun-kebun dan taman-taman yang lebat 
dengan daun-daunnya yang rimbun. 

Dalam ayat ini, Allah menyebut bermacam-macam tanaman yang tumbuh 
di bumi, di antaranya ada yang mempunyai batang dan ada yang tidak. Ada 
yang menghasilkan buah-buahan dan ada pula yang menghasilkan biji-bijian 
seperti gandum, padi, dan lain-lain untuk makanan manusia. Ada pula 
tanaman-tanaman untuk makanan binatang ternak. Semuanya itu merupakan 
makanan-makanan pokok dan tambahan bagi manusia. 

 
Kesimpulan 
1.  Orang-orang musyrik Mekah saling bertanya tentang berita besar, yaitu 

datangnya hari Kiamat, yang selalu mereka perselisihkan. 
2.  Sekalipun orang-orang musyrik Mekah semasa hidup di dunia dapat 

mencari-cari dalih untuk tidak mempercayai hari Kiamat, namun hal itu 
kelak menjadi kenyataan yang tidak dapat diingkari. 

3.  Allah mengemukakan sembilan tanda-tanda kekuasaan-Nya agar 
dijadikan bahan pemikiran oleh manusia sehingga menimbulkan 
keyakinan bahwa hari kebangkitan itu pasti akan datang. 

4.  Manusia wajib mengimani akan adanya hari kebangkitan. 
 
 
 

KEDAHSYATAN HARI KEBANGKITAN 

 

Terjemah 
(17) Sungguh, hari keputusan itu adalah suatu waktu yang telah 

ditetapkan, (18) (yaitu) pada hari (ketika) sangkakala ditiup, lalu kamu 
datang berbondong-bondong, (19) dan langit pun dibukalah, maka 
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terdapatlah beberapa pintu, (20) dan gunung-gunung pun dijalankan 
sehingga menjadi fatamorgana. (21) Sungguh, (neraka) Jahanam itu 
(sebagai) tempat mengintai (bagi penjaga yang mengawasi isi neraka), (22) 
menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. (23) 
Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama, (24) mereka tidak merasakan 
kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman, (25) selain air 
yang mendidih dan nanah, (26) sebagai pembalasan yang setimpal. (27) 
Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. (28) 
Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Kami. (29) Dan segala 
sesuatu telah Kami catat dalam suatu Kitab (buku catatan amalan manusia). 
(30) Maka karena itu rasakanlah! Maka tidak ada yang akan Kami 
tambahkan kepadamu selain azab. 
 
Kosakata: 

1. Mir¡±dan  اصاِمرد  (an-Naba'/78: 21) 

Mir¡±d artinya tempat mengintai/menjebak. Terambil dari kata ra¡ada 
artinya “mengintai” atau “menjebak” sasaran. Kata itu adalah isim mak±n, 
kata yang menunjukkan tempat pekerjaan, atau pekerjaan itu sendiri 
sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Fajr/89: 14: Inna rabbaka labil-
mir¡±d (Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.) 

2. A¥q±ban َاأقَابح  (an-Naba'/78: 23) 

A¥q±b adalah bentuk jamak dari ¥uqub yang artinya masa-masa yang 
sangat panjang (sehingga tidak diketahui lamanya). 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan kepada manusia bahwa 
kejadian alam semesta ini dapat dijadikan bukti akan adanya hari 
kebangkitan. Oleh karena itu, manusia wajib mempercayainya. Dalam ayat-
ayat berikut ini, Allah menjelaskan peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi 
pada hari kebangkitan itu. Diterangkan pula akibat yang akan diterima 
orang-orang yang mendustakannya dan akibat yang diterima oleh orang-
orang yang percaya kepadanya. 
 
Tafsir 

(17) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa hari kebangkitan itu pasti 
terjadi pada waktu yang telah ditetapkan. Pada hari itu diputuskan siksa yang 
akan diterima orang yang kafir di dalam neraka dan pahala yang akan 
diterima orang-orang mukmin di dalam surga, baik orang-orang terdahulu, 
sekarang, maupun yang kemudian. Di sana akan sangat jauh beda nasib dan 
kehidupan mereka sesuai dengan derajat amal perbuatan mereka ketika di 
dunia. Allah telah menjadikan hari itu sebagai batas antara dunia dan akhirat, 
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tempat seluruh makhluk akan dihimpun di Padang Mahsyar agar masing-
masing dapat melihat dan menyaksikan apa yang telah mereka perbuat 
selama hidup di dunia, sehingga orang yang berbuat kebajikan akan 
menerima pahalanya dan orang yang berbuat kejahatan akan menerima 
siksaan. Kemudian Allah menerangkan tanda-tanda hari itu dan 
kedahsyatannya dengan firman-Nya dalam ayat berikut ini. 

(18) Pada hari Kiamat itu, ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat 
Israfil yang menyebabkan seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali, 
bangkit dari kuburnya masing-masing dan berkumpul di Padang Mahsyar. 
Tiap-tiap umat dipimpin oleh rasulnya, sehingga datang berkelompok-
kelompok seperti dalam firman Allah. 

 

(Ingatlah), pada hari (ketika) Kami panggil setiap umat dengan pemimpin-
nya. (al-Isr±'/17: 71) 

 
(19) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa pada hari keputusan itu 

langit terbuka dan mempunyai pintu-pintu yang memisahkan satu bagian 
dengan bagian yang lain. Maksudnya langit itu terbelah-belah sehingga 
mempunyai celah-celah seakan-akan terbuka dan mempunyai pintu-pintu. 
Hal ini dijelaskan oleh firman Allah yang lain: 

 

Apabila langit terbelah. (al-Insyiq±q/84: 1) 
 
Hal demikian terjadi karena muncul perubahan besar dalam susunan 

planet-planet di alam raya, yang menyebabkan perubahan dalam daya tarik 
dan perjalanan orbitnya. Kejadian itu menjurus ke arah kehancuran alam 
raya, dan juga kehancuran alam dunia. 

(20) Dalam ayat ini dijelaskan bawah gunung-gunung pada hari itu tidak 
lagi seperti sediakala, tetapi akan diguncang sehingga hancur lebur seperti 
kabut yang dari jauh kelihatan seperti bayangan air. Akan tetapi jika 
didekati, ternyata tidak ada apa-apa karena bagian-bagiannya telah terpecah 
belah, dihancurkan, dan beterbangan ke mana-mana. 

Firman Allah dalam hal ini: 

 

Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali 
benturan. (al-¦±qqah/69: 14) 
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Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman: 

 

Dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia 
debu yang beterbangan. (al-W±qi‘ah/56: 5-6) 

 
Kemudian gunung-gunung itu akan dihancurleburkan seperti debu yang 

beterbangan seperti dijelaskan dalam firman Allah: 

 

Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. (al-Q±ri‘ah/101: 
5) 

 
Ayat 17-20 dari Surah an-Naba'/78 di atas tampaknya berbicara mengenai 

terjadinya kiamat. Pada ayat yang dibahas, ada penggambaran mengenai 
tiupan sangkakala. Ada ayat lain yang juga menggunakan kata sangkakala 
atau trompet dalam menggambarkan kiamat, seperti Surah an-N±zi‘±t/79: 6-
9, “(Sungguh, kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama 
mengguncangkan alam, (tiupan pertama) itu diiringi dengan tiupan kedua.  
Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, pandangannya tunduk.” 

Keempat ayat di atas membahas tentang apa yang akan terjadi saat 
terjadinya hari kiamat. Salah satu kejadian pada hari itu adalah gempa bumi 
yang sangat dahsyat. Pada ayat 6-9 Surah an-N±zi‘±t/79, peristiwa gempa, 
mungkin saja bumi, digambarkan dengan kata “tiupan”.   

Apabila kita perhatikan ayat 6 dan 7 dari Surah an-N±zi‘±t/79 di atas 
tampak adanya kemiripan dalam gambaran tentang hari kiamat. Namun ada 
dua pendapat mengenai penggambarannya. Di satu pihak, para ulama 
menginterpretasikan kata ar-r±jifah sebagai bunyi trompet yang pertama, dan 
ar-r±difah adalah tiupan trompet yang kedua.  Di pihak lain, ar-r±jifah 
dinyatakan sebagai bumi, dan ar-r±difah sebagai saat terjadinya pengadilan.  
Ada juga yang menginterpretasikan ar-r±jifah sebagai kekacauan dari unsur-
unsur bumi, sedangkan ar-r±difah adalah gempa buminya. Tampaknya 
pendapat terakhir yang lebih realistis. Tidak ada beda antara kekacauan 
unsur-unsur bumi dan gempa bumi. 

Akan tetapi tampaknya ada pendapat lain yang lebih masuk akal.  
Mungkin kedua kata yang coba diinterpretasikan oleh banyak ulama 
sebenarnya menunjukkan adanya gempa utama dan gempa susulan, seperti 
dapat dilihat pada terjemahan dan tafsir ayat 6 dan 7 Surah an-N±zi‘±t/79 
dalam Tafsir Al-Misbah, “Pada hari ketika berguncang-guncangan yang 
dahsyat, diikuti oleh yang mengiringi(nya).”  
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Sebelum terjadinya gempa utama (main shock), beberapa gempa kecil 
(fore shock) akan mengawalinya. Setelah gempa utama terjadi maka diikuti 
oleh  gempa susulan (after shocks) yang kekuatannya lebih kecil dan 
jumlahnya banyak sekali. Lambat laun gempa susulan ini menurun baik 
jumlah maupun kekuatannya.  

Perlu diketahui bahwa gempa awal sulit diidentifikasi. Umumnya gempa 
utama langsung datang, dan memorak-porandakan segalanya tanpa memper-
lihatkan adanya gempa awal. Sebagai gambaran adalah gempa Aceh yang 
terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dengan magnitudo Mw=9,3 datang 
tanpa gempa awal. Gempa yang mematahkan dasar laut sepanjang hampir 
1000 km ini menimbulkan tsunami dan menghancurkan wilayah yang berada 
di sekitar Lautan Hindia. Gempa Aceh ini kemudian memicu gempa Nias 
dengan kekuatan sangat besar pula, yakni Mw=8,7. Jadi, pada hakikatnya 
gempa Nias bukan gempa susulan melainkan gempa yang dipicu oleh gempa 
besar yang pertama. Baik gempa Aceh maupun gempa Nias diikuti gempa 
susulan masing-masing. Dengan gambaran tersebut, gempa bumi yang 
datang pada hari kiamat akan jauh lebih dahsyat dan mampu memicu gempa-
gempa yang sama dahsyatnya sehingga bumi hancur lebur. 

(21) Sesungguhnya tempat pelaksanaan azab Allah yaitu neraka Jahanam, 
yang selalu dalam posisi menunggu kedatangan orang-orang kafir untuk 
disiksa di dalamnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jar³r dan Ibnu Mun©ir dari 
¦asan al-Ba¡r³, “Tidak seorang pun masuk surga kecuali setelah melalui 
neraka. Apabila dia sudah melewatinya, selamatlah dia dan jika tidak, dia 
akan tertahan.” 

(22) Dijelaskan di sini bahwa neraka Jahanam itu menjadi tempat 
kembali bagi orang-orang yang durhaka dan melampaui batas, yang tidak 
mau mendengar ajakan para rasul yang membawa petunjuk dan  kebenaran. 

(23) Mereka tinggal di dalam neraka dalam waktu yang lama 
sebagaimana diterangkan pula dalam firman Allah: 

 

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana. 
Dan mereka mendapat azab yang kekal. (al-M±'idah/5: 37) 

 
(24) Di dalam neraka Jahanam itu mereka tidak merasakan kesejukan 

yang dapat mengurangi panas yang sangat menghanguskan dan tidak pula 
mendapat minuman yang dapat menghilangkan rasa haus. 

(25) Selain air yang mendidih yang sampai kepada puncak panas, ada 
pula nanah yang sangat busuk baunya. 

(26) Neraka Jahanam itu disediakan sebagai balasan dari Allah yang 
setimpal dengan dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan di dunia, karena 
setiap kejahatan dan keburukan akan dibalas dengan kejahatan dan 
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keburukan yang setimpal. Azab yang setimpal itu diberikan karena dosa 
yang sangat berat yang telah mereka lakukan yaitu mempersekutukan Allah. 
Mereka dibakar dalam neraka Jahanam dalam waktu yang lama sekali. 

(27-28) Setelah menerangkan azab neraka secara garis besar dalam ayat-
ayat yang lalu, maka dalam ayat-ayat berikut ini Allah menyebutkan 
perincian terhadap dosa itu, yaitu terbagi atas dua bagian: pertama, mereka 
tidak takut kepada hari perhitungan karena mengingkari kedatangannya. 
Oleh karena itu, mereka tidak takut melakukan pelanggaran-pelanggaran itu 
sesuai dengan ajakan hawa nafsunya. Kedua, mereka mendustakan ayat-ayat 
Allah dan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang kewajiban 
mentauhidkan Allah sesuai dengan seruan para rasul serta mempercayai hari 
kebangkitan. 

(29) Setelah menerangkan amal perbuatan mereka yang buruk dan akidah 
yang sesat, maka Allah dalam ayat ini menerangkan bahwa segala sesuatu 
yang mereka kerjakan itu telah dihitung sesuai dengan catatan yang ada pada 
sisi-Nya. Segala amalan manusia secara keseluruhan telah tercatat dalam 
catatan-Nya itu, tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. 

(30) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa akibat dari kekafiran dan 
kedurhakaan itu, mereka akan merasakan siksaan-Nya. Allah tidak akan 
menambah kecuali dengan azab yang lebih pedih lagi. 
 
Kesimpulan 
1.  Hari Kiamat dinamakan pula hari hisab atau hari perhitungan dan 

waktunya telah ditetapkan Allah. 
2.  Pada hari itu terjadi beberapa kejadian yang dahsyat di antaranya: 

Tiupan sangkakala oleh Malaikat Israfil, langit akan terbuka, gunung-
gunung akan hancur, umat-umat akan datang dengan berkelompok untuk 
dihisab. 

3.  Di neraka Jahanam ada tempat mengintai terhadap penghuni neraka 
yang disiksa dan mereka kekal di dalamnya. 

4.  Penghuni neraka tidak merasakan kesejukan dan tidak pula mendapat 
minuman yang menghilangkan dahaga. 

5.  Minuman mereka hanya air yang sangat panas dan nanah yang sangat 
busuk. 

6.  Azab dalam neraka itu setimpal dengan dosa yang mereka perbuat 
selama di dunia. 

7.  Seharusnya manusia berusaha terhindar dari azab neraka dengan jalan 
iman dan amal-amal saleh yang nyata. 
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BALASAN TERHADAP ORANG YANG BERTAKWA 

 

Terjemah 
(31) Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, (32) 

(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, (33) dan gadis-gadis montok yang 
sebaya, (34) dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). (35) Di sana 
mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun (perkataan) dusta. 
(36) Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu, (37) 
Tuhan (yang memelihara) langit dan bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya; Yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. 
 

Kosakata: Dih±qan اقًاِده  (an-Naba'/78: 34) 

Dih±q artinya penuh. Ka'san dih±qan maksudnya adalah gelas yang penuh 
berisi minuman yang lezat. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan keadaan orang kafir yang 
mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka ditempatkan dalam neraka Jahanam di 
mana  mereka tidak dapat mencicipi sedikit pun kesejukan dan minuman 
selain air yang sangat panas dan busuk. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah 
menjelaskan kebahagiaan orang-orang yang bertakwa, yaitu berdiam dalam 
surga yang penuh dengan kenikmatan dan penghormatan. Diterangkan pula 
bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah. Hal itu bagi orang mukmin 
seharusnya dapat membangkitkan semangat untuk beribadah dan berlomba-
lomba mengerjakan amal kebajikan, mendekatkan diri kepada Allah. Di sisi 
lain, hal itu juga sekaligus menjadi peringatan bagi orang-orang yang 
mendustakan bahwa mereka pasti akan menyesal di akhirat jika tidak segera 
mengikuti seruan agama Allah. 
 
Tafsir  

(31) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang 
bertakwa itu benar-benar akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan 
dengan penghormatan dan pahala yang besar di dalam surga. 

(32) Di dalamnya terdapat berbagai nikmat, antara lain berupa kebun-
kebun kurma dan buah anggur yang sangat lezat rasanya, cocok dengan 
selera, dan sedap dalam pandangan mata. 
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(33) Lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak 
bidadari yang cantik, montok, dan sebaya usianya. Kesenangan bergaul 
dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang memuncak 
di dunia, akan dialami pula oleh ahli surga dengan cara yang lebih sempurna, 
tetapi tidak dapat dibayangkan bagaimana terjadinya nanti. 

(34) Di dalamnya juga terdapat hidangan-hidangan minuman yang 
dikemas dalam gelas-gelas yang penuh. Dalam firman Allah yang lain 
dinyatakan: 

 

Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. (al-Ins±n/76: 
17) 

 
(35) Di dalam surga itu, mereka tidak mendengar perkataan yang tidak 

berarti atau sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta walaupun mereka 
meminum arak, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah: 

 

(Di dalam surga itu) mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak 
(menimbulkan) ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. (a¯-
°µr/52: 23) 

 
(36) Dalam ayat ini diterangkan bahwa kemenangan dan kebahagiaan 

yang besar itu adalah pemberian yang banyak dari Allah, sebagai rahmat dan 
karunia-Nya kepada hamba yang taat kepada-Nya. 

(37) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dialah Tuhan Yang 
memelihara langit dan bumi dan segala yang berada di antaranya dengan 
sifat-Nya sebagai Tuhan Yang Maha Pemurah. Keagungan Allah pada hari 
Kiamat itu tampak sekali, tidak seorang pun yang akan berbicara dengan 
Allah, melainkan dengan izin-Nya. 

 
Kesimpulan 
1.  Orang-orang yang bertakwa di akhirat memperoleh kemenangan dan 

kebahagiaan sejati. Mereka ditempatkan di dalam surga yang penuh 
dengan berbagai macam nikmat buah-buahan terutama buah anggur. 

2.  Mereka memperoleh kesenangan dengan gadis-gadis remaja yang cantik 
dan sebaya usianya. 

3.  Mereka diberi hidangan berupa minuman yang sangat lezat. Di dalam 
surga mereka itu tidak terganggu oleh ucapan dusta atau sia-sia. 

4.  Semua kenikmatan dalam surga itu merupakan pemberian Allah sebagai 
imbalan atas ibadah dan amal saleh mereka. 



 78. AN-NABA' JUZ 30 524 

5.  Semua informasi nikmat surga itu seharusnya menggugah manusia 
menaati ajaran Allah. 

 
 
 

PERINTAH MEMILIH JALAN YANG BENAR 

 

Terjemah 
(38) Pada hari, ketika rµh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka 

tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan 
Yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar. (39) Itulah hari 
yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh 
jalan kembali kepada Tuhannya. (40) Sesungguhnya Kami telah 
memperingatkan kepadamu (orang kafir) azab yang dekat, pada hari manusia 
melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir 
berkata, “Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah.” 
 
Kosakata: 

1. ¢aw±ban اابوص (an-Naba'/78: 38) 

¢aw±b artinya benar, baik pelakunya maupun sasarannya. Ini berarti 
bahwa para malaikat, yang diizinkan berbicara di depan Allah untuk 
memintakan syafaat bagi manusia,  tidak meminta tanpa izin Allah dan yang 
diminta tidak sesuatu yang mustahil dikabulkan-Nya. 

2. Tur±ban اابرت (an-Naba'/78: 40) 

Tur±ban artinya tanah. Kata kerjanya tariba artinya “amat miskin” 
sehingga seakan-akan terhempas ke tanah. Dari kata itu terdapat dalam     
Al-Qur′an kata matrabah artinya keterhempasan ke tanah karena sangat 
miskinnya. Ungkapan atraba artinya merasa cukup, karena dia mempunyai 
harta benda sebanyak butir-butir tanah di bumi. 

 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan tentang balasan dan pahala 
bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu kebahagiaan pada hari akhirat, dan 
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itu terjadi setelah hari Kiamat. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menegaskan 
akan kepastian hari Kiamat di mana Malaikat Jibril dan para malaikat yang 
lain berdiri bersaf-saf siap sedia melaksanakan tugas-tugas setelah datangnya 
hari Kiamat. Pada hari itu, tiada seorang pun yang dapat berkata-kata kecuali 
atas izin Allah.  
 
Tafsir  

(38) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa pada hari Kiamat itu 
Malaikat Jibril dan para malaikat lainnya berdiri bersaf-saf menunggu 
perintah Allah. Mereka tidak berkata apa pun kecuali setelah diberi izin oleh 
Allah Yang Maha Pemurah. Kata-kata yang mereka ucapkan pun ketika itu 
hanya kata-kata yang benar. 

(39) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa hari Kiamat itu pasti 
terjadi dan persoalan-persoalan yang tadinya tertutup atau tersembunyi pasti 
akan diungkapkan. Begitu pula apa-apa yang tersimpan dalam hati manusia, 
pada hari itu pasti diperlihatkan. Oleh karena itu, Allah mendorong mereka 
agar bertambah dekat kepada-Nya dan melakukan perbuatan yang 
menjauhkan diri dari azab-Nya. Dengan demikian, ia pasti menempuh jalan 
kembali kepada Tuhannya dengan penuh kebahagiaan. 

(40) Ayat ini memberi peringatan kepada orang-orang kafir bahwa 
sesungguhnya Allah telah memberi peringatan kepada mereka dengan 
siksaan yang dekat. 

Setiap orang harus mengerti bahwa apa saja yang akan dialaminya telah 
dekat waktu terjadinya. Soal jarak waktu bukanlah suatu hal yang penting, 
tetapi yang penting adalah peristiwa itu pasti akan dialaminya. Maka seorang 
yang berakal sehat selalu bersiap-siap untuk menghadapi peristiwa-peristiwa 
yang akan dijumpainya. Pada hari itu, manusia akan melihat apa yang telah 
diperbuat oleh kedua tangannya, sebagaimana dijelaskan pula dalam firman 
Allah: 

 

(Ingatlah) pada hari (ketika) setiap jiwa mendapatkan (balasan) atas 
kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, (begitu juga 
balasan) atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada 
jarak yang jauh antara dia dengan (hari) itu. (²li ‘Imr±n/3: 30) 

 
Pada hari itu, orang kafir akan berkata dengan penuh kesedihan dan 

penyesalan, “Andaikata aku dahulu di dunia hanya menjadi tanah, dan tidak 
menjadi manusia yang durhaka kepada Tuhan.” 
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Kesimpulan 
1.  Pada hari Kiamat, Jibril dan para malaikat berdiri berbaris, tidak ada satu 

pun yang berkata-kata kecuali dengan izin Allah, dan mereka 
mengucapkan kata-kata yang benar. 

2.  Dalam rangka menghadapi hari Kiamat yang pasti datang itu, setiap 
orang harus menyiapkan amal kebajikan untuk mendapatkan keridaan 
Allah. 

3.  Pada hari Kiamat setiap orang akan melihat dan menyaksikan apa yang 
telah diperbuatnya. 

4.  Orang kafir akan menyesali diri dan mengangan-angankan sekiranya ia 
dahulu di dunia tidak menjadi manusia tetapi menjadi tanah saja. 

5.  Jadi manusia justru lebih mulia asalkan beriman, beramal saleh, dan 
ikhlas. 

 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah an-Naba' menerangkan keingkaran orang-orang musyrik terhadap 
hari kebangkitan, ancaman Allah terhadap sikap mereka, azab yang akan 
mereka terima pada hari Kiamat, serta kebahagiaan orang-orang yang 
beriman dan bertakwa kepada-Nya. 
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SURAH AN-NĀZI‘ĀT 
 

PENGANTAR 
 

Surah an-N±zi‘±t terdiri dari 46 ayat, termasuk kelompok surah 
Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah an-Naba'. 

Nama an-N±zi‘±t (Malaikat-malaikat yang mencabut) diambil dari kata 
an-n±zi‘±t yang terdapat pada ayat pertama surah ini. 

Surah ini dinamai pula dengan as-S±hirah yang diambil dari ayat 14, dan 
dinamai juga a¯-°±mmah yang diambil dari ayat 34. 

 
Pokok-pokok Isinya: 
1. Keimanan: 

Penegasan Allah tentang adanya hari Kiamat dan sikap orang-orang 
musyrik terhadapnya; manusia dibagi dua golongan di akhirat; manusia 
tidak dapat mengetahui kapan terjadinya saat Kiamat. 

2. Kisah: 
Kisah Nabi Musa dengan Fir‘aun. 

 
 
 

HUBUNGAN SURAH AN-NABA' 
DENGAN SURAH AN-NĀZI‘ĀT 

 
1.  Surah an-Naba' menerangkan ancaman Allah terhadap sikap orang-orang 

musyrik yang mengingkari adanya hari kebangkitan, serta mengemuka-
kan bukti-bukti adanya hari kebangkitan, sedangkan pada Surah          
an-N±zi‘±t, Allah bersumpah bahwa hari Kiamat yang mendahului hari 
kebangkitan itu pasti terjadi. 

2.  Sama-sama menerangkan huru-hara yang terjadi pada hari Kiamat dan 
hari kebangkitan. 
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SURAH AN-NĀZI‘ĀT 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

PENEGASAN HARI KEBANGKITAN 
KEPADA ORANG MUSYRIK  

 

 
Terjemah 

(1) Demi (malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras. (2) Demi 
(malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah lembut. (3) Demi 
(malaikat) yang turun dari langit dengan cepat, (4) dan (malaikat) yang 
mendahului dengan kencang, (5) dan (malaikat) yang mengatur urusan 
(dunia). (6) (Sungguh, kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan 
pertama mengguncangkan alam, (7) (tiupan pertama) itu diiringi oleh tiupan 
kedua. (8) Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, (9) 
pandangannya tunduk. (10) (Orang-orang kafir) berkata, “Apakah kita 
benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? (11) 
Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kita telah menjadi tulang belulang 
yang hancur?” (12) Mereka berkata, “Kalau demikian, itu adalah suatu 
pengembalian yang merugikan.” (13) Maka pengembalian itu hanyalah 
dengan sekali tiupan saja. (14) Maka seketika itu mereka hidup kembali di 
bumi (yang baru). 
 
Kosakata: 

1. Ar-R±jifah الاِجفَةُر  (an-N±zi‘±t/79: 6) 

Ar-R±jifah artinya yang berguncang hebat. Kata kerjanya rajafa 
(berguncang hebat). Pada hari Kiamat, bumi dan gunung berguncang dengan 
hebat sekali sebagaimana dinyatakan dalam Surah al-Muzzammil/73: 14, 
yauma tarjuful-ar«u wal-jib±l ((Ingatlah) pada hari (ketika) bumi dan 
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gunung-gunung berguncang keras). Ma¡dar atau kata bendanya adalah rajfah 
(guncangan), seperti dalam Surah al-A‘r±f/7: 78: Fa akha©athumur-rajfatu fa 
a¡ba¥µ f³ d±rihim j±£im³n (Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan 
mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka). Al-
Murjifµn adalah orang-orang yang membuat guncangan, yaitu orang yang 
membuat-buat dan menyebarkan isu-isu yang sangat berbahaya sehingga 
membuat masyarakat tidak tenang (lihat Surah al-A¥z±b/33: 60). 

2. W±jifah ٌاِجفَةو (an-N±zi‘±t/79: 8) 

W±jifah artinya yang berlari kencang. Kata kerjanya wajafa (berlari 
kencang). Dalam Al-Qur'an terdapat kata aujafa (membuat berlari kencang 
(kuda atau unta, atau kendaraan), seperti dalam ayat (Surah al-¦asyr/59: 6). 
W±jifah (yang berlari kencang) dalam Al-Qur'an digunakan untuk hati 
(Surah al-N±zi‘±t/79: 8). Hal itu untuk melukiskan hari Kiamat, bagaimana 
hebatnya hati berguncang pada hari itu. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat terakhir Surah an-Naba', Allah telah menegaskan tentang 
kepastian datangnya hari Kiamat, di mana Malaikat Jibril dan para malaikat 
lainnya telah siap melaksanakan tugas-tugas mereka. Dijelaskan juga bahwa 
orang-orang mukmin diperintahkan untuk memperbanyak amal kebaikan. 
Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan bahwa ada para malaikat 
yang bertugas mencabut nyawa dengan keras dan ada pula yang dengan 
lemah-lembut. Juga dijelaskan bahwa orang-orang musyrik tidak pantas 
untuk mengingkari adanya hari kebangkitan. 
 
Tafsir 

(1-7) Pada ayat-ayat ini, Allah berfirman dalam bentuk sumpah terhadap 
beberapa malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan keras dan juga 
kepada para malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan lemah-lembut. 
Hal ini dalam rangka menegaskan adanya hari kebangkitan yang diingkari 
orang-orang musyrik. Ayat-ayat selanjutnya yang juga dalam bentuk 
kalimat-kalimat sumpah kepada para malaikat yang turun dari langit dengan 
cepat sambil membawa perintah Allah. Bahkan Allah bersumpah kepada 
para malaikat yang mendahului malaikat yang lain dengan kencang, serta 
para malaikat yang mengatur dunia. 

Firman-firman dalam bentuk sumpah ini banyak terdapat pada surah-
surah Makkiyyah karena banyak orang-orang musyrik menolak dan 
mengingkari hari kebangkitan, seperti pada Surah a¡-¢±ff±t/37: 1-4: 
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Demi (rombongan malaikat) yang berbaris bersaf-saf, demi (rombongan) 
yang mencegah dengan sungguh-sungguh, demi (rombongan) yang 
membacakan peringatan, sungguh, Tuhanmu benar-benar Esa. (a¡-¢±ff±t/37: 
1-4) 
 
 Adapun jawab qasam (isi dari sumpah) pada awal Surah an-N±zi‘±t ini 
terdapat dalam ayat 6, yaitu sungguh pada saat alam berguncang ketika 
tiupan sangkakala pertama, semuanya rusak dan hancur. 
 Tiupan sangkakala yang pertama itu kemudian diikuti oleh tiupan kedua 
yang membangkitkan manusia dari kuburnya. Inilah hari Kiamat dalam arti 
yang sebenarnya. 

Ayat-ayat permulaan pada Surah an-N±zi‘±t ini oleh jumhur mufasir 
dipahami sebagai sumpah-sumpah kepada para malaikat. Akan tetapi, ada 
mufasir lain, seperti A¥mad Mus¯af± al-Mar±g³, yang memahami sumpah ini 
bukan kepada para malaikat, tetapi kepada bintang-bintang yang beredar 
menurut aturan tertentu, seperti matahari, bulan, dan planet-planet yang lain. 
Dalam tafsir al-Marāg³, ayat-ayat ini dipahami sebagai bintang-bintang yang 
sigap dan cepat jalannya, cahaya-cahaya yang keluar dari bintang ke bintang, 
dan bintang-bintang yang jalannya cepat dari bintang-bintang yang lain. 

Adapun tentang pemahaman jawab qasam-nya sama dengan pendapat 
jumhur mufasir. 

(8-9) Pada ayat-ayat ini dijelaskan bahwa hati orang-orang kafir pada 
waktu itu sangat takut setelah mereka menyaksikan sendiri apa yang telah 
diberitahukan kepada mereka dahulu di dunia. Orang-orang kafir Mekah 
ketika di dunia bahkan telah diberitahu langsung oleh Nabi Muhammad. 
Pandangan mereka tertunduk lemas, selalu melihat ke bawah karena rasa 
takut dan gelisah yang sangat tinggi. 

Pada ayat lain digambarkan keadaan orang-orang kafir pada hari Kiamat 
itu sebagai berikut: 

 

Mereka datang tergesa-gesa (memenuhi panggilan) dengan mengangkat 
kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. 
(Ibr±h³m/14: 43) 
 

(10-11) Pada ayat ini kemudian dijelaskan bahwa orang-orang kafir yang 
mengingkari hari kebangkitan bertanya dengan nada penyesalan, “Apakah 
kami betul-betul dikembalikan seperti kehidupan semula?” Hal ini juga 
pernah mereka tanyakan, sebagaimana terdapat dalam firman Allah: 
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Mereka berkata, “Apakah betul, apabila kami telah mati dan telah menjadi 
tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? 
(al-Mu'minµn/23: 82) 
 

Pada hari Kiamat pun mereka masih bertanya, “Apakah kami akan 
dibangkitkan juga apabila telah menjadi tulang-belulang yang hancur dan 
bersatu dengan tanah?” padahal ketika di dunia sudah dijelaskan dalam 
firman Allah: 

 

Dia berkata, “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang 
telah hancur luluh?” Katakanlah (Muhammad), “Yang akan menghidupkan-
nya ialah (Allah) yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha 
Mengetahui tentang segala makhluk. (Y±s³n/36: 78-79) 
 

(12-14) Dalam ayat ini akhirnya mereka berkata juga, “Kalau demikian, 
sungguh kami akan mengalami pengembalian yang sangat merugikan.” 
Allah menjawab ejekan dan penyesalan mereka itu dengan menjelaskan 
bahwa pengembalian itu cukup sederhana saja, yaitu dapat terjadi hanya 
dengan satu kali tiupan saja oleh Malaikat Israfil. 

Akhirnya mereka menyadari bahwa manusia tidak dapat memandang 
peristiwa hari kebangkitan itu sebagai mustahil. Sebab, dengan itu mereka 
dapat serta merta akan hidup kembali di permukaan bumi sebagai permulaan 
hari akhirat. 

 
Kesimpulan 
1. Untuk meyakinkan adanya hari kebangkitan, Allah bersumpah dengan 

bermacam-macam malaikat yang berbeda-beda tugasnya. 
2. Pada hari Kiamat itu setelah tiupan sangkakala yang pertama alam dunia 

akan diguncangkan sampai hancur. 
3. Tiupan pertama diiringi dengan tiupan kedua yang menyebabkan manusia 

bangkit dari kuburnya masing-masing. 
4. Keterangan huru-hara kiamat itu seharusnya menggugah manusia untuk 

beriman dan taat kepada Allah.  
5. Orang-orang yang mengingkari hari yang penuh ketakutan 

mempertanyakan tentang kemungkinan mereka dihidupkan kembali 
setelah menjadi tulang-belulang dan hancur. 
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KISAH MUSA DAN FIR‘AUN SEBAGAI 
HIBURAN BAGI NABI MUHAMMAD 

 

Terjemah 
(15) Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) kisah Musa? (16) Ketika 

Tuhan memanggilnya (Musa) di lembah suci yaitu Lembah Tuwa; (17) 
pergilah engkau kepada Fir‘aun! Sesungguhnya dia telah melampaui batas, 
(18) Maka katakanlah (kepada Fir‘aun), “Adakah keinginanmu untuk 
membersihkan diri (dari kesesatan), (19) dan engkau akan kupimpin ke jalan 
Tuhanmu agar engkau takut kepada-Nya?” (20) Lalu (Musa) memperlihat-
kan kepadanya mukjizat yang besar. (21) Tetapi dia (Fir‘aun) mendustakan 
dan mendurhakai. (22) Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang 
(Musa). (23) Kemudian dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu 
berseru (memanggil kaumnya). (24) (Seraya) berkata, “Akulah tuhanmu 
yang paling tinggi.” (25) Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat 
dan siksaan di dunia. (26) Sungguh, pada yang demikian itu terdapat 
pelajaran bagi orang yang takut (kepada Allah). 
 

Kosakata: Nak±l َكَالن (an-N±zi‘±t/79: 25) 

Nak±l artinya siksaan. Terambil dari kata kerja nakala yang artinya 
‘lemah’. Nak±l berarti “siksaan” karena siksaan itu membuat orang lemah 
tak berdaya. Dalam Al-Qur'an juga terdapat kata ank±l, bentuk jamak dari 
nakl, yang secara harfiah berarti “kekang” atau “tambatan” hewan, karena 
keduanya membuat hewan itu harus patuh dan tentu saja tersiksa. Dalam 
Surah al-Muzzammil/73: 12 disebutkan bahwa Allah memiliki alat-alat 
untuk menyiksa dan neraka bagi orang kafir: inna ladain± ank±lan wa 
ja¥³man (sungguh, di sisi Kami ada belenggu-belenggu (yang berat) dan 
neraka yang menyala-nyala). Juga terdapat kata tank³l yang merupakan 
ma¡dar dari nakkala (menyiksa). 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan sikap orang-orang kafir 
Mekah yang terus-menerus mengingkari hari kebangkitan dan mengejek 
Rasulullah saw dengan ejekan yang sangat menyakitkan hati. Pada ayat-ayat 
berikut ini, Allah membentangkan kisah Musa dengan Fir‘aun. Allah 
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menjelaskan bahwa Fir‘aun lebih jahat dan lebih kufur daripada kaum 
Quraisy di Mekah. Ia telah mengangkat dirinya sebagai tuhan yang harus 
disembah, dan telah membujuk kaumnya supaya menentang seruan Nabi 
Musa.  

 

Tafsir 
 (15-16) Dalam ayat ini, Allah mengingatkan Nabi Muhammad tentang 

kisah Musa dalam bentuk pertanyaan, yaitu apakah belum diketahui olehnya 
tentang kisah Musa yang diutus Allah kepada Fir‘aun untuk menyampaikan 
risalahnya dengan cara yang halus dan lemah lembut seperti tercantum 
dalam firman Allah: 

 

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir‘aun) dengan kata-kata yang 
lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. (°±h±/20: 44) 
 

Kisah Nabi Musa terutama tatkala Tuhan memanggil Musa di lembah 
suci yaitu di Lembah °uw± di dekat Gunung Sinai. Pada saat itu, Nabi Musa 
bermunajat kepada Allah sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini. 

(17-19) Tugas Nabi Musa ialah supaya pergi kepada Fir‘aun dan 
menasihatinya karena Fir‘aun sudah melampaui batas, berlaku sombong 
terhadap Bani Israil dan memperbudak mereka dengan kekejaman yang luar 
biasa dan di luar peri kemanusiaan. Di antaranya adalah perintah untuk 
membunuh bayi-bayi laki-laki dan membiarkan bayi perempuan hidup. 
Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa supaya melaksanakan dakwah 
dengan halus dan lemah lembut. 

Nabi Musa diperintahkan untuk berdialog secara baik-baik dengan 
Fir‘aun dan mengemukakan pertanyaan apakah Fir‘aun mau membersihkan 
diri dari kesesatan. Fir‘aun telah bergelimang dalam kesesatan, sehingga 
sebaiknya mau menerima petunjuk dari Allah yang dibawa Nabi Musa. 
Fir‘aun perlu menempuh jalan kebajikan yaitu menjauhkan diri dari 
perbuatan-perbuatan jahat. 

Kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk menjelaskan secara terbuka 
dengan mengajak Fir‘aun untuk mengikuti risalahnya menuju ke jalan Allah 
dengan bertakwa kepada-Nya. 

(20-22) Kemudian Allah menerangkan bahwa Fir‘aun tetap 
membangkang dan tidak mau mengikuti ajakan Nabi Musa sehingga Musa 
terpaksa memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya. Lalu Musa memperlihatkan 
kepada Fir‘aun mukjizat yang besar yaitu tongkat menjadi ular dan telapak 
tangan yang bersinar terang. Meskipun begitu, Fir‘aun masih mengingkari 
kenabian Musa dan tetap bersikap durhaka dan menentang Allah. Kemudian 
Fir‘aun berpaling dan berusaha untuk mengadakan perlawanan kepada 
Musa. 
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(23-24) Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa Fir‘aun 
mengumpulkan pembesar-pembesarnya dan berseru memanggil kaumnya 
yang sebagiannya terdiri dari para tukang sihir. Dengan penuh 
kesombongan, Fir‘aun berkata, “Akulah tuhan kamu yang paling tinggi. 
Jangan ikuti ajakan Musa.” 

(25) Maka Allah menurunkan siksa kepadanya, bukan di dunia saja 
bahkan juga di akhirat. Siksaan di dunia ialah dengan ditenggelamkan 
bersama kaumnya di Laut Merah, dan siksaan di akhirat dengan 
dijerumuskan ke dalam neraka Jahanam, yang merupakan tempat kembali 
yang sangat buruk. 

(26) Pada ayat ini dijelaskan sesungguhnya pada kejadian yang demikian 
itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal dan dapat 
memperhitungkan tiap-tiap kejadian dengan akibatnya, terutama bagi orang 
yang takut kepada Allah. 

 
Kesimpulan 
1.  Allah telah mengangkat Musa sebagai rasul di lembah suci yang 

bernama Lembah °uw±. 
2.  Musa ditugaskan berdakwah kepada Fir‘aun dengan menggunakan 

bahasa yang lemah lembut. Karena Fir‘aun terus membangkang, maka 
Musa memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya. 

3.  Fir‘aun yang mengaku dirinya sebagai tuhan mengumpulkan para ahli 
sihir untuk diadu dengan Musa. 

4.  Fir‘aun yang sombong itu mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat. 
Hal itu harus menjadi pelajaran bagi mereka yang bertakwa kepada 
Allah. 

 
 
 

MEMBANGKITKAN MANUSIA KEMBALI  
MUDAH BAGI ALLAH  

 

Terjemah 
(27) Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah 

dibangun-Nya? (28) Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempur-
nakannya, (29) dan Dia menjadikan malamnya (gelap gulita), dan 
menjadikan siangnya (terang benderang). (30) Dan setelah itu bumi Dia 
hamparkan. (31) Darinya Dia pancarkan mata air, dan (ditumbuhkan) 
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tumbuh-tumbuhannya. (32) Dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan 
teguh. (33) (Semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan 
ternakmu. 
 
Kosakata:  

1. Ag¯asya اَغْطَش (an-N±zi‘±t/79: 29) 

Ag¯asya artinya membuat menjadi gelap. Allah berfirman dalam Surah 
an-N±zi‘±t/79: 29: Ag¯asya lailah± wa akhraja «u¥±h± (dan Dia menjadikan 
malamnya (gelap gulita), dan menjadikan siangnya (terang benderang). 
Dalam bahasa Arab terdapat kata al-ag¯asy yaitu orang yang lemah 
penglihatannya sehingga segalanya terlihat gelap. 

2. Da¥±h± ٰحاده  (an-N±zi‘±t/79: 30) 

Da¥±h± artinya menghamparkan. Dalam Surah an-N±zi‘±t/29: 30 
dinyatakan bahwa bumi ini dihamparkan oleh Allah, artinya didatarkan-Nya 
dan diberi-Nya kelengkapan-kelengkapan kehidupan sehingga siap huni. Itu 
setelah sebelumnya bumi ini diciptakan-Nya secara “kasar” sehingga belum 
layak huni. Setelah itu, Allah naik untuk menciptakan langit, dan kemudian 
turun lagi untuk “menghaluskan” bumi itu untuk layak huni. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah mengisahkan kepada kaum musyrikin 
kisah Musa dengan Fir‘aun. Kisah itu memberikan isyarat dengan halus 
bahwa mereka tidak akan terlepas dari azab Allah jika Ia menghendaki; 
karena Fir‘aun yang kuat pun tidak luput dari azab-Nya. Kisah-kisah itu juga 
mengandung dorongan kepada Nabi Muhammad supaya tetap berlaku sabar 
dalam menghadapi tantangan kaum Quraisy. Pada ayat-ayat berikut ini, 
Allah memperingatkan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan 
bahwa mereka tidak pantas mengingkarinya, karena membangkitkan mereka 
dari kubur jika dibandingkan dengan penciptaan langit dan mengatur 
peredaran planet-planet, menurut pikiran manusia, jauh lebih besar dan lebih 
sulit daripada membangkitkan manusia dari kuburnya. Sedangkan bagi Allah 
semua itu mudah.  
 
Tafsir 

(27) Ayat ini menghimbau manusia untuk menggunakan akalnya untuk 
membandingkan penciptaan dirinya yang kecil dan lemah dengan penciptaan 
alam semesta yang demikian luas dan kokoh. Hal itu menunjukkan 
kekuasaan Allah. Ibnu Khaldun menggambarkan keadaan manusia yang 
terlalu mengagungkan kemampuan logika tanpa mengasah kalbunya dengan 
mengatakan, “Bagaimana manusia dengan otaknya yang hanya sebesar 
timbangan emas mau digunakan untuk menimbang alam semesta?”  
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(28) Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah meninggikan langit, 
meluaskan, dan melengkapinya dengan benda-benda angkasa, seperti planet 
dan lainnya. Allah lalu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur 
benda-benda angkasa itu, sehingga tetap di tempatnya dan tidak berjatuhan, 
seakan-akan menjadi perhiasan seluruh jagatnya. Menciptakan dan mengatur 
alam raya (makrokosmos) ini jauh lebih rumit dan kompleks daripada 
menciptakan manusia yang hanya disebut mikrokosmos. 

Kajian saintifik modern saat ini menyatakan bahwa jagad-raya seisinya 
ini diawali pembentukannya dari adanya singularity. Singularity adalah 
sesuatu dimana calon/bakal ruang, energi, materi dan waktu masih 
terkumpul menjadi satu (manunggal). Dentuman Besar (Big Bang) 
meledakkan singularity ini dan berkembanglah bak seperti spiral-kerucut 
yang terus menerus berekspansi melebar dan melebar terus. Sejak Big Bang 
itulah, waktu mulai memisahkan diri dari ruang, begitu pula energi, materi 
dan gaya-gaya memisahkan diri, dan selama bermiliar-miliar tahun 
terbentuklah seluruh jagad-raya yang berisi miliaran galaksi. Ruang dan 
waktu terus mengalami ekspansi meluas. Inilah yang disebut dengan 
“meninggikan bangunannya (langitnya)”. Bahiruddin S. Mahmud 
menjelaskan bahwa ekspansi jagad raya bukannya tak terbatas, bukannya 
terus menerus. Laju ekspansi atau perkembangan ini berangsur-angsur 
menurun, karena gaya gravitasi antar galaksi (yang mereka sesamanya terus 
saling menjauh) mulai mengendur, sehingga suatu saat akan berhentilah 
ekspansi jagad raya itu, maka sempurnalah bangunan itu. 

(29) Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menjadikan malam gelap 
gulita dan siang terang benderang, dan pergantian siang dan malam, serta 
perbedaan musim-musim sebagai akibat dari peredaran planet-planet di 
sekitar orbitnya. Mengatur dan memelihara peredaran planet-planet ini 
sungguh pekerjaan yang luar biasa hebatnya. 

(30) Juga diterangkan bahwa Allah menjadikan bumi terhampar, sehingga 
makhluk Allah mudah melaksanakan kehidupan di sana. Ayat ini 
menunjukkan bahwa Allah menciptakan bumi lebih dahulu, kemudian 
menciptakan langit, kemudian kembali lagi ke bumi dan menghamparkannya 
untuk kediaman manusia. Setelah menyiapkan tempat-tempat tinggal, maka 
Allah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan manusia yaitu tentang 
makanan dan minuman, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikutnya. 

(31) Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah memancarkan dari perut bumi 
sumber-sumber mata air dan sungai-sungai dan menumbuhkan tumbuh-
tumbuhannya, baik untuk dimakan manusia maupun binatang ternak. 

(32) Pada ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah memancangkan gunung-
gunung dengan cara yang teguh sekali laksana tonggak sehingga menjadikan 
bumi stabil tidak goyah. Allah menerangkan hikmahnya pada ayat berikut 
ini. 
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(33) Semuanya itu untuk kesenangan manusia dan hewan-hewan 
ternaknya. Dengan demikian, manusia dan hewan-hewan itu dapat hidup 
dengan tenang dan mencari rezeki dengan melakukan berbagai kegiatan. 

Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah yang lain: 

 

Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, 
sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, 
padanya kamu menggembalakan ternakmu. (an-Na¥l/16: 10) 

 
Setelah mempelajari kandungan ayat-ayat tersebut yang ditujukan untuk 

meyakinkan tentang adanya hari kebangkitan, maka sepatutnya menjadi 
bahan renungan bahwa Tuhan yang telah menciptakan manusia dan 
menciptakan apa-apa yang diperlukan untuk kehidupannya, yang telah 
mengangkat langit di atas dan menghamparkan bumi di bawah, tidakkah 
berkuasa untuk membangkitkan manusia kembali pada hari Kiamat? 
Pantaskah Allah membiarkan manusia melakukan perbuatan yang sia-sia 
setelah menyiapkan sarana bagi mereka dan menghimpun kebaikan-kebaikan 
yang melimpah ruah itu untuk mereka? 

 
Kesimpulan 
1.  Penciptaan langit dan benda-benda alam lebih besar bagi Allah, 

ketimbang penciptaan manusia dan menghidupkannya lagi pada hari 
kebangkitan nanti. 

2.  Penciptaan langit, pertukaran siang dan malam, penghamparan bumi, 
pengeluaran air dan tumbuh-tumbuhan, serta penciptaan gunung-
gunung, menjadi tanda bukti atas kekuasaan Allah untuk mengadakan 
hari kebangkitan sebagaimana dijanjikan. 

3.  Amat keliru manusia yang tidak mengimani hari kebangkitan. 
4.  Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberikan banyak rezeki 

dan berbagai kemampuan sebaiknya bersyukur dengan memelihara alam 
ini dan tidak membuat kerusakan yang akan merugikan keturunan 
mereka selanjutnya. 
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PADA HARI KIAMAT MANUSIA INGAT 
PERBUATANNYA DI DUNIA 

 

Terjemah 
(34) Maka apabila malapetaka besar (hari Kiamat) telah datang, (35) 

yaitu pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, 
(36) dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. 
(37) Maka adapun orang yang melampaui batas, (38) dan lebih 
mengutamakan kehidupan dunia, (39) maka sungguh, nerakalah tempat 
tinggalnya. (40) Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran 
Tuhannya dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya, (41) maka 
sungguh, surgalah tempat tinggal(nya). 
 

Kosakata: a¯-°±mmatul-Kubr± ى ةُاَلطَّامرالْكُب  (an-N±zi‘±t/79: 34) 

A¯-°±mmatul-Kubr± artinya malapetaka yang paling besar. Berasal dari 
fi‘il ¯amma-ya¯ummu-¯amman wa ¯umµman yang mempunyai lebih dari satu 
arti yaitu: mengisi, memotong, menggunting. ¯ammal-m±' artinya air itu 
melimpah, ¯ammal-amr artinya perkara itu besar. a¯-°±mmah juga berarti ad-
d±hiyah yaitu bencana besar. Juga berarti hari Kiamat. Sedangkan al-kubr± 
adalah bentuk mu'anna£ (feminim) dari isim taf«³l al-akbar, artinya lebih 
besar, paling besar. Jadi a¯-¯±mmatul-kubr± artinya bencana atau malapetaka 
yang sangat besar atau paling besar, yaitu hari Kiamat. Ayat 34 memang 
menerangkan apabila hari Kiamat yang merupakan malapetaka yang sangat 
besar itu datang, neraka Jahanam akan diperlihatkan dan manusia akan 
teringat akan segala yang diperbuatnya di dunia. Pada ayat lain yaitu Surah 
al-¦ajj/22: 2 digambarkan bahwa pada hari Kiamat itu ibu yang sedang 
hamil langsung keguguran, semua orang menjadi seperti mabuk padahal 
mereka tidak mabuk. Demikian dahsyat peristiwa hari Kiamat. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan kekuasaan-Nya untuk 
membangkitkan semua manusia dari kuburnya sebagaimana Ia kuasa untuk 
menciptakan makhluk-Nya. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menjelaskan 
kebenaran wahyu yang telah disampaikan Nabi-Nya tentang kedahsyatan 
hari Kiamat. Pada saat itu, semua manusia akan berdiri menghadap Allah 
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Rabbul ‘²lam³n. Setiap orang akan menerima kitab yang berisi catatan 
tentang amal perbuatannya selama hidup di dunia, dan Allah akan 
memperlihatkan neraka Jahanam, sehingga dapat dilihat oleh semua yang 
ada di Padang Mahsyar. 
 
Tafsir 

(34) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila malapetaka yang sangat 
besar yaitu hari Kiamat telah datang yang menyebabkan rambut pemuda bisa 
beruban dan neraka dapat dilihat, maka setiap orang akan melupakan 
malapetaka-malapetaka lain yang pernah dialaminya. Allah akan 
memisahkan antara orang-orang yang taat serta bertakwa, yang mana akan 
dimasukkan ke dalam surga, dengan orang-orang yang membangkang dan 
durhaka, yang mana akan dimasukkan ke dalam neraka. 

(35-36) Pada hari Kiamat, manusia akan teringat kepada apa yang telah 
dikerjakannya ketika hidup di dunia, karena amal-amalnya tercatat dalam 
sebuah kitab yang lengkap berisi rekaman-rekaman dari ucapan dan 
perbuatannya sejak mulai balig sampai mati. 

Neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang, baik 
mukmin maupun kafir. 

(37-39) Adapun orang-orang yang sombong dan melampaui batas, lebih 
mengutamakan kelezatan kehidupan dunia dari pahala di akhirat. Maka 
sesungguhnya neraka Jahimlah tempat kediamannya. 

(40-41) Sebaliknya ditegaskan pula bahwa orang-orang yang takut dan 
mengadakan persiapan karena memandang kebesaran Tuhannya serta 
menahan diri dari ajakan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah 
tempat kediamannya yang kekal dan abadi. Alangkah beruntung mereka 
memperoleh bagian seperti itu. 

 
Kesimpulan 
1.  Pada hari kiamat, setiap manusia akan teringat pada apa yang telah 

dikerjakannya di dunia. Semuanya merasa menyesal karena tidak atau 
terlalu sedikit mengerjakan perbuatan yang baik. 

2.  Allah akan memperlihatkan neraka Jahim kepada seluruh umat manusia 
di akhirat. 

3.  Orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia 
akan dimasukkan ke dalam neraka. 

4.  Orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhan dan menahan diri dari 
ajakan hawa nafsunya akan ditempatkan dalam surga. 

5.  Manusia seharusnya berlomba dalam hidupnya untuk mendapatkan 
surga yang dipersiapkan Tuhan bagi orang yang bertakwa. 
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HANYA ALLAH YANG MENGETAHUI  
DATANGNYA HARI KEBANGKITAN 

 

Terjemah 
(42) Mereka (orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) 

tentang hari Kiamat, “Kapankah terjadinya?” (43) Untuk apa engkau perlu 
menyebutkannya (waktunya)? (44) Kepada Tuhanmulah (dikembalikan) 
kesudahannya (ketentuan waktunya). (45) Engkau (Muhammad) hanyalah 
pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari Kiamat). (46) 
Pada hari ketika mereka melihat hari Kiamat itu (karena suasananya hebat), 
mereka merasa seakan-akan hanya (sebentar saja) tinggal (di dunia) pada 
waktu sore atau pagi hari. 

 

Kosakata: Murs±h± ٰسرهام  (an-N±zi‘±t/79: 42) 

Murs±h± berasal dari fi‘il ras±-yarsµ-raswan wa rusuwwan yang artinya 
tetap, berlabuh, atau mendarat. Al-Murs± adalah isim maf‘µl yang artinya 
dijadikan atau terjadi. Dapat pula merupakan isim mak±n (tempat berlabuh 
atau pelabuhan). Ayy±na murs±h± artinya kapan terjadinya. Ayat 42 
menerangkan tentang orang-orang kafir yang bertanya kepada Nabi 
Muhammad perihal hari Kiamat, kapan terjadinya? Kalimat tanya disini 
dalam ‘ilmu bal±gah tidak berarti yang sebenarnya yaitu ingin tahu kapan 
terjadinya hari kiamat, melainkan berarti taub³kh yaitu mengejek. Orang-
orang kafir memang tidak percaya pada adanya hari kebangkitan. Oleh 
karena itu, mereka selalu bertanya dengan nada mengejek, yaitu tidak 
mungkin ada hari kebangkitan, kapan terjadi hari kebangkitan atau hari 
Kiamat itu kapan? Padahal hari Kiamat dan hari kebangkitan itu pasti terjadi, 
dan waktunya adalah rahasia Allah sendiri. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan bahwa pada hari Kiamat 
setiap manusia akan teringat pada apa yang telah dikerjakannya di dunia. 
Semuanya akan menyesal karena tidak atau terlalu sedikit berbuat kebaikan. 
Orang yang jahat akan masuk neraka dan orang yang baik akan masuk surga. 
Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menegaskan bahwa tidak ada yang 
mengetahui kapan datangnya hari Kiamat karena merupakan rahasia yang 
hanya diketahui oleh Allah saja. 
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Sabab Nuzul 
 Sebagaimana diriwayatkan oleh al-¦±kim dan Ibnu Jar³r a¯-°abar³ dari 
‘Aisyah r.a. bahwa Nabi ditanya oleh banyak orang tentang kapan datangnya 
hari Kiamat. Maka turunlah ayat ini. 

Pada riwayat lain yang disampaikan Ibnu Ab³ ¦±tim dari Ibnu ‘Abb±s 
bahwa orang-orang musyrik Mekah bertanya kepada Nabi saw. mereka 
bertanya dengan nada mengejek, “Kapankah datangnya hari Kiamat?” Maka 
turunlah ayat ini. 
 
Tafsir 

(42) Orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi tentang kapan waktunya 
hari Kiamat itu datang. Mereka menanyakan hal itu dengan nada mengejek 
dan mencemooh. Nabi sendiri ingin sekali menjawab pertanyaan mereka 
dengan tepat, akan tetapi Allah melarangnya karena hanya Dia sendirilah 
yang mengetahui kapan hari Kiamat itu akan terjadi.  

(43) Dalam ayat ini, Allah menanyakan apakah Nabi Muhammad akan 
menyebutkan waktu Kiamat itu? Padahal tugasnya hanya sekadar memberi 
peringatan sehingga tidak ada kewenangan untuk menyebutkan tentang 
kedatangan hari kebangkitan. Waktu datangnya hari Kiamat tetap merupakan 
rahasia Allah. Nabi sendiri tidak mengetahui tentang waktu kedatangannya, 
sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an: 

 

Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). (asy-Syµr±/42: 
48) 
 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Umar bin Kha¯¯±b, ketika 
Nabi ditanya tentang kapan datangnya hari Kiamat, beliau menjawab: 

الْ اممئُسا لُوهنأَِب علَعِم من اخلطاب بن عمر عن مسلم رواه (.ِلاِئالس(  
Orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. 
(Riwayat Muslim dari ‘Umar bin al-Kha¯¯±b) 
 
 Allah tetap merahasiakan waktu datangnya hari Kiamat mempunyai 
hikmah yang besar, yaitu supaya manusia selalu mempersiapkan diri setiap 
saat dengan banyak-banyak berbuat kebaikan dan selalu menghindari 
perbuatan jahat.  

(44) Dalam ayat ini diterangkan bahwa hanya Allah saja yang 
mengetahui kapan ketentuan waktunya. Tidak ada yang mengetahui kapan 
ketentuan waktunya, dan kapan akan terjadinya kiamat kecuali Allah sendiri.  
Firman Allah: 
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Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang Kiamat, “Kapan 
terjadi?” Katakanlah, “Sesungguhnya pengetahuan tentang Kiamat itu ada 
pada Tuhanku; tidak ada (seorang pun) yang dapat menjelaskan waktu 
terjadinya selain Dia. (Kiamat) itu sangat berat (huru-haranya bagi makhluk) 
yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-
tiba.” Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. 
Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya pengetahuan tentang (hari 
Kiamat) ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (al-
A‘r±f/7: 187) 

 
(45) Dalam ayat ini diterangkan bahwa Nabi Muhammad hanya 

ditugaskan untuk memberi peringatan kepada orang yang takut kepada hari 
kebangkitan. Mereka diminta untuk mempersiapkan diri dengan beramal 
kebaikan dan menghindari kejahatan. 

(46) Pada hari menyaksikan hari kebangkitan dan merasakan huru-
haranya, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sementara saja, 
seperti sepenggal pagi atau sepenggal sore pada masa-masa yang lalu itu. 
Kehidupan manusia di dunia ini memang hanya sebentar saja, sebagaimana 
firman Allah: 

 

Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah 
mereka tinggal (di dunia) hanya sesaat saja pada siang hari. (al-A¥q±f/46: 
35) 
 
Kesimpulan 
1.  Orang-orang kafir sering bertanya kepada Nabi Muhammad tentang 

kapan terjadinya hari kebangkitan, padahal mereka tidak mempercayai-
nya. Pertanyaan itu hanya olok-olok mereka kepada Nabi. 

2.  Hanya Allah sendiri yang mengetahui kapan akan terjadinya hari 
kebangkitan itu. Nabi Muhammad juga tidak mengetahui hal itu. Beliau 
hanya ditugaskan memberi peringatan saja. 

3.  Hari Kiamat tetap menjadi rahasia dengan tujuan agar manusia selalu 
bersiap-siap dengan memperbanyak amal saleh. 
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4.  Semua orang tatkala menyaksikan hari kebangkitan merasa seakan-akan 
tidak lama tinggal di dunia melainkan sebentar saja. 

 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah an-N±zi‘±t mengutarakan sumpah Allah dengan menyebut malaikat 
yang bermacam-macam tugasnya; bahwa hari Kiamat pasti terjadi, dan 
membangkitkan manusia itu adalah mudah bagi Allah, serta mengancam 
orang-orang musyrik yang mengingkari kebangkitan dengan siksaan seperti 
yang dialami oleh Fir‘aun dan pengikut-pengikutnya. Selanjutnya surah ini 
menerangkan keadaan orang-orang musyrik pada hari Kiamat dan 
bagaimana kedahsyatan hari Kiamat itu. 
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SURAH ‘ABASA 
 

PENGANTAR 
 

Surah ‘Abasa terdiri dari 42 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah an-Najm. 

Nama ‘Abasa (ia bermuka masam) diambil dari perkataan ‘abasa yang 
terdapat pada ayat pertama surah ini. 

Menurut riwayat, pada suatu ketika Rasulullah saw menerima dan 
berbicara dengan pemuka-pemuka Quraisy, yang beliau harapkan agar 
masuk Islam. Ketika itu, datanglah ‘Abdull±h bin Ummi Maktµm, seorang 
sahabat yang buta yang mengharap agar Rasulullah saw membacakan 
kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diturunkan Allah. Akan tetapi, 
Rasulullah saw bermuka masam dan memalingkan muka dari ‘Abdull±h bin 
Ummi Maktµm yang buta itu, lalu Allah menurunkan surah ini sebagai 
teguran atas sikap Rasulullah saw kepada sahabat tersebut. 

 
Pokok-pokok Isinya: 
1. Keimanan: 

Dalil-dalil keesaan Allah; keadaan manusia pada hari Kiamat. 
2. Lain-lain: 

Dalam berdakwah hendaknya memberikan penghargaan yang sama 
kepada orang-orang yang diberi dakwah; cercaan Allah kepada manusia 
yang tidak mensyukuri nikmat-Nya. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AN-NĀZI‘ĀT  
DENGAN SURAH ‘ABASA 

 
Pada akhir Surah an-N±zi‘±t diterangkan bahwa Nabi Muhammad saw 

hanyalah pemberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada hari 
Kiamat, sedangkan pada permulaan Surah ‘Abasa dibayangkan bahwa dalam 
memberikan peringatan itu hendaklah memberikan penghargaan yang sama 
kepada orang-orang yang diberi peringatan dengan tidak memandang 
kedudukan seseorang dalam masyarakat. 
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SURAH ‘ABASA 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

TEGURAN KEPADA RASULULLAH SAW 

 

Terjemah 

(1) Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, (2) karena seorang 
buta telah datang kepadanya (‘Abdull±h bin Ummi Maktµm). (3) Dan tahukah 
engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa), 
(4) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat 
kepadanya? (5) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-
pembesar Quraisy), (6) maka engkau (Muhammad) memberi perhatian 
kepadanya, (7) padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan 
diri (beriman). (8) Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan 
bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), (9) sedang dia takut (kepada 
Allah), (10) engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. 
 

Kosakata: ‘Abasa سبع (‘Abasa/80: 1) 

Kata ‘abasa adalah fi‘il ma«³ yaitu ‘abasa-ya‘bisu-‘absan wa ‘abµsan 
artinya memberengut, bermuka masam. Ayat 1 ini menggambarkan bahwa 
Nabi Muhammad bermuka masam dan memalingkan muka ke arah lain dari 
orang yang bertanya kepada beliau. Orang yang bertanya itu adalah 
‘Abdull±h bin Ummi Maktµm, seorang buta yang ingin menanyakan sesuatu 
kepada Nabi. Tetapi karena Nabi sedang menghadapi orang-orang penting 
yaitu beberapa tokoh Quraisy seperti ‘Utbah bin Rab³‘ah, Syaibah bin 
Rab³‘ah, Abµ Jahal bin Hiys±m, al-‘Abb±s bin ‘Abdul-Mu¯alib, Umayyah 
bin Khalaf, dan al-Wal³d bin al-Mug³rah. Mereka ini sangat diharapkan Nabi 
untuk masuk Islam agar memperkuat posisi Islam dalam masyarakat 
Quraisy. Akan tetapi, ternyata sikap Nabi yang demikian, yaitu tidak peduli 
dan memalingkan muka dari orang kecil yang buta yaitu ‘Abdull±h bin 
Ummi Maktµm, ditegur Allah. Nabi harus menjadi contoh yang baik bagi 
semua orang. 
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Munasabah 
 Pada akhir Surah an-N±zi‘±t diterangkan bahwa Nabi Muhammad 
hanyalah pemberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada hari 
Kiamat. Pada permulaan surah ini dijelaskan bahwa dalam memberikan 
penghargaan yang sama kepada orang-orang yang diberi peringatan dengan 
tidak memandang kedudukan seseorang dalam masyarakat, seperti antara 
tokoh-tokoh bangsawan Quraisy dengan orang buta yang bernama ‘Abdull±h 
bin Ummi Maktµm. Sahabat Nabi yang terkenal ini sebenarnya bernama 
‘Abdull±h bin Syuraih bin M±lik bin Ab³ Rab³‘ah. Ibunya yang bernama 
Ummi Maktµm adalah anak paman Khadijah sehingga lebih dikenal dengan 
nama ‘Abdull±h bin Ummi Maktµm. 
 
Sabab Nuzul 

Surah ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa seorang yang buta 
yang bernama ‘Abdull±h bin Ummi Maktµm anak paman Khadijah. Beliau 
termasuk di antara sahabat-sahabat Muhajirin yang pertama memeluk Islam. 
Ketika Nabi saw melaksanakan jihad dan meninggalkan kota Madinah, 
beliau ini sering ditunjuk oleh Nabi saw untuk menjadi sesepuh kota 
Medinah, mengimami salat, dan juga sering melakukan azan seperti Bilal. 

Peristiwa ini terjadi di Mekah yaitu ketika Nabi saw sedang sibuk 
melaksanakan seruan dakwah Islam kepada pembesar Quraisy. Beliau 
dengan sungguh-sungguh mengajak mereka masuk Islam dengan harapan 
bahwa jika mereka telah memeluk agama Islam, niscaya akan membawa 
pengaruh besar pada orang-orang bawahannya. Di antara pembesar Quraisy 
yang sedang dihadapi itu terdapat ‘Utbah bin Rab³‘ah, Syaibah bin Rab³‘ah, 
Abµ Jahal bin Hiys±m, al-‘Abb±s bin ‘Abdul-Mu¯alib, Umayyah bin Khalaf, 
dan al-Wal³d bin al-Mug³rah. Besar sekali keinginan Nabi untuk 
mengislamkan mereka itu karena melihat kedudukan dan pengaruh mereka 
kepada orang-orang bawahannya. 

Ketika beliau sedang sibuk menghadapi para pembesar Quraisy itu, tiba-
tiba datanglah ‘Abdull±h bin Ummi Maktµm dan menyela pembicaraan itu 
dengan ucapannya, “Ya Rasulullah, coba bacakan dan ajarkan kepadaku apa-
apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu.” Ucapan itu diulanginya 
beberapa kali sedang ia tidak mengetahui bahwa Nabi saw sedang sibuk 
menghadapi pembesar-pembesar Quraisy itu. Nabi saw merasa kurang 
senang terhadap perbuatan ‘Abdull±h bin Ummi Maktµm, yang seolah-olah 
mengganggu beliau dalam kelancaran tablignya, sehingga beliau 
memperlihatkan muka masam dan berpaling dari padanya.  

Allah menyampaikan teguran kepada Nabi-Nya yang bersikap tidak acuh 
terhadap ‘Abdull±h bin Ummi Maktµm. Bermuka masam dan memalingkan 
muka dari orang buta itu bisa menimbulkan perasaan tidak enak dalam hati 
orang-orang fakir miskin, padahal Nabi saw diperintahkan oleh Allah supaya 
bersikap ramah terhadap mereka. Maka turunlah ayat ini. 
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Tafsir 
(1-2) Pada permulaan Surah ‘Abasa ini, Allah menegur Nabi Muhammad 

yang bermuka masam dan berpaling dari ‘Abdull±h bin Ummi Maktµm yang 
buta, ketika sahabat ini menyela pembicaraan Nabi dengan beberapa tokoh 
Quraisy. Saat itu ‘Abdull±h bin Ummi Maktµm bertanya dan meminta Nabi 
saw untuk membacakan dan mengajarkan beberapa wahyu yang telah 
diterima Nabi. Permintaan itu diulanginya beberapa kali karena ia tidak tahu 
Nabi sedang sibuk menghadapi beberapa pembesar Quraisy. 

Sebetulnya Nabi saw sesuai dengan skala prioritas sedang menghadapi 
tokoh-tokoh penting yang diharapkan dapat masuk Islam karena hal ini akan 
mempunyai pengaruh besar pada perkembangan dakwah selanjutnya. Maka 
adalah manusiawi jika Nabi saw tidak memperhatikan pertanyaan ‘Abdull±h 
bin Ummi Maktµm, apalagi telah ada porsi waktu yang telah disediakan 
untuk pembicaraan Nabi dengan para sahabat. 

Tetapi Nabi Muhammad sebagai manusia terbaik dan contoh teladan 
utama bagi setiap orang mukmin (uswah ¥asanah), maka Nabi tidak boleh 
membeda-bedakan derajat manusia. Dalam menetapkan skala prioritas juga 
harus lebih memberi perhatian kepada orang kecil apalagi memiliki 
kelemahan seperti ‘Abdull±h bin Ummi Maktµm yang buta dan tidak dapat 
melihat. Maka seharusnya Nabi lebih mendahulukan pembicaraan dengan 
‘Abdull±h bin Ummi Maktµm daripada dengan para tokoh Quraisy. 

Dalam peristiwa ini Nabi saw tidak mengatakan sepatah katapun kepada 
‘Abdull±h bin Ummi Maktµm yang menyebabkan hatinya terluka, tetapi 
Allah melihat raut muka Nabi Muhammad saw yang masam itu dan tidak 
mengindahakan Ummi Maktµm yang menyebabkan dia tersinggung. 

Hikmah adanya teguran Allah kepada Nabi Muhammad juga memberi 
bukti bahwa Al-Qur'an bukanlah karangan Nabi, tetapi betul-betul firman 
Allah. Teguran yang sangat keras ini tidak mungkin dikarang sendiri oleh 
Nabi. 

‘Abdull±h bin Ummi Maktµm adalah seorang yang bersih dan cerdas. 
Apabila mendengarkan hikmah, ia dapat memeliharanya dan membersihkan 
diri dari kebusukan kemusyrikan. Adapun para pembesar Quraisy itu 
sebagian besar adalah orang-orang yang kaya dan angkuh sehingga tidak 
sepatutnya Nabi terlalu serius menghadapi mereka untuk diislamkan. Tugas 
Nabi hanya sekadar menyampaikan risalah dan persoalan hidayah semata-
mata berada di bawah kekuasaan Allah. Kekuatan manusia itu harus 
dipandang dari segi kecerdasan pikiran dan keteguhan hatinya serta 
kesediaan untuk menerima dan melaksanakan kebenaran. Adapun harta, 
kedudukan, dan pengaruh kepemimpinan bersifat tidak tetap, suatu ketika 
ada dan pada saat yang lain hilang sehingga tidak bisa diandalkan.  

Nabi sendiri setelah ayat ini turun selalu menghormati ‘Abdull±h bin 
Ummi Maktµm dan sering memuliakannya melalui sabda beliau, “Selamat 
datang kepada orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah. Apakah 
engkau mempunyai keperluan?” 
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(3-4) Dalam ayat-ayat ini, Allah menegur Rasul-Nya, “Apa yang 
memberitahukan kepadamu tentang keadaan orang buta ini? Boleh jadi ia 
ingin membersihkan dirinya dengan ajaran yang kamu berikan kepadanya 
atau ingin bermanfaat bagi dirinya dan ia mendapat keridaan Allah, 
sedangkan pengajaran itu belum tentu bermanfaat bagi orang-orang kafir 
Quraisy yang sedang kamu hadapi itu.” 

(5-7) Dalam ayat-ayat ini, Allah melanjutkan teguran-Nya, “Adapun 
orang-orang kafir Mekah yang merasa dirinya serba cukup dan mampu, 
mereka tidak tertarik untuk beriman padamu, mengapa engkau bersikap 
terlalu condong pada mereka dan ingin sekali supaya mereka masuk Islam.” 

(8-10) Dalam ayat-ayat ini, Allah mengingatkan Nabi Muhammad, “Dan 
adapun orang seperti ‘Abdull±h bin Ummi Maktµm yang datang kepadamu 
dengan bersegera untuk mendapat petunjuk dan rahmat dari Tuhannya, 
sedang ia takut kepada Allah jika ia jatuh ke dalam lembah kesesatan, maka 
kamu bersikap acuh tak acuh dan tidak memperhatikan permintaannya.” 

 
Kesimpulan 
1. Allah menegur Nabi saw karena bermuka masam dan berpaling dari 

‘Abdull±h bin Ummi Maktµm, seorang sahabat yang buta dan memohon 
diberi pelajaran oleh Nabi saw ketika beliau sedang sibuk menghadapi 
pembesar-pembesar Quraisy untuk diajak masuk Islam. 

2. ‘Abdull±h bin Ummi Maktµm adalah seorang yang mencari kebersihan 
diri dengan mengikuti ajaran Islam. 

3. Pembesar-pembesar Quraisy sebaliknya adalah orang-orang yang 
sombong dan angkuh. 

4. Teguran Allah kepada Nabi saw itu karena beliau berpaling dari orang 
buta yang datang tulus ikhlas mencari petunjuk, dan karena beliau terlalu 
memperhatikan pembesar-pembesar Quraisy yang bersikap angkuh hanya 
karena mengharapkan mereka masuk Islam. 

5. Dengan adanya kritik kepada Nabi ini menambah bukti bahwa Al-Qur'an 
bukanlah karangan Nabi, tetapi betul-betul dari Allah. 

 
 
 

AL-QUR'AN PEMBERI PERINGATAN DARI ALLAH 
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Terjemah 
(11) Sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh, (ajaran-ajaran Allah) itu suatu 

peringatan, (12) maka barangsiapa menghendaki, tentulah dia akan 
memperhatikannya, (13) di dalam kitab-kitab yang dimuliakan (di sisi 
Allah), (14) yang ditinggikan (dan) disucikan, (15) di tangan para utusan 
(malaikat), (16) yang mulia lagi berbakti. (17) Celakalah manusia! Alangkah 
kufurnya dia! (18) Dari apakah Dia (Allah) menciptakannya? (19) Dari 
setetes mani, Dia menciptakannya lalu menentukannya. (20) Kemudian 
jalannya Dia mudahkan, (21) kemudian Dia mematikannya lalu mengubur-
kannya, (22) kemudian jika Dia menghendaki, Dia membangkitkannya 
kembali. (23) Sekali-kali jangan (begitu)! Dia (manusia) itu belum 
melaksanakan apa yang Dia (Allah) perintahkan kepadanya. 
 

Kosakata: Safarah ٍةفَرس (‘Abasa/80: 15) 

Safarah adalah bentuk jamak dari s±fir yaitu isim f±‘il atau orang yang 
melakukan pekerjaan tersebut, berasal dari fi‘il safara-yasfuru-sufµran wa 
safran artinya bepergian, menyapu, menulis. Ayat 15 surah ini yang 
berbunyi: bi aid³ safarah (pada tangan-tangan para penulis, atau di tangan-
tangan para utusan yaitu malaikat). Rangkaian ayat-ayat ini sedang 
menggambarkan tentang Al-Qur'an yang berfungsi sebagai hidayah atau 
petunjuk dan pelajaran dari Allah bagi semua manusia. Al-Qur'an sebagai 
salah satu dari kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi, sangat 
mulia dan tinggi ajaran dan ilmunya, suci dari segala macam bentuk 
kesalahan dan pengaruh buruk dari setan, diturunkan dengan perantaraan 
para penulis atau utusan yaitu malaikat. Sebelum diturunkan kepada Nabi 
Muhammad, Al-Qur'an tersimpan pada Lau¥ Ma¥fµ§ artinya pada lembaran 
yang terjaga. Para malaikat adalah makhluk yang mulia dan senantiasa 
tunduk dan patuh kepada Allah, tidak pernah membangkang terhadap 
perintah-Nya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, demikian 
disebutkan dalam Surah at-Ta¥r³m/66: 6). 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menyampaikan teguran pada Nabi saw 
dalam peristiwa ‘Abdull±h bin Ummi Maktµm. Pada ayat-ayat berikut ini, 
Allah menjelaskan bahwa hidayah yang diberikan-Nya kepada manusia 
dengan perantaraan para rasul-Nya, bukanlah hanya sekadar disimpan saja 
dalam hati. Akan tetapi, harus benar-benar dipergunakan untuk menyadarkan 
orang-orang yang lemah (ada perhatian), sehingga seluruh perbuatannya 
setelah diberi petunjuk itu menjurus ke arah yang diridai oleh Allah. 
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Tafsir 
(11-12) Dalam ayat ini, Allah menegur Nabi-Nya agar tidak lagi 

mengulangi tindakan-tindakan seperti itu yaitu ketika ia menghadapi Ibnu 
Ummi Maktµm dan al-Wal³d bin al-Mug³rah beserta kawan-kawannya. 

Sesungguhnya pengajaran Allah itu adalah suatu peringatan dan nasihat 
untuk menyadarkan orang-orang yang lupa atau tidak memperhatikan tanda-
tanda kebesaran dan kekuasaan Tuhannya. Barang siapa yang menghendaki 
peringatan yang jelas dan gamblang, tentu ia memperhatikan dan beramal 
sesuai dengan kehendak hidayah itu. Apalagi jika diperhatikan bahwa 
hidayah itu berasal dari kitab-kitab yang mulia seperti diterangkan dalam 
ayat-ayat berikutnya. 

(13-16) Al-Qur'an adalah salah satu dari kitab-kitab yang diturunkan 
kepada para nabi. Ia merupakan kitab yang mulia dan tinggi nilai ajarannya 
dan disucikan dari segala macam bentuk pengaruh setan. Al-Qur'an 
diturunkan dengan perantaraan para penulis yaitu para malaikat yang sangat 
mulia lagi berbakti, sebagaimana dalam firman Allah: 

 

Yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (at-Ta¥r³m/66: 6) 
 

(17-18) Dalam ayat-ayat ini, Allah memberi peringatan keras kepada 
manusia dengan kalimat-kalimat yang tegas, yaitu: binasalah manusia! 
Alangkah besar keingkarannya kepada nikmat-nikmat Allah yang telah 
dilimpahkan kepadanya sejak mulai lahir sampai matinya. Allah 
mengemukakan pertanyaan supaya dijadikan renungan oleh manusia untuk 
dapat menimbulkan kesadaran, yaitu dari apakah Allah menciptakannya? 

Allah memberi perincian tentang macam-macam nikmat yang telah 
diberikan kepada manusia dalam tiga masa, yaitu permulaan, pertengahan 
dan bagian akhir. Allah memberi isyarat kepada yang pertama dengan 
pertanyaan berikut ini: “Dari apakah manusia diciptakan Allah?” 

(19) Sebagai jawaban dari pertanyaan di atas, Allah menjelaskan bahwa 
manusia diciptakan dari setetes mani yang hina. Allah lalu menentukan 
tahap-tahap kejadian, umur, rezeki, dan nasibnya. 

(20) Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia telah memudahkan jalan 
manusia pada bagian pertengahan yaitu memberi kesempatan kepadanya 
untuk menempuh jalan yang benar atau jalan yang sesat. Sebenarnya 
manusia tidak pantas menyombongkan diri, apabila ia mengerti asal 
kejadiannya, sebagaimana firman Allah: 
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Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai 
penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari 
sari pati air yang hina (air mani). (as-Sajdah/32: 7-8) 
 

(21-22) Dalam dua ayat ini dijelaskan bahwa dalam tahap terakhir 
(penghabisan), Allah mematikan dan memasukkan manusia ke dalam kubur. 
Sampai saatnya nanti pada hari Kiamat, Allah membangkitkannya kembali 
dari kubur-kubur mereka. Firman Allah menjelaskan: 

 

Darinya (tanah) itulah Kami menciptakan kamu dan kepadanyalah Kami 
akan mengembalikan kamu dan dari sanalah Kami akan mengeluarkan kamu 
pada waktu yang lain. (°±h±/20: 55) 
 

(23) Dalam ayat ini, Allah mengulangi lagi peringatan-Nya akan 
kekafiran manusia terhadap nikmat-Nya dengan menyatakan bahwa setiap 
orang kafir itu sangat aneh. Semestinya mereka beriman dan mengagungkan 
Allah setelah merasakan nikmat yang dianugerahkan kepada mereka, tetapi 
mereka bersikap sebaliknya. Mereka mengingkari nikmat itu seakan-akan 
hanya hasil usaha mereka sendiri. 

 
Kesimpulan 
1.  Pelajaran dari Allah itu adalah peringatan bagi manusia yang perlu 

diperhatikan dan diamalkan. Orang yang menghendaki hidayah tentu 
memperhatikannya karena merasa perlu pada hidayah atau petunjuk dari 
Allah. 

2.  Hidayah (peringatan) itu terdapat dalam kitab-kitab mulia yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad. 

3.  Allah memberi peringatan keras kepada manusia karena kekafirannya. 
4.  Allah menciptakan manusia dan melimpahkan nikmat-Nya dalam tiga 

tahap: kelahiran, pertengahan, dan bagian akhir. Begitu banyak nikmat- 
nikmat Allah, maka tidak wajar jika manusia mengingkari-Nya. 

5.  Sebagaimana Allah menempatkan kalam-Nya di tempat yang mulia di 
Lau¥ Ma¥fµ§, maka kaum mukmin berkewajiban menghormati dan 
memelihara mushaf Al-Qur'an. 
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KENIKMATAN MAKANAN DAN BUAH-BUAHAN 
MENGINGATKAN MANUSIA KEPADA  

PENCIPTANYA 

 

Terjemah 
(24) Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. (25) 

Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah (dari langit), (26) kemudian 
Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, (27) lalu di sana Kami tumbuhkan 
biji-bijian, (28) dan anggur dan sayur-sayuran, (29) dan zaitun dan pohon 
kurma, (30) dan kebun-kebun (yang) rindang, (31) dan buah-buahan serta 
rerumputan. (32) (Semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan 
ternakmu. 
 
Kosakata:  

1. Syaqaqn± اقَقْنش (‘Abasa/80: 26) 

Kata syaqaqn± adalah fi‘il m±«³ yang dihubungkan dengan «am³r n± 
(kami) yang artinya kami belah, kami bukakan, atau kami rekah. Ayat 26 ini 
menggambarkan betapa Allah telah menganugerahkan dan melimpahkan 
berbagai macam makanan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan 
mereka di dunia. Allah mencurahkan air hujan di muka bumi dengan sangat 
cukup, kemudian merekahkan permukaan bumi supaya terbuka dan 
mendapat sinar matahari dan udara juga masuk menyuburkan bumi. Bumi 
menjadi subur dan segala macam tanam-tanaman pun tumbuh di muka bumi 
baik biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan dan segala macam yang 
dibutuhkan manusia. Kata syaqaqn± dengan menggunakan fi‘il m±«³ di sini 
bukan berarti terjadi pada masa yang lalu, tetapi menunjukkan benar-benar 
terjadi, pasti terjadi, sebagaimana kisah-kisah tentang hari Kiamat dan 
peristiwa hari akhirat yang menggunakan fi‘il m±«³ adalah menunjukkan hal 
itu benar-benar terjadi. 

2. Gulban اغُلْب (‘Abasa/80: 30) 

Gulb artinya lebat, pohon-pohon yang rindang, banyak daun dan cabang-
cabangnya. Kata al-galb adalah bentuk isim ma¡dar dari fi‘il galaba-yaglibu-
galban wa galbatan yang artinya mengalahkan atau mengatasi. Ayat 30 yang 
berbunyi wa ¥ad±'iqa gulban adalah ‘a¯af atau sambungan dari ayat-ayat 
sebelumnya, yaitu mulai dari ayat 27, 28, 29, dan 30, yang artinya: Maka 
Kami tumbuhkan di sana biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, kurma, 
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dan kebun-kebun yang rindang, banyak cabangnya dan lebat daunnya. 
Dalam kalimat ini, kata gulban adalah sebagai maf‘µl mu¯laq yang 
menunjukkan jenis tumbuh-tumbuhan yang lebat dan rindang. Hal ini sesuai 
dengan kebutuhan manusia pada suasana kesejukan di mana sinar dan panas 
matahari diserap oleh daun-daun yang hijau sehingga udara di sekelilingnya 
menjadi sejuk dan segar, seperti sering dikatakan hutan yang lebat adalah 
paru-paru dunia. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan tanda-tanda kekuasaan-Nya 
yang terdapat pada tubuh manusia sendiri dan nikmat-nikmat yang telah 
dianugerahkan-Nya. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memperingatkan lagi 
nikmat-nikmat lain yang erat hubungannya dengan keperluan pokok hidup 
manusia yaitu makanan-makanan yang dimakannya. 
 
Tafsir 

(24) Dalam ayat ini, Allah menyuruh manusia untuk memperhatikan 
makanannya, bagaimana Ia telah menyiapkan makanan yang bergizi yang 
mengandung protein, karbohidrat, dan lain-lain sehingga memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Manusia dapat merasakan kelezatan makanan dan 
minumannya yang juga menjadi pendorong bagi pemeliharaan tubuhnya 
sehingga tetap dalam keadaan sehat dan mampu menunaikan tugas yang 
dibebankan kepadanya. 

(25) Pada ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah 
mencurahkan air hujan dari langit dengan curahan yang cukup besar 
sehingga memenuhi kebutuhan semua makhluk-Nya, baik manusia, 
binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. 

(26) Kemudian Allah membukakan permukaan bumi dengan sebaik-
baiknya agar supaya udara dan sinar matahari dapat masuk ke dalam bagian 
bumi, sehingga tanahnya menjadi subur untuk menumbuhkan berbagai 
tanaman. 

(27-31) Dalam ayat ini dan selanjutnya Allah menyebutkan beberapa 
macam tumbuh-tumbuhan: pertama, Allah menumbuhkan di bumi biji-bijian 
seperti gandum, padi, dan lain-lainnya yang menjadi makanan pokok. 

Kedua dan ketiga, Allah menumbuhkan pula buah anggur dan bermacam 
sayuran yang dapat dimakan secara langsung. 

Keempat dan kelima, buah zaitun dan pohon kurma. 
Keenam, kebun-kebun yang besar, tinggi, dan lebat buahnya. Tidak 

hanya buahnya yang dapat dimanfaatkan, tetapi pohonnya pun dapat 
dijadikan bahan bangunan dan alat-alat perumahan. 

Ketujuh, bermacam-macam buah-buahan yang lain, seperti buah pir, apel, 
mangga, dan sebagainya. 

Kedelapan, berbagai macam rumput-rumputan. 
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Air yang turun dari langit dan perannya dalam “menghidupkan tanah 
yang mati” secara jelas diuraikan pada Surah al-Furq±n/25: 48-49. Apa 
kandungan dari air hujan sehingga dapat digunakan untuk tumbuhnya 
tumbuhan ada pada Surah Q±f/50: 9.  

Sedangkan uraian bagaimana bumi “terbelah”, di samping ayat di atas, 
juga terdapat pada Surah Fu¡¡ilat/41: 39, sebagaimana pada penggalannya: 
”Dan di antara ayat-ayat-Nya adalah engkau melihat bumi kering tandus 
maka apabila telah Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan 
mengembang.” 

Ayat tersebut menerangkan apa yang akan terjadi pada tanah yang kering 
apabila butiran hujan jatuh di atasnya. Ayat tersebut juga menjelaskan 
adanya tiga tahap bagaimana perkembangan tumbuhan sampai dengan 
menghasilkan buah. 

Tingkat-tingkat perkembangan tumbuhan yang dijelaskan oleh ayat di 
atas adalah demikian: 

Pertama: Bergeraknya tanah. Apa yang dimaksud dengan bergeraknya 
tanah adalah gerakan partikel tanah. Partikel ini terdiri dari lapisan-lapisan 
yang terdiri atas bahan silika dan alumina. Ketika air masuk ke lapisan-
lapisan partikel, maka akan terjadi pembengkakan dari partikel-partikel 
pembentuk lumpur. Hal ini dapat dijelaskan demikian: 
a. Muatan listrik elektrostatis yang ada di permukaan partikel (yang terjadi 

setelah kehadiran air) akan mengakibatkan terganggunya stabilitas. 
Partikel ini akan bergerak terus, sebelum ada stabilisator yang berupa 
partikel yang bermuatan listrik yang berlawanan. Di sini kita seharusnya 
bersyukur, tentang bagaimana Allah telah menciptakan semuanya dalam 
pasangan-pasangan, sehingga mendatangkan suasana yang stabil dan 
sentosa. Termasuk dalam hal ini adalah muatan listrik 

b. Pergerakan partikel tanah juga disebabkan karena adanya tabrakan 
dengan partikel air. Pergerakan partikel air yang tidak teratur 
menyebabkan partikel tanah bergerak ke semua arah. Gerakan yang 
demikian ini ditemukan oleh seorang ahli tumbuhan bernama Robert 
Brown pada tahun 1828. Pergerakannya sangat tergantung pada 
kecepatan dan jumlah partikel air. Dengan demikian, pergerakan yang 
terjadi adalah interaksi langsung antara partikel tanah dan partikel air. 
 
Kedua: Mengembangnya tanah. Apa yang dimaksud dengan mengem-

bangnya tanah adalah mengembangnya partikel tanah. Partikel tanah akan 
bertambah tebal. Dengan demikian, tanah akan mengembang, sejalan dengan 
mengembangnya partikel tanah. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa 
partikel tanah terdiri atas lapisan-lapisan yang berhubungan satu sama lain. 
Antara lapisan satu dan lainnya terdapat pori-pori. Ke dalam pori-pori inilah 
air dan ion-ion yang terlarut akan masuk. Dengan bentuk pori-pori yang 
sangat sempit dan adanya medan elektrostatis di permukaan lapisan, maka 
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air seperti di taruh dalam botol, dan tidak mengalir ke luar. Dengan kata lain, 
air akan disimpan di pori-pori di setiap lapisan. 

Ketiga: Tahap Perkecambahan. Tahap perkecambahan biji terjadi saat air 
sudah tersedia. Saat air sudah pada tahap cukup, maka embrio yang ada di 
dalam biji akan menjadi aktif dan menyerap matrial nutrisi yang sederhana 
(material nutrisi kompleks dipecah menjadi sederhana dengan bantuan 
enzim). Pada tahap ini, bakal akar tumbuh ke bawah, bergerak di antara 
partikel tanah untuk mencari kawasan yang memenuhi syarat dan 
memperoleh nutrisi yang diperlukannya. Kemudian bakal daun akan 
berkembang ke atas, menembus permukaan tanah, dan mengarahkan pada 
sumber sinar matahari. 

Jadi, secara singkat, tahapan-tahapan di atas dapat dijelaskan demikian. 
Kata “bergerak” jelas mengindikasikan efek dari air terhadap partikel tanah. 
Efek ini dapat terjadi sebagai akibat adanya muatan listrik elektrostatis atau 
benturan langsung antara partikel-partikel air dan tanah. Sedangkan kata 
“membengkak” mengacu pada menebalnya partikel tanah karena terperang-
kapnya air di antara lapisan-lapisan pembentuk partikel tanah. Dengan 
demikian, partikel tanah berfungsi sebagai reservoar air, tempat menyimpan 
air. Ini sesuai dengan ayat berikut:  

 

Dan Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran; lalu Kami jadikan 
air itu menetap di bumi, dan pasti Kami berkuasa melenyapkannya. (al-
Mu'minµn/23: 18) 

 
Kemudian bakal akar, dan disusul bakal daun, mulai tumbuh. Anak 

pohon akan muncul, terus tumbuh dan memberikan hasil untuk keperluan 
manusia. Apakah manusia masih tidak bersyukur? 

 

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah 
menghidupkan bumi setelah mati (kering). Sungguh, itu berarti Dia pasti 
(berkuasa) menghidupkan yang telah mati. Dan Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu. (ar-Rµm/30: 50) 
 

(32) Semua itu merupakan harta benda untuk kesenangan hidup manusia, 
dan merupakan makanan baginya dan bagi ternaknya. 
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Kesimpulan 
1.  Allah menyuruh manusia supaya memperhatikan makanannya, sehingga 

mereka mensyukuri Penciptanya. 
2.  Allah menumbuhkan delapan macam tanaman yang bermanfaat bagi 

manusia dan binatang ternak peliharaannya. 
3.  Banyaknya nikmat yang Allah limpahkan kepada manusia seharusnya 

menjadikan mereka selalu ingat kepada keagungan-Nya. 
 
 
 
 

PERISTIWA HARI KIAMAT YANG SANGAT DAHSYAT 

 

Terjemah 
(33) Maka apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala 

yang kedua), (34) pada hari itu manusia lari dari saudaranya, (35) dan dari 
ibu dan bapaknya, (36) dan dari istri dan anak-anaknya. (37) Setiap orang 
dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. (38) 
Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, (39) tertawa dan gembira 
ria, (40) dan pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang tertutup debu 
(suram), (41) tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan kesusahan). 
(42) Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. 
 
Kosakata: 

1. A¡-¢±khkhah اخةُالص  (‘Abasa/80: 33) 

Kata a¡-¡±khkhah secara kebahasaan artinya bunyi menggelegar yang 
keras sekali. Berasal dari fi‘il ¡akhkha-ya¡ukhkhu-¡akhkhan artinya bunyi 
benturan besi dengan besi yang keras sekali. Kata a¡-¡±khkhah juga berarti 
bencana atau malapetaka yang sangat besar, juga berarti hari Kiamat. Pada 
ayat 33 digambarkan tentang kedahsyatan hari Kiamat, yaitu ketika suara 
yang memekakkan telinga terdengar, sebagai tanda datangnya hari Kiamat, 
semua orang pada berlarian ke sana kemari. Semua orang pada hari itu 
seperti mempunyai urusan yang sangat penting dan harus selesai pada hari 
itu juga. Berbagai urusan yang menyibukkan semua orang itu, ada sebagian 
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orang yang senang, tetapi banyak pula yang kelihatan sedih dan penuh 
ketakutan. Demikianlah peristiwa hari Kiamat yang sangat dahsyat, sungguh 
sangat luar biasa sehingga dalam Surah Luqm±n/31: 33 dikatakan pada saat 
itu, ayah tidak dapat menolong anaknya, juga anak tidak ada yang dapat 
menolong orang tuanya, semuanya harus dapat mengatasi dirinya sendiri. 

2. Qatarah ٌةرقَت (‘Abasa/80: 41) 

Kata qatarah artinya kegelapan, kehinaan, dan kesusahan. Berasal dari 
fi‘il qatara-yaqtiru-qatran wa qutµran artinya kikir. Kata al-qatarah juga 
berarti al-gabarah yang berarti debu. Ayat 42 yang berbunyi tarhaquh± 
qatarah artinya wajah-wajah itu dibohongi atau ditutup debu, dalam 
kegelapan atau kehinaan. Maksudnya orang-orang kafir ketika di dunia 
tertipu oleh kemewahan dunia, hanya mengejar debu di atas bumi, maka di 
akhirat nanti wajah-wajah mereka juga penuh debu, serba tertutup oleh 
kegelapan dan kehinaan, serta menderita berbagai kesedihan dan kesusahan. 
Itulah keadaan orang-orang kafir yang banyak berbuat durhaka dan selalu 
menolak dan mengingkari kebenaran dan petunjuk agama. Hal ini 
dikemukakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, 
supaya kita tidak tertipu oleh kemewahan dunia, tetapi memperhatikan 
petunjuk agama, beriman, dan melaksanakan amal saleh. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah mengemukakan berbagai nikmat 
pemberian-Nya kepada para hamba-Nya dan memperingatkan agar manusia 
mensyukuri nikmat-nikmat itu ketika hidup di dunia. Diterangkan juga 
bahwa tidak patut bagi seorang yang berakal untuk terus-menerus 
membangkang dan mengingkari Tuhan pemberi nikmat-nikmat tersebut. 
Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan beberapa huru-hara dan 
kedahsyatan yang terjadi pada hari Kiamat yang dapat menimbulkan rasa 
ketakutan, agar dapat mendorong manusia untuk merenungkan kembali 
tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah serta meyakinkan benarnya berita-
berita akan datangnya hari Kiamat yang telah disampaikan oleh para rasul, 
dan bersiap-siap membawa bekal amal saleh untuk menghadapinya. 

 
Tafsir 

(33) Dalam ayat ini dijelaskan apabila datang hari Kiamat, ketika 
terdengar suara yang sangat dahsyat yang memekakkan telinga, yaitu tiupan 
Malaikat Israfil yang kedua kalinya, maka pada hari tersebut terasa 
kesedihan dan penyesalan bagi seluruh orang-orang yang kafir. Dalam ayat 
berikutnya diperinci kedahsyatan hari Kiamat itu. 

(34-36) Pada ayat-ayat ini diterangkan bahwa pada hari Kiamat, manusia 
lari dari saudara, ibu, dan bapaknya, bahkan dari istri dan anak-anaknya. Hal 
itu disebabkan seluruh pikiran hanya tertuju pada penyelamatan diri dari 
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bencana yang sangat menakutkan, sehingga lupa pada orang tua, saudara, 
istri, dan anak-anak. Firman Allah: 

 

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang 
(ketika itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak 
tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh, janji Allah 
pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan 
dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam (menaati) 
Allah. (Luqm±n/31: 33)  
 

(37) Setiap manusia pada hari Kiamat yang dahsyat itu mempunyai 
urusan masing-masing yang cukup menyibukkannya sehingga tidak sempat 
memperhatikan orang lain. Ketika masih di dunia, mereka saling 
memberikan pertolongan sampai menebus dengan harta bilamana 
diperlukan, apalagi jika bersangkutan dengan keselamatan anak-anaknya 
sendiri yang akan meneruskan generasinya yang akan datang atau mengenai 
kehormatan istrinya, orang yang paling dekat dan paling setia kepadanya. 

Akan tetapi pada hari akhirat nanti, tidak ada kesempatan lagi untuk 
memperhatikan anggota-anggota keluarganya itu karena kedahsyatan pada 
hari Kiamat yang sangat menyibukkan itu. 

Pada hari itu manusia terbagi dua golongan: yang bahagia dan yang 
celaka, dan terhadap golongan yang pertama dinyatakan dalam ayat berikut 
ini. 

(38-39) Banyak muka orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri 
dengan penuh kegembiraan karena mereka dapat menyaksikan sendiri apa 
yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman ternyata 
semuanya dapat terlaksana dengan penuh kebahagiaan. Mereka tertawa dan 
bergembira.  

(40-42) Sebaliknya terhadap golongan kedua dinyatakan bahwa banyak 
pula muka orang-orang kafir pada hari itu tertutup debu penuh dengan sesal 
dan kesedihan. Mereka itu ditutup lagi oleh kegelapan karena ditimpa oleh 
kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang amat 
durhaka. 
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Kesimpulan 
1.  Pada hari Kiamat, manusia lari dari anggota keluarganya karena masing-

masing sibuk mengurus nasibnya sendiri. 
2.  Pada hari Kiamat manusia terbagi dua golongan: golongan mukmin yang 

bahagia dan golongan kafir yang celaka. 
 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah ‘Abasa mengandung teguran Allah kepada Rasulullah saw yang 
lebih mengutamakan pembesar-pembesar Quraisy yang diharapkan agar 
masuk Islam daripada Ibnu Ummi Maktµm yang buta. Padahal Nabi sebagai 
manusia yang menjadi pemimpin adalah wajar menggunakan skala prioritas 
untuk menghadapi tokoh-tokoh Quraisy lebih dahulu yang memiliki prospek 
masa depan yang baik dalam pelaksanaan dakwah Islam. Meskipun begitu, 
Nabi sebagai contoh utama perlu mendapat teguran dari Allah karena sikap 
mengabaikan orang kecil seperti ‘Abdull±h bin Ummi Maktµm yang buta 
itu. Al-Qur'an adalah sebagai peringatan, dan salah satu sifat manusia ialah 
tidak mensyukuri nikmat Allah. 
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SURAH AT-TAKW´R 
 

PENGANTAR 
 

Surah at-Takw³r terdiri dari 29 ayat, termasuk kelompok surah 
Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah al-Lahab. 

Kata at-Takw³r yang menjadi nama bagi surah ini adalah kata asal 
(ma¡dar) dari kata kerja kuwwirat (digulung) yang terdapat pada ayat 
pertama surah ini. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Keguncangan-keguncangan yang terjadi pada hari Kiamat; pada hari 
Kiamat setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya waktu di 
dunia; Al-Qur'an adalah firman Allah yang disampaikan oleh Jibril a.s.; 
penegasan atas kenabian Muhammad saw; Al-Qur'an sumber petunjuk bagi 
umat manusia yang menginginkan hidup lurus; suksesnya manusia dalam 
mencatat kehidupan yang lurus itu tergantung kepada taufik dari Allah. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH ‘ABASA DENGAN 
SURAH AT-TAKW´R 

 
1. Sama-sama menerangkan tentang huru-hara pada hari Kiamat. 
2. Sama-sama menerangkan bahwa manusia pada hari Kiamat terbagi dua. 
3. Pada Surah ‘Abasa, Allah menegur Muhammad saw, sedang dalam at-

Takw³r, Allah menegaskan bahwa Muhammad saw adalah seorang rasul 
yang mulia. 
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SURAH AT-TAKW´R 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

PERISTIWA-PERISTIWA BESAR 
PADA HARI KIAMAT 

 

Terjemah 
(1) Apabila matahari digulung, (2) dan apabila bintang-bintang berjatuhan, 

(3) dan apabila gunung-gunung dihancurkan, (4) dan apabila unta-unta yang 
bunting ditinggalkan (tidak terurus), (5) dan apabila binatang-binatang liar 
dikumpulkan, (6) dan apabila lautan dipanaskan, (7) dan apabila roh-roh 
dipertemukan (dengan tubuh), (8) dan apabila bayi-bayi perempuan yang 
dikubur hidup-hidup ditanya, (9) karena dosa apa dia dibunuh? (10) Dan 
apabila lembaran-lembaran (catatan amal) telah dibuka lebar-lebar, (11) dan 
apabila langit dilenyapkan, (12) dan apabila neraka Jahim dinyalakan, (13) 
dan apabila surga didekatkan, (14) setiap jiwa akan mengetahui apa yang 
telah dikerjakannya. 
 
Kosakata: 

1. Kuwwirat تركُو (at-Takw³r/81: 1) 

Kata kuwwirat adalah fi‘il m±«³ mabn³ majhµl yaitu kata kerja untuk 
waktu lampau dalam bentuk pasif. Tetapi fi‘il m±«³ dalam Al-Qur'an bukan 
hanya berarti untuk waktu lampau, tetapi juga berarti taukid yaitu betul-betul 
terjadi. Ayat 1 yang berbunyi i©±sy-syamsu kuwwirat artinya: jika matahari 
betul-betul telah digulung. Dalam ungkapan sehari-hari: huwa kawwaral-
‘im±mah, artinya dia melilitkan atau melingkarkan sorbannya di kepala. 
Ayat-ayat pada permulaan Surah at-Takw³r ini menggambarkan keadaan 
dahsyat pada hari Kiamat, yaitu matahari digulung sehingga menjadi padam 
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seperti masuk dalam lipatan awan, bintang-bintang pun hilang cahayanya, 
dan hancurlah alam semesta ini. Gunung-gunung menjadi hancur 
berantakan, laut pun dipanaskan oleh perut bumi dan memancarkan airnya 
yang bercampur api. Keadaannya sangat dahsyat dan sungguh mengerikan, 
peristiwa yang luar biasa. 

2. Al-Wu¥µsy شوحاَلْو (at-Takw³r/81: 5) 

Kata al-wu¥µsy adalah bentuk jamak dari wa¥sy artinya binatang liar 
atau binatang buas. Ayat 5 masih dalam rangkaian menerangkan hari 
Kiamat, keadaan yang kacau balau, gunung-gunung hancur beterbangan, 
sampai-sampai unta yang bunting pun ditinggalkan. Padahal kebiasaan orang 
Arab sangat memperhatikan unta yang sedang bunting. Orang-orang menjadi 
sangat tidak peduli karena bingung memikirkan diri masing-masing. Dalam 
keadaan demikian, binatang-binatang buas dan liar pun dikumpulkan 
sehingga menambah rasa takut yang sudah bertumpuk-tumpuk. Bukan hanya 
binatang buas yang besar-besar seperti banteng, harimau, gajah, singa, 
badak, dan lain-lain, juga binatang liar yang kecil-kecil seperti ular berbisa, 
kelabang, kalajengking, dan lain-lain. Sungguh keadaan hari kiamat sangat 
mencekam sehingga teringatlah setiap orang akan dosa-dosa yang telah 
dilakukan, yang menimbulkan penyesalan yang sangat besar. Akan tetapi, 
penyesalan yang datang terlambat ini sudah tidak ada lagi gunanya, hari 
Kiamat telah datang dan kehidupan dunia sudah berakhir. 

3. Al-Mau'µdah ُةدُءوواَلْم (at-Takw³r/81: 8) 

Kata al-mau'µdah adalah isim maf‘µl atau orang yang menjadi objek dari 
fi‘il wa'ada-ya'idu-wa'dan yang artinya mengubur hidup-hidup. Kebiasaan 
sebagian orang Arab Jahiliah yang disebut wa'dul-ban±t artinya mengubur 
hidup-hidup bayi perempuan mereka. Kata al-mau'µdah artinya bayi-bayi 
perempuan yang dikubur hidup-hidup. Ayat 8 ini masih dalam rangkaian 
gambaran peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Kiamat dan hari 
kebangkitan yaitu bagaimana keadaan bayi-bayi perempuan yang mereka 
kubur hidup-hidup, dosa apa gerangan sehingga bayi-bayi itu dikubur hidup-
hidup. Orang-orang tua bayi-bayi itulah yang sangat besar dosanya 
mengubur hidup-hidup bayi-bayi mereka, hanya karena bayi-bayi itu lahir 
berjenis kelamin perempuan dan orang-orang Arab Jahiliah tidak suka pada 
anak perempuan. Padahal bayi-bayi itu tidak berdosa, baru saja lahir dalam 
keadaan suci, baru mau menghirup udara kehidupan dunia tetapi langsung 
dikubur hidup-hidup. 
 
Munasabah 
 Pada akhir Surah ‘Abasa dijelaskan situasi dan keadaan hari Kiamat, di 
mana semua manusia sibuk dengan urusan mereka masing-masing karena 
dahsyatnya gejala-gejala alam yang mengiringinya. Masing-masing 
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menyikapi hari Kiamat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Orang-orang 
mukmin tertawa gembira, sedangkan orang-orang kafir wajah mereka 
menjadi kelam karena ketakutan dan kesedihan. Pada awal Surah at-Takw³r, 
Allah bersumpah dengan berbagai makhluk-Nya seperti matahari yang 
digulung, bintang-bintang yang berjatuhan, gunung-gunung yang 
dihancurkan, dan unta-unta bunting yang tidak dipedulikan lagi dan 
sebagainya. Tujuan sumpah itu adalah memberitahu manusia bahwa di hari 
Kiamat manusia akan mengetahui semua amal perbuatan mereka di dunia 
dari buku catatan amal mereka. 
 
Tafsir 

(1) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa jika matahari telah 
digulung, telah padam cahayanya dan jatuh berantakan bersamaan dengan 
hancurnya alam semesta yang pernah didiami oleh makhluk-makhluk yang 
hidup di dunia, maka musnahlah segala alam karena berpindah kepada alam 
yang lain. 

(2) Apabila bintang-bintang berjatuhan dan padam sekalian cahayanya. 
(3) Dan apabila gunung-gunung dihancurkan setelah dicabut dari bumi, 

diterbangkan di angkasa ketika terjadinya gempa yang amat dahsyat 
sehingga gunung-gunung itu terlepas dari dasarnya dan dilemparkan di 
angkasa seperti awan yang ditiup angin laksana kapas. 

Untuk telaah ilmiah Surah at-Takw³r/81: 1-3 ini, lihat pula telaah ilmiah 
Surah al-¦±qqah/69: 13-16 dan Surah al-Ma‘±rij/70: 8. Ketika terjadi proses 
ke arah Big Crunch itu, yaitu proses pemadatan atau penyusutan alam 
semesta, maka semua materi pecah kembali menjadi materi-materi 
fundamental seperti quark, elektron dan sebagainya. Gaya-gaya seperti gaya 
gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat dan nuklir lemah mulai menyatu 
kembali. Saat itulah benda-benda langit mulai kehilangan gaya-gaya 
gravitasinya, dan akibatnya terjadilah tabrakan-tabrakan dahsyat antar 
bintang, inilah gambaran ‘bintang-bintang berjatuhan’, karena kehilangan 
gaya-gaya gravitasinya.  

Matahari yang juga merupakan jenis bintang mengalami hal sama. Ketika 
benda-benda langit saling mendekat, kekuatan gravitasi bagian luar boleh 
jadi akan melebihi cengkeraman kekuatan plasma di dalam bintang-bintang 
itu (termasuk matahari). Akibatnya adalah volume matahari dan bintang-
bintang yang lain akan memuai. Matahari akan menjadi lebih besar 
volumenya, namun tekanan internalnya berkurang, dan cukup untuk 
menghentikan energi yang menghasilkan reaksi perpaduan nuklirnya. 
Akibatnya sinar matahari (yang memuai itu) akan meredup menjadi merah. 
Ketika pengembangan volume matahari telah mencapai maksimum, maka 
matahari akan mengalami kontraksi dan volumenya akan menurun dan 
menurun terus, mengecil yang akhirnya menjadi bintik hitam yang super-
padat (dwarf black hole atau bintik hitam kerdil). Inikah yang dimaksud 
dengan matahari digulung pada ayat 1 di atas?  
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Benturan juga terjadi antar-planet, sehingga bumi berbenturan dengan 
planet-planet lainnya. Akibat peristiwa inilah terjadinya kehancuran gunung-
gunung. Semua proses ini akan mengarah ke Big Crunch dan kembali 
menjadi singularity. 

(4) Dan apabila unta-unta bunting yang termasuk benda paling dihargai 
oleh orang-orang Arab, ditinggalkan dan tidak dipedulikan oleh pemiliknya 
karena kedahsyatan hari Kiamat tersebut. Hal ini menggambarkan 
kedahsyatan hari Kiamat yang jika diperkirakan, jika ada seorang laki-laki 
mempunyai unta yang bunting tentu ditinggalkan karena terlalu sibuk 
memikirkan keselamatan dirinya sendiri. 

(5) Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan dimusnahkan. 
(6) Dan apabila lautan-lautan dijadikan meluap, sehingga menjadi satu, 

kemudian menyala dengan kobaran api yang tadinya terpendam di bawah 
bumi tersebut. 

Setelah Allah menerangkan beberapa peristiwa yang menjadi permulaan 
hancurnya alam semesta dan matinya semua makhluk yang berada di 
atasnya, maka Allah menjelaskan apa yang terjadi setelah itu tentang 
kebangkitan. 

(7) Dan apabila roh-roh dipertemukan kembali dengan tubuh untuk 
memasuki kehidupan di alam akhirat. Ayat ini mengandung isyarat bahwa 
roh-roh itu tetap utuh setelah mati dan pada hari Kiamat dikembalikan lagi 
pada badannya. 

Pendapat lain menyebutkan arti ayat ini dengan bertemunya kelompok 
orang-orang termasuk a¡¥±bul-yam³n dengan kelompok a¡¥±busy-syim±l. 
Ibnu ‘Abb±s mengatakan bahwa arti ayat ini adalah dipertemukannya roh 
orang-orang yang beriman dengan pasangan-pasangannya di surga dan roh 
orang-orang kafir dipertemukan dengan setan-setan pembantunya. 

(8-9) Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup 
ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Dalam ayat ini Allah 
menerangkan bahwa bayi-bayi yang pernah dikubur hidup-hidup akan 
dihidupkan kembali di hadapan orang yang menguburkannya dan ditanya 
karena dosa apakah dia dibunuh. Jawaban pertanyaan ini memberikan kesan 
yang lebih dalam kepada si pembunuhnya karena bayi perempuan itu akan 
menjawab bahwa ia dikubur hidup-hidup tanpa dosa sama sekali, hanya 
karena orang tuanya takut dihinggapi kefakiran dan kemiskinan. Kebiasaan 
orang Arab pada zaman Jahiliah ini sangat di luar peri kemanusiaan. 

Di kalangan mereka ada yang tidak mengubur hidup-hidup anaknya yang 
perempuan, tetapi ia memberikan pekerjaan kepadanya dengan menggem-
balakan kambing di padang pasir dengan pakaian bulu dan membiarkan 
hidup dalam kesepian. 

Dan ada pula yang membiarkan anak perempuannya itu hidup sampai 
umur enam tahun kemudian ia berkata kepada ibunya, “Dandanilah anak ini 
dengan pakaian yang baik, karena akan dibawa ziarah mengunjungi 
bibinya.” Sebelumnya ia telah menggali sebuah sumur di padang pasir. 
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Setelah ia sampai dengan anak perempuannya itu di tepi sumur itu, lalu 
berkata, “Tengok, apa yang ada dalam sumur itu.” Kemudian anak 
perempuan itu ditendang dari belakang dan setelah jatuh ke dalam sumur itu 
lalu ditimbun dan diratakan dengan tanah. Dan di antara mereka ada yang 
berbuat lebih kejam lagi daripada ini. Setelah datang agama Islam, maka 
kekejaman yang di luar peri kemanusiaan itu diganti dengan sikap yang 
penuh ramah dan kesayangan. 

Di antara alasan pembunuhan anak perempuan di masa Jahiliah adalah 
karena anak perempuan dianggap tidak punya nilai ekonomis yang bisa 
menguntungkan keluarga. Alasan lain adalah karena anak perempuan 
dianggap sangat lemah, sering menjadi korban pelecehan seksual atau karena 
perempuan dianggap sebagai penggoda laki-laki yang bisa membuat malu 
keluarga. 

Dalam Surah an-Na¥l/16: 58, Allah menggambarkan seorang laki-laki 
yang mendapat kelahiran putrinya dengan wajah hitam karena menahan 
marah. 

 

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak 
perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. 
(an-Na¥l/16: 58) 
 
 Islam adalah agama yang menghormati perempuan, sama seperti 
menghormati laki-laki. Oleh sebab itu, Islam melarang pembunuhan bayi 
laki-laki maupun perempuan, baik karena kemiskinan atau karena takut 
miskin. Allah berfirman: 

 
Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi 
rezeki kepadamu dan kepada mereka. (al-An‘±m/6: 151) 

 
(10) Dalam ayat ini dijelaskan apabila catatan-catatan amal perbuatan 

manusia dibuka, maka mereka akan melihat kebajikan atau kejahatan yang 
mereka perbuat ketika di dunia. Mereka akan tercengang keheranan karena 
tidak menyangka semuanya tercatat rapi dan teliti. Allah berfirman: 

image description
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Dan diletakkanlah kitab (catatan amal), lalu engkau akan melihat orang yang 
berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan 
mereka berkata, “Betapa celaka kami, kitab apakah ini, tidak ada yang 
tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya,” dan 
mereka dapati (semua) apa yang telah mereka kerjakan (tertulis). Dan 
Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. (al-Kahf/18: 49) 
 

Bagaimana bentuk kitab atau catatan amal perbuatan manusia itu di 
Padang Mahsyar tidak kita ketahui. Namun kalau manusia saja mampu 
menciptakan berbagai alat perekam yang begitu canggih dan teliti, kita 
percaya bahwa Allah Sang Pencipta manusia punya sistem dan cara untuk 
merekam perbuatan, perkataan, dan isi hati manusia dengan hasil yang lebih 
baik dari apa yang dapat dibuat manusia.  

(11) Dan apabila langit dilenyapkan karena kehancuran planet-planet 
yang ada di dalamnya. Langit yang begitu luas dapat dilipat seperti melipat 
kertas. Firman Allah: 

 

(Ingatlah) pada hari langit Kami gulung seperti menggulung lembaran-
lembaran kertas. (al-Anbiy±'/21: 104) 
 

(12) Dan apabila neraka Jahim yang disediakan untuk menyiksa orang-
orang kafir dan durhaka telah dinyalakan sehebat-hebatnya sehingga orang 
yang memasukinya merasa kesakitan yang paling dahsyat. Itulah azab yang 
diancamkan Allah kepada orang-orang yang mengingkari-Nya. Firman 
Allah: 

 

Sungguh, Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu 
dan neraka yang menyala-nyala. (al-Ins±n/76: 4) 
 

(13) Dan apabila surga didekatkan kepada orang-orang yang akan 
memasukinya yaitu orang-orang mukmin yang bertakwa. Ini adalah balasan 
atas jerih payah dan usaha mereka berjihad menegakkan agama Allah dan 
menjalankan perintah agama. Allah berfirman: 

 

Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. (asy-Syu‘ar±'/26: 
90) 
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(14) Jika semua peristiwa-peristiwa yang disebutkan sebelum ayat ini 
telah terjadi, tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. 
Sebagian besar dari manusia ketika hidup di dunia tertipu oleh godaan setan. 
Mereka akan menjumpai amal perbuatan mereka pada hari Kiamat tidak 
diterima oleh Allah bahkan dijauhkan dari rahmat-Nya dan berada di bawah 
murka-Nya. 

Orang-orang yang amal perbuatannya diselubungi dengan ria, tidak 
mendapat faedah dari amalnya itu kecuali sekadar kepayahan dan kesulitan. 
Setiap orang wajib memandang kepada amal perbuatannya dengan kaca 
mata agama dan menimbangnya dengan timbangan yang benar, sebab Allah 
tidak menerima amal perbuatan melainkan yang muncul dari hati yang 
penuh dengan keimanan dan keikhlasan. 

 
Kesimpulan 
1. Berbagai gejala kehancuran alam mengiringi dan menyertai kedatangan 

hari Kiamat, seperti matahari yang tergulung, bintang-bintang yang 
berjatuhan, dan lain-lain. 

2. Manusia melihat catatan amalnya di dunia baik atau buruk ketika kiamat 
tiba. 

 
 
 

MUHAMMAD ADALAH SEORANG RASUL YANG  
DITURUNKAN KEPADANYA AL-QUR'AN 

 

Terjemah 
(15) Aku bersumpah demi bintang-bintang, (16) yang beredar dan 

terbenam, (17) demi malam apabila telah larut, (18) dan demi subuh apabila 
fajar telah menyingsing, (19) sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar 
firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), (20) yang 
memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki 
‘Arsy, (21) yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan dipercaya. (22) Dan 
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temanmu (Muhammad) itu bukanlah orang gila. (23) Dan sungguh, dia 
(Muhammad) telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang terang. (24) Dan dia 
(Muhammad) bukanlah seorang yang kikir (enggan) untuk menerangkan yang 
gaib. (25) Dan (Al-Qur'an) itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk, (26) 
maka ke manakah kamu akan pergi? (27) (Al-Qur'an) itu tidak lain adalah 
peringatan bagi seluruh alam, (28) (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang 
menghendaki menempuh jalan yang lurus. (29) Dan kamu tidak dapat 
menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan 
seluruh alam. 
 
Kosakata: 

1. Al-Khunnas ِسنالْخ (at-Takw³r/81: 15) 

Al-Khunnas artinya bintang-bintang yang bercahaya. Pada siang hari, 
bintang-bintang itu memang tidak kelihatan, tetapi pada malam hari tampak 
jelas menerangi dan menghiasi langit yang luas. Pada ayat 15, Allah 
bersumpah dengan bintang-bintang di langit yang bersinar terang. Dalam 
‘ilmu ma‘±ni sebagai bagian dari ‘ilmu bal±gah untuk menghadapi orang-
orang atau mukh±¯ab yang tidak percaya, perlu menggunakan kalimat yang 
mengandung taukid lebih dari satu, dan kalimat sumpah adalah taukid yang 
kuat. Jadi, karena orang-orang kafir Mekah tidak percaya pada adanya hari 
kebangkitan, Allah sering menggunakan bentuk qasam atau sumpah untuk 
meyakinkan mereka. Pada ayat 15 ini, Allah berfirman dalam bentuk 
sumpah dengan bintang-bintang, karena bintang-bintang sangat dikagumi 
oleh manusia terutama para kafilah di padang pasir. Di samping memberi 
penerangan perjalanan di padang pasir maupun di tengah lautan, bintang-
bintang juga memberi petunjuk tentang waktu, arah yang harus dituju, 
maupun peredaran musim dan sebagainya. 

2. Al-Kunnas ِساَلْكُن (at-Takw³r/81: 16) 

Secara kebahasaan kata al-kunnas adalah bentuk jamak dari al-k±nisah 
yang berarti bintang atau bintang yang berjalan. Dalam konteks ayat ini, al-
kunnas menjadi sifat bagi bintang. Di sini Allah bersumpah demi bintang-
bintang yang beredar atau berjalan. 

3. ‘As‘asa سعسع (at-Takw³r/81: 17) 

Secara kebahasaan kata ‘as‘asa merupakan bentuk kata kerja (fi‘il m±«³) 
yang berarti malam yang mulai gelap. Dalam konteks ayat ini, Allah 
bersumpah demi malam yang mulai gelap. 
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4. Bi ¬an³n ٍنِنيِبض (at-Takw³r/81: 24) 

Secara kebahasaan kata bi «an³n terdiri dari dua suku kata, yaitu kata bi 
merupakan z±'idah (tambahan) yang, menurut sebagian mufasir, berfungsi 
sebagai penegasan, dan kata «an³n yang berarti orang yang kikir atau bakhil. 
Dengan demikian, kata bi «an³n di sini bermakna Allah menegaskan bahwa 
Nabi Muhammad bukanlah seorang yang enggan (bakhil) untuk menerang-
kan yang gaib, yaitu bertemu Malaikat Jibril dan menerima wahyu darinya. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan kedahsyatan hari Kiamat, 
dan menerangkan bahwa manusia ketika itu melihat amal perbuatannya di 
dunia sebagai suatu fakta kenyataan dan dapat membedakan mana amal 
perbuatan yang diterima dan mana yang ditolak. Pada ayat-ayat berikut ini, 
Allah menjelaskan bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Muhammad 
Rasulullah saw, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, adalah ayat-
ayat yang jelas memberi petunjuk kepada jalan kebahagiaan. Apa-apa yang 
dituduhkan oleh orang-orang musyrik Mekah yang mengatakan bahwa 
Muhammad itu hanya seorang tukang sihir, orang gila, pendusta, atau 
penyair, adalah dusta yang timbul karena rasa permusuhan, kedengkian, dan 
kesombongan mereka. 
 
Tafsir 

(15-16) Dalam ayat-ayat ini, Allah bersumpah demi bintang-bintang yang 
beredar dan terbenam. Bintang-bintang itu semuanya tidak tampak oleh 
penglihatan pada siang hari, namun akan kelihatan bersinar pada malam hari. 
Allah bersumpah dengan bintang-bintang itu karena dalam keadaannya yang 
silih berganti, tidak tampak ketika siang dan bersinar pada malam hari, 
merupakan tanda atas kekuasaan Allah yang mengatur perjalanannya. 

(17) Dalam ayat ini, Allah bersumpah demi malam apabila telah hampir 
meninggalkan gelapnya. 

(18) Kemudian dalam ayat ini Allah bersumpah demi subuh apabila fajar 
mulai menyingsing dan bersinar. Waktu subuh digunakan Allah dalam 
bersumpah karena waktu ini menimbulkan harapan yang menggembirakan 
bagi setiap manusia yang bangun pagi karena menghadapi hari yang baru. 
Saat itu mereka dapat menemukan hajat keperluan hidupnya mengganti yang 
hilang dan bersiap-siap untuk yang akan datang. 

Kemudian Allah menerangkan apa yang dijadikan objek sumpahnya itu, 
dengan firman-Nya pada ayat berikut ini. 

(19-21) Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan objek sumpah yang 
disebutkan dalam ayat 15-18 di atas, yaitu sesungguhnya apa yang 
diberitahukan oleh Muhammad saw tentang peristiwa-peristiwa hari Kiamat 
bukanlah kata-kata seorang dukun atau isapan jempol. Akan tetapi, benar-
benar wahyu yang dibawa oleh Malaikat Jibril dari Tuhannya. Allah telah 
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menyifati utusan yang membawa Al-Qur′an tersebut, yaitu Malaikat Jibril, 
dengan lima macam sifat yang mengandung keutamaan: 
1. Yang mulia pada sisi Tuhannya karena Allah memberikan padanya 

sesuatu yang paling berharga yaitu hidayah, dan memerintahkannya 
untuk menyampaikan hidayah itu kepada para nabi-Nya diteruskan 
kepada para hamba-Nya. 

2. Yang mempunyai kekuatan dalam memelihara Al-Qur'an jauh dari sifat 
pelupa atau keliru. 

3. Yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 
‘Arasy. 

4. Yang ditaati di kalangan malaikat karena kewenangannya. 
5. Yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu karena terpelihara dari 

sifat-sifat khianat dan penyelewengan. 
 

(22) Dalam ayat ini, Allah menyifati Nabi Muhammad dengan 
mengatakan bahwa Muhammad itu bukanlah orang gila, sebagaimana yang 
dituduhkan oleh orang-orang kafir Mekah. 

Kalimat “¡±¥ibukum” (temanmu) dalam ayat ini merupakan alasan untuk 
menerangkan kedustaan mereka. Sebab, setiap orang akan mengenal tabiat 
temannya yang sehari-hari bergaul dengannya. Orang-orang Quraisy itu 
selalu bergaul dengan Nabi Muhammad semenjak beliau masih kecil dan 
mengetahui kejujuran beliau. Oleh karena itu, mereka memberikan julukan 
kehormatan kepadanya dengan kata-kata “al-Am³n” sebelum beliau menjadi 
nabi. 

Beliau tidak pernah berdusta, menyalahi janji, atau berkhianat, sehingga 
apa-apa yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad itu tentang sifat gila, 
tukang sihir, atau pendusta adalah bohong semata. 

(23) Nabi Muhammad pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli dua 
kali dalam hidupnya. Pertama, ketika beliau berada di Gua Hira sebelum 
turunnya Surah al-Mudda££ir, dan kedua, ketika beliau mi‘r±j ke langit 
ketujuh. Firman Allah  

 

Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (dalam rupanya yang asli) 
pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratul Muntah±. (an-Najm/53: 13-14) 
 

(24) Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang 
bakhil dalam menyampaikan seluruh wahyu yang disampaikan malaikat 
Jibril kepadanya. Di samping itu, beliau adalah seorang yang sangat 
dipercaya karena tidak pernah mengubah wahyu walaupun satu huruf dengan 
ucapannya sendiri. 
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(25) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa Al-Qur'an bukanlah 
perkataan setan yang terkutuk, dan bukanlah perkataan yang diletakkan oleh 
setan di atas lidah Muhammad ketika mengganggu akalnya seperti yang 
dituduhkan oleh orang Quraisy. Muhammad sudah terkenal sejak kecilnya 
dengan pikiran yang sehat dan tidak pernah berbuat khianat. Oleh karena itu, 
apa yang diterangkan oleh Muhammad tentang berita akhirat, surga, dan 
neraka bukanlah perkataan setan. 

 (26) Kemudian Allah menerangkan bahwa orang-orang Quraisy itu telah 
sesat, jauh dari jalan kebenaran, dan tidak mengetahui jalan kebijaksanaan, 
sehingga Allah bertanya kepada mereka, “Maka ke manakah kamu akan 
pergi?” Maksudnya ialah sesudah diterangkan bahwa Al-Qur'an itu benar-
benar datang dari Allah dan di dalamnya terdapat pelajaran dan petunjuk 
yang membimbing manusia ke jalan yang lurus, ditanyakan kepada orang-
orang kafir itu, “Jalan manakah yang akan kamu tempuh lagi?” 

(27-28) Kemudian Allah menyatakan bahwa Al-Qur'an itu tiada lain 
hanya peringatan bagi semesta alam, bagi mereka yang mempunyai hati 
cenderung kepada kebaikan. Namun demikian, tidak semua manusia dapat 
mengambil manfaat dari Al-Qur'an ini. Yang mengambil manfaat ialah siapa 
yang mau menempuh jalan yang lurus. Adapun orang yang menyimpang dari 
jalan itu, maka ia tidak dapat mengambil manfaat dari peringatan Al-Qur'an.  

(29) Dalam ayat ini, Allah mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai 
kehendak sendiri untuk berbuat sesuatu yang dikehendakinya bilamana tidak 
sesuai dengan kehendak Allah. 

 
Kesimpulan 
1.  Allah bersumpah dengan bintang-bintang, malam, dan waktu subuh 

bahwa Muhammad saw itu menerima Al-Qur'an dengan perantaraan 
Malaikat Jibril yang mempunyai lima sifat keutamaan, yaitu: mulia, 
mempunyai kekuatan, mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, ditaati 
oleh para malaikat, dan dipercaya. 

2.  Muhammad saw bukanlah orang gila, melainkan rasul yang pernah 
melihat Jibril di ufuk yang terang, dan tidak bakhil untuk menerangkan 
yang gaib. 

3.  Al-Qur'an bukanlah perkataan setan yang terkutuk, tetapi hanyalah 
peringatan bagi semesta alam. 

4.  Manusia tidak dapat melaksanakan kehendaknya jika tidak sesuai 
dengan kehendak Allah. 

 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah at-Takw³r mengemukakan kejadian-kejadian hari Kiamat serta 
kebenaran Al-Qur'an sebagai wahyu Allah dan kerasulan Nabi Muhammad saw. 
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SURAH AL-INFI°ĀR 
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari 19 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah dan 
diturunkan sesudah Surah an-N±zi‘±t. Al-Infi¯±r yang dijadikan nama untuk 
surah ini adalah kata asal dari kata infa¯arat (terbelah) yang terdapat pada 
ayat pertama. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Kiamat; peringatan kepada 
manusia agar tidak teperdaya sampai durhaka kepada Allah; adanya malaikat 
yang selalu menjaga dan mencatat segala amal perbuatan manusia; pada hari 
Kiamat manusia tak dapat menolong orang lain. Hanya kekuasaan Allah-lah 
yang berlaku pada waktu itu. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AT-TAKW´R DENGAN 
SURAH AL-INFI°ĀR 

 
1.  Permulaan dari kedua surah ini sama-sama mengandung kejadian-

kejadian yang dahsyat pada hari Kiamat. 
2.  Dalam Surah at-Takw³r dinyatakan bahwa tiap-tiap jiwa akan 

mengetahui apa-apa yang telah dikerjakannya, kemudian pada Surah   
al-Infi¯±r diulangi lagi penegasan bahwa manusia tidak dapat saling 
menolong di akhirat. 
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SURAH AL-INFI°ĀR 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

MANUSIA AKAN MENGETAHUI  
CATATAN AMALNYA DI HARI KIAMAT 

 

Terjemah 
(1) Apabila langit terbelah, (2) dan apabila bintang-bintang jatuh 

berserakan, (3) dan apabila lautan dijadikan meluap, (4) dan apabila kuburan-
kuburan dibongkar, (5) (maka) setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah 
dikerjakan dan yang dilalaikan(nya). 
 
Kosakata: 

1. Infa¯arat تفَطَرِان (al-Infi¯±r/82: 1) 

Secara kebahasaan kata infa¯arat merupakan bentuk kata kerja (fi‘il m±«³) 
yang berarti terbelah atau rekah. Dalam konteks ayat ini, Allah menceritakan 
keadaan hari Kiamat kelak, yang di antaranya adalah langit yang terbelah 
atas perintah Allah. 

2. Fujjirat ترفُج (al-Infi¯±r/82: 3) 

Secara kebahasaan kata fujjirat merupakan bentuk kata kerja pasif (fi‘il 
m±«³ mabn³ majhµl) yang berarti disemprotkan dan dipancarkan ke mana-
mana. Dalam konteks ayat ini, Allah menceritakan keadaan hari Kiamat 
kelak, yang di antaranya adalah meluapnya air laut hingga ke daratan. 

 
Munasabah 

Pada akhir Surah at-Takw³r, Allah bersumpah dengan berbagai gejala 
alam yang mengiringi peristiwa dahsyat di langit dan di bumi pada detik-
detik terjadinya hari Kiamat dan kehancuran alam semesta. Tujuan sumpah 
adalah untuk menegaskan kembali bahwa pada hari Kiamat semua manusia 
akan mengetahui semua perbuatannya yang baik dan buruk, yang 
disegerakan dan yang dilalaikan. 
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Pada permulaan surah ini, Allah menerangkan peristiwa-peristiwa yang 
dahsyat yang terjadi ketika alam semesta menghadapi kehancurannya, dan 
jadi pendahuluan bagi hari kebangkitan, hisab, dan balasan yaitu hari 
Kiamat. 
 
Tafsir 

(1-3) Ayat-ayat ini menjelaskan kekacauan yang terjadi menjelang hari 
Kiamat dan kehancuran alam semesta. Gejala kehancuran alam digambarkan 
dengan keadaan langit yang terbelah sehingga formasi alam semesta berubah 
menjadi kacau. Bintang-bintang jatuh berserakan, tidak lagi pada posisinya. 
Padahal Allah menginformasikan bahwa matahari memiliki posisi tertentu 
yang menjadi pusat rotasinya, dan begitu juga dengan bulan. Firman Allah: 

 

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah 
menghidupkan bumi setelah mati (kering). Sungguh, itu berarti Dia pasti 
(berkuasa) menghidupkan yang telah mati. Dan Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu. (ar-Rµm/30: 50) 
 

Fenomena lainnya adalah lautan meluap menenggelamkan semua 
daratan. Air tawar bercampur dengan air asin, tidak ada lagi daratan yang 
bisa dihuni oleh makhluk hidup apalagi air laut yang meluap menjadi panas. 
Sungguh bumi telah berubah, bukan lagi bumi yang biasa dikenal oleh 
manusia.  

 

(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian 
pula) langit, dan mereka (manusia) berkumpul (di Padang Mahsyar) 
menghadap Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa. (Ibr±h³m/14: 48) 
 

Untuk telaah ilmiah Surah al-Infi¯±r/82:1-3, lihat pula telaah ilmiah Surah 
al-¦±qqah/69: 13-16; al-Ma‘±rij/70: 8, dan at-Takw³r/81: 1-3. Ketika terjadi 
proses ke arah Big Crunch itu, yaitu proses pemadatan atau penyusutan alam 
semesta, maka semua materi pecah kembali menjadi materi-materi 
fundamental seperti quark, elektron dan sebagainya, gaya-gaya seperti gaya 
gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat dan nuklir lemah mulai menyatu 
kembali. Langit antariksa mulai lemah karena tidak ada topangan gaya 
gravitasi, dan mulai menyusut/mengerut dan retak/terbelah. Saat itulah 
benda-benda langit, termasuk bintang-bintang yang mulai kehilangan gaya-
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gaya gravitasinya, bertubrukan antar sesamanya. Inilah gambaran ‘bintang-
bintang jatuh berserakan’, karena kehilangan gaya-gaya gravitasinya, dan 
karena terurai kembali atau meluruh menjadi materi-materi fundamentalnya.  

Menurut Bashiruddin, ketika matahari telah mencapai evolusi 
membengkak dan berwarna merah (red star)(lihat telaah ilmiah Surah at-
Takw³r/81: 1-3), maka suhu bumi akan meninggi, sampai air laut mencapai 
titik didihnya. Panasnya bumi oleh radiasi matahari merah ini, sangat 
mungkin akan mencairkan gunung-gunung es di Artik (Kutub Utara) dan 
benua es Antartika (Kutub Selatan), sehingga samudera akan meluap secara 
dahsyat, menenggelamkan banyak pulau. Air laut ini kemudian akan 
mendidih dan menguap dan lenyap dari bumi. Bumi menjadi tidak layak 
huni. Paul Davies mengatakan bahwa ketika alam semesta telah memadat 
sampai seper-seratus (1/100) dari luasnya yang sekarang ini, maka efek 
tekanannya akan mengakibatkan suhu yang meninggi sampai mencapai titik 
didih benda cair; dan bumi menjadi tempat yang tidak layak-huni lagi. 

(4) Dan apabila kuburan-kuburan terbongkar sehingga keluarlah mayat-
mayat yang berada di dalamnya setelah dibangkitkan dan dihidupkan 
kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia di 
hadapan Allah Sang Pencipta. Hal ini ditegaskan kembali dalam firman 
Allah yang lain: 

 

Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. 
(al-‘²diy±t/100: 9) 
 

(5) Manusia dibebani tanggung jawab untuk beramal di dunia, namun ada 
di antara mereka yang lalai dan tidak menjalankan kewajibannya, bahkan 
ada yang melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam ayat ini, Allah 
bersumpah demi kuburan-kuburan yang dibongkar dan mayat-mayat yang 
ada di dalamnya keluar, dibangkitkan, dan dihidupkan kembali untuk diadili 
dan dihisab amalnya selama hidup di dunia. 

Pada hari kiamat itu, manusia mengetahui amal-amalnya, yang baik 
maupun yang buruk, yang dikerjakan maupun yang dilalaikan. Mereka 
mengetahui yang demikian itu dari kitab yang diserahkan kepada mereka, 
sebagaimana firman Allah: 

 

Dan setiap manusia telah Kami kalungkan (catatan) amal perbuatannya di 
lehernya. Dan pada hari Kiamat Kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam 
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keadaan terbuka. “Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini 
sebagai penghitung atas dirimu.” (al-Isr±'/17: 13-14) 
 

Ayat ini mendorong manusia untuk selalu menaati Allah, beramal saleh, 
dan meninggalkan semua perbuatan maksiat yang akan merugikan mereka di 
akhirat kelak. 

 
Kesimpulan 

Berbagai kejadian yang sangat dahsyat pada hari Kiamat membuat 
manusia tersadar dan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang tidak 
dikerjakan. 
 
 
 

PERINGATAN KEPADA MANUSIA  
YANG LALAI BERIBADAH 

 

Terjemah 
(6) Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat 

durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Mahamulia, (7) yang telah menciptakan-
mu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu 
seimbang, (8) dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun 
tubuhmu.  
 

Kosakata: Rakkabaka ككَّبر (al-Infi¯±r/82: 8) 

Secara kebahasaan kata rakkabaka terdiri dari dua suku kata, yaitu kata 
rakkaba yang berarti menyusun dan kata ka yang berarti kamu (sebagai 
objek). Dalam konteks ayat ini, Allah menegaskan kepada hamba-Nya 
perihal kekuasaan-Nya, bahwa Dialah yang menyusun tubuh manusia dalam 
bentuk apa saja yang Dia kehendaki. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan peristiwa-peristiwa yang 
dahsyat pada hari Kiamat dan setiap jiwa mengetahui apa yang telah 
dikerjakan dan dilalaikannya. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah mencela 
sikap orang-orang kafir yang durhaka kepada-Nya; apakah mereka tidak 
menyadari bahwa Allah Yang Maha Pemurah telah menciptakan tubuhnya 
dalam bentuk yang seindah-indahnya agar ia mensyukuri nikmat-nikmat itu? 
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Tafsir 

(6) Dalam ayat ini, Allah mencela manusia-manusia yang kafir, 
teperdaya, dan berani berbuat hal-hal yang dilarang Allah. Padahal, Allah 
Maha Pemurah dengan berbagai karunia yang dianugerahkannya kepada 
manusia, seperti rezeki yang banyak, keturunan yang baik dan saleh, 
kesehatan tubuh, dan lain-lain. Seharusnya mereka bersyukur sebagai 
balasan atas kemurahan Allah, bukan berbuat sebaliknya. Peringatan Allah 
untuk tidak teperdaya oleh apa pun sehingga tidak terdorong untuk berlaku 
sombong kepada-Nya disebutkan kembali dalam firman-Nya: 

 

Maka janganlah sekali-kali kamu teperdaya oleh kehidupan dunia, dan 
jangan sampai kamu teperdaya oleh penipu dalam (menaati) Allah. 
(Luqm±n/31: 33) 
 

(7) Allah kembali mengingatkan manusia atas segala kemurahan-Nya, 
dengan menyebutkan penciptaan-Nya pada diri manusia. Allah telah 
menjadikan tubuh manusia seimbang, berdiri tegak dengan gagahnya, tidak 
seperti binatang berkaki empat atau melata. Allah juga menciptakan semua 
anggota tubuh manusia bekerja dengan teratur, harmonis, dan seimbang. 
Allah mengatakan bahwa penciptaan manusia adalah sebaik-baik penciptaan 
makhluk. Allah berfirman:  

 

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya. (at-T³n/95: 4) 
 

(8) Pada ayat ini, Allah menyebutkan bahwa penciptaan manusia sesuai 
dengan kehendaknya. Ada manusia yang berkulit putih, kuning, hitam, 
kuning langsat, dan lain-lain. Ada manusia yang berambut lurus, keriting, 
berwarna hitam, pirang, coklat, dan sebagainya. Ada juga manusia yang 
berpostur tubuh tinggi, langsing, tinggi besar, pendek kecil, dan sebagainya. 
Namun demikian, yang layak diingat bahwa meskipun manusia memiliki 
sifat dan bentuk yang secara prinsip sama, tapi tetap ada yang berbeda antara 
yang satu dengan yang lain.  

 
(Bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan 
sempurna. (al-Qiy±mah/75: 4) 
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Tinjauan ilmiah ayat- 7-8: Allah telah menjadikan susunan tubuh manusia 

seimbang. Bila kita melihat morfologi (bentuk tubuh fisik manusia) dari 
depan, akan jelas tampak sekali keseimbangan itu. Morfologi manusia 
tampak simetris dan seimbang apabila kita tarik garis tengah dari kepala, -
melalui titik tengahnya-, sampai ke bawah, akan tampak keseimbangan 
susunan fisik tubuh manusia itu. Belahan kiri dan kanan seolah merupakan 
bayangan cermin satu dengan yang lainnya. Masing-masing belahan 
mempunyai satu mata, satu telinga, satu lubang hidung, satu kuping, satu 
tangan, dan satu kaki, yang satu belahan dengan belahan yang lainnya, 
merupakan bayangan cermin yang simetris seimbang. 

Allah telah menganugerahkan sistem syaraf pada manusia, yang 
berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan kesetimbangan tubuh manusia, 
serta kemampuan manusia untuk berorientasi pada ruang 3 dimensi. Sistem 
syaraf yang mengatur keseimbangan manusia itu berada di dalam Sistem 
Syaraf Perifer (SSP) manusia. Dalam SSP terdapat sistem syaraf yang 
mengatur keseimbangan tubuh manusia, yaitu yang dikenal dengan syaraf 
ke-VIII, atau disebut pula Vestibulocochlear nerve (syaraf “siput-telinga” 
depan). Syaraf ke-VIII ini mempunyai fungsi bagi adanya balance 
(keseimbangan), equillibrium (kesetimbangan), serta orientation in three-
dimensional space (orientasi dalam ruang tiga dimensi), (Nerves and 
Nervous Systems dalam The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 24, 
Macropaedia, 2005, p. 817). 

Dalam mekanisme faali (fisiologik) manusia, Allah juga telah melengkapi 
manusia dengan dua sistem syaraf, di mana antara yang satu sama lain saling 
menyeimbangkan. Di dalam SSP tersebut terdapat pula Susunan Syaraf 
Otonom yang terdiri dari Sistem Syaraf Simpati (Sympathetic Nervous 
System, SNS) dan Sistem Syaraf Parasimpati (Parasympathetic Nervous 
System, PNS), yang kedua sistem saraf itu bekerja antagonistik, namun 
saling menyeimbangkan satu sama lainnya. Fungsi SNS adalah merespon 
kondisi stress yang dihadapi manusia, dengan mengeluarkan hormon 
(neurotransmitter), adreanaline (epinephrine), dan noradrenaline (norepi-
nephrine). Dengan adanya kedua hormon ini, maka tekanan darah naik, 
denyut jantung bertambah cepat (tachy-cardia), pembuluh darah otot-tulang 
melebar (skeletal muscle vasodilatation), pembuluh darah pada perut-usus 
menyempit (gastrointestinal vasoconstriction), pupil mata melebar 
(puppillary dilatation), paru-paru melebar (broncheal dilatation). Sedangkan 
fungsi PSN adalah sebaliknya dari SNS tadi. PNS akan mengeluarkan 
hormon (neurotransmitter): acetylcholine. Adanya hormon ini akan 
menyebabkan: tekanan darah menurun, denyut jantung menjadi lambat 
(brady-cardia), pupil-mata menyempit. Kedua sistem syaraf ini: SNS dan 
PNS saling bekerja komplemeter, bagi berjalannya proses-proses fisiologik 
(faali) manusia, untuk menjaga kelangsungan hidupnya. (Nerves and 
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Nervous Systems dalam The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 24, 
Macropaedia, 2005, p. 818-820). 

Keseimbangan juga terdapat dalam struktur otak manusia. Dalam otak 
manusia terdapat dua pasang belahan atau sisi otak, yang satu sama lain 
merupakan bentuk bayangan cerminnya. Belahan Otak Dominan (dominant 
hemisphere), sering disebut ‘belahan otak kiri’, digunakan untuk merekam 
atau menyimpan hal-hal yang berkaitan dengan: bahasa, matematika, dan 
fungsi-fungsi analitik dan keterampilan. Sedang Belahan Otak Non-dominan 
(non-dominant hemisphere), sering disebut ‘belahan otak kanan’, digunakan 
untuk merekam atau menyimpan hal-hal yang berkaitan dengan konsep-
konsep spasial sederhana (simple spasial consept), musik, pengenalan rupa, 
dan emosi. Kedua belahan otak ini saling seimbang dan melengkapi, dan 
kedua belahan otak ini dihubungkan oleh banyak syaraf proyeksi melalui 
corpus collosum. (Nerves and Nervous Systems dalam The New 
Encyclopaedia Britannica, Vol. 24, Macropaedia, 2005, p. 805). 
 
Kesimpulan 

Allah mencela manusia yang teperdaya dan berani berbuat maksiat 
terhadap-Nya, padahal Dia menciptakannya sebagai makhluk yang paling 
sempurna. 
 
 
 

SEMUA PERBUATAN MANUSIA  
DICATAT OLEH MALAIKAT 

 

Terjemah 
(9) Sekali-kali jangan begitu! Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. 

(10) Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi 
(pekerjaanmu), (11) yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal 
perbuatanmu), (12) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (13) 
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga 
yang penuh) kenikmatan, (14) dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka 
benar-benar berada dalam neraka. (15) Mereka masuk ke dalamnya pada hari 
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pembalasan. (16) Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. (17) Dan 
tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? (18) Sekali lagi, tahukah kamu 
apakah hari pembalasan itu? (19) (Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama 
sekali tidak berdaya (menolong) orang lain. Dan segala urusan pada hari itu 
dalam kekuasaan Allah.  
 

Kosakata: K±tib³na كَاِتنِبي  (al-Infi¯±r/82: 11) 

Secara kebahasaan kata k±tib³n merupakan bentuk plural (jamak) dari 
kata k±tib yang berarti pencatat atau penulis. Dalam konteks ayat ini, Allah 
mengabarkan kepada umat manusia bahwa di sekeliling setiap individu ada 
para malaikat yang mulia yang mengawasi dan mencatat semua amal 
perbuatannya semasa hidup di dunia. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan bahwa bukti yang kuat atas adanya 
pemberian nikmat-nikmat Allah kepada manusia ialah bahwa Allah telah 
menciptakan mereka dalam bentuk yang seindah-indahnya. Hal yang 
demikian itu menjadi bukti pula bahwa manusia akan memasuki alam yang 
lain selain dari alam dunia ini, tempat pemberian balasan menurut amalnya. 
Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang 
menghalang-halangi manusia untuk mempercayai akan adanya hari Kiamat 
melainkan keingkaran dan kesombongannya. Padahal hati nuraninya 
membisikkan kepadanya supaya ia membenarkan. Dalil-dalil yang tertulis 
pun, yang dibawa oleh Rasulullah saw, membenarkan hal itu dan Allah tidak 
akan membiarkan amal seorang hamba-Nya kecuali Dia menghitungnya 
secara teliti dan menyuruh para malaikat untuk mencatatnya agar dapat 
memberi balasan yang sempurna. 

 
Tafsir 

(9) Ayat ini menjelaskan akibat dari perbuatan manusia yang teperdaya 
sehingga berani berbuat hal-hal yang dilarang Allah. Perbuatan mereka tidak 
berhenti pada kejahatan ini saja, tetapi mereka bahkan mendustakan hari 
pembalasan, dimana amal baik dan buruk manusia akan dibalas di akhirat 
kelak.  

Tidak percaya kepada hari pembalasan menyebabkan orang tidak perlu 
bertanggung jawab, sehingga boleh berbuat sekehendak hatinya. Tidak 
percaya pada hari perhitungan bertentangan dengan tujuan penciptaan 
manusia (lihat Surah al-Baqarah/2: 30 dan a©-ª±riy±t/51/: 56) sehingga 
Allah mempertanyakan kepada manusia apa sebenarnya pemahaman mereka 
terhadap penciptaan diri mereka. Firman Allah: 
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Maka apakah kamu mengira, bahwa Kami menciptakan kamu main-main 
(tanpa ada maksud) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? 
(al-Mu'minµn/23: 115) 
 

(10-12) Ayat-ayat ini memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang 
tidak mempercayai hari kebangkitan agar mereka tidak terus-menerus lalai 
dan ingkar serta tidak bersiap-siap menyediakan bekal untuk menghadapi 
hari perhitungan karena menyangka tidak ada yang mengawasi tingkah laku 
dan perbuatan mereka. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa ada 
malaikat-malaikat yang diberi tugas mengawasi dan mencatat semua 
perbuatan manusia, baik yang buruk maupun yang baik, dan yang dilakukan 
dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. 

Malaikat yang mulia ini mencatat semua amal manusia. Dalam Al-Qur'an, 
para malaikat itu disebut Raqib dan ‘Atid. Allah berfirman: 

 

(Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya), yang satu duduk di 
sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang 
diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap 
(mencatat). (Q±f/50: 17-18) 
 

Para malaikat mengetahui apa yang dilakukan manusia dan mencatatnya. 
Tidak ada informasi dalam Al-Qur'an bagaimana para malaikat itu 
mencatatnya, namun kita percaya Allah punya sistem dan cara yang 
melampaui kemampuan manusia dalam pencatatan data tersebut. 

(13-14) Ayat ini menjelaskan hasil atau akibat dari pencatatan amal 
manusia, yaitu adanya pahala dan surga bagi orang-orang yang berbuat 
kebajikan, dan azab bagi orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa. Surga 
adalah balasan bagi orang-orang bertakwa dan beramal saleh. Allah 
berfirman: 

 

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan 
menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya, maka sungguh, surgalah 
tempat tinggal(nya). (an-N±zi‘±t/79: 40-41) 

 
Sedangkan orang-orang yang durhaka diazab Allah dalam api neraka. 

Allah berfirman: 
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Maka adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan 
kehidupan dunia, maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya. (an-
N±zi‘±t/79: 37-39) 
 

(15-16) Allah menjelaskan sekali lagi bahwa orang-orang yang durhaka 
itu akan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat kelak. Itulah tempat 
kembali yang paling buruk. Allah berfirman: 

 

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab 
Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (al-Mulk/67: 6) 
 

Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mereka tidak punya 
kemampuan untuk mengeluarkan diri mereka dari tempat itu karena tidak 
ada lagi penolong yang dapat membantu mereka. Allah berfirman: 

 

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana. 
Dan mereka mendapat azab yang kekal. (al-M±'idah/5: 37) 
 

(17-19) Dalam ayat 17 dan 18, Allah bertanya kepada Nabi dan kaumnya 
apakah mereka tahu apa hari pembalasan itu? Pertanyaan ini bukan meminta 
jawaban, tetapi celaan bagi orang-orang yang tidak mau percaya pada hari 
pembalasan ini. Apakah semua informasi dan tanda yang dipaparkan         
Al-Qur'an belum cukup untuk membuat mereka percaya?  

Allah kemudian menjelaskan dalam ayat 19 bahwa di hari perhitungan 
tidak ada manusia yang bisa menolong orang lain. Orang tua tidak bisa 
menolong anaknya dan begitu juga sebaliknya. Suami tidak bisa menolong 
istrinya, dan teman atau sahabat tidak bisa menolong temannya. Semua 
sibuk dengan diri masing-masing. Segala urusan pada hari itu berada di 
tangan Allah. Yang bisa menolong manusia hanyalah amalnya. Firman 
Allah: 

 

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 
sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). (an-
Najm/53: 39-40) 

Dan firman-Nya lagi: 



JUZ 30 82. AL-INFI°²R 583 

 

Dan tidak ada (lagi) baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain 
Allah; dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. (al-Kahf/18: 43) 
 
Kesimpulan 
1.  Manusia tidak dapat mendustakan hari pembalasan, Allah telah 

menugaskan beberapa malaikat untuk mencatat amal perbuatannya. 
2.  Orang-orang yang berbakti berada dalam surga dan orang-orang yang 

durhaka berada dalam neraka yang kekal. 
3.  Pada hari pembalasan itu tidak ada seorang pun yang dapat menolong 

orang lain karena segala urusan berada dalam kekuasaan Allah. 
 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah al-Infi¯±r ini menggambarkan peristiwa dahsyat yang mengiringi 
kedatangan hari Kiamat, seperti terbelahnya langit, berjatuhannya bintang-
bintang, dan lain-lain. Juga diterangkan penyerahan catatan amal manusia, 
sehingga mereka mengetahui amal perbuatan masing-masing. Surah ini juga 
menerangkan keingkaran manusia kepada karunia Allah dan bahwa segala 
amal perbuatan mereka itu akan mendapat pembalasan. 
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SURAH AL-MU°AFFIF´N  
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari 36 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah al-‘Ankabµt dan merupakan surah yang terakhir 
diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Al-Mu¯affif³n yang dijadikan nama 
bagi surah ini diambil dari kata al-mu¯affif³n yang terdapat pada ayat 
pertama. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengurangi hak orang lain 
dalam timbangan, ukuran, dan takaran. Catatan kejahatan manusia dicantum-
kan dalam sijj³n, sedangkan catatan kebajikan manusia dicantumkan dalam 
‘illiyy³n. Balasan dan  berbagai macam kenikmatan bagi orang yang berbuat 
kebajikan; sikap dan pandangan orang-orang kafir di dunia terhadap orang-
orang yang beriman; sikap orang-orang yang beriman di akhirat terhadap 
orang-orang kafir. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-INFI°ĀR DENGAN 
SURAH AL-MU°AFFIF´N 

 
1.  Dalam Surah al-Infi¯±r, Allah menjelaskan adanya malaikat yang 

menjaga dan mencatat amal perbuatan manusia, lalu pada Surah           
al-Mu¯affif³n dijelaskan lagi tentang buku catatan itu. 

2.  Dalam Surah al-Infi¯±r secara singkat diterangkan dua golongan manusia 
pada hari Kiamat yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan dan orang-
orang yang durhaka. Dalam Surah al-Mu¯affif³n diuraikan lebih luas 
keadaan dan sifat kedua golongan manusia itu. 
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SURAH AL-MU°AFFIF´N 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

ANCAMAN TERHADAP ORANG YANG MENGURANGI 
TAKARAN DAN TIMBANGAN 

 

Terjemah 
(1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan 

menimbang)! (2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari 
orang lain mereka minta dicukupkan, (3) dan apabila mereka menakar atau 
menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (4) Tidakkah mereka itu 
mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (5) pada suatu 
hari yang besar, (6) (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit 
menghadap Tuhan seluruh alam. 
 

Kosakata: Al-Mu¯affif³n نطَفِِّفيالْم (al-Mu¯affif³n/83: 1) 

Secara kebahasaan kata al-mu¯affif³n merupakan bentuk plural dari kata 
al-mu¯affif yang berarti orang yang curang dalam menimbang atau menakar 
ketika berdagang. Kata a¯-¯af³f artinya sesuatu yang sedikit, kecil. Al-
mu¯affif adalah orang yang menyedikitkan hak-hak orang lain baik dalam 
takaran atau timbangan. Dalam konteks ayat ini, Allah mengancam akan 
memberikan siksa yang amat pedih kepada orang-orang yang curang dalam 
menimbang dan atau menakar ketika bertransaksi jual beli. 
 
Munasabah 

Akhir Surah al-Infi¯±r menjelaskan gejala alam yang menyertai keadaan 
hari Kiamat yang sangat dahsyat sehingga membuat manusia ketakutan, 
sibuk dengan diri sendiri, serta tidak bisa menolong atau ditolong orang lain. 
Semua urusan pada hari itu berada di tangan Allah. Pada ayat-ayat berikut 
ini dijelaskan perilaku orang-orang yang tidak percaya kepada hari 
pembalasan. Mereka mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli. 
Perbuatan tersebut sangat tercela dan pelakunya diazab di neraka. 
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Tafsir 
(1) Azab dan kehinaan yang besar pada hari Kiamat disediakan bagi 

orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah telah 
menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam 
menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah 
dan Medinah pada waktu itu. 

Diriwayatkan bahwa di Medinah ada seorang laki-laki bernama Abµ 
Juhainah. Ia mempunyai dua macam takaran yang besar dan yang kecil. Bila 
ia membeli gandum atau kurma dari para petani, ia mempergunakan takaran 
yang besar, akan tetapi jika ia menjual kepada orang lain ia mempergunakan 
takaran yang kecil. 

Perbuatan seperti itu menunjukkan adanya sifat tamak, ingin mencari 
keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan jalan merugikan orang 
lain. Terhadap orang seperti itu, Nabi Muhammad telah memberi ancaman 
yang pedas sekali seperti tersebut dalam hadis ini: 

خمِب سخٍسم ام قَنقَ ضوالْ معهالَِّإ د اُهللا طَلَّس لَعِهيم عدوهم وام كَحمِب اوغِري أَ امنلَز 
 وافُفَّطَ الَو ،تومالْ مِهيِف اشفَ الِّإ ةُشاِحفَالْ مِهيِف ترهظَ امو ،رقْفَالْ مِهيِف اشفَ الَِّإ اُهللا

. رطْقَالْ مهنع سِبح الَِّإ اةَكَزال واعنم الَو ،ِبالسِنين أُِخذُوا و اتبالن واعِنم الَِّإ لَايكِْمالْ
  )عباس بنا عن الطرباين رواه(

Ada lima perkara yang dibalas dengan lima perkara: Tidak pernah suatu 
kaum yang melanggar janji, melainkan Allah akan membiarkan kaum itu 
dikuasai musuhnya. Tidak pernah mereka yang memutuskan suatu perkara 
dengan hukuman yang tidak diturunkan oleh Allah, melainkan akan tersebar 
luaslah kefakiran di kalangan mereka. Perzinaan tidak pernah meluas di 
kalangan mereka secara luas, melainkan akan tersebar luaslah bahaya 
kematian. Tidak pernah mereka yang berbuat curang dalam menakar dan 
menimbang, melainkan mereka akan kehilangan kesuburan tumbuh-
tumbuhan dan ditimpa musim kemarau. Dan tidak pernah mereka yang 
menahan zakat, melainkan akan diazab dengan tertahannya hujan (kemarau 
yang panjang). (Riwayat a¯-°abr±n³ dari Ibnu ‘Abb±s) 

 
(2-3) Dalam dua ayat ini, Allah menjelaskan perilaku orang yang akan 

menjadi penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi 
takaran atau timbangannya ketika membeli karena tidak mau rugi. 
Sebaliknya, apabila menjual kepada orang lain, mereka akan mengurangi 
takaran atau timbangannya.  

Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa 
yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta 
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orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Allah melarang perbuatan yang 
demikian itu. Allah berfirman: 

 

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. 
(al-Baqarah/2: 188) 
 

Yang dimaksud dengan takaran di sini mencakup segala ukuran dan 
timbangan yang biasa dipakai dalam jual beli dan terkait dengan 
pengurangan hak orang lain. Banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan 
sekarang ini pengurangan-pengurangan yang merugikan orang lain, seperti 
menjual tabung gas yang isinya tidak sesuai dengan standar, mengurangi 
literan bensin yang dijual, penjual kain yang mengurangi ukuran kain yang 
dijualnya. Termasuk dalam pengurangan takaran yang sangat merugikan dan 
berbahaya adalah korupsi. Pelaku korupsi mengurangi dana sebuah proyek 
dari perencanaan semula demi memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, 
atau mengurangi kualitas bahan yang diperlukan dalam proyek tersebut dan 
menggantinya dengan bahan yang berkualitas lebih rendah. 

Ayat ini mengingatkan manusia untuk menjauhi praktek-praktek yang 
merugikan orang lain dan ancaman hukumannya sangat besar di dunia dan 
akhirat. Ayat senada yang menyuruh manusia untuk memenuhi dan 
menyempurnakan timbangan adalah firman Allah: 

 
Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan 
timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. (al-Isr±'/17: 35) 
 

(4) Ayat ini mencela orang-orang yang mengurangi takaran dan 
timbangan dengan pertanyaan apakah mereka itu menyangka hari 
kebangkitan itu tidak akan pernah ada. Sebab, jika mereka menyangka saja, 
belum meyakini adanya hari kebangkitan, tentu mereka tidak tergugah untuk 
menghindari kecurangan. Memang mereka itu tidak mengharapkan adanya 
hari penghitungan, sebagaimana firman Allah: 

 

Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. (an-
Naba'/78: 27) 
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(5-6) Mereka akan  dibangkitkan untuk dihisab pada hari pembalasan. 
Allah menerangkan bahwa ketika itu semua umat manusia berdiri 
menghadap Allah Rabbul ‘²lamin untuk dihisab dan diperiksa segala amal 
perbuatannya selama hidup di dunia. Semuanya dihisab dengan penuh 
keadilan karena Allah Mahaadil. Timbangan itu adalah lambang keadilan 
yang senantiasa harus ditegakkan dan dipertahankan. 
 
Kesimpulan 
1.  Allah mengancam orang-orang yang berbuat curang dalam menakar, 

menimbang, dan mengukur dengan azab neraka. 
2.  Kecurangan itu dilakukan dengan cara apabila menerima takaran dari 

orang lain, mereka meminta dilebihi, dan apabila mereka menakar atau 
menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. 

3.  Kecurangan antara penjual dan pembeli harus dihindarkan. 
4.  Keyakinan akan adanya hari pembalasan dapat menghilangkan atau 

sedikitnya mengurangi kecurangan itu. 
5.  Semua umat manusia pada hari pembalasan akan dihadapkan ke hadirat 

Allah Rabbul ‘²lamin yang akan memberi balasan sesuai dengan 
kejujuran dan kecurangannya. 

 
 
 

HUKUMAN BAGI ORANG YANG  
MENGINGKARI HARI KIAMAT 

 

Terjemah 
(7) Sekali-kali jangan begitu! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka 

benar-benar tersimpan dalam Sijj³n. (8) Dan tahukah engkau apakah Sijj³n 
itu? (9) (Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal). (10) Celakalah pada hari itu, 
bagi orang-orang yang mendustakan! (11) (yaitu) orang-orang yang men-
dustakannya (hari pembalasan). (12) Dan tidak ada yang mendustakannya 
(hari pembalasan) kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, 
(13) yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berkata, “Itu 
adalah dongeng orang-orang dahulu.” 
 
 



JUZ 30 83. AL-MU°AFFIF´N 589 

Kosakata: 

1. Sijj³n نيِسج (al-Mu¯affif³n/83: 7) 

Secara kebahasaan, sijj³n berarti kitab yang berisi catatan perbuatan 
buruk, baik manusia maupun jin. Ada juga yang mengatakan bahwa asal 
katanya dari sijn artinya tempat tahanan, sempit. Jika digabungkan dengan 
pengertian pertama, maka yang dimaksud adalah bahwa kitab catatan ini 
berada di tempat yang paling bawah, yang sempit. Di situlah juga terdapat 
roh orang-orang yang jahat.  Dalam konteks ayat ini, Allah memperingatkan 
kepada orang-orang yang berbuat curang atau jahat, bahwa perbuatan buruk 
mereka benar-benar dicatat dalam Sijj³n. 

2. Marqµm مقُورم (al-Mu¯affif³n/83: 9) 

Secara kebahasaan, kata marqµm berarti yang ditulis dengan jelas. Dalam 
konteks ayat ini, Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud marqµm seperti 
dimaksud dalam ayat 7 adalah sebuah kitab yang berisi catatan amal. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang 
bersikap curang dalam menimbang dan menakar disebabkan oleh keingkaran 
mereka terhadap hari kebangkitan dan hari pembalasan. Pada ayat-ayat 
berikut ini, Allah memerintahkan supaya mereka berhenti mengerjakan 
perbuatan yang jahat itu. Allah juga menerangkan bahwa bagi orang-orang 
yang durhaka itu telah disediakan kitab catatan perbuatan untuk menghisab 
mereka secara terinci. Allah telah menyediakan azab yang berat sekali bagi 
mereka yang mendustakan hari pembalasan itu. 
 
Tafsir 

(7-9) Ayat-ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang tidak percaya 
terhadap hari kebangkitan bahwa perbuatan mereka harus dipertanggung-
jawabkan. Mereka tidak bisa menghindari hukuman Allah karena masing-
masing manusia diawasi oleh malaikat yang mencatat semua perbuatannya .  

Buku catatan orang-orang yang durhaka kepada Allah akan disimpan di 
Sijj³n, yaitu kitab yang tertulis. Di dalamnya tercatat kejahatan dan 
kecurangan manusia. Catatan-catatan inilah yang akan dijadikan takaran 
untuk menghisab mereka. 

(10-11) Dua ayat ini kembali mengancam orang-orang yang mendustakan 
hari pembalasan dengan azab yang sangat pedih, yaitu neraka. Ancaman dan 
hukuman bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan memang 
sangat pedih, karena mengingkari hari kiamat berarti mengingkari keadilan 
Allah, dan hukum-hukum syariat agama yang berlaku di dunia dan berakibat 
di akhirat. 
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(12) Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang mengingkari 
hari Kiamat kecuali orang-orang yang selalu melampaui batas-batas agama, 
yang tertutup hatinya oleh kekafiran, dan yang tidak lagi bermanfaat baginya 
berbagai peringatan dan ancaman. Allah berfirman: 

 
Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau 
(Muhammad) beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka 
tidak akan beriman. (al-Baqarah/2: 6) 
 
 Sifat lain dari manusia yang mengingkari hari Kiamat adalah tenggelam 
dalam perbuatan dosa-dosa besar, acuh tak acuh terhadap perintah dan 
larangan Allah, lebih mementingkan kesenangan duniawi daripada 
kehidupan akhirat. Firman Allah: 

 
Maka adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan 
kehidupan dunia, maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya. (an-
N±zi‘±t/79: 37-39) 

 
(13) Ayat ini menjelaskan bahwa ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an 

kepada orang-orang yang melampaui batas, selalu berdosa, tidak 
mempercayai hari akhirat dan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang berisi 
petunjuk-petunjuk Allah untuk mengantarkan manusia ke jalan yang lurus 
menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, mereka tidak mau mendengarkannya 
dengan khusyuk atau menyimak isinya. Mereka bahkan mengatakan bahwa 
Al-Qur'an itu adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu yang didiktekan 
kepada Nabi Muhammad. Firman Allah: 

 

Dan orang-orang kafir berkata, “(Al-Qur'an) ini tidak lain hanyalah 
kebohongan yang diada-adakan oleh dia (Muhammad), dibantu oleh orang-
orang lain,” Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Dan 
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mereka berkata, “(Itu hanya) dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, yang 
diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi 
dan petang.” Katakanlah (Muhammad), “(Al-Qur'an) itu diturunkan oleh 
(Allah) yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.” (al-Furq±n/25: 4-6) 
 
Kesimpulan 
1.  Catatan perbuatan orang-orang yang durhaka tersimpan dalam Sijj³n, 

yaitu kitab yang tertulis. 
2.  Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ialah orang-orang yang 

melampaui batas dan berdosa. 
3.  Mereka menuduh bahwa Al-Qur'an itu hanya berupa dongeng-dongeng 

orang dahulu. 
 
 
 

KEKAFIRAN DAN AKIBATNYA 

 

Terjemah 
(14) Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah 

menutupi hati mereka. (15) Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada 
hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhannya. (16) Kemudian, 
sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. (17) Kemudian, dikatakan 
(kepada mereka), “Inilah (azab) yang dahulu kamu dustakan.” 
 

Kosakata: R±na َانر (al-Mu¯affif³n/83: 14) 

Secara kebahasaan, kata r±na merupakan bentuk kata kerja (fi‘il m±«³) 
yang berarti mendominasi dan menguasai. Ada juga yang mengatakan 
bahwa kata r±na terambil dari kata ar-r±in, yaitu karat. Jadi yang dimaksud 
adalah hati mereka ditutupi oleh dosa-dosa seperti karat menutupi besi. 
Dalam konteks ayat ini, Allah menegaskan bahwa segala bentuk 
pengingkaran terhadap ayat-ayat-Nya yang selalu dilakukan oleh orang-
orang kafir justru semakin menguasai dan menutupi hati mereka, hingga 
mereka tidak mau menerima petunjuk dan kebenaran dari Allah. 
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Munasabah 
Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang 

mendustakan hari pembalasan itu telah menuduh Al-Qur'an sebagai 
dongengan orang-orang dahulu. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah 
menjelaskan bahwa yang menyebabkan mereka berlaku demikian ialah 
kebiasaan mereka melakukan kedurhakaan secara terus-menerus sehingga 
hati mereka tertutup dari rahmat Allah. Akibatnya, mereka tidak dapat lagi 
membedakan antara dongengan dan hujah yang nyata. 
 
Tafsir 

(14) Dalam ayat ini, Allah membantah tuduhan orang-orang kafir Mekah 
yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu dongengan orang dahulu. Sama sekali 
bukan demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup 
hati mereka. Kebiasaan mereka berbuat dosa telah menyebabkan hati mereka 
jadi keras, gelap, dan tertutup laksana logam yang berkarat. Oleh karena itu, 
mereka tidak dapat membedakan antara dusta yang berat dengan kebenaran 
yang terang benderang. Hati yang demikian hanya bisa dibersihkan dengan 
tobat yang sempurna. 

(15) Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang tidak mau 
mengakui Al-Qur'an sebagai wahyu Allah terhalang dari rahmat-Nya di 
dunia dan akhirat. Mereka terhalang dari nikmat terbesar bagi seorang 
hamba, yaitu memandang dan melihat Allah di akhirat. Imam Syafi‘i 
mengatakan ayat ini bisa dijadikan dalil bahwa orang-orang Mukmin tidak 
akan terhalangi dari memandang Allah di akhirat, sebagaimana firman-Nya: 

 

Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri, memandang 
Tuhannya. (al-Qiy±mah/75: 22-23) 
 

(16) Setelah dijauhkan dari rahmat Allah dan tidak dapat mencapai cita-
cita yang diangan-angankannya pada hari pembalasan, orang-orang kafir itu 
benar-benar masuk neraka Jahim yang sangat panas. 

(17) Kemudian dikatakan kepada mereka ucapan yang mengandung 
cercaan sehingga penderitaan mereka itu berlipat ganda. Di samping 
penderitaan fisik, mereka juga menderita secara psikis (kejiwaan). Inilah 
azab yang selalu mereka dustakan ketika di dunia. Inilah balasan terhadap 
sikap mereka mendustakan berita-berita rasul yang benar, seperti anggapan 
mereka bahwa manusia tidak akan dibangkitkan kembali, Al-Qur'an itu 
dongengan orang-orang dahulu, Muhammad saw itu hanya seorang tukang 
sihir atau pendusta, dan berbagai macam tuduhan lainnya. 

Di akhirat nanti, akan menjadi jelas bagaimana fakta kebenaran yang 
sesungguhnya yang dapat disaksikan oleh pancaindra mereka. Alangkah 
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sedihnya dirasakan oleh seorang yang sedang menderita azab bila diberi 
kecaman yang sangat menusuk hatinya, padahal ia sempat menempuh jalan 
keselamatannya jika ia benar-benar beriman dan bertakwa. 

 
Kesimpulan 
1.  Allah membantah tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa 

Al-Qur'an itu hanya dongengan orang-orang dahulu. 
2.  Mereka mendustakan hal itu karena hati mereka telah tertutup dari 

rahmat Allah. 
3.  Mereka diazab dengan azab fisik dan psikis, yaitu cercaan yang 

menusuk hati. 
 
 
 

BALASAN BAGI ORANG YANG 
BERBAKTI KEPADA ALLAH 

 

Terjemah 
(18) Sekali-kali tidak! Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti 

benar-benar tersimpan dalam ‘Illiyy³n. (19) Dan tahukah engkau apakah 
‘Illiyy³n itu? (20) (Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal), (21) yang 
disaksikan oleh (malaikat-malaikat) yang didekatkan (kepada Allah). (22) 
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga 
yang penuh) kenikmatan, (23) mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas 
pandangan. (24) Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan 
hidup yang penuh kenikmatan. (25) Mereka diberi minum dari khamar murni 
(tidak memabukkan) yang (tempatnya) masih dilak (disegel), (26) laknya 
dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. 
(27) Dan campurannya dari tasn³m, (28) (yaitu) mata air yang diminum oleh 
mereka yang dekat (kepada Allah).  
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Kosakata: 

1. ‘Illiyy³n نيِعلِّي (al-Mu¯affif³n/83: 18) 

Secara kebahasaan, kata ‘illiyy³n adalah bentuk jamak dari ‘illiy, yang 
berarti tempat yang tinggi, atau pemilik tempat yang tinggi. Dalam konteks 
ayat ini, ‘illiyy³n adalah sebuah kitab yang berisi tulisan amal perbuatan 
baik. 

2. Ra¥³qin Makhtµm ٍقِحيٍم روتخم  (al-Mu¯affif³n/83: 25) 

Secara kebahasaan, kata ra¥³qin makhtµmin terdiri dari dua kata, yaitu 
ra¥³q yang berarti minuman anggur atau arak yang lezat yang tidak 
memabukkan, dan makhtµm yang berarti yang disegel atau distempel. Dalam 
konteks ayat ini, Allah mengabarkan perihal keadaan penghuni surga yang 
senantiasa disuguhi minuman anggur atau arak yang lezat dan tidak 
memabukkan, yang sangat murni dan masih dalam keadaan disegel. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan bahwa kebiasaan orang-
orang kafir melakukan kedurhakaan secara terus-menerus membuat hati 
mereka tertutup dari rahmat Allah. Akibatnya, mereka tidak dapat lagi 
membedakan antara dongengan dan hujah yang nyata. Pada ayat-ayat berikut 
ini, Allah menjelaskan bahwa hal ihwal orang-orang yang berbakti, 
membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Tuhannya, 
dan berbuat amal kebajikan, dicantumkan dalam kitab yang bernama 
‘Illiyyµn. Pemeliharaan kitab ini diserahkan kepada para malaikat, di 
samping tugas mereka memelihara Lau¥ Ma¥fµ§. Ayat-ayat ini mengandung 
dorongan kepada orang-orang yang beriman supaya tetap memelihara 
keimanan dan ketakwaan, tetap menempuh jalan yang lurus (a¡-¡ir±¯al-
mustaq³m), serta menjauhkan diri dari jalan yang menyesatkan.  
 
Tafsir 

(18) Dalam ayat ini, Allah membantah tuduhan orang-orang durhaka 
yang mengingkari hari kebangkitan dan kebenaran Al-Qur'an. Sekali-kali 
tidak demikian. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti disimpan 
dalam suatu tempat yang tinggi yang diberi nama ‘Illiyyµn, yang disaksikan 
oleh malaikat-malaikat muqarrab³n (yang dekat dengan Allah). 

(19-21) Untuk memperlihatkan keagungan ‘Illiyyµn itu, Allah 
mengemukakan pertanyaan, “Tahukah kamu apakah ‘Illiyyµn itu?” Allah 
lalu menjelaskannya langsung, “Yaitu kitab yang tertulis dan disaksikan oleh 
para malaikat yang didekatkan kepada Allah.” 

(22) Setelah menerangkan kitab orang-orang yang berbakti yang diberi 
nama ‘Illiyyµn, lalu Allah menerangkan keadaan orang yang berbakti (al-
abr±r) itu secara terperinci. Sesungguhnya mereka yang membenarkan apa-
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apa yang dibawa oleh Muhammad saw itu, benar-benar berada dalam 
kenikmatan yang besar, yaitu surga. 

(23) Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang berbagai 
macam kenikmatan surga seperti bidadari, anak-anak mereka yang mati 
sebelum balig yang disediakan dalam surga untuk berkhidmat kepada orang 
tuanya, aneka macam makanan dan minuman, dan sebagainya. 

 (24) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tanda-tanda kebahagiaan itu 
tampak pada wajah-wajah mereka. Orang yang melihatnya dapat merasakan 
kesenangan hidup mereka yang penuh dengan kenikmatan seperti tercantum 
dalam firman Allah: 

 

Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. 
(‘Abasa/80: 38-39) 

 
(25) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang berbakti itu 

diberi minum dari khamar murni yang bersih dari campuran dan tidak 
memabukkan. Khamar itu disimpan di tempat yang tersegel sehingga 
terpelihara dari pencemaran. 

(26) Segelnya adalah kasturi dan untuk mencapai kenikmatan yang 
demikian itu, hendaklah orang berlomba-lomba dalam rangka melaksanakan 
ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Barang siapa yang giat beribadah 
kepada-Nya, maka akan cepat pula melintasi jembatan a¡-¡ir±¯al-mustaq³m 
yang berada di atas api neraka. 

(27-28) Dalam dua ayat ini dijelaskan bahwa campuran khamar murni itu 
ialah dari tasn³m yang datang dari daerah yang tinggi. Tasn³m adalah mata 
air yang menjadi sumber air minum orang-orang yang didekatkan kepada 
Allah. 

 
Kesimpulan 
1.  Kitab catatan perbuatan  orang-orang yang berbakti disimpan dalam 

‘Illiyyµn yang berada di dekat Lau¥ Ma¥fµ§ dan turut dijaga oleh 
malaikat-malaikat muqarrab³n. 

2.  Orang-orang yang berbakti berada dalam surga yang penuh dengan 
berbagai kenikmatan. 

3.  Dari wajah-wajah mereka tampak tanda-tanda kesenangan dan kebahagiaan. 
4.  Mereka diberi minuman dari khamar murni yang disegel dengan kasturi. 
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EJEKAN TERHADAP ORANG MUKMIN 
DI DUNIA DAN BALASANNYA DI AKHIRAT 

 

Terjemah 
(29) Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu 

menertawakan orang-orang yang beriman. (30) Dan apabila mereka (orang-
orang yang beriman) melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-
ngedipkan matanya, (31) dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka 
kembali dengan gembira ria. (32) Dan apabila mereka melihat (orang-orang 
mukmin), mereka mengatakan, “Sesungguhnya mereka benar-benar orang-
orang sesat,” (33) padahal (orang-orang yang berdosa itu), mereka tidak diutus 
sebagai penjaga (orang-orang mukmin). (34) Maka pada hari ini, orang-
orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir, (35) mereka 
(duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan. (36) Apakah orang-orang 
kafir itu diberi balasan (hukuman) terhadap apa yang telah mereka perbuat?  
 

Kosakata: Fakih³n نفَِكِهي (al-Mu¯affif³n/83: 31) 

Fakih³n adalah isim f±‘il yang berposisi sebagai ¥±l (yang menjelaskan 
keadaan), dari fakiha-yafkahu-fak-han fahuwa f±kih. Mufradnya adalah 
f±kih dengan menggunakan alif. Jamaknya f±kihµn atau f±kih³n, yang dalam 
ayat ini dihilangkan alifnya, sehingga menjadi fakih³n. Baik f±kih³n maupun 
fakih³n, menurut Imam al-Farr±‘ artinya sama, yaitu fari¥³n (bergembira). 
Kata f±kih³n (dengan alif) yang dalam Al-Qur'an disebutkan tiga kali, yakni 
dalam Surah Y±s³n/36: 55, Surah ad-Dukh±n/44: 27 dan Surah a¯-°µr/52: 18, 
artinya ”kegembiraan” yang dialami mereka yang berada di dalam surga. 
Sedangkan fakih³n (tanpa alif) di sini adalah ”kegembiraan” yang 
ditunjukkan oleh orang-orang kafir (berdosa) tatkala mereka kembali kepada 
keluarga mereka atau kelompok mereka. Orang-orang kafir itu kembali 
dalam keadaan gembira dan angkuh karena merasa berhasil mengejek dan 
menyakiti kaum beriman. 
 
 
Munasabah 
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Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan berbagai nikmat yang 
dianugerahkan kepada orang yang berbakti atau taat di dalam surga, dan 
menjelaskan siksaan yang diderita oleh orang-orang yang mendustakan hari 
pembalasan. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan bahwa 
sebagaimana orang-orang kafir di dunia yang selalu mencemoohkan dan 
bersikap sombong terhadap orang-orang yang beriman, maka di dalam surga 
nanti, tiba giliran bagi orang-orang yang beriman untuk memperolok-
olokkan orang-orang kafir yang diazab dalam api neraka. 
 
Sabab Nuzul  

Diriwayatkan bahwa beberapa pembesar Quraisy, seperti Abµ Jahal, al-
Wal³d bin al-Mug³rah, al-‘A¡ bin Wa'il, Syaibah bin Rab³’ah, ‘Utbah bin 
Rab³‘ah, Umayyah bin Khalaf, dan kawan-kawannya selalu menyakiti hati 
Rasulullah saw dan para sahabat dengan melontarkan bermacam-macam 
ejekan dan cemoohan, serta menghasut para pemuda mereka untuk 
melampiaskan kemarahan. Oleh karena itu, para sahabat berdoa kepada 
Allah agar diselamatkan dari penganiayaan para pemuda itu. 
 
Tafsir 

(29) Sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas dan berdosa 
dahulu selalu menertawakan orang-orang yang beriman. Ketika Nabi 
Muhammad membawa Al-Qur'an dengan ajaran Islam yang mengandung 
kebajikan, ia mendapatkan perlawanan yang hebat dari orang-orang musyrik 
Mekah. Perlawanan ini terutama dari para pembesarnya yang sejak nenek 
moyangnya sudah biasa menyembah patung berhala. Mereka menentang 
ajaran apa saja yang datang dari luar yang bertentangan dengan kepercayaan 
mereka. 

Telah menjadi kebiasaan bagi orang-orang besar yang bersandar kepada 
kekuasaan dan kebendaan atau kekayaan bahwa mereka selalu bersikap sinis 
atau mencemoohkan pihak lain yang tidak sejalan dengan kepercayaan dan 
kebudayaan mereka. 

(30-31) Apabila orang-orang yang beriman lewat di hadapan mereka, 
orang-orang yang berdosa itu saling memberi isyarat dengan kedipan mata 
yang mengandung unsur ejekan dan cemoohan. Apabila kembali kepada 
kaum kerabatnya, mereka membangga-banggakan diri karena telah meng-
adakan tindakan terhadap pengikut-pengikut Muhammad saw dengan 
berbagai tindakan yang mengandung unsur ejekan, cemoohan, dan 
permusuhan. 

(32) Apabila melihat orang-orang Mukmin, orang-orang yang berdosa itu 
berkata bahwa sesungguhnya mereka melihat orang yang benar-benar sesat 
dan menyimpang dari kebenaran, karena mengubah kepercayaan yang sejak 
dahulu kala mereka warisi dari nenek moyang mereka tentang penyembahan 
berhala. 
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(33) Allah menegaskan bahwa orang-orang kafir itu hidup di dunia tidak 
ditugaskan untuk melindungi atau menjaga orang-orang Mukmin. Mereka 
tidak berwenang menjaga orang-orang Mukmin karena orang-orang Mukmin 
tidak berada di bawah kekuasaan mereka. Oleh sebab itu, mereka tidak 
berhak mengejek, mengawasi, dan menyakiti orang-orang Mukmin yang 
tulus ikhlas beriman kepada Allah. 

(34) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa pada hari pembalasan 
giliran orang-orang Mukmin dalam surga mencemoohkan orang-orang kafir 
yang sedang menderita azab neraka. Pada hari itu, orang-orang yang beriman 
akan tertawa lebar karena menyaksikan pahala dan berbagai macam 
kenikmatan yang sesuai dengan janji Allah. Mereka juga menertawakan 
orang-orang kafir yang dahulu di dunia pernah mencemoohkan mereka. 

(35) Mereka duduk santai di atas dipan-dipan sambil memandang apa 
yang diperbuat oleh Allah terhadap orang-orang kafir dalam neraka. 

(36) Mereka meyakinkan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu 
tidak dianiaya, tetapi hanya diberi balasan terhadap apa yang dahulu mereka 
kerjakan. Sebab, balasan itu biasanya diambil dari jenis perbuatan, yang baik 
dibalas dengan baik, dan yang jahat dibalas dengan jahat. 

 
Kesimpulan 
1.  Di dunia, orang-orang yang berdosa selalu menertawakan orang-orang 

yang beriman. 
2.  Mereka tidak menyesali perbuatan itu bahkan sebaliknya menjadikannya 

sebagai kebanggaan. 
3.  Dalam surga nanti, tiba giliran orang-orang Mukmin yang 

menertawakan orang-orang kafir yang mencemoohkan mereka di dunia. 
4.  Setiap perbuatan akan mendapat balasan yang setimpal dengan jenis 

perbuatannya. 
 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah al-Mu¯affif³n mengandung ancaman terhadap orang kafir dan orang 
yang melakukan kecurangan. Di samping itu, juga memberikan janji yang 
baik kepada mereka yang beriman dan melakukan kebajikan. 
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SURAH AL-INSYIQĀQ 
 

PENGANTAR 
 

Surah al-Insyiq±q terdiri dari 25 ayat, termasuk kelompok surah 
Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah al-Infi¯±r. Nama al-Insyiq±q 
(terbelah) diambil dari perkataan insyaqqat yang terdapat pada permulaan 
surah ini, yang pokok katanya ialah insyiq±q. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Peristiwa-peristiwa pada permulaan terjadinya hari Kiamat; peringatan 
bahwa manusia bersusah payah menemui Tuhannya; dalam menemui 
Tuhannya kelak ada yang mendapat kebahagiaan dan ada pula yang 
mendapat kesengsaraan; tingkat-tingkat kejadian dan kehidupan manusia di 
dunia dan akhirat. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-MU°AFFIF´N DENGAN 
SURAH AL-INSYIQĀQ 

 
1.  Dalam Surah al-Mu¯affif³n, Allah menerangkan bahwa segala perbuatan 

manusia, yang baik maupun yang buruk, tercatat dalam suatu buku yang 
terpelihara. Dalam Surah al-Insyiq±q, Allah menjelaskan bahwa buku-
buku catatan itu akan diberikan kepada manusia pada hari Kiamat dan 
bagaimana cara pemberiannya. 

2.  Dalam kedua surah ini, Allah juga menggambarkan ancaman bagi orang 
kafir dan ganjaran yang tak terhingga bagi orang-orang yang beriman. 
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SURAH AL-INSYIQĀQ 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

PENYERAHAN CATATAN AMAL DI AKHIRAT 
 

 
 
Terjemah 

(1) Apabila langit terbelah, (2) dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah 
semestinya patuh, (3) dan apabila bumi diratakan, (4) dan memuntahkan apa 
yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, (5) dan patuh kepada Tuhannya, 
dan sudah semestinya patuh. (6) Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah 
bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya. (7) Maka 
adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, (8) maka dia 
akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, (9) dan dia akan kembali 
kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. (10) Dan 
adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, (11) maka 
dia akan berteriak, “Celakalah aku!” (12) Dan dia akan masuk ke dalam api 
yang menyala-nyala (neraka). (13) Sungguh, dia dahulu (di dunia) 
bergembira di kalangan keluarganya (yang sama-sama kafir). (14) 
Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali (kepada Tuhannya). 
(15) Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.  
 
Kosakata: 

1. ¦uqqat قَّتح (al-Insyiq±q/84: 2) 

Kata ¥uqqat adalah fi‘il m±«³ (kata kerja lampau) dengan mabn³ majhµl, 
dari ¥aqqa-ya¥iqqu-¥aqqan. Kata ¥aqqa di-mu'anna£-kan (difemininkan) 
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menjadi ¥aqqat. ¦aqqat mabn³ majhµl-nya ¥uqqat. Kata al-¥aqq artinya 
berhak atau pantas. Dengan demikian, kata ¥uqqat dalam ayat ini, langit 
diberi hak atau langit itu dibuat pantas untuk patuh dan taat kepada perintah 
Tuhannya. Menurut penafsiran Ibnu al-Jauz³, ¥uqqat maksudnya memang 
berhaklah langit untuk mematuhi perintah Tuhannya yang telah 
menciptakannya. Artinya, memang menjadi kodrat langitlah untuk taat dan 
berserah diri sepenuhnya kepada perintah Tuhan, yang menciptakan dan 
mengendalikannya. 

2. Kad¥an احكَد (al-Insyiq±q/84: 6) 

Kad¥ adalah isim ma¡dar dari kadi¥a-yakda¥u-kad¥an. Isim f±‘il-nya 
k±di¥. Kad¥ pada mulanya berarti “usaha sungguh-sungguh hingga letih 
dalam melakukan kegiatan”. Menurut az-Zajj±j, secara bahasa, al-kad¥ sama 
maksudnya dengan as-sa‘yu (berusaha). Manusia dalam bekerja pada 
dasarnya berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan melihat masa yang 
akan datang baik pendek maupun panjang. Demikian yang dilakukannya 
hingga berakhir umurnya dengan kematian dan perjumpaan dengan Allah. 
Atas dasar itulah sehingga ayat ini menyatakan bahwa usaha manusia 
berlanjut hingga akhirnya ia pasti berjumpa dengan Allah, dan bahwa 
perjalanan menuju Allah adalah sesuatu yang pasti dan tak dapat dihindari.  

3. ¤ubµran ُاثروب  (al-Insyiq±q/84: 11) 

¤ubµr adalah isim ma¡dar yang kedudukannya sebagai ¥±l (menerangkan 
keadaan). Menurut az-Zajj±j, kata £ubµr dalam penuturan orang Arab sering 
disamakan dengan ungkapan y± wailah y± £ubµrah (aduh celaka, aduh 
celaka), dan hal itu sering dikatakan oleh setiap orang yang jatuh dalam 
kebinasaan. Setiap orang yang nasibnya buruk di akhirat dan menerima 
catatannya dari belakangnya, nanti akan berseru (berteriak), £abartu £ubµran, 
”celakalah aku”.  

4. Ya¥µra روحي (al-Insyiq±q/84: 14) 

Kata ya¥µr adalah fi‘il mu«±ri‘ (kata kerja berkelanjutan), dari ¥±ra-
ya¥µru-hµran. Ahli bahasa Arab berkata bahwa kata al-¥µr secara bahasa 
artinya kembali (ar-rujū‘). Lan ya¥µra maksudnya tidak lain adalah lan 
yarji‘a. Ayat ini maksudnya “dia menduga bahwa dia sekali-kali tidak akan 
kembali ke akhirat dan tidak pula dibangkitkan. Itu merupakan pandangan 
orang kafir. Kata ya¥µru maknanya kembali hidup setelah kematian. Yang 
dimaksud adalah bahwa yang bersangkutan (orang kafir) mengingkari hari 
kebangkitan. Bagi orang kafir, hidup dan kehidupan hanyalah di dunia, 
setelah itu semua makhluk hidup akan mati dan habis ditelan masa. Tidak 
ada yang namanya “kembali”. 
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Munasabah 
Pada akhir Surah al-Mu¯affif³n dijelaskan bahwa orang-orang yang baik 

berada di surga yang penuh kenikmatan, dan orang-orang yang jahat berada 
di neraka yang penuh kesengsaraan. Pada permulaan surah ini dijelaskan 
tentang kejadian di hari Kiamat, hari dimana semua manusia akan 
diperhitungkan amalnya. 
 
Tafsir 

(1-2) Dalam ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa apabila langit 
terbelah karena telah rusak hubungan bagian-bagiannya dengan rusaknya 
peraturan alam semesta pada hari Kiamat nanti, disebabkan perbenturan 
bintang-bintang di langit karena masing-masing mempunyai daya tarik 
tersendiri. Oleh karena itu, rusaklah peraturan alam semesta dan terjadilah 
gumpalan-gumpalan awan yang gelap gulita yang timbul di beberapa tempat 
di angkasa luar, dan langit itu akan patuh kepada apa-apa yang diperintahkan 
Allah. Ia pantas menjadi patuh karena dialah makhluk Tuhan yang 
senantiasa berada dalam kekuasaan-Nya. 

(3-5) Selanjutnya Allah menerangkan bahwa bila bumi dan gunung-
gunung hancur berkeping-keping sehingga menjadi rata dan mengeluarkan 
apa yang ada di dalam “perut”-nya, maka hal itu adalah karena 
ketundukannya pada perintah Allah dan kepatuhan melakukan kehendak-
Nya. 

Dalam ayat-ayat lain, Allah berfirman: 

 

Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi 
telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. (az-
Zalzalah/99: 1-2) 

 

Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. (al-Infi¯±r/82: 4) 
 

 

Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. 
(al-‘²diy±t/100: 9) 
 

Untuk tafsir pada kalimat “langit terbelah” di atas, dapat dilihat kembali 
pada telaah ilmiah Surah al-Insyiq±q/84:1-5, lihat pula telaah ilmiah Surah 
al-¦±qqah/69:16 dan Surah al-Infi¯±r/82:1. Kemudian, kalimat yang 
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mengikutinya: “…dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit 
itu patuh”, mengandung pengertian bahwa kejadian itu berlangsung menurut 
sunatullah, yaitu menurut hukum-hukum Allah yang ada di alam semesta ini. 
Pengertian “bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya 
dan menjadi kosong” adalah bahwa bumi benar-benar luluh lantak, baik 
terjadinya benturan dengan planet atau benda langit lainnya, karena hilang 
atau kacaunya gaya gravitasi. Luluh lantaknya bumi inilah yang juga 
menyebabkan seluruh isi bumi dimuntahkan dan menjadikan isi bumi 
kosong. Kemudian, kalimat yang mengikutinya: “…dan patuh kepada 
Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh”, mengandung pengertian 
bahwa kejadian itu berlangsung menurut sunatullah, yaitu menurut hukum-
hukum Allah yang ada di alam semesta ini. 

(6) Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa manusia dalam masa 
hidupnya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. 
Setiap langkah manusia sesungguhnya menuju kepada akhir hidupnya, yaitu 
mati. Hal ini berarti kembali kepada Allah. Oleh karena itu, manusia akan 
mengetahui tentang baik buruk pekerjaan yang telah mereka kerjakan. 

(7-9) Dalam ayat-ayat ini diterangkan golongan yang menerima catatan 
dengan tangan kanannya yang berisi apa-apa yang telah dikerjakannya, maka 
ia akan dihisab dengan mudah dan ringan. Dipaparkanlah semua 
perbuatannya yang baik dan yang buruk, kemudian diberi ganjaran atas 
perbuatannya yang baik dan dimaafkanlah perbuatannya yang buruk. 

Dalam sebuah hadis Nabi saw dijelaskan: 

عن اِئعلْقُ ةَشت :ِمسعت رسلَّى اِهللا لَوِه اُهللا صلَيع لَّمسو قُيِف لُوي بِضع للا: ِهِتالَصهم 
اِسحِنبِح يسااب ِسييلَفَ ا،رام انصرلْقُ فت اي ِبناِهللا ي ِحالْ امسالْ ابِسيينْأَ: الَقَ ؟ر يظُنر 
 بيِصي ام لُّكُ و كلَه ةُشاِئع اي ٍذِئموي ابسِحالْ شِقون نم هنِإ هنع زاوجتيفَ ِهاِبتِك يِف
  )محدأ رواه. (هكُوشت ِةكَوالش ىتح هنع ِهِب لَّجو زع اُهللا رفِّكَي نِمؤمالْ

 
Dari ‘Aisyah, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. berdoa dalam 
sebagian salat yang dilakukannya, “Wahai Allah, hisablah aku dengan hisab 
yang mudah”. Ketika Rasul selesai salat, aku berkata: “Wahai Nabi Allah, 
apakah hisab yang mudah itu? Rasulullah menjawab, “Hisab yang mudah 
adalah ketika Allah memeriksa catatan amal seseorang, Dia memaafkan. 
Wahai ‘Aisyah, orang yang diinterogasi pada perhitungan amalnya di hari itu 
(Hari Kiamat), maka ia celaka. Dan setiap musibah yang menimpa seorang 
mukmin, Allah akan mengampuni (dosanya) dengan musibah itu, walau 
hanya sekedar tertusuk duri.” (Riwayat A¥mad) 
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Maksud Rasulullah dengan perhitungan yang mudah ialah dimaafkan 
segala kesalahannya, sedangkan orang yang diperiksa catatannya dengan 
teliti adalah orang yang mendapat malapetaka. Barang siapa mendapat 
perhitungan yang mudah dan ringan, ia akan kembali kepada keluarganya 
yang mukmin dengan gembira sebagaimana firman Allah: 

 

Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia 
berkata, “Ambillah, bacalah kitabku (ini). Sesungguhnya aku yakin bahwa 
(suatu saat) aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.” Maka orang 
itu berada dalam kehidupan yang diridai. (al-¦±qqah/69: 19-21) 
 

(10-12) Dalam ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa golongan kedua 
adalah mereka yang banyak mengerjakan perbuatan maksiat, durhaka, dan 
tidak diridai Allah. Mereka akan menerima catatan perbuatan mereka dengan 
tangan kiri, dan dari belakang, kemudian mereka dimasukkan ke dalam 
neraka. 

 

Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia 
berkata, “Alangkah baiknya jika kitabku (ini) tidak diberikan kepadaku. 
Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya 
(kematian) itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak 
berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku.” (al-¦±qqah/69: 25-29) 
 

(13-14) Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa ada dua hal yang 
menjadi sebab mengapa mereka menerima catatan amalnya dengan tangan 
kiri, yaitu: pertama, mereka berbuat sekehendak hatinya, mengerjakan 
kejahatan dan kemaksiatan dengan tidak memikirkan akibat buruk yang akan 
menimpa mereka di akhirat kelak. 

Kedua, mereka menyangka bahwa mereka tidak akan kembali kepada 
Tuhannya dan tidak akan dibangkitkan kembali untuk dihisab dan menerima 
hasil perbuatan mereka di dunia. 

(15) Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa mereka sesungguhnya 
akan kembali kepada-Nya dan akan menerima hasil perbuatan mereka di 
dunia. Orang yang saleh dan patuh mengerjakan perintah-Nya akan 
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dimasukkan ke dalam surga, sedang orang yang durhaka dan banyak berbuat 
maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka. 

 
Kesimpulan 
1.  Allah akan memperlihatkan kepada manusia di akhirat nanti catatan 

perbuatannya. 
2.  Bila ia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, ia akan menerima 

buku catatan perbuatannya dengan tangan kanan dan akan dimasukkan 
ke dalam surga. 

3.  Bila ia mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk dan maksiat, maka ia 
akan menerima buku catatan perbuatannya dengan tangan kiri dan dari 
belakang, serta akan dimasukkan ke dalam neraka. 

 
 
 

TAHAPAN KEHIDUPAN MANUSIA 
 

 
Terjemah 

(16) Maka Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, (17) 
demi malam dan apa yang diselubunginya, (18) demi bulan apabila jadi 
purnama, (19) sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam 
kehidupan). (20) Maka mengapa mereka tidak mau beriman? (21) Dan 
apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud, 
(22) bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya). (23) Dan Allah lebih 
mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka). (24) Maka 
sampaikanlah kepada mereka (ancaman) azab yang pedih, (25) kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan 
mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. 
 

Kosakata: °abaq قطَب (al-Insyiq±q/84: 19) 

°abaq artinya tingkatan atau lapisan. Jika disebut ¯abaq±tus-sam±w±t 
artinya tingkatan benda-benda alam yang terdapat dalam ruang alam yang 
luas. Jika disebut ¯abaq±tul-ar« artinya lapisan bumi. °abaq±t diartikan 
tingkatan jika berkenaan dengan benda-benda alam yang satu berada di atas 
yang lain (ba‘«uh± fauqa ba‘«), dan diartikan lapisan jika berkaitan dengan 
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sesuatu yang keberadaannya berdempet atau melekat tanpa jarak, seperti 
keadaan struktur bumi/tanah, sehingga kata ¯abaq±tul-ar« artinya “lapisan 
bumi.” Firman Allah dalam Surah al-Insyiq±q/84:19: latarkabunna ¯abaqan 
‘an ¯abaq (sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam 
kehidupan). 
 
Munasabah 

Pada ayat yang lalu dijelaskan tentang adanya orang yang masih tidak 
percaya adanya hari kebangkitan, padahal sudah banyak dalil-dalil yang 
meyakinkan tentang hal itu. Maka pada ayat ini Allah bersumpah dengan 
sesuatu yang benar-benar terjadi di alam raya ini. 
 
Tafsir 

(16-19) Dalam ayat-ayat ini, Allah bersumpah dengan cahaya merah pada 
waktu senja, dengan malam dan apa-apa yang diselubunginya dan dengan 
bulan apabila jadi purnama bahwa sesungguhnya manusia melalui tahap 
demi tahap dalam kehidupan, dari setetes air mani sampai dilahirkan. 

Kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja dan dewasa sampai tua. 
Kemudian dari hidup sampai mati, lalu dibangkitkan kembali, hidup kembali 
di surga atau neraka setelah melalui ujian dan perhitungan yang sangat teliti.  

(20) Dalam ayat ini, Allah mencela sikap dan perbuatan mereka, 
“Mengapa mereka masih tidak mau beriman, sedangkan bukti telah nyata 
menunjukkan adanya hari kebangkitan itu?” Firman Allah: 

 

Orang-orang yang kafir mengira, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. 
Katakanlah (Muhammad), “Tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti 
dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan.” Dan 
yang demikian itu mudah bagi Allah. (at-Tag±bun/64: 7) 

 
(21-22) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa mereka tidak mau 

mengakui bahwa Al-Qur'an itu kalam Ilahi yang harus dimuliakan dan 
dipatuhi serta mengakui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad saw utusan 
Allah. 

(23-24) Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan sebab mereka 
tidak mau mengakuinya, yaitu: 
1.  Mereka dengki kepada Nabi Muhammad atas kelebihan yang telah 

dikaruniakan Allah kepadanya. 
2.  Mereka takut kehilangan pengaruh dan kedudukan sebagai pemimpin 

bangsanya. 
3.  Mereka tidak mau mengganti kepercayaan yang telah dianut oleh nenek 

moyang mereka dengan kepercayaan yang lain. Allah mengetahui apa 
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yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Oleh karena itu, Allah 
mengejek mereka dengan kata-kata, “Berilah kabar gembira kepada 
mereka dengan azab yang pedih di hari Kiamat nanti.” 

 
(25) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, percaya kepada Al-Qur'an, serta 
mengerjakan ajarannya dengan sebaik-baiknya, akan mendapat ganjaran dari 
Allah yang tidak ada putus-putusnya, abadi selama-lamanya. 

 
Kesimpulan 
1.  Manusia akan melalui beberapa tahap kehidupan dari hidup di dunia 

sampai mati, kemudian dibangkitkan kembali, dan akhirnya dimasukkan 
ke dalam surga atau neraka setelah diadakan perhitungan. 

2.  Orang-orang kafir itu telah tertutup hatinya sehingga mereka tidak akan 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta percaya kepada Al-Qur'an. 
Bagi mereka azab yang pedih di akhirat nanti. 

3.  Bagi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
percaya kepada Al-Qur'an, dan mengerjakan ajarannya akan mendapat 
ganjaran yang tidak ada putus-putusnya, kekal, dan abadi selama-
lamanya. 

 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah al-Insyiq±q mengutarakan kejadian-kejadian permulaan terjadinya 
hari Kiamat, bagaimana balasan perbuatan yang baik dan yang buruk, dan 
kepastian terjadinya hari Kiamat yang ditentang oleh orang-orang kafir. 
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SURAH AL-BUR¸J 
 

PENGANTAR 
 

Surah al-Burµj terdiri dari 22 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah asy-Syams. 

Nama al-Burµj (gugusan bintang) diambil dari kata al-burµj yang terdapat 
pada ayat pertama surah ini. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Sikap dan tindakan orang kafir terhadap orang-orang yang mengikuti 
seruan para rasul; bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah; isyarat dari 
Allah bahwa orang-orang kafir Mekah akan ditimpa azab sebagaimana kaum 
Fir‘aun dan Samud telah ditimpa azab; serta jaminan Allah terhadap 
kemurnian Al-Qur'an. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-INSYIQĀQ DENGAN 
SURAH AL-B¸R¸J 

 
1.  Kedua surah ini sama-sama menerangkan janji Allah kepada orang 

mukmin serta ancaman-Nya kepada orang yang mengingkari seruan 
Rasulullah saw. 

2.  Dalam Surah al-Insyiq±q diterangkan sikap kaum musyrikin terhadap 
seruan Rasulullah saw, sedangkan Surah al-Burµj menerangkan sikap 
orang-orang musyrik dan tindakan mereka yang biasa mereka lakukan 
sejak dahulu terhadap orang-orang yang menerima seruan para rasul. 
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SURAH AL-BUR¸J 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

ORANG-ORANG YANG MENENTANG NABI MUHAMMAD  
AKAN MENGALAMI KEHANCURAN  

 

Terjemah 
(1) Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, (2) dan demi hari 

yang dijanjikan. (3) Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. (4) 
Binasalah orang-orang yang membuat parit (yaitu para pembesar Najran di 
Yaman), (5) yang berapi (yang mempunyai) kayu bakar, (6) ketika mereka 
duduk di sekitarnya, (7) sedang mereka menyaksikan apa yang mereka 
perbuat terhadap orang-orang mukmin. (8) Dan mereka menyiksa orang-
orang mukmin itu hanya karena (orang-orang mukmin itu) beriman kepada 
Allah Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji, (9) yang memiliki kerajaan langit 
dan bumi. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. 
 
 

Kosakata:  

1. Al-Burµj جورالْب (al-Burµj/85: 1) 

Kata al-burµj (dengan alif-l±m) disebutkan hanya sekali dalam Al-Qur'an 
(al-Burµj/85: 1). Namun, kata burµj (tanpa alif-l±m) disebutkan tidak kurang 
dari tiga kali, yaitu dalam Surah an-Nis±/4: 78, dalam arti “benteng,” Surah 
al-¦ijr/15: 16 yang artinya “gugusan bintang di langit yang Tuhan jadikan 
indah bagi yang memandangnya,” dan Surah al-Furq±n/25: 61 yang juga 
berarti “gugusan bintang di langit.” Kata al-burµj adalah bentuk jamak dari 
kata al-burj yang pada mulanya berarti “sesuatu yang tampak”. Kata ini 
sering digunakan dalam arti “bangunan besar” seperti benteng atau istana 
yang tinggi sehingga karena besar dan tingginya, bangunan menjadi tampak 
dengan jelas. Kebanyakan ulama memahami kata al-burµj di sini dalam arti 
“gugusan bintang di langit”. Yakni bintang yang tampak di langit dalam 
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bentuk yang beragam dan terbagi atas dua belas macam yang masing-masing 
disebut “rasi”. Bumi dan benda-benda langit lain akan melewati gugusan-
gugusan bintang itu setiap kali berputar mengelilingi matahari. Secara 
berurutan, nama-nama gugusan bintang yang berjumlah 12 buah itu adalah: 
Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, 
Capricornus, Aquarius dan Pisces.  

2. Al-Ukhdµd دوداُألخ (al-Burµj/85: 4) 

Kata al-ukhdµd adalah bentuk tunggal yang artinya “belahan dalam 
tanah” atau dalam kata lain “parit”. Bentuk jamaknya adalah akh±did. Para 
pakar berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan a¡¥±bul-
ukhdµd. Tidak sedikit ulama menyatakan bahwa mereka adalah sekelompok 
kaum beriman pemeluk agama Nasrani yang hidup di wilayah Najran, suatu 
lembah di perbatasan antara Saudi Arabia dan Yaman. Peristiwa itu konon 
terjadi pada tahun 523 M, pada masa kekuasaan ªµ Nuwas. Informasi versi 
lain menyatakan bahwa mereka adalah penduduk Habasyah (Ethiopia). Siapa 
pun mereka, yang jelas bahwa penguasa pada waktu itu melakukan 
penyiksaan dalam bentuk melemparkan mereka ke dalam parit yang 
berkobar, karena mereka enggan murtad dari keimanan mereka.  

Penyiksaan dengan pembakaran memang dikenal pada masa lalu. Nabi 
Ibrahim misalnya juga pernah dilempar ke dalam kobaran api, tetapi 
diselamatkan Allah (baca Surah al-Anbiy±'/21: 68-69). Nabi Muhammad 
melarang penyiksaan dengan api. 

Ungkapan a¡¥±bul-ukhdµd mencakup semua yang terlibat dalam 
penyiksaan, mulai dari yang memerintahkan pembuatan parit, yang 
menggali, menyalakan api, menjerumuskan orang mukmin ke dalamnya, 
serta pihak yang merestui perbuatan itu. Jadi, kalau merujuk cerita tersebut, 
al-ukhdµd berarti kubangan yang dibuat untuk menyiksa orang-orang 
beriman pada masa lalu dengan membakar mereka dalam api yang berkobar.  
 
Munasabah 

Pada akhir surah yang lalu dijelaskan tentang nasib setiap orang. Mereka 
yang mendustakan hari kiamat akan disiksa, sedangkan orang beriman akan 
mendapatkan pahala. Maka pada permulaan surah ini Allah menjelaskan 
tentang apa yang dilakukan orang-orang jahat dahulu yang menyiksa orang-
orang beriman, tapi mereka bersabar.  Hal ini untuk menjadi penenang bagi 
orang-orang mukmin pada masa Nabi, bahwa mereka harus terus bersabar. 
 
Tafsir 

(1) Dalam ayat ini, Allah bersumpah dengan langit yang mempunyai 
gugusan bintang-bintang yang luar biasa besarnya dan tak terhitung jumlah 
bintang di dalamnya. Sebagian sangat jauh jaraknya dari bumi sehingga 
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cahayanya dalam perhitungan biasa baru sampai kepada kita setelah ribuan 
tahun lamanya, bahkan ada pula yang setelah miliaran tahun. 

Allah bersumpah dengan gugusan bintang karena mempunyai keajaiban 
yang luar biasa dan mengandung hikmah yang besar dan banyak serta sangat 
berguna bagi manusia dalam kehidupannya. 

Berbagai keajaiban dan hikmah itu menunjukkan kepada kita tentang 
kebesaran penciptanya yang Mahakuasa dan Mahatinggi ilmu-Nya serta 
Mahabijaksana. 

(2) Dalam ayat kedua, Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan-Nya, 
yaitu hari Kiamat, serta hari kepastian dan pembalasan. Ketika itu, hanya 
kekuasaan dan hukum Allah-lah yang berlaku. 

(3) Dalam ayat yang ketiga, Allah bersumpah dengan alam semesta ini 
yang dapat memalingkan perhatian. Ringkasnya, Allah bersumpah dengan 
alam semesta agar dapat memalingkan manusia memikirkan kebesaran dan 
keagungan-Nya, agar mereka dapat mengambil manfaat dari apa yang dapat 
mereka lihat itu dan agar mereka mencurahkan perhatiannya untuk dapat 
memperoleh hakikat dan rahasia alam yang masih tersembunyi. 

(4-8) Dalam ayat-ayat ini diterangkan bahwa Allah telah membinasakan 
Najran, sebuah kota di Yaman, karena penduduknya telah menyiksa dan 
membunuh para pengikut Nabi Isa (orang-orang Nasrani) yang 
meninggalkan agama pembesar-pembesar negeri itu, yaitu agama Yahudi 
dan memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa dengan memasukkan 
mereka ke dalam parit-parit yang telah mereka gali dan diberi api yang 
menyala-nyala. Orang-orang kafir negeri itu duduk di sekitar parit-parit itu 
menyaksikan siksaan yang tidak berperikemanusiaan itu. 

Siksaan itu sebenarnya tidak patut mereka lakukan sebab orang-orang itu 
tidak mempunyai kesalahan yang besar. Mereka menyiksa hanya karena 
orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Mahaperkasa lagi 
Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi serta berkuasa atas 
semua yang ada pada keduanya. Sungguh tidak ada jalan bagi orang yang 
zalim itu untuk lari dari kekuasaan-Nya. 

Bagi orang-orang mukmin siksaan dan pembunuhan ini hanyalah 
merupakan cobaan dan ujian yang akan membawa mereka kepada 
kebahagiaan abadi apabila mereka tetap sabar dengan tetap beriman kepada 
Allah. 

(9) Pada akhir ayat ini, Allah menerangkan bahwa Ia telah menyaksikan 
segala sesuatunya dan dengan demikian akan memberikan balasan yang 
setimpal atas kekejaman yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir itu. 

 
Kesimpulan 
1.  Allah bersumpah dengan benda-benda yang mempunyai kelebihan luar 

biasa. 
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2.  Orang-orang zalim seperti para pemuka Najran yang membakar orang 
mukmin hidup-hidup tanpa ada kesalahan, tentu akan mendapat siksa 
dari Allah. 

 
 
 

BALASAN MEMFITNAH ORANG BERIMAN 
 

 
Terjemah 

(10) Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana, 
membunuh, menyiksa) kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan 
lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab Jahanam dan 
mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar. (11) Sungguh, orang-
orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang 
agung. 
 

Kosakata: al-Fauzul-Kab³r زالْفَو رالْكَِبي  (al-Burµj/85: 11) 

Ungkapan al-fauzul-kab³r terdiri dari dua kata, yaitu al-fauz yang artinya 
“kemenangan” dan al-kab³r yang artinya “besar” atau “agung”. Dengan 
demikian, arti ungkapan tersebut adalah kemenangan yang besar atau 
kemenangan yang agung. Dalam Al-Qur'an, kemenangan yang besar 
diberikan kepada para ahli surga, sebagaimana difirmankan Allah dalam 
Surah al-¦asyr/59: 20: “Tidak sama antara penghuni neraka dengan 
penghuni surga. Para penghuni surga itulah yang meraih kemenangan (besar, 
surga). Al-Fauzul-kab³r yang artinya “kemenangan yang besar” sebenarnya 
adalah surga. Mereka para penghuni surga dikatakan meraih kemenangan 
besar, menurut Ibnu al-Jauz³, karena mereka menang dengan mendapatkan 
surga (li annahum f±zµ bil-jannah) atau mereka beruntung terbebas dari azab 
orang-orang kafir, atau terbebas dari siksa akhirat. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan kisah orang-orang yang 
membuat parit untuk menyakiti kaum mukmin. Juga diterangkan bahwa jika 
Allah menghendaki, pasti akan melindungi kaum mukmin itu dari kejahatan 
mereka. Allah tidak akan menangguhkan lagi balasan azab kepada mereka, 
yaitu pada hari Kiamat yang disaksikan oleh mata semua makhluk. Pada 
ayat-ayat berikut ini, Allah menjelaskan bahwa mereka akan menerima azab 
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yang pedih sebagai akibat kejahatan-kejahatan mereka yang menyakiti kaum 
mukmin, dan pahala yang besar yang disediakan bagi orang beriman. 
 
Tafsir 

(10) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa bagi orang-orang kafir 
yang menganiaya dan menyiksa orang-orang mukmin dan mereka tidak mau 
meninggalkan agamanya, tetap dalam kekufuran, tidak bertobat sebelum 
mereka meninggal, telah disediakan api neraka untuk mengazab mereka di 
akhirat nanti. 

(11) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang 
beriman mengakui bahwa Tuhan Maha Esa. Oleh karena itu, mereka 
mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan perintah Allah dan menjauhkan 
diri dari semua larangan-Nya. Semua itu mereka lakukan untuk 
mengharapkan keridaan-Nya. Di akhirat Allah akan memberi mereka kebun-
kebun yang mengalir di bawahnya anak sungai, sehingga mereka hidup 
bahagia abadi di dalam surga, sebagai ganjaran atas keimanan dan kepatuhan 
mereka. 

 
Kesimpulan 
1. Mereka yang menganiaya orang-orang mukmin akan mendapat siksaan 

dari Allah. 
2. Orang-orang mukmin yang saleh pada masa itu akan mendapat ganjaran 

surga, dan sebaliknya orang-orang kafir yang zalim dan tidak bertobat, 
dimasukkan ke dalam neraka. 

 
 
 

BEBERAPA SIFAT ALLAH 

 
Terjemah 

(12) Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. (13) Sungguh, Dialah yang 
memulai penciptaan (makhluk) dan yang menghidupkannya (kembali). (14) 
Dan Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, (15) yang memiliki 
‘Arsy, lagi Mahamulia, (16) Mahakuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.  
 

Kosakata: 

1. Ba¯sy طْشب (al-Burµj/85: 12) 

Ba¯sy adalah isim ma¡dar dari ba¯asya-yab¯isyu-ba¯syan yang artinya 
“siksa” (‘a©±b). Al-Ba¯sy berarti siksa ditimpakan kepada mereka yang 
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melakukan kezaliman dan kesombongan. Penafsiran Ibnu al-Jauz³ terhadap 
inna ba¯sya rabbik adalah inna akh©ahū bil-‘a©±bi i©± akha©a©-§alamah wal-
jab±birah la syad³d, bahwa ketegasan Tuhan untuk mengazab (manusia) jika 
mereka berbuat kezaliman dan kesombongan amatlah keras.  

2. Al-Wadµd دودالْو (al-Burµj/85: 14) 

Al-Wadµd, dalam Al-Qur'an hanya disebutkan dua kali, yaitu dalam 
Surah Hµd/11: 90, dan dalam ayat ini (al-Burµj/85: 14) dengan alif lām (al-
wadµd). Kata ini berasal dari wadda-yawaddu-wuddan wa wid±dan. Al-
Wadµd merupakan salah satu nama Allah yang diambil dari al-wudd. Kata 
ini mengandung dua arti. Dia berwazan (bertimbangan) fa‘µl dalam posisi 
maf‘µl (objek yang dicintai). Maksudnya adalah bahwa Tuhan sebagai al-
Wadµd adalah Allah amat dicintai dalam kalbu para wali-Nya. Arti lainnya, 
al-wadµd terambil dari kata al-wadd dalam arti bahwa Tuhan amat mencintai 
para hamba-Nya yang saleh, meridai dengan menerima amal-amal mereka. 
Pengertian demikian, seperti dapat dilihat dalam firman-Nya, Surah 
Maryam/19: 96: sayaj‘alu lahumur-ra¥m±nu wudd± (Nanti Allah Yang Maha 
Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka). Jika 
dalam hati seorang hamba telah tumbuh rasa kasih-sayang, itu berarti Tuhan 
telah menunjukkan bukti kasih-sayang-Nya kepada hamba itu. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan peringatan Allah terhadap orang-
orang yang menganiaya kaum yang beriman, baik laki-laki maupun 
perempuan, dan janji-Nya akan memberi pahala besar kepada orang-orang 
beriman dan beramal saleh. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan tentang 
kekuasaan Allah yang sempurna untuk mengukuhkan janji dan azab-Nya, 
sebagaimana orang-orang Yahudi menganiaya kaum Nasrani Najran. 
 
Tafsir 

(12-13) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa siksa yang akan ditimpakan 
kepada orang-orang kafir yang menganiaya, menyiksa, dan membunuh 
orang-orang mukmin karena tidak mau meninggalkan agama mereka, 
sangatlah keras. Perlu diingat bahwa Allah-lah yang telah menciptakan 
mereka, dan Dia pula yang menghidupkan mereka kembali. 

Mereka akhirnya akan kembali kepada Allah. Apabila Ia belum menyiksa 
mereka di dunia ini, bukanlah berarti mereka tidak akan mendapat siksaan 
sama sekali. Akan tetapi, siksaan itu diundurkan waktunya sampai mereka 
kembali kepada-Nya, yaitu pada hari Kiamat. 

(14-16) Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah Maha Pengampun bagi 
orang-orang yang kembali kepada-Nya dengan bertobat, Maha Pengasih bagi 
mereka yang sungguh-sungguh dan dengan ikhlas mencintai-Nya. Allah juga 
mempunyai kekuasaan yang mesti berlaku, perintah-Nya tidak dapat 
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dibantah, dan Ia berbuat apa yang Ia kehendaki. Apabila Allah menghendaki 
kebinasaan bagi mereka yang ingkar dan durhaka, tidak ada suatu kekuasaan 
pun yang dapat menghalangi-Nya. 
 
Kesimpulan 
1. Allah memperingatkan bahwa balasan siksa-Nya terhadap orang-orang 

kafir sangat pedih. 
2. Allah yang menciptakan awal mula makhluk-Nya dan Dia pula yang 

menghidupkan kembali sesudah mati. 
3. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada yang patuh 

dan tunduk kepada-Nya. 
4. Allah Mahakuasa berbuat sesuatu yang Ia kehendaki tanpa ada sesuatu 

pun yang dapat menghalangi-Nya. 
 
 
 

ORANG KAFIR MENGINGKARI WAHYU ALLAH 

 
Terjemah 

(17) Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara (penentang), 
(18) (yaitu) Fir‘aun dan Samud? (19) Memang orang-orang kafir (selalu) 
mendustakan, (20) padahal Allah mengepung dari belakang mereka 
(sehingga tidak dapat lolos). (21) Bahkan (yang didustakan itu) ialah Al-Qur'an 
yang mulia, (22) yang (tersimpan) dalam (tempat) yang terjaga (Lau¥ 
Ma¥fµ§). 
 

Kosakata: Lau¥ al-Ma¥fµ§ حظ لَوفُوحم  (al-Burµj/85: 22) 

Lau¥ artinya papan. Ma¥fµ§ artinya yang terjaga. Ayat ini menjelaskan 
bahwa Al-Qur’an sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sudah 
berada dalam “Lau¥ Ma¥fµ§”. Pada Lau¥ Ma¥fµ§ tertulis semua yang telah 
terjadi dan yang akan terjadi di alam semesta ini. Lau¥ Ma¥fµ§ juga disebut 
dengan Ummul Kit±b (ar-Ra‘d/13:39) atau induk dari kitab yang menjadi 
rahasia Allah di alam semesta ini. Hakikat dari Lau¥ Ma¥fµ§ tidak ada 
seorang pun yang mengetahuinya, karena merupakan hal yang gaib yang 
hanya Allah saja yang mengetahuinya.   
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Munasabah 
Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan tentang azab-Nya yang 

berat bagi orang-orang kafir. Juga dijelaskan tentang kekuasaan Allah yang 
sempurna untuk mengukuhkan janji dan azab-Nya. Pada ayat-ayat berikut 
ini, Allah menerangkan tentang perbuatan orang-orang kafir kepada Nabi 
dan pengikutnya. Seolah-olah dengan peristiwa-peristiwa itu, Allah 
menyuruh nabi-Nya supaya tetap berlaku sabar dan tenteram. Allah juga 
mengatakan bahwa kaumnya yang kafir itu pasti akan mengalami dan 
menemui siksaan yang sama seperti yang ditimpakan kepada kaum Fir‘aun 
dan Samud. 
 
Tafsir 

(17-19) Dalam ayat-ayat ini, Allah menerangkan dalam bentuk 
pertanyaan kepada Nabi Muhammad bahwa apakah telah sampai kepadanya 
tentang kisah Fir‘aun dan kaumnya yang telah mendustakan kenabian Nabi 
Musa, kisah tentang kesombongan Fir‘aun, dan kekufuran kaumnya, serta 
akibat dari perbuatan mereka, yaitu ditenggelamkan ke dalam laut. 

Demikian pula dengan kaum Samud yang telah mendustakan Nabi Saleh 
sebagai utusan Allah. Mereka telah menyembelih unta yang menjadi tanda 
kenabiannya. Sebagai akibatnya, Allah menurunkan siksaan-Nya kepada 
mereka dengan menghancurkan negeri mereka serta memusnahkan semua 
yang ada. 

Ringkasnya, orang-orang kafir itu sejak dahulu tidak berubah. Mereka 
selalu mengingkari kebenaran agama yang dibawa oleh para nabi utusan 
Allah. Mereka tentu akan menerima balasannya sebagaimana kaum-kaum 
sebelum mereka, bila mereka tidak bertobat dan kembali kepada jalan yang 
diridai Allah. 

(20) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa mereka tidak akan lepas 
dari kekuasaan-Nya, dan tidak akan dapat lari dari jangkauan-Nya. 

(21-22) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa Al-Qur'an adalah 
kitab Allah yang mulia, tersimpan dalam Lau¥ Ma¥fµ§. Tidak ada yang 
dapat menandingi isi dan susunan kata-katanya, terpelihara dari pemalsuan 
dan perubahan. Ini sebagai jawaban kepada orang-orang kafir yang 
mendustakan Al-Qur'an dengan mengatakan bahwa ia adalah cerita-cerita 
orang dahulu kala. 
 
Kesimpulan 
1. Orang kafir sejak dahulu selalu mengingkari kebenaran agama yang 

dibawa oleh para nabi utusan Allah. 
2. Orang yang zalim dan lebih-lebih orang yang menganiaya orang beriman 

akan tetap mendapat siksa  pada setiap waktu di dunia dan di akhirat. 
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3. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang mulia tersimpan di dalam Lau¥ 
Ma¥fµ§. Tidak ada yang dapat menandinginya, baik isi maupun susunan 
kata-katanya serta terpelihara dari pemalsuan dan perubahan. 

 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah al-Burµj mengutarakan sikap dan tindakan yang biasa dilakukan 
oleh orang-orang kafir sejak dahulu kepada orang-orang yang mengikuti 
seruan para nabi dengan mengemukakan beberapa contoh yang telah 
dilakukan oleh orang-orang dahulu. Kemudian Allah mengisyaratkan 
kemenangan orang-orang yang beriman dan akan mengazab orang-orang 
kafir sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya 
dalam menghadapi tindakan orang-orang pada masa mereka berada di 
Mekah. 
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SURAH A°-°ĀRIQ 
                                                                                                                                                            

PENGANTAR 
 

Surah a¯-°±riq terdiri dari 17 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyah, 
diturunkan sesudah Surah al-Balad. 

Nama a¯-°±riq (yang datang pada malam hari) diambil dari kata a¯-¯±riq 
yang terdapat pada ayat petama surah ini. A¯-°±riq adalah nama bintang dan 
semua bintang disebut ¯±riq karena terbitnya pada malam hari. 
 
Pokok-pokok Isinya: 

Tiap-tiap jiwa selalu dipelihara dan diawasi Allah; mereka merenungkan 
asal kejadian diri sendiri, yaitu dari air mani yang akan menghilangkan sifat 
sombong dan takabur; Allah kuasa menghidupkan manusia kembali pada 
hari Kiamat, pada waktu itu tidak ada kekuatan yang dapat menolong selain 
Allah; Al-Qur'an adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-BUR¸J DENGAN 
SURAH A°-°ĀRIQ 

 
1.  Kedua surah ini sama-sama didahului dengan sumpah Allah dengan 

menyebut langit. 
2.  Pada Surah al-Burµj disebutkan bahwa Al-Qur'an itu dijaga dan 

dipelihara oleh Allah dari segala yang dapat merusaknya, sedang Surah 
a¯-°±riq menerangkan bahwa Al-Qur'an adalah pemisah antara yang hak 
dan yang batil. 
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SURAH A°-°ĀRIQ 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

SETIAP MANUSIA ADA PENJAGANYA 
 

 

Terjemah 
(1) Demi langit dan yang datang pada malam hari. (2) Dan tahukah kamu 

apakah yang datang pada malam hari itu? (3) (yaitu) bintang yang bersinar 
tajam, (4) setiap orang pasti ada penjaganya. 
 
Kosakata:  

1. A¯-°±riq َّاِرقالط  (a¯-°±riq/86: 1) 

Kata a¯-¯±riq (dengan alif l±m) dan ber-wazan (bertimbangan) f±‘il 
disebutkan hanya dua kali, yaitu dalam ayat 1 dan 2 surah ini. Kata a¯-¯±riq 
terambil dari ¯araqa yang artinya mengetuk atau memukul sesuatu sehingga 
menimbulkan suara. Palu disebut mi¯raqah karena ia digunakan untuk 
memukul sesuatu, dan menimbulkan bunyi yang keras. Makna kata a¯-¯±riq 
kemudian berkembang, sehingga tidak digunakan kecuali untuk pejalan kaki 
pada waktu malam. Oleh karena itu, makna asli kata tersebut adalah ”yang 
datang pada waktu malam,” karena orang yang datang pada waktu malam 
biasanya menemukan pintu rumah sudah terkunci, sehingga diperlukan 
ketukan pintu. Ada juga mufasir yang berpendapat bahwa orang yang datang 
pada waktu malam itu adalah Nabi Muhammad dengan alasan beliau muncul 
pada waktu kegelapan malam yang melanda seluruh muka bumi. 

Dapat pula ditambahkan di sini bahwa kata a¯-¯±riq digunakan sebagai 
nama bintang pagi, demikian menurut Edward William Lane dalam Kamus 
Arab-Inggrisnya. Perlu kiranya dipahami jika kata a¯-¯±riq lebih banyak 
dikaitkan maknanya dengan malam, maka wajar bila kata tersebut 
diterjemahkan secara umum dengan ”yang datang pada waktu malam’. Yang 
datang pada waktu malam, mungkin orang atau mungkin juga bintang atau 
lainnya. 

Allah dalam ayat 2-3 surah ini menjelaskannya dengan an-najmu£-£±qib, 
yakni “bintang yang menembus kegelapan malam dengan cahayanya.” 
Namun demikian, untuk mengetahui hakikatnya adalah sesuatu yang sangat 
sulit, kalau tidak dikatakan mustahil. 
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2. A£-¤±qib الثَّاِقب (a¯-°±riq/86: 3) 

Akar kata a£-£±qib adalah (£±'-q±f-b±') yang artinya tembus, melobangi 
dan lain sebagainya. Kata jadiannya a£-£uqbah. Jalan yang ada di 
pegunungan disebut juga al-mi£qab karena ditembus, diterjang  oleh 
manusia sehingga bisa dilalui. Dari arti ini maka kata an-najmu£-£±qib 
berarti bintang yang cahayanya menembus langit. Ada juga yang 
mengartikan: bintang yang tinggi. Ada yang mengartikan: bintang yang 
bercahaya. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan kekuasaan-Nya yang 
meliputi alam, dan Al-Qur'an yang mulia sebagai pedoman hidup manusia 
yang terpelihara di Lau¥ Ma¥fµ§. Pada ayat-ayat berikut ini, setelah 
bersumpah dengan langit dan bintang, Allah menegaskan bahwa setiap 
manusia ada penjaganya. 
 
Tafsir 

(1-3) Dalam ayat-ayat ini dan pada beberapa ayat lain, Allah bersumpah 
dengan langit, matahari, bulan, dan malam karena terdapat padanya hal-hal, 
bentuk-bentuk, perjalanan-perjalanan, terbit dan tenggelamnya; maka 
keadaan yang ajaib dan luar biasa ini adalah bukti bagi orang yang berpikir 
dan memperhatikan bahwa ada penciptanya Yang Mahakuasa, tidak ada 
sekutu dalam penciptaannya. 

Dalam ayat-ayat ini, Allah bersumpah dengan langit dan bintang yang 
terbit pada malam hari. Sinarnya memecahkan kegelapan, dan menjadi 
petunjuk jalan kepada manusia pada waktu gelap di bumi dan di laut. Dari 
bintang itu, manusia dapat mengetahui musim hujan dan hal-hal lain yang 
diperlukannya dalam kehidupan. Ada beberapa arti yang dikemukakan oleh 
para mufasir mengenai bintang tersebut. Pendapat yang terbaik adalah yang 
mengartikannya sebagai bintang yang bercahaya. 

(4) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa setiap orang ada penjaga 
dan pengatur keperluannya dalam seluruh perjalanan hidupnya hingga 
ajalnya tiba. Mengenai penjaga manusia ini, terdapat dua pengertian, yaitu: 
1. Penjaga dari malaikat yang memperhatikan dan menghitung perbuatan 

manusia, sebagaimana firman Allah: 

 
Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya 
malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat). (Q±f/50: 18) 
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2. Penjaga dari malaikat yang selalu mendampingi setiap saat dan 
memelihara kehidupan sehari-hari, sebagaimana firman Allah: 

 
Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 
bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah 
Allah. (ar-Ra‘d/13: 11) 
 
Kata ¯±riq, nama surah ke-86 ini, berasal dari akar kata ¯araqa yang 

makna dasarnya adalah memukul dengan cukup keras untuk menimbulkan 
suara. Dengan mempertimbangkan akar kata yang dapat diartikan sebagai  
‘berdenyut/berdetak,’ ‘memukul keras’. Adapun £±qib yang berasal dari kata 
£aqaba memiliki arti melubangi atau menembus sesuatu yang padat.            Al-
Qur'an tampaknya mengarahkan kita pada sebuah kenyataan ilmiah penting, 
yakni menuju ke arah  apa yang pada saat ini dikenal dengan bintang pulsar, 
yang diambil dari kata kerja bahasa Inggris to pulse, yang berarti bergetar, 
berdenyut dengan irama teratur. Dengan demikian, surah di atas berbunyi 
atau berarti sebuah bintang yang mengetuk di malam hari dan membuat 
lubang. 

Melalui penelitian oleh Jocelyn Bell Burnell, mahasiswa doktoral 
bersama pembimbingnya Antony Hewish di Universitas Cambridge pada 
tahun 1967, ditemukan adanya  sinyal radio yang terpancar secara teratur 
dari luar angkasa.  Namun demikian, pada saat itu belum diketahui benda 
langit mana yang menjadi sumber getaran tersebut. Jocelyn Bell (ketika itu 
belum menyandang nama Burnell, suaminya) menandai rekaman yang 
diperolehnya dengan LGM, kependekan dari Little Green Men, sebab sinyal 
tersebut seperti sebuah pesan datang dari sebuah pemancar yang 
disampaikan oleh makhluk cerdas (intellegent life).  Tidak lama kemudian, 
pulsar ini diinterpretasikan berasal dari bintang  neutron yang berotasi dan 
terisolasi. Massa bintang yang sedang menuju ‘kematiannya’ ini sangat 
padat dimana digambarkan materi pulsar seukuran satu sendok teh memiliki 
berat 1 miliar ton, dan memiliki gravitasi yang demikian besar. Bintang-
bintang ini, yang berubah menjadi pulsar melalui ledakan supernova, 
termasuk benda-benda langit yang paling terang dan bergerak paling cepat di 
ruang angkasa. Sejumlah pulsar berputar 600 kali per detik. Bila bintang ini 
terus menuju keruntuhannya, maka lahirlah apa yang dikenal sebagai  black 
hole (lubang hitam). 

Apabila teleskop radio ini dihubungkan dengan ‘loud speaker’ maka akan 
terdengar seperti suara orang mengetuk pintu (a¯-°±riq), yang berasal dari 
bintang sedang membuat lubang, untuk kemudian menjadi lubang hitam. 

Akhirnya Allah mengingatkan bahwa setiap jiwa ada penjaganya. Bahwa 
apa yang difirmankan Allah sebelumnya, tentang bintang-bintang,  adalah 
¥aqq, maka firman Allah bahwa setiap jiwa ada penjaganya adalah ¥aqq. 
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Ayat ini merupakan peringatan bagi manusia untuk selalu sadar bahwa Allah 
senantiasa mengamati. 
 
Kesimpulan 
1.  Allah bersumpah dengan langit dan bintang yang cemerlang, yang 

cahayanya menembus kegelapan malam. Hal ini mengandung maksud 
agar manusia memperhatikan kekuasaan Allah. 

2.  Bagi setiap orang ada penjaga dan pengawasnya.                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 

ALLAH KUASA MENCIPTAKAN DAN  
MEMBANGKITKAN MANUSIA 

 

Terjemah 
(5) Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. (6) 

Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar, (7) yang keluar dari antara 
tulang punggung (¡ulbi) dan tulang dada. (8) Sungguh, Allah benar-benar 
kuasa untuk mengembalikannya (hidup setelah mati). (9) Pada hari 
ditampakkan segala rahasia, (10) maka manusia tidak lagi mempunyai suatu 
kekuatan dan tidak (pula) ada penolong. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kosakata: A¡-¢ulbi wat-Tar±'ib  اِئِبرالت  لِْب واَلص (a¯-°±riq/86: 7) 

A¡-¡ulb diartikan dengan tulang sulbi. Sedangkan at-tar±'ib diartikan 
dengan tulang dada. Kata ¡ulb artinya keras dan kuat. Tulang sulbi yang ada 
pada punggung seseorang, baik lelaki maupun perempuan, yang memanjang 
dari pangkal leher sampai ke pangkal pantat,  memang kuat dan keras, tapi 
juga lentur, sehingga bisa menyangga tubuh sebelah atas. Air mani  berawal 
dari unsur darah yang berproses secara rumit, merembes dari urat nadi (al-
abhar) yang memanjang antara tulang sulbi yang ada di punggung dan 
tulang dada. Al-abhar adalah urat nadi yang terbesar pada badan seseorang. 
Kemudian mengalir melalui ruas-ruas yang memanjang pada tulang 
punggung (silsilatu§-§ahr), kemudian turun sampai ke dua buah pelir.  Di 
sinilah air mani terkumpul. Jika terjadi hubungan badan antara lelaki dan 
perempuan maka mani yang ada di buah pelir ini  meluncur dengan deras 
dan memancar ke rahim seorang perempuan untuk bisa bertemu dengan 
ovum (buy±«ah) dan selanjutnya terjadi pembuahan dan seterusnya. 
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At-tar±'ib bentuk jamak dari tar³bah yaitu tulang yang ada pada dada 
seseorang, baik lelaki maupun perempuan, tapi ungkapan ini lebih banyak 
digunakan untuk tempat kalung pada seorang perempuan. Air mani seorang 
perempuan berawal dari ruas-ruas yang ada pada tulang dadanya kemudian 
menuju ke rahim. Ovum yang terbentuk dan bertempat tinggal di rahimnya  
berenang di air maninya. (Lihat : Muhammad as-Sayyid Arnau¯, al-I‘j±z al-
‘Ilm³ fil Qur′an, Tafsir al-Q±sim³). 
 
Munasabah 
 Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah menjelaskan bahwa manusia ada yang 
menjaganya. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menjelaskan seputar proses 
kejadian manusia dari awalnya. 
 
Tafsir 

(5) Pada ayat ini, Allah mengingatkan manusia agar memperhatikan dari 
apakah ia diciptakan. Hal ini berarti bahwa Allah memerintahkan manusia 
untuk berpikir dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dari apa ia 
dijadikan. Dengan demikian, ia dapat mengetahui kekuasaan penciptanya 
dan mengetahui pula bahwa bila penciptanya dapat menciptakannya dari 
bahan yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan sedikit pun, maka tentulah 
Ia akan lebih mudah menghidupkannya kembali. 

(6-7) Dalam ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa manusia dijadikan-
Nya dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung (a¡-
¡ulb) dan tulang dada laki-laki. Pernyataan Allah ini adalah sebagai jawaban 
atas pertanyaan pada ayat terdahulu. 

(8) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa Ia benar-benar berkuasa 
untuk mengembalikan manusia hidup sesudah mati. Allah berfirman: 

 

Katakanlah (Muhammad), “Yang akan menghidupkannya ialah (Allah) yang 
menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala 
makhluk. (Y±s³n/36: 79) 
 

 

Dan Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan 
itu lebih mudah bagi-Nya. Dia memiliki sifat yang Mahatinggi di langit dan 
di bumi. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (ar-Rµm/30: 27) 
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(9-10) Dalam ayat-ayat ini diterangkan bahwa Allah akan membangkit-
kan manusia kembali pada hari yang ditampakkan segala rahasia, yaitu hari 
Kiamat. Ketika itu, tidak seorang pun dapat luput dari apa yang sudah 
ditentukan sebagai balasan atas perbuatannya, yaitu surga bagi yang beramal 
saleh dan neraka bagi yang durhaka dan melanggar perintah Allah. 

Ketika di akhirat, semua manusia akan memperoleh balasan sesuai 
dengan perbuatan masing-masing. Jadi, setiap orang akan memperoleh 
sebagaimana amal yang telah dilakukan di dunia. Tidak ada satu kekuatan 
pun yang dapat mengubahnya dan tidak ada penolong yang dapat 
membantunya kecuali kekuasaan Allah semata, sebagaimana firman-Nya: 

 

Dan tidak ada (lagi) baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain 
Allah; dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. (al-Kahf/18: 43) 
 
Kesimpulan 
1.  Allah Mahakuasa menciptakan manusia dan Ia pula yang akan 

membangkitkan mereka setelah mati pada hari Kiamat. 
2.  Tidak ada seorang pun dapat luput dari apa yang sudah ditentukan-Nya 

sebagai balasan atas perbuatan manusia, yaitu surga bagi yang beramal 
saleh dan neraka bagi yang durhaka. 

3.  Allah menciptakan manusia dari air yang terpancar dari tulang sulbi dan 
tulang dada laki-laki. 

 
 
 

AL-QUR'AN PEMISAH ANTARA YANG BAIK 
DENGAN YANG BATIL 

 

 
Terjemah 

(11) Demi langit yang mengandung hujan, (12) dan bumi yang mempunyai 
tumbuh-tumbuhan, (13) sungguh, (Al-Qur'an) itu benar-benar firman 
pemisah (antara yang hak dan yang batil), (14) dan (Al-Qur'an) itu bukanlah 
senda gurauan. (15) Sungguh, mereka (orang kafir) merencanakan tipu daya 
yang jahat. (16) Dan Aku pun membuat rencana (tipu daya) yang jitu. (17) 
Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka 
kesempatan untuk sementara waktu. 



JUZ 30 86. A°-°²RIQ 625 

 
Kosakata: 

1. Fa¡l ٌلفَص (a¯-°±riq/86: 13) 

Kata yang terambil dari (f±'-ṣ±d-l±m) mempunyai arti memisahkan dua 
hal sehingga antara keduanya terdapat ruang. Ruas-ruas yang ada pada 
anggota tubuh manusia seperti pergelangan tangan, disebut maf±¡il jamak 
dari mif¡al karena ruas tersebut memisahkan antara satu bagian tubuh 
dengan bagian tubuh lainnya. Menyapih seorang anak sehingga tidak lagi 
menyusu kepada ibunya disebut fi¡±l. Hari kiamat dinamakan dengan 
yaumul-fa¡l karena bisa memisahkan (membedakan) antara yang hak dan 
yang batil. Begitu juga dengan ungkapan qaul fa¡l yaitu Al-Qur’an yang bisa 
membedakan antara sesuatu yang hak dan yang batil. 

 

2. Ruwaidan اديور (a¯-°±riq/86: 17) 

Bentuk ta¡g³r (mengecilkan sesuatu) dari ar-raud. Ta¡rifnya  r±da-
yarūdu-raudan. Akar kata yang terdiri dari (r±'-wau-d±l) artinya pekerjaan 
bolak-balik secara pelan dan halus. Jika dikatakan: ruwaidan ya h±©±! 
artinya “pelan-pelanlah hai fulan, jangan terburu-buru.” Ayat ini 
menggambarkan bahwa orang kafir Mekah diberi tangguh untuk hidup 
sebentar sebelum pada akhirnya dikalahkan oleh kaum Muslimin pada 
Perang Badar. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan bahwa manusia harus 
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan tidak ada satu kekuatan 
pun yang dapat menolongnya. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menjelaskan 
bahwa Al-Qur'an adalah pemisah antara yang hak dan yang batil, dan bukan 
permainan. 

 
Tafsir 

(11) Dalam ayat ini, Allah bersumpah dengan langit yang mengandung 
hujan yang sangat diharapkan manusia, karena hujanlah yang menjadikan 
tanah tandus menjadi subur, yang membuat makhluk yang berada di bumi 
hidup dan yang menjadikan udara panas menjadi sejuk. 

(12) Allah bersumpah dengan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan 
dan buah-buahan yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia dan 
binatang ternak mereka. 

(13-14) Allah menegaskan bahwa sumpah-Nya dengan langit dan bumi 
itu menyatakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad benar-benar firman Allah yang memisahkan antara yang hak 
dan yang batil, dan sama sekali bukanlah senda gurau. Dengan demikian, 
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sudah seharusnya Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Allah 
menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang yang hak dan batil karena 
keterbatasan kemampuan akal manusia untuk mengetahuinya. 

(15) Allah menerangkan bahwa orang kafir merencanakan tipu daya yang 
jahat dengan mengatakan tidak ada hari kebangkitan, sebagaimana 
diterangkan Allah dalam ayat-ayat berikut ini tentang apa-apa yang telah 
mereka katakan: 

 

Dan tentu mereka akan mengatakan (pula), “Hidup hanyalah di dunia ini, 
dan kita tidak akan dibangkitkan.” (al-An‘±m/6: 29) 

 

 

Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal 
kejadiannya; dia berkata, “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-
belulang, yang telah hancur luluh?” (Y±s³n/36: 78) 

 
Tipu daya itu adakalanya berupa fitnah yang menyatakan bahwa Nabi 

Muhammad tukang sihir, penyair, atau gila. Pada puncaknya, mereka 
merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad, sebagaimana firman 
Allah: 

 

Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan tipu 
daya terhadapmu (Muhammad) untuk menangkap dan memenjarakanmu 
atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah 
menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. 
(al-Anf±l/8: 30) 

 
(16) Ayat ini menerangkan bahwa Allah menghadapi rencana jahat 

mereka itu dengan menolong Rasul-Nya dan mengangkat agama-Nya. 
(17) Allah menyuruh Nabi Muhammad agar meneruskan dakwahnya dan 

tidak mengharapkan agar orang kafir cepat-cepat mendapat siksa. Allah 
menangguhkan siksa-Nya agar dosa mereka bertambah banyak, sehingga 
bila Allah menurunkan azab-Nya nanti, tidak akan ada seorang pun lagi yang 
menaruh kasihan kepada mereka. Allah berfirman: 
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Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami paksa 
mereka (masuk) ke dalam azab yang keras. (Luqm±n/31: 24) 
 
Kesimpulan 
1.  Al-Qur'an adalah benar-benar dari Allah, dan Nabi Muhammad adalah 

utusan-Nya. Al-Qur'an juga merupakan pemisah antara yang hak dan 
yang batil. 

2.  Allah menyuruh Rasul-Nya agar bersabar menunggu sehingga sampai 
waktunya Allah menurunkan siksaan kepada orang-orang kafir. 

 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah a¯-°±riq menerangkan bahwa setiap orang tidak akan luput dari 
pengawasan Allah. Sebagaimana Allah dapat menciptakan manusia dari 
tiada, maka Ia dapat pula menghidupkan manusia kembali bila ia telah mati. 
Surah ini juga memberi keterangan tentang Al-Qur'an dan bujukan kepada 
Nabi Muhammad terhadap tipu daya orang kafir. 
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SURAH AL-A‘LĀ 
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari 19 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah at-Takw³r. Nama al-A‘l± diambil dari kata a‘l± 
yang terdapat pada ayat pertama, berarti “Yang Mahatinggi”. Muslim 
meriwayatkan dalam kitab al-Jumu‘ah, dan diriwayatkan pula oleh A¡¥±bus-
Sunan, dari Nu‘man bin Basyir bahwa Rasulullah saw pada salat dua hari 
raya (Fitri dan Adha) dan salat Jumat membaca Surah al-A‘l± pada rakaat 
pertama dan Surah al-G±syiyah pada rakaat kedua. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Perintah Allah untuk bertasbih dengan menyebut nama-Nya. Nabi 
Muhammad sekali-kali tidak lupa pada ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. 
Jalan yang menjadikan orang sukses hidup dunia dan akhirat. Allah 
menciptakan, menyempurnakan ciptaan-Nya, menentukan kadar-kadar, 
memberi petunjuk, dan melengkapi keperluannya sehingga tercapai 
tujuannya. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH A°-°ĀRIQ DENGAN 
SURAH AL-A‘LĀ 

 
1. Pada permulaan Surah a¯-°±riq menjelaskan tentang hal-hal yang 

membuat manusia takjub. Oleh karena itu, pada permulaan Surah al-A‘l±, 
Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyucikan-Nya.  

2. Dalam Surah a¯-°±riq diterangkan tentang penciptaan manusia dan 
diisyaratkan pula penciptaan tumbuh-tumbuhan, sedang pada Surah al-
A‘l± diterangkan bahwa Allah menciptakan alam dengan sempurna dan 
dengan ukuran-ukuran tertentu. 
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SURAH AL-A‘LĀ 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

MENGAGUNGKAN DAN MENYUCIKAN 
PANGKAL KEBERUNTUNGAN 

 

 
Terjemah 

(1) Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi, (2) yang menciptakan, 
lalu menyempurnakan (ciptaan-Nya). (3) yang menentukan kadar (masing-
masing) dan memberi petunjuk, (4) dan Yang menumbuhkan rerumputan, 
(5) lalu dijadikan-Nya (rumput-rumput) itu kering kehitam-hitaman. 
 
Kosakata: 

1. Fasaww± ىوفَس (al-A‘l±/87: 2) 

Kata yang terambil dari (s³n-wau-y±') mempunyai arti sempurna, lurus, 
tidak ada yang kurang atau bengkok, rata dan sebagainya. Jika dikatakan 
“istaw± a¯-¯a‘±m” artinya makanan itu telah masak. Ungkapan “saww± al-
ar«” artinya dia menjadikan tanah itu menjadi rata. Kata “saww±” diartikan 
dengan adil, tidak berat sebelah. Dari pengertian ini maka kata “fasaww±” 
diartikan bahwa Allah telah menjadikan manusia itu sempurna, dalam arti 
anggota tubuhnya seperti kedua mata, kedua kaki, kedua matanya sama 
sebangun, begitu juga tampilan tubuhnya jika berdiri.  

 

2. Gu£±'an A¥w± ىوغُثَاًء اَح (al-A‘l±/87: 5) 

“al-Gu£±’” diambilkan dari akar kata (gain-£±'-huruf ‘illat) yang artinya 
menindihnya sesuatu yang tidak berarti pada sesuatu yang lain, seperti buih 
air. Rerumputan yang kering dan bercerai berai juga dinamakan “gu£±’”. 
Kalangan kelas bawah dari kelompok manusia juga dinamakan “al- gu£±’”. 
Sementara kata “A¥w±” artinya “kehitam hitaman”. Kata jadiannya “al-
¥uwwah” yang artinya kehijau-hijauan, atau kehitam-hitaman. Dari uraian 
tersebut maka ungkapan “gu£±'an a¥w±” berarti rerumputan yang kehitam-
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hitaman. Rerumputan yang tadinya kehijau-hijauan jika kering akan 
kehitam-hitaman. 
 
Munasabah 
 Pada akhir surah yang lalu, Allah menjelaskan bahwa orang kafir 
merencanakan tipu daya yang jahat, dan Allah yang menentukan segala 
sesuatu. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan untuk bertasbih 
kepada-Nya. Dia yang menyempurnakan penciptaan dan memberi petunjuk. 
 
Tafsir 

(1) Allah memerintahkan Rasul-Nya agar menyucikan nama-Nya dari 
segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebesaran serta kemuliaan zat dan 
sifat-Nya. Nama Allah hanya diucapkan dalam rangka memuji-Nya, tidak 
boleh sesuatu dinamai dengan nama-Nya. Mahasuci Allah Yang Mahatinggi. 

(2-5) Allah menerangkan bahwa Dialah yang menciptakan dan 
menyempurnakan penciptaan segala makhluk. Allah pula yang menentukan 
segala sesuatu menurut bentuk dan ukuran yang tepat dan seimbang. Di 
samping itu, Dia menetapkan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang 
berlaku bagi tiap-tiap makhluk-Nya, sehingga dapat hidup berkembang biak, 
dan menjaga hidupnya masing-masing. 

Allah-lah yang menumbuhkan rumput-rumputan yang hijau dan segar 
untuk makanan binatang dan ternak yang kemudian dijadikan-Nya kering 
dengan warna kehitam-hitaman. Allah-lah yang menumbuhkan rumput-
rumputan dan mengubahnya menjadi kering, bukanlah patung-patung yang 
disembah oleh orang kafir itu. 
 
Kesimpulan 
1.  Manusia diperintahkan menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak 

layak bagi-Nya. 
2.  Allah menciptakan seluruh makhluk-Nya menurut bentuk dan ukuran 

yang sesuai dengan keperluannya masing-masing. 
3.  Allah yang mengubah rumput-rumput menjadi hijau dan segar untuk 

makanan ternak dan Dia juga menjadikannya kering, bukan berhala-
berhala. 

 
 
 

AL-QUR'AN PETUNJUK 
KE JALAN YANG MUDAH 
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Terjemah 
(6) Kami akan membacakan (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) 

sehingga engkau tidak akan lupa, (7) kecuali jika Allah menghendaki. 
Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. (8) Dan Kami 
akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan (mencapai kebahagiaan 
dunia dan akhirat). 
 

Kosakata: Al-Yusr± َىلْارسي  (al-A‘l±/87: 8) 

Al-Yusr± menjadi sifat dari lafaz yang terbuang, asalnya “al-fi‘lah al-
yusr±” yaitu jalan, keadaan yang mudah. Akar katanya adalah (y±'-s³n-r±') 
yang artinya berkisar pada dua hal, pertama: terbukanya sesuatu dan enteng, 
ringan, mudah, gampang. Lawannya “al-‘usr±” artinya sukar. Kedua: kiri 
seperti anggota badan sebelah kiri. Ayat ini menggambarkan bahwa orang 
yang menginfakkan hartanya kepada orang lain, bertakwa atau menjauhkan 
diri dari hal hal yang terlarang, membenarkan akan adanya surga, atau janji 
Allah kepada orang yang berbuat baik dengan pahala, maka orang seperti ini 
akan dimudahkan oleh Allah melakukan hal-hal yang akhirnya mendapatkan 
rida dari Allah swt. 
 
Tafsir 

(6) Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an 
kepada Nabi Muhammad untuk dibacanya dan Ia akan membukakan hati 
Nabi-Nya dan menguatkan ingatannya. Dengan demikian, setelah 
mendengarnya satu kali, maka ia tidak akan lupa apa yang telah 
didengarnya. Allah berfirman: 

 

Maka Mahatinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau 
(Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai 
diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu 
kepadaku.” (°±h±/20: 114) 

 
Dan firman-Nya: 

 

Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu (untuk membaca Al-Qur'an) 
karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya Kami yang akan 
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mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. (al-Qiy±mah/75: 16-
17) 

 
(7) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa bila Ia menghendaki agar 

Nabi Muhammad melupakan apa yang telah diwahyukan, maka hal itu dapat 
dilakukan-Nya. Allah berfirman: 

 

 
Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, niscaya Kami lenyapkan apa 
yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), dan engkau tidak akan 
mendapatkan seorang pembela pun terhadap Kami. (al-Isr±'/17: 86) 

 
Tidak lupa apa yang sudah didengar Nabi Muhammad satu kali itu adalah 

karunia dan kebaikan dari Allah. Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang 
terang dan apa yang tersembunyi, apa yang disebutkan dan apa yang 
dirahasiakan. 

(8) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa Ia akan memberi Nabi-
Nya taufik kepada jalan yang mudah, yang membawa kepada kebahagiaan di 
dunia dan di akhirat. Dialah yang memberinya agama yang mudah diterima 
jiwa dan tidak sukar dipahami oleh akal. 

 
Kesimpulan 
1.  Allah akan membukakan hati Nabi Muhammad dan menguatkan 

ingatannya sehingga bila didengarnya satu kali saja apa yang dibacakan 
dari Al-Qur'an, maka akan tetap diingatnya. 

2.  Ia memberinya agama yang mudah diterima dan mudah dimengerti oleh 
akal. 

3.  Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa manusia dimudahkan untuk 
melakukan suatu perbuatan dan bukan sebaliknya. 

 
 
 

PERINGATAN ALLAH BERMANFAAT 
BAGI ORANG YANG BERTAKWA 
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Terjemah 
(9) Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu 

bermanfaat, (10) orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran, 
(11) dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya, (12) (yaitu) 
orang yang akan memasuki api yang besar (neraka), (13) selanjutnya dia di 
sana tidak mati dan tidak (pula) hidup. 
 

Kosakata: Al-Asyq± قَىاالَش  (al-A‘l±/87: 11) 

 Artinya orang yang paling celaka. Akar kata dari kalimat ini adalah (sy³n-
q±f-huruf ‘illat). Kata jadiannya (ma¡dar-nya) ialah: syiqwah ikut wazan 
riddah-syaq±wah ikut wazan sa’±dah-syaq±’. Arti dari kata dasar ini adalah 
kemalangan, kesengsaraan, kesukaran (al-mu‘±n±t) lawan dari kemudahan 
dan kebahagiaan. Rajul syaqiyy adalah seorang yang celaka, malang dan 
sengsara. Adanya l±m ta‘r³f (al) pada kalimat ini mempunyai arti bahwa 
orang tersebut betul-betul celaka. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang 
tidak mau mendengarkan peringatan dari nabi akan celaka.  
 
Munasabah 
 Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan bahwa Allah memberikan kemudahan 
kepada manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan tidak 
mempersulitnya. Pada ayat-ayat berikut ini dijelaskan bahwa Allah 
memerintahkan Rasul-Nya untuk memperingatkan umatnya agar tidak 
ingkar dan mengikuti petunjuk dari Allah karena balasan bagi orang yang 
ingkar adalah azab yang pedih. 
 
Tafsir 

(9) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya agar 
memperingatkan umat manusia tentang yang telah ia terima dari-Nya. Allah 
menyatakan bahwa peringatan itu amat besar kegunaan dan faedahnya bagi 
manusia, karena peringatan itu memberi petunjuk kepadanya tentang cara-
cara mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, 
ternyata mereka tetap saja membangkang dan ingkar. Maka Rasulullah 
janganlah bersedih hati. 

(10) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa mereka yang beruntung 
adalah yang dapat menerima panggilan atau peringatan Rasul-Nya, serta 
takut kepada Allah dan siksaan-Nya. Mereka inilah yang mempergunakan 
pikiran mereka yang waras untuk mencapai kebenaran yang kelak akan 
menjadi pegangan hidup mereka. 

(11-12) Dalam ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa bagi orang yang 
ingkar, durhaka, dan menjauhkan diri dari petunjuk-petunjuk yang diberikan 
Nabi Muhammad, tidak akan berfaedah peringatan yang disampaikan. Oleh 
karena itu, mereka tetap dalam kekafiran dan akan dilemparkan ke dalam 
neraka yang paling bawah. 
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Secara ringkas, orang yang menghadapi panggilan Nabi Muhammad ke 
jalan Allah itu ada tiga golongan: 
1. Golongan orang yang mengetahui dan yakin akan kebenarannya, tidak 

ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Orang ini adalah orang 
mukmin yang sempurna (mu'min k±mil) yang takut kepada Tuhannya. 

2. Golongan orang yang dalam menerima petunjuk, kemudian ia yakin akan 
petunjuk itu, lalu menyatakan keimanannya. Orang ini adalah golongan 
yang agak kurang nilainya dari yang pertama. 

3. Golongan yang durhaka dan ingkar, yang telah tertutup hatinya dari 
panggilan ke jalan Allah. Mereka ini adalah golongan yang paling jahat 
dan paling jauh dari kebaikan. 

 
(13) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang 

dimasukkan ke dalam neraka itu menjalani siksaan yang tidak ada habis-
habisnya. Mereka merasakan sakit yang tidak ada batasnya, tidak mati di 
dalamnya dan tidak pula hidup. Allah berfirman: 

 

Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka Jahanam. Mereka tidak 
dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka 
azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir. 
(F±¯ir/35: 36) 

 
Kesimpulan 
1. Petunjuk dan peringatan Allah itu hanya berguna bagi orang yang 

mempunyai kesediaan untuk menerimanya. Sebaliknya tidak berguna 
bagi orang yang tidak mengindahkannya. 

2. Ada tiga macam sikap manusia dalam menanggapi seruan Rasulullah 
saw: a). orang yang dapat meyakininya dengan segera, b). orang yang 
semulanya ragu-ragu kemudian yakin setelah datang keterangan, c). 
orang yang mengingkarinya. 

3. Orang-orang yang durhaka dan ingkar akan dimasukkan ke dalam api 
neraka. 
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BERUNTUNGLAH ORANG YANG 
MENYUCIKAN DIRINYA 

 

 
Terjemah 

(14) Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman), 
(15) dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat. (16) Sedangkan kamu 
(orang-orang kafir) memilih kehidupan dunia, (17) padahal kehidupan 
akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. (18) Sesungguhnya ini terdapat dalam 
kitab-kitab yang dahulu, (19)(yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa. 
 
Kosakata: 

1. Tu'£irµna َنوِثرؤت (al-A‘l±/87: 16) 

Kata tu'£irµna bentuk mu«±ri‘ dari fi‘il m±«i ±£ara. Kata jadiannya adalah 
³£±r yang artinya memilihkan untuk orang lain atau mengutamakannya 
daripada dirinya. Kata ±£ar artinya bekas dari sesuatu yang telah ada 
sebelumnya. Kata a£ar juga untuk menunjukkan arti keutamaan (fa«l). 
Sedangkan kata ³£±r mengandung arti memberikan keutamaan (tafa««ul). 
Jadi kata tu′£irµnal-¥ay±tad-dun-y± artinya kamu memberikan keutamaan 
kepada hal duniawi daripada kehidupan ukhrawi. 
 

2. ¢u¥ufi Ibr±h³ma wa Mµs± ىسومو ماِهيرِف ِابحص (al-A‘l±/87: 19) 

¢a¥³fah, jamak ¡a¥±'if dan ¡u¥uf, berarti kitab, muka atau permukaan, 
halaman (buku), lembaran, atau gulungan. Kitab zaman dahulu berbentuk 
lembaran atau gulungan yang mungkin dibuat dari kulit binatang, daun 
papirus, atau lempengan seperti batu, tulang binatang, dan sebagainya. Ayat 
di atas menerangkan mengenai kitab-kitab yang ada pada Nabi Ibrahim dan 
Musa. Mungkin saja kitab-kitab itu dalam bentuk lembaran atau gulungan. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh A¥mad bin ¦anbal 
disebutkan:  

 نيض متٍِّس ِلاةُرو التِتلَِزنأُ وانَضم رن ِمٍةلَي لَِلو أَي ِفمالَ السِهيلَ عمياِهرب ِإفح صتلَِزنأُ
 نيِرشِعو ٍعبرأَ ِلانُقَرفُ الْلَِزنأُ وانَضم رن ِمتلَ خةَرش عثَالَثَ ِللُيِجنِإلاْ وانَضم رنِم

لَخِمت نر مواثلة بن األسقعرواه أمحد عن . (انَض(  
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Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan, Taurat pada enam 
Ramadan, Injil pada tiga belas Ramadan, dan Al-Furqan (Al-Qur’an) 
diturunkan pada dua puluh empat Ramadan. (Riwayat A¥mad dari W±£ilah 
bin al-Asqa‘) 

 
Abdullah Yusuf Ali menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan bahwa 

tidak ada kitab Nabi Ibrahim yang sampai ke tangan kita. Akan tetapi, 
Perjanjian Lama mengakui bahwa Ibrahim seorang nabi (Kejadian xx.7). 
Ada sebuah kitab dalam bahasa Yunani yang telah diterjemahkan oleh H.G. 
Box berjudul Testament of Abraham (diterbitkan oleh Society for the 
Promotion of Christian Knowledge, London, 1927). Rupanya buku ini 
sebuah terjemahan bahasa Yunani dari bahasa Ibrani. Teks bahasa Yunani 
itu barangkali ditulis di Mesir pada abad kedua Masehi, tetapi dalam 
bentuknya yang sekarang, mungkin hanya dari abad ke-9 atau 10. Kitab ini 
cukup populer di kalangan umat Kristiani. Kaum Yahudi Midrash juga 
barangkali mengacu pada suatu testament Ibrahim. 

Suhuf Musa yang disebut dalam ayat ini, tentu yang dimaksud adalah 
Taurat, ialah wahyu yang asli disampaikan kepada Nabi Musa, yang 
merupakan Pentateuch yang sekarang, yaitu sebuah peninggalan yang sudah 
diperbaiki dan masih ada. 

Injil yang sekarang tidak dapat dikatakan kitab-kitab yang “tertua”. Juga 
tidak dapat disebut kitab-kitab Yesus karena bukan dia penulisnya, tetapi 
kitab tentang dia dan ditulis jauh setelah ia wafat. 

Pada dasarnya Al-Qur'an menghormati kedua kitab suci itu. Sebagaimana 
yang tidak eksklusif, Islam mengakui kedua kitab suci itu, kendati diakui 
juga ada perbedaan mendasar antara Al-Qur'an dengan Alkitab (Bibel). 

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa keberuntungan orang yang 
menyucikan diri, mengagungkan nama Tuhan, dan melaksanakan salat, serta 
ketidaksukaan manusia pada dunia, jelas terdapat dalam suhuf Ibrahim yang 
sepuluh. Juga terdapat dalam suhuf Musa yang sepuluh, selain Taurat. Kedua 
kitab suci ini berisi ajaran-ajaran moral. Para mufasir mengutip beberapa 
hadis sekitar suhuf Ibrahim ini. Di antaranya dikatakan bahwa Allah 
menurunkan 104 kitab, sepuluh suhuf kepada Adam, Kepada Sye£ lima 
puluh, kepada Idris tiga puluh, kepada Ibrahim sepuluh, kepada Musa 
sebelum Taurat sepuluh, dan menurunkan Taurat, Injil, dan Furqan. Di 
samping itu, masih banyak hadis yang dikutip sekitar ayat penutup surah ini. 
Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika Abµ ªarr menanyakan kepada 
Rasulullah tentang sisa kitab Ibrahim dan Musa, apakah ada yang diturunkan 
kepada beliau, Nabi menjawab, “Ya.” Lalu Abµ ªarr disuruh membaca enam 
ayat terakhir Surah al-A‘l± ini. Akan tetapi, Zuhaili menutup uraiannya 
dengan kata-kata: “hanya Allah yang tahu tentang kebenaran hadis ini.” 

Kesimpulannya adalah semua isi Al-Qur'an berupa tauhid, kenabian, janji 
dan peringatan, juga diperkuat oleh kitab-kitab para nabi sebelumnya. 
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Munasabah 
Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan bahwa orang yang ingkar 

akan masuk ke dalam neraka dengan menjalani siksa yang tidak ada 
habisnya. Mereka di sana tidak hidup dan tidak pula mati. Pada ayat-ayat 
berikut ini, Allah menjelaskan tentang keberuntungan orang-orang yang 
senantiasa membersihkan diri serta mengingat nama Allah. 
 
Tafsir 

(14-15) Allah menerangkan bahwa orang yang beruntung, yaitu terhindar 
dari siksa akhirat, adalah orang yang bersih, beriman kepada Allah dan tidak 
mempersekutukan-Nya, serta percaya kepada yang disampaikan oleh Nabi 
Muhammad saw. 

Bila terlintas dalam hatinya dan ia ingat sifat-sifat Tuhan yang 
mempunyai kebesaran dan kemuliaan, maka ketika itu pula ia tunduk kepada 
kekuasaan-Nya lalu sujud melakukan salat. Allah berfirman: 

 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila 
disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya 
kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan mereka 
bertawakal. (al-Anf±l/8: 2) 

 
(16-17) Dalam ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang kafir lebih 

mengutamakan kesenangan di dunia daripada kesenangan di akhirat. 
Padahal, semestinya mereka memilih kesenangan akhirat, sesuai dengan 
yang dikehendaki oleh agama Allah. Kesenangan akhirat itu lebih baik dan 
kekal abadi, sedangkan kesenangan di dunia akan lenyap diliputi oleh 
kekotoran dan kesedihan. Meskipun begitu, secara umum manusia perlu 
seimbang dalam usaha dan mengatur porsi waktu untuk kepentingan dunia 
dan akhirat, sebagaimana firman Allah: 

 
 
 
 

 

 

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 
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berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah 
tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (al-Qa¡a¡/28: 77) 
 

(18-19) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa apa yang 
disampaikan-Nya kepada Nabi Muhammad tentang perintah dan larangan, 
janji anugerah dan peringatan adalah sama dengan apa yang telah terdapat di 
dalam kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dengan demikian, Nabi 
Muhammad hanya mengingatkan kembali kepada agama-Nya yang 
terdahulu yang telah dilupakan oleh manusia. Agama yang ada itu telah 
diubah oleh tangan-tangan manusia, dirusak oleh hawa nafsu dan adat 
istiadat nenek moyang mereka sehingga telah menyimpang dari yang 
sebenarnya. Firman Allah: 

 

Dan sungguh, (Al-Qur'an) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh 
alam, Yang dibawa turun oleh ar-Rµ¥ al-Am³n (Jibril), ke dalam hatimu 
(Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan, dengan 
bahasa Arab yang jelas. Dan sungguh, (Al-Qur'an) itu (disebut) dalam kitab-
kitab orang yang terdahulu. (asy-Syu‘ar±'/26: 192-196) 
 

 

Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-
Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) 
dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu 
tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu 
berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk 
mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang 
yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada 
(agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya). (asy-Syµr±/42: 13) 
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Kesimpulan 
1.  Orang yang beruntung adalah orang yang beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Bila ia ingat kepada Tuhannya, ia lalu sujud melakukan 
salat. 

2.  Orang kafir lebih mengutamakan kesenangan di dunia. 
3.  Agama yang disampaikan Nabi Muhammad saw tentang perintah dan 

larangan, janji anugerah dan peringatan adalah sama dengan yang 
terdapat dalam kitab Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. 

 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah al-A‘l± mengemukakan sifat-sifat Allah; salah satu kelebihan yang 
diberikan Allah kepada Nabi Muhammad ialah apabila didengarnya apa 
yang dibacakan kepadanya dari kitab suci Al-Qur'an, maka tetap akan 
diingatnya. Dikemukakan pula orang yang akan mendapat kebahagiaan di 
akhirat. 
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SURAH AL-GĀSYIYAH 
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari 26 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah a©-ª±riy±t. Nama al-G±syiyah diambil dari kata 
al-g±syiyah yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya peristiwa 
yang dahsyat; tetapi yang dimaksud adalah hari Kiamat. Surah ini adalah 
surah yang kerap kali dibaca Nabi pada rakaat kedua pada salat Hari Raya 
dan salat Jumat. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Keterangan tentang orang-orang kafir pada hari Kiamat dan azab yang 
dijatuhkan atas mereka. Keterangan tentang orang-orang yang beriman serta 
keadaan surga yang diberikan kepada mereka sebagai balasan. Perintah 
untuk memperhatikan keajaiban ciptaan-ciptaan Allah. Perintah kepada 
Rasulullah saw untuk memperingatkan kaumnya kepada ayat-ayat Allah 
karena beliau adalah seorang pemberi peringatan, dan bukanlah seorang 
yang berkuasa atas keimanan mereka. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-A‘LĀ DENGAN 
SURAH AL-GĀSYIYAH 

 
Pada Surah al-A‘l± diterangkan secara umum tentang orang yang 

beriman, orang yang kafir, surga dan neraka. Kemudian dalam Surah al-
G±syiyah dikemukakan kembali dengan cara yang lebih luas. 
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SURAH AL-GĀSYIYAH 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

KEADAAN PENGHUNI NERAKA 
 

 
Terjemah 

(1) Sudahkah sampai kepadamu berita tentang (hari Kiamat)? (2) Pada 
hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina, (3) (karena) bekerja keras lagi 
kepayahan, (4) mereka memasuki api yang sangat panas (neraka), (5) diberi 
minum dari sumber mata air yang sangat panas. (6) Tidak ada makanan bagi 
mereka selain dari pohon yang berduri, (7) yang tidak menggemukkan dan 
tidak menghilangkan lapar. 
 

Kosakata: Al-G±syiyah ةاِشيالْغ (al-G±syiyah/88: 1) 

Bentuk isim f±‘il dari fi‘il m±«i “ghasyiya”. Kata jadiannya “ghisy±wah” 
dan “ghisy±'an”. Arti dasarnya adalah menutupi, menyelimuti dan 
sebagainya. Hari Kiamat mempunyai beberapa nama, antara lain “al-
gh±syiyah”, dinamakan demikian  karena hari Kiamat adalah kejadian besar, 
malapetaka yang menyelimuti perasaan seluruh manusia. Seluruh perhatian 
mereka tercurahkan kepada kejadian ini. 

 
Munasabah 
 Pada akhir Surah al-A‘l± dijelaskan bahwa orang-orang kafir senantiasa 
memilih kehidupan dunia dan tidak pernah memperhatikan kehidupan 
akhirat. Dijelaskan juga tentang kitab suci yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad mempunyai kesamaan dengan suhuf yang diturunkan kepada 
Nabi Ibrahim dan Musa, khususnya dalam persoalan ketauhidan. Pada awal 
Surah al-G±syiyah ini dijelaskan berita tentang hari pembalasan di mana 
manusia terbagi ke dalam dua golongan, yaitu kafir dan mukmin. Bagi 
golongan kafir, tatkala melihat kedahsyatan hari tersebut, wajah mereka 
tertunduk, dan  mereka merasa hina dan kelelahan. 
 
Tafsir 
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(1) Allah menyindir penduduk neraka dengan mengatakan, “Sudahkah 
sampai kepada kamu berita tentang hari Kiamat.” 

(2) Kemudian Allah menjelaskan bahwa manusia ketika itu terbagi dua, 
yaitu golongan orang kafir dan golongan orang mukmin. 

Golongan orang kafir ketika melihat kedahsyatan yang terjadi ketika itu, 
menjadi tertunduk dan merasa terhina. Allah berfirman: 

 

Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang 
berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata), 
“Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah 
kami (ke dunia), niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami 
adalah orang-orang yang yakin.” (as-Sajdah/32: 12) 
  

Dan firman Allah: 
 

 

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan 
tertunduk karena (merasa) hina, mereka melihat dengan pandangan yang lesu. 
Dan orang-orang yang beriman berkata, “Sesungguhnya orang-orang yang 
rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya 
pada hari Kiamat.” Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada 
dalam azab yang kekal. (asy-Syµr±/42: 45) 

 
(3) Allah menerangkan bahwa orang-orang kafir itu semasa hidup di 

dunia bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh. Akan tetapi, perbuatan 
mereka itu tidak diterima karena mereka tidak beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya, yang merupakan syarat utama untuk diterimanya perbuatan dan 
mendapat ganjaran-Nya. 

(4-7) Dalam ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang kafir 
akan dimasukkan ke dalam neraka. Bila mereka meminta air karena haus, 
maka mereka diberi air bersumber dari mata air yang sangat panas. Bila 
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mereka meminta makan, maka diberi makanan yang jelek, yang tidak ada 
artinya. Allah berfirman: 

 

Dan tidak ada makanan (baginya) kecuali dari darah dan nanah.              (al-
¦±qqah/69: 36) 
 

Dan firman Allah: 
 

 

Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi 
mendustakan! pasti akan memakan pohon zaqqµm. (al-W±qi‘ah/56: 51-52) 
 

Dalam ayat lain Allah berfirman: 
 

 

Sungguh pohon zaqqµm itu, makanan bagi orang yang banyak dosa.            
(ad-Dukh±n/44: 43-44) 
 
Kesimpulan 
1.  Pada hari Kiamat nanti, manusia terbagi dua golongan, yaitu golongan 

orang kafir dan golongan orang mukmin. 
2.  Tatkala melihat kedahsyatan yang terjadi di hari Kiamat, orang kafir 

menjadi tertunduk dan merasa terhina. 
3.  Orang kafir bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh di dunia. Akan 

tetapi, perbuatannya tidak diterima Tuhan karena tidak beriman. 
4.  Orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. 
5.  Makanan mereka dalam neraka itu tidak menghilangkan lapar. 
 
 
 

KEADAAN PENGHUNI SURGA 
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Terjemah 
(8) Pada hari itu banyak (pula) wajah yang berseri-seri, (9) merasa senang 

karena usahanya (sendiri), (10) (mereka) dalam surga yang tinggi, (11) di 
sana (kamu) tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. (12) Di sana 
ada mata air yang mengalir. (13) Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, 
(14) dan gelas-gelas yang tersedia (di dekatnya), (15) dan bantal-bantal 
sandaran yang tersusun, (16) dan permadani-permadani yang terhampar. 
 
Kosakata: 

1. L±giyah ةالَِغي (al-G±syiyah/88: 11) 

Bentuk isim f±‘il dari fi‘il m±«i “lag±-yalgū-lagwan”. Akar katanya 
adalah (l±m-gain-huruf ‘illat) artinya sesuatu yang tidak berarti. Al-lagwu 
dikatakan untuk perkataan yang keluar dari seseorang tanpa dipikirkan 
terlebih dahulu. Perkataan yang buruk, jelek juga dinamakan “lagw”. Ayat 
ini menjelaskan bahwa penghuni surga tidak akan mendengarkan sesuatu 
yang tidak ada artinya seperti bohong, cercaan, mengatakan yang tidak baik 
kepada orang lain dan lain sebagainya. Semua perkataan mereka 
mengandung hikmah dan berguna. Kata “l±giyah” sendiri berbentuk isim 
nakirah dalam konteks menafikan sesuatu, maka mengandung arti umum 
yaitu tidak adanya perkataan apapun yang tidak berguna.  

 
2. Zar±biyy اِبيرز (al-G±syiyah/88: 16) 

Bentuk jamak dari zirbiyyah dan zirbiyy artinya permadani. Al-Farra′ 
mengartikannya dengan permadani yang mempunyai sabut-sabut yang 
lembut (¯an±fis lah± khamlun raq³q). Ayat ini menjelaskan bahwa permadani 
untuk penghuni surga terhampar dengan jumlah yang banyak. Bentuknya 
sangat indah dengan sabut-sabut yang halus. Dalam hakikatnya permadani di 
surga sangat jauh berbeda dengan permadani yang ada di dunia. Semuanya 
hanya penggambaran saja, disesuaikan dengan daya imajinasi manusia di 
dunia. 

 
Munasabah 

Pada ayat-ayat terdahulu dijelaskan bahwa orang-orang kafir akan 
dimasukkan ke dalam neraka pada hari Kiamat. Makanan mereka adalah 
pohon berduri dan minuman mereka diambil dari mata air yang sangat 
panas. Kedua makanan dan minuman itu tidak pernah mengenyangkan, 
bahkan selalu merasa haus dan lapar. Pada ayat-ayat berikut ini dijelaskan 
kehidupan orang-orang beriman. Wajah mereka berseri-seri, tempat mereka 
adalah surga yang di dalamnya terdapat minuman dan makanan yang lezat 
serta kedamaian dan kesenangan. 
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Tafsir 
(8-9) Allah menerangkan bahwa di dalam surga, muka orang mukmin 

berseri penuh kegembiraan. Mereka merasa senang melihat hasil usaha 
mereka yang mendapat keridaan Allah yang kemudian mendapat imbalan 
surga yang diidam-idamkan. 

(10-16) Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan keadaan surga: 
a. Surga tempatnya bernilai tinggi, lebih tinggi dari nilai tempat-tempat 

yang lain. 
b. Di dalamnya tidak terdengar perkataan yang tidak berguna, sebab tempat 

itu adalah tempat orang-orang yang dikasihi Allah. 
c. Di dalamnya terdapat mata air yang mengalirkan air bersih yang menarik 

pandangan bagi siapa saja yang melihatnya. 
d. Di dalamnya terdapat mahligai yang tinggi. 
e. Di dekat mereka tersedia gelas-gelas yang berisi minuman yang sudah 

siap diminum. 
f. Di dalamnya terdapat bantal-bantal tersusun yang dapat dipergunakan 

menurut selera mereka, duduk di atasnya atau dipakai untuk bersandar 
dan sebagainya. 

g. Di sana terdapat pula permadani yang indah dan terhampar pada setiap 
tempat. 

h. Terdapat segala macam kenikmatan rohani dan jasmani yang jauh dari 
yang dapat kita bayangkan. 

 
Kesimpulan 
1. Orang-orang mukmin mukanya berseri penuh kegembiraan, karena 

merasa senang hasil usaha mereka mendapat keridaan Allah dan imbalan 
surga yang diidam-idamkannya. 

2. Allah menerangkan keindahan dan kelebihan surga yang diperuntukkan 
bagi para hamba-Nya yang bertakwa. 

 
 
 

ANJURAN MEMPERHATIKAN ALAM SEMESTA 

 

Terjemah 
(17) Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan? 

(18) dan langit, bagaimana ditinggikan? (19) Dan gunung-gunung bagai-
mana ditegakkan? (20) Dan bumi bagaimana dihamparkan? 
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Kosakata: 

1. Rufi‘at تِفعر (al-G±syiyah/88: 18) 

Artinya ditinggikan, diangkat dan lain sebagainya. As-sam±′ atau langit 
diartikan sebagai ruang hampa yang ada di atas bumi kita, dimulai dari mega 
sampai kawasan yang tidak terhingga. As-sam±′ juga difungsikan sebagai 
atap (saqf) dari bumi. Namun atap di sini tidak sebagai atap yang berbentuk 
benda padat tapi berupa ruang udara (al-gil±f al-jawwi). Walaupun as-sam±′ 
tingginya dan besarnya tidak terkirakan, tetapi tidak ada tiang yang 
menyangganya, atau ada tapi tidak terlihat oleh manusia. Manusia 
diperintahkan untuk merenung tentang kekuasaan Allah yang demikian besar 
dengan tujuan beriman kepada-Nya.  

2. Nu¡ibat تِصبن (al-G±syiyah/88: 19) 

Kata nu¡ibat berarti ditegakkan, kata kerja pasif dari kata na¡aba. Kata ini 
memiliki akar makna letih. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, “Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain” (asy-Syar¥/94: 7). Maksudnya, setelah kamu 
(Muhammad) selesai mengerjakan ibadah fardu, maka buatlah dirimu letih 
dengan ibadah-ibadah sunah. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi 
saw bersabda:  

  )واحلاكم وأمحد الترمذى رواه( .أَنصبها ام يينِصـبِن ي،ِمنِّ ضعةٌِب ةُماِطفَ
Fa¯imah adalah bagian dariku. Yang membuatnya letih itu juga membuatku 
letih. (Riwayat at-Tirmi©³, A¥mad dan Al-¦ākim) 

Selain itu, kata na¡aba juga berarti meletakkan dan meninggikan. Darinya 
diambil kata nu¡ub yang berarti berhala, sebagaimana dalam firman Allah, 
“Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala” (al-M±'idah/5: 
3). Berhala disebut demikian karena ia diletakkan dan ditinggikan. Makna 
inilah yang dimaksud pada ayat ini. 

3. Su¯i¥at تِطحس (al-G±syiyah/88: 20) 

Kata su¯i¥at berarti dihamparkan. Ia adalah kata kerja pasif dari sa¯a¥a. 
Kata ini memiliki akar kata dengan makna ‘membaringkan’. Kalimat 
sa¯a¥an-n±qah berarti ‘ia menderumkan unta’. Darinya diambil kata as-sa¯³¥  
yang berarti ‘orang yang dilahirkan dalam keadaan lemah, tidak sanggup 
berdiri dan duduk’. Kata ini hanya disebut satu kali di dalam Al-Qur'an, 
yaitu di tempat ini, dan yang dimaksud di sini adalah ‘dihamparkan’. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan akan datangnya hari 
Kiamat dan bahwa manusia ketika itu akan menjadi dua golongan: yang 
celaka dan yang bahagia. Orang yang celaka akan berada dalam kehinaan 
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yang serendah-rendahnya, dan orang yang beriman akan memperlihatkan 
wajah yang cemerlang penuh kebahagiaan. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah 
mengemukakan dalil-Nya terhadap orang-orang yang ingkar itu. Allah 
menyuruh mereka memperhatikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-
Nya yang ada di langit dan di bumi seperti meneliti keadaan unta, binatang 
peliharaan yang mereka manfaatkan tenaga, daging, susu, kulit, dan bulunya. 
Mereka juga disuruh memperhatikan gunung-gunung yang dapat dijadikan 
petunjuk dalam melakukan perjalanan. 
 
Tafsir 

(17-20) Dalam ayat-ayat ini, Allah mempertanyakan apakah mereka tidak 
memperhatikan bagaimana unta, yang ada di depan mata mereka dan 
dipergunakan setiap waktu, diciptakan. Bagaimana pula langit yang berada 
di tempat yang tinggi tanpa tiang; bagaimana gunung-gunung dipancangkan 
dengan kukuh, tidak bergoyang dan dijadikan petunjuk bagi orang yang 
dalam perjalanan. Di atasnya terdapat danau dan mata air yang dapat 
dipergunakan untuk keperluan manusia, mengairi tumbuh-tumbuhan, dan 
memberi minum binatang ternak. Bagaimana pula bumi dihamparkan 
sebagai tempat tinggal bagi manusia. 

Apabila mereka telah memperhatikan semua itu dengan seksama, tentu 
mereka akan mengakui bahwa penciptanya dapat membangkitkan manusia 
kembali pada hari Kiamat. 

 
Kesimpulan 
1. Hendaklah manusia memperhatikan bagaimana Tuhan menciptakan 

makhluk-makhluk-Nya.  
2. Mereka mengakui bahwa penciptanya dapat membangkitkan mereka 

kembali pada hari Kiamat. 
 
 
 



 88. AL-G²SYIYAH  JUZ 30 648 

TUGAS RASUL HANYA MENGINGATKAN, 
BUKAN MEMAKSA 

 

Terjemah 
(21) Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau 

(Muhammad) hanyalah pemberi peringatan. (22) Engkau bukanlah orang 
yang berkuasa atas mereka, (23) kecuali (jika ada) orang yang berpaling dan 
kafir, (24) maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. (25) 
Sungguh, kepada Kamilah mereka kembali, (26) kemudian sesungguhnya 
(kewajiban) Kamilah membuat perhitungan atas mereka. 
 

Kosakata: Bimu¡ai¯ir ِطريصِبم (al-G±syiyah/88: 22) 

Kata mu¡ai¯ir artinya orang yang berkuasa, isim f±‘il dari kata ¡ai¯ara 
yang berarti berkuasa. Menurut Ibnu ‘Abb±s, Muj±hid, dan lainnya, maksud 
dari ayat ini adalah “kamu bukan orang yang sanggup menciptakan iman di 
hati mereka.” Sedangkan menurut Ibnu Zaid, maksudnya adalah “kamu tidak 
memaksa mereka untuk beriman”. Ini senada dengan sabda Rasulullah, “Aku 
diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 
‘Tiada tuhan selain Allah.’ Bila mereka telah mengatakannya, maka mereka 
telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali karena haknya, dan 
perhitungan mereka ada di tangan Allah.”  
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan-Nya 
untuk membangkitkan manusia dari alam barzakh dan menyuruh orang yang 
ingkar agar memperhatikan gejala-gejala kekuasaan-Nya agar tidak terus-
menerus berada dalam keingkaran, sebab dalil-dalilnya sudah tampak jelas. 
Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan Nabi-Nya agar tetap 
memberi peringatan kepada mereka dengan argumen yang nyata dan dapat 
menghilangkan segala keraguan. 
 
Tafsir 

(21) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar 
memberi peringatan dan petunjuk serta menyampaikan agama-Nya kepada 
umat manusia, karena tugasnya tidak lain hanyalah memberi peringatan 
dengan menyampaikan kabar gembira dan kabar yang menakutkan. 

(22-24) Dalam ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa Nabi Muhammad 
tidak berkuasa menjadikan seseorang beriman. Akan tetapi, Allah-lah yang 
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berkuasa menjadikan manusia beriman. Sementara itu, barang siapa yang 
berpaling dengan mengingkari kebenaran petunjuk Nabi-Nya, niscaya Allah 
menghukumnya. Allah berfirman: 

 

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi 
seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka 
menjadi orang-orang yang beriman? (Yµnus/10: 99) 
 

Dan Allah berfirman: 
 

 

Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau 
(Muhammad) bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah 
peringatan dengan Al-Qur'an kepada siapa pun yang takut kepada ancaman-
Ku. (Q±f/50: 45) 

 
Berkaitan dengan hal itu, para juru dakwah cukup menyampaikan pesan-

pesan Al-Qur'an dan hadis Nabi sambil mengajak setiap manusia untuk 
beriman dan beramal saleh, serta masuk ke dalam agama Islam secara 
keseluruhan (k±ffah). Penampilan dan metode dakwah perlu dengan cara 
yang baik dan tidak boleh bersikap memaksa, sebagaimana firman Allah: 

 

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah 
jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. (al-
Baqarah/2: 256) 
 

Dan Allah berfirman: 
 

 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 
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Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat 
dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 
petunjuk. (an-Na¥l/16: 125) 
 

(25-26) Dalam ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa mereka akan 
kembali kepada-Nya. Tidak ada jalan bagi mereka untuk lari daripada-Nya. 
Dialah yang akan menghisab mereka atas perbuatan yang telah mereka 
perbuat di dunia dan kemudian menjatuhkan hukuman-Nya. Ayat-ayat ini 
adalah penghibur hati bagi Nabi Muhammad dan sebagai obat bagi 
kesedihan dan kepedihan hatinya atas keingkaran orang-orang kafir itu. 

 
Kesimpulan 
1.  Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad menyampaikan agama-

Nya kepada umat manusia karena kewajibannya adalah memberi 
peringatan dengan menyampaikan kabar gembira dan kabar yang 
menakutkan. 

2.  Allah yang berkuasa atas manusia. 
3.  Tidak seorang pun dapat lari dan lepas dari kekuasaan-Nya. 
 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah al-G±syiyah menerangkan penderitaan orang kafir dan kenikmatan 
orang yang beriman pada hari Kiamat. 
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SURAH AL-FAJR 
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari 30 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, turun 
sebelum Surah a«-¬uh± dan sesudah Surah al-F³l. Nama al-Fajr diambil dari 
kata al-fajr yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya “fajar”. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Allah bersumpah dengan fajar dan malam setiap hari atau hari-hari 
tertentu untuk menekankan bahwa apa dan siapa pun di alam ini tidak akan 
abadi. Contohnya adalah beberapa umat terdahulu yang dihancurkan Allah 
karena kedurhakaan mereka walaupun mereka begitu kuat dan perkasa. 
Peristiwa-peristiwa itu hendaknya menjadi peringatan bagi kaum kafir 
Mekah bahwa bila mereka tetap membangkang, mereka dapat saja 
dihancurkan oleh Allah seperti umat-umat itu. Manusia secara pribadi juga 
demikian, mereka akan mati, kemudian akan menjalani kehidupan yang 
abadi di akhirat dalam keadaan bahagia atau sengsara. Oleh karena itu, 
manusia jangan terlalu cinta harta, sebab kecukupan materi di dunia belum 
tentu merupakan pertanda bahwa Allah mencintainya. Yang diperlukan 
adalah mencintai anak yatim, membantu orang miskin, dan tidak memakan 
harta pusaka yang tidak menjadi haknya. Orang yang bersih dari dosa akan 
dipersilakan oleh Allah untuk memasuki surga-Nya. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-GĀSYIYAH  
DENGAN SURAH AL-FAJR 

 
1.  Dalam Surah al-G±syiyah, Allah menyebutkan tentang orang yang pada 

hari Kiamat tergambar di mukanya kehinaan, dan tentang orang yang 
bercahaya wajahnya. Sedang pada Surah al-Fajr disebutkan beberapa 
kaum yang mendustakan dan berbuat durhaka, sebagai contoh dari 
orang-orang yang tergambar di muka mereka kehinaan dan azab yang 
ditimpakan kepada mereka di dunia. Disebutkan pula orang yang berjiwa 
mu¯mainnah, mereka itulah orang-orang yang wajahnya bercahaya. 

2.  Dalam Surah al-G±syiyah, Allah mengemukakan orang yang bercahaya 
wajahnya, sedang pada surah al-Fajr disebutkan orang yang berjiwa 
tenang di dunia karena iman dan takwanya yang di akhirat akan berseri-
seri wajahnya. 
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SURAH AL-FAJR 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

MAKNA SUMPAH ALLAH DENGAN HARI-HARI PENTING 
 

 

Terjemah 
(1) Demi fajar, (2) demi malam yang sepuluh, (3) demi yang genap dan 

yang ganjil, (4) demi malam apabila berlalu. (5) Adakah pada yang demikian 
itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) bagi orang-orang yang berakal? 
 

Kosakata: Li©³ ¦ijr ٍر ِلِذيِحج  (al-Fajr/89: 5) 

Kata li©³ ¥ijr berarti orang-orang yang memiliki akal. Kata ¥ijr terambil 
dari kata ¥ajara yang berarti membatasi dan mencegah. Darinya diambil kata 
¥ujrah yang berarti kamar. Disebut demikian, karena ia membatasi orang 
lain untuk memasukinya. Darinya diambil kata ¥ajarul-bait yang berarti Batu 
Baitullah. Disebut demikian karena ia menghalangi orang yang tawaf untuk 
menyentuh dinding Syami Ka‘bah. Darinya juga diambil kalimat ¥ajaral-
¥±kim ‘ala ful±n yang berarti pemerintah membatasi kewenangan fulan 
untuk berbuat. Akal disebut ¥ijr karena ia mencegah seseorang untuk berbuat 
dan berkata yang tidak pantas baginya. 
 
Munasabah 

Dalam ayat-ayat terakhir Surah al-G±syiyah yang lalu, Allah menyatakan 
bahwa manusia pasti mati dan pasti menghadap-Nya nanti di akhirat. Dalam 
ayat-ayat berikut, Allah bersumpah dengan fajar dan malam hari-hari 
tertentu atau setiap hari untuk menunjukkan bahwa Ia Mahakuasa baik 
dalam mengelola maupun menghancurkan alam ini bila sudah tiba 
waktunya, serta menghidupkan manusia kembali untuk meminta pertang-
gungjawaban mereka. 
 
Tafsir 

(1) Allah bersumpah dengan fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar 
yaumun-na¥r (hari penyembelihan kurban), yaitu tanggal 10 Zulhijah, 
karena ayat berikutnya membicarakan “malam yang sepuluh”, yaitu sepuluh 
hari pertama bulan itu. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa fajar yang 
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dimaksud adalah fajar setiap hari yang mulai menyingsing yang menandakan 
malam sudah berakhir dan siang sudah dimulai. Ada pula yang berpendapat 
bahwa fajar itu adalah fajar 1 Muharram sebagai awal tahun, atau fajar 1 
Zulhijah sebagai bulan pelaksanaan ibadah haji. 

(2) Berikutnya Allah bersumpah dengan “malam yang sepuluh”. Yang 
dimaksud adalah sepuluh hari pertama bulan Zulhijah, yang merupakan hari-
hari yang sangat dimuliakan beramal pada hari-hari tersebut, sebagaimana 
diinformasikan hadis berikut: 

 ابن نع البخاري رواه (.األياِم هِذِه منِ  ِفيِهن اِهللا لَىاِ أَحب اِلحالص عملُلْاَ ياٍمأَ ِمن ما
  )عباس

Tidak ada hari apa pun berbuat baik lebih dicintai Allah padanya daripada 
hari-hari ini. (Riwayat al-Bukh±r³ dari Ibnu ‘Abb±s) 

 
Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah sepuluh 

hari pertama bulan Muharram, atau sepuluh hari pertama bulan Ramadan, 
atau sepuluh hari pertama setiap bulan. 

(3) Berikutnya lagi Allah bersumpah dengan “yang genap dan yang 
ganjil”. “Yang genap adalah yaumun-na¥r di atas, yaitu tanggal 10 Zulhijah, 
dan “yang ganjil” adalah hari ‘Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijah. Itu adalah 
hari-hari yang dimuliakan juga. Tanggal 9 Zulhijah adalah hari wukuf di 
‘Arafah, yaitu hari dimulainya ibadah haji, dan tanggal 10 Zulhijah adalah 
hari mulai penyembelihan hewan kurban.  

(4) Selanjutnya Allah bersumpah dengan “malam ketika berlalu”. Malam 
yang dimaksud adalah malam ketika jamaah haji sudah berlalu dari ‘Arafah 
dan singgah di Muzdalifah dalam perjalanan menuju Mina dalam 
pelaksanaan ibadah haji. 

Demikianlah Allah bersumpah dengan hari-hari dalam pelaksanaan 
ibadah haji untuk menunjukkan bahwa ibadah haji itu besar maknanya dalam 
pandangan Allah. Hal itu karena ibadah haji itu mengingatkan manusia 
tentang adanya kematian. Dengan ingat kematian, manusia diharapkan 
beriman dan berbuat baik. 

Ayat ini juga bisa ditafsirkan bahwa Allah bersumpah dengan hari-hari 
yang terus silih berganti untuk menunjukkan bahwa Allah Mahakuasa 
memelihara dan mengelola alam. Bila sudah tiba waktunya, yaitu hari 
Kiamat, Ia Mahakuasa pula menghancurkannya dan menghidupkannya 
kembali. 

(5) Pesan yang ingin disampaikan Allah dengan bersumpah di atas adalah 
bahwa orang yang mau menggunakan akalnya harusnya mengerti bahwa 
Allah Mahakuasa mengadakan, memelihara, menghancurkan, dan 
menghidupkan kembali alam ini. Oleh karena itu, mereka seharusnya 
beriman dan berbuat baik.  
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Ayat ini merupakan peringatan bagi kaum kafir Mekah pada saat ayat ini 
turun, agar beriman kepada Allah dan hari kemudian, berbuat baik, dan 
meninggalkan perbuatan jahat mereka. Juga menjadi peringatan bagi seluruh 
umat manusia 

  
Kesimpulan 
1. Sumpah Allah dengan hari-hari dalam pelaksanaan ibadah haji atau 

peristiwa-peristiwa  yang terjadi pada hari-hari itu mengandung pelajaran 
bahwa kehidupan tidak abadi, kematian serta kiamat pasti terjadi, dan 
Allah mampu menghidupkan kembali manusia untuk meminta 
pertanggungjawaban perbuatan mereka pada waktu di dunia. 

2. Karena manusia pasti mati dan dibangkitkan kembali untuk mempertang-
gungjawabkan perbuatannya, maka mereka pada waktu di dunia 
seharusnya beriman, berbuat baik, dan menjauhi perbuatan jahat. 

 
 
 

KEHANCURAN UMAT-UMAT TERDAHULU KARENA 
KEDURHAKAAN MEREKA 

 

 
Terjemah 

(6) Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu 
berbuat terhadap (kaum) ‘Ad? (7) (yaitu) penduduk Iram (ibukota kaum ‘Ad) 
yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, (8) yang belum pernah 
dibangun (suatu kota) seperti itu di negeri-negeri lain, (9) dan (terhadap) 
kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, (10) dan (terhadap) 
Fir‘aun yang mempunyai pasak-pasak (bangunan yang besar), (11) yang 
berbuat sewenang-wenang dalam negeri, (12) lalu mereka banyak berbuat 
kerusakan dalam negeri itu, (13) karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti 
azab kepada mereka, (14) sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi. 
 

Kosakata: Irama ª±til-‘Im±d  ماِد ذَاِت ِارالِْعم  (al-Fajr/89: 7) 

 Kata-kata ini hanya terdapat dalam Surah al-Fajr/89: 7. Kata ‘im±d dalam 
Irama ©±til-‘im±d secara harfiah berarti kemah yang bertiang-tiang, yakni 
bangunan yang tinggi. ª±tul-‘im±d juga telah menjadi sebutan bagi kaum 
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‘Ad, ras Arab sebelum kaum Samud (lihat kosakata ‘Ad dan Samud). 
Menurut Ibnu Ka£³r, disebut ©±tul-‘im±d karena mereka tinggal di rumah-
rumah dari batu yang ditopang oleh tiang-tiang yang kuat, dan pada 
zamannya mereka termasuk orang-orang yang berperawakan tegap dan 
garang. Demikian juga pendapat beberapa mufasir yang lain. Ada dua 
periode ‘Ad, yaitu ‘Ad pertama dan ‘Ad kedua dengan menyebutkan silsilah 
mereka sampai kepada Nabi Nuh. Ada anggapan bahwa kata-kata ©±tul-
‘im±d merupakan suatu kesatuan kata sebagai istilah geografi Irama ©±til-
‘im±d. Sementara Iram ialah nama kota purbakala kaum ‘Ad di Arab bagian 
selatan, dan mereka dikenal sebagai ahli bangunan. Umumnya mufasir 
berpendapat bahwa Iram nama orang, nenek moyang kaum ‘Ad. Pengertian 
“tiang-tiang yang tinggi” ditafsirkan sebagai sosok tubuh yang tinggi. 

Dalam Tafsir Abdullah Yusuf Ali diungkapkan bahwa menurut para 
mufasir, Iram adalah nama eponim seorang pahlawan kaum ‘Ad, dan “tiang-
tiang yang tinggi” ditafsirkan dengan “sosok tubuh yang tinggi”, dan 
memang sosok tubuh kaum ‘Ad tinggi-tinggi. Kawasan selatan Jazirah Arab 
ini pernah menjadi sangat makmur dan kaya dengan puing-puing dan 
prasasti-prasasti. Bagi orang Arab sendiri, daerah itu menjadi sasaran yang 
selalu menarik. Pada zaman muawiyah, pernah ditemukan beberapa permata 
dalam reruntuhan di tempat itu. Belum lama ini telah ditemukan pula 
perunggu kepala singa dan sebuah perunggu talang air dengan prasasti Saba', 
terdapat di Najran. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah bersumpah dengan hari-hari penting atau 
hari-hari yang silih berganti untuk menunjukkan bahwa Ia Mahakuasa 
mematikan manusia dan menghidupkan mereka kembali sesudah mati. Pada 
ayat-ayat berikut ini, Allah memberikan contoh umat-umat terdahulu yang 
perkasa dan berkuasa, tetapi dihancurkan oleh Allah karena pembangkangan 
mereka. Peristiwa-peristiwa itu hendaknya menjadi pelajaran bagi orang-
orang kafir agar beriman, karena peristiwa-peristiwa seperti itu dapat pula 
terjadi pada mereka.  
 
Tafsir 

(6-8) Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, yang maksudnya untuk 
memberitahukan kepada beliau atau siapa saja untuk direnungkan, tentang 
kaum ‘Ad. Kaum ini adalah umat Nabi Hud yang mendiami daerah yang 
disebut Ahqaf di daerah Hadramaut, Yaman. ‘Ad adalah nama nenek 
moyang mereka, ‘Ad bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka diberi nama dengan 
nama nenek moyang mereka itu. Mereka terkenal sebagai bangsa yang kuat 
dan memiliki tubuh yang tinggi, besar, dan perkasa. Bukti keperkasaan 
mereka adalah bahwa mereka telah mampu membangun kota yang disebut 
Iram dengan gedung-gedung yang kokoh, tinggi, dan megah untuk ukuran 
pada masa itu. Mereka juga menguasai bangsa-bangsa sekitarnya. Walaupun 
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demikian perkasa dan memiliki peradaban yang tinggi, Allah tetap mampu 
menghancurkan mereka sehingga hanya tinggal nama. Semua itu akibat 
pembangkangan mereka kepada Allah dan kesewenang-wenangan mereka 
kepada manusia. 

(9) Begitu juga Allah telah menghancurleburkan kaum Samud, umat Nabi 
Saleh. Bangsa ini juga telah memiliki peradaban yang tinggi, yang 
ditunjukkan oleh kemampuan mereka membangun gedung-gedung megah di 
tempat-tempat datar dan memotong, memahat batu-batu di pegunungan 
untuk dibuat tempat-tempat peristirahatan, serta membuat relief-relief dan 
perhiasan-perhiasan dari batu atau marmer. Keahlian mereka itu diceritakan 
dalam ayat lain: 

 

Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan 
rumah-rumah. (asy-Syu‘ar±'/26: 149) 

 
Walaupun mereka sudah begitu maju, kuat, dan memiliki peradaban yang 

tinggi, Allah tetap kuasa menghancurkan mereka karena pembangkangan 
mereka. 

(10) Allah juga telah menghancurkan Fir‘aun. Ia terkenal sebagai raja 
yang zalim bahkan memandang dirinya tuhan bangsa Mesir. Bangsa ini di 
bawah Fir‘aun juga telah mencapai peradaban yang tinggi, di antara buktinya 
adalah kemampuan mereka membangun piramid-piramid yang merupakan 
salah satu keajaiban dunia sampai sekarang. Mereka juga telah memiliki 
angkatan bersenjata yang besar. Akan tetapi, semuanya itu juga sudah 
dihancurleburkan Allah sehingga sekarang mereka hanya tinggal nama untuk 
dikenang. 

(11) Semua bangsa yang telah disebutkan di atas, yaitu kaum ‘Ad, 
Samud, dan Fir‘aun telah melakukan kesewenang-wenangan di bumi ini, 
yaitu mempertuhankan manusia atau benda dan memperkosa hak-hak asasi 
manusia.  

(12) Di samping itu, mereka telah melakukan kerusakan di muka bumi, 
seperti menindas kaum yang lemah bahkan membunuh siapa saja yang 
mereka kehendaki.  

(13) Akhirnya Allah “menumpahkan kepada mereka cemeti azab”, yang 
berarti bahwa azab itu dicurahkan seluruhnya kepada mereka sehebat-
hebatnya, sehingga mereka hancur lebur tak bersisa dan yang tertinggal 
hanyalah nama untuk diingat orang. Yang menimpakan azab itu adalah 
“Tuhanmu” (ya, Muhammad!), yang berarti bahwa peristiwa-peristiwa itu 
hendaknya menjadi pelajaran bagi kaum kafir Mekah agar mereka tidak 
terus-menerus membangkang. 
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Bagaimana azab yang ditimpakan kepada bangsa-bangsa itu dinyatakan 
dalam ayat-ayat lain: 

 

Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang 
sangat keras, sedangkan kaum ‘Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin 
topan yang sangat dingin, Allah menimpakan angin itu kepada mereka 
selama tujuh malam delapan hari terus-menerus; maka kamu melihat kaum 
‘Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma 
yang telah kosong (lapuk). Maka adakah kamu melihat seorang pun yang 
masih tersisa di antara mereka? Kemudian datang Fir‘aun dan orang-orang 
yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkirbalikkan 
karena kesalahan yang besar. Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya, 
Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. (al-¦±qqah/69: 5-
10) 

 
(14) Allah menegaskan bahwa Ia sungguh amat kuat pengawasan-Nya 

terhadap makhluk-Nya. Tidak ada perbuatan sekecil apa pun yang tidak 
diketahui-Nya. Oleh karena itu, yang membangkang dan bergelimang dosa 
seharusnya sadar dan kemudian beriman dan tobat dari dosa-dosanya. 

 
Kesimpulan 
1. Umat-umat terdahulu yang lebih kuat dan perkasa daripada suku Quraisy 

pada masanya, tetapi membangkang dan bertindak sewenang-wenang, 
telah dimusnahkan Allah dari kehidupan di bumi ini, sehingga mereka 
hanya tinggal nama. Hal itu hendaknya menjadi pelajaran bagi mereka 
dan siapa saja sesudahnya untuk beriman.  

2. Manusia bagaimanapun kuasanya tidak akan mampu melawan kekuasaan 
Allah. Oleh karena itu, manusia hendaklah beriman kepada-Nya dan 
berbuat baik untuk bekal bagi kehidupan di akhirat. 

 
 
 

MEMPEROLEH NIKMAT BUKANLAH  
TANDA ALLAH SAYANG DAN SEBALIKNYA 
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Terjemah 

(15) Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakan-
nya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, “Tuhanku telah 
memuliakanku.” (16) Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi 
rezekinya, maka dia berkata, “Tuhanku telah menghinaku.” (17) Sekali-kali 
tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, (18) dan kamu tidak 
saling mengajak memberi makan orang miskin, (19) sedangkan kamu 
memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan 
yang haram), (20) dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang 
berlebihan. 
 
Kosakata: 

1. Ah±nan انناَه  (al-Fajr/89: 16) 

Kata ah±nan berarti Dia menghinakanku. Ia diambil dari akar kata h±na 
yang berarti hina dan rendah. Darinya diambil kata a©±b muh³n yang berarti 
siksa yang menghinakan. Dan darinya diambil kata hayyin yang berarti 
sepele, sebagaimana dalam firman Allah, “Dan kamu menganggapnya suatu 
yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar.” (an-Nµr/24: 15) 
Dan makna inilah yang dimaksud pada ayat ini. Jika Allah menguji mereka 
dengan rezeki yang sempit, maka mereka meyakininya sebagai penghinaan 
dari Allah. 

2. At-Tur±£ اثرالت (al-Fajr/89: 19) 

Kata tur±£ berarti warisan. Ini adalah ma¡dar dari kata wara£a yang 
berarti mewarisi. Kata wara£a ini memiliki beberapa bentuk ma¡dar yang 
lazim digunakan. Di antaranya adalah: tur±£, ir£, wara£ah, wir£, dan lain-lain. 
Kata tur±£ itu sendiri terbentuk dari kata wur±£ yang kemudian huruf w±w-
nya diganti dengan huruf t±'. Darinya diambil kata al-w±ri£, salah satu nama 
Allah yang berarti: Dia yang Mahaabadi dan mewarisi makhluk-makhluk-
Nya; Dia tetap ada sesudah mereka lenyap. Semua hamba pasti musnah, 
sehingga semua yang menjadi milik para hamba itu kembali kepada-Nya. Di 
dalam Al-Qur'an disebutkan, “Yang akan mewarisi Aku dan mewarisi 
sebahagian keluarga Yakub.” (Maryam/19: 6) Yang dimaksud dengan 
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mewarisi di sini adalah mewarisi kenabian. Dan yang dimaksud dengan kata 
tur±£ di ayat yang sedang ditafsirkan ini adalah harta warisan.  

3. Al-M±l الالْم (al-Fajr/89: 20) 

Kata al-m±l berarti harta. Ia diambil dari kata m±la yang berarti condong. 
Harta disebut demikian karena manusia condong kepadanya. Pada mulanya, 
kata al-m±l ini digunakan untuk menyebut emas dan perak yang dimiliki 
seseorang, namun selanjutnya kata ini digunakan untuk menyebut benda-
benda yang dimiliki dan dikuasai seseorang. Kata ini oleh orang Arab sering 
digunakan untuk menyebut unta, karena kebanyakan harta mereka berupa 
unta. Dan yang dimaksud di sini adalah harta dalam bentuk apa saja. 
 
Munasabah  

Dalam ayat-ayat yang lalu dikisahkan bahwa Allah telah memberi umat-
umat terdahulu berbagai nikmat-Nya sehingga mereka menjadi bangsa yang 
besar dan berkuasa. Akan tetapi, mereka membangkang, lalu Allah 
menghancurkan mereka. Dengan demikian, pemberian nikmat itu belum 
tentu menunjukkan bahwa Allah sayang kepada manusia, tetapi adalah ujian. 
Dalam ayat-ayat berikut dijelaskan kekeliruan pandangan manusia, 
khususnya kaum kafir Mekah, bahwa kelimpahan nikmat yang mereka 
miliki adalah tanda bahwa Allah menyayangi mereka sekalipun mereka 
ingkar dan bergelimang dosa. 
 
Tafsir 

(15) Ayat ini menyatakan bahwa Allah menguji manusia dengan 
kemuliaan dan berbagai nikmat-Nya, seperti kekuasaan dan kekayaan. Orang 
yang kafir dan durhaka akan memandang hal itu sebagai tanda bahwa Allah 
menyayangi mereka.  

(16) Sebaliknya, bila Allah menguji mereka dengan cara membatasi 
rezeki, mereka menyangka bahwa Allah telah membenci mereka. Pandangan 
itu tidak benar, karena Allah memberi siapa yang disukai-Nya atau tidak 
memberi siapa yang tidak disukai-Nya. Allah ingin menguji manusia, dan 
karena itu Ia menghendaki agar manusia itu selalu patuh kepada-Nya, baik 
dalam keadaan berkecukupan maupun kekurangan. Bila Allah memberi, 
maka manusia yang diberi harus bersyukur, dan bila Ia tidak memberi, 
manusia harus bersabar. 

(17) Akan tetapi banyak manusia yang ingkar, mereka tidak mensyukuri 
nikmat yang diberikan kepadanya. Bersyukur adalah mengucapkan kata-kata 
syukur dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan Yang 
Memberinya. Salah satu ketentuan-Nya adalah bahwa orang yang diberi 
kelebihan rezeki harus memperhatikan mereka yang berkekurangan. Di 
antara mereka adalah anak-anak yatim. Anak yatim perlu diasuh sampai 
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mereka dewasa. Manusia yang ingkar dan tak mau bersyukur tidak mau 
memperhatikan pengasuhan anak-anak yatim itu. 

(18) Di samping itu, mereka tidak menaruh kasihan pada penderitaan 
orang miskin. Jangankan untuk melepaskan mereka dari kemiskinan, 
membantu mencukupkan kebutuhan pokok mereka saja mereka tidak ada 
perhatian. 

(19) Tambahan lagi manusia yang ingkar dan durhaka itu sangat tamak. 
Mereka tega merampas harta warisan yang menjadi hak anak yatim secara 
akal-akalan, misalnya mencampurkannya ke dalam kekayaan mereka lalu 
menyatakan bahwa yang mereka makan adalah harta mereka sendiri.  

(20) Orang yang durhaka itu terus mencari dan mengumpulkan kekayaan 
tanpa mengenal rasa lelah dan tidak peduli halal atau haram. Di samping itu, 
mereka sangat pelit, tidak mau mengeluarkan kewajiban berkenaan harta, 
yaitu membayar zakat dan membantu orang yang berkekurangan. 

Allah tidak mungkin sayang kepada orang kaya raya yang memperoleh 
kekayaan itu dengan cara yang tidak benar. Juga kepada orang yang tidak 
mau membantu orang lain. Mereka jangan mengira bahwa mereka 
memperoleh kekayaan itu sebagai tanda bahwa Allah menyayangi mereka. 
Sebaliknya, Allah sesungguhnya membenci mereka. Tidak mustahil mereka 
akan dijatuhi azab seperti yang telah ditimpakan-Nya kepada umat-umat 
terdahulu itu. Di akhirat nanti, Allah akan memasukkan mereka ke dalam 
neraka. Hakikat ini hendaknya disadari oleh kaum kafir Mekah yang masih 
juga membangkang. Hal itu hendaknya dijadikan pelajaran oleh seluruh 
umat manusia. 

 
Kesimpulan 
1. Bila Allah memberikan nikmat-Nya kepada manusia , hal itu belum tentu 

menandakan bahwa Allah sayang kepada mereka, atau sebaliknya, karena 
hal itu merupakan ujian dari Allah. Di samping itu, Allah memberi 
nikmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan tidak memberi siapa 
yang tidak dikehendaki-Nya. Orang yang diberi harus bersyukur, dan 
orang yang tidak diberi perlu bersabar. 

2. Orang yang disayangi Allah adalah orang yang mencari nikmat Allah 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan-Nya, dan kemudian 
tidak lupa membayar kewajibannya, misalnya zakat, dan membantu 
orang lain dengan nikmat yang diterimanya itu. 

3. Orang yang tidak disayangi Allah adalah orang yang memperoleh harta 
secara tidak halal dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak 
dikehendaki-Nya dan tidak mau membantu orang lain. 
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PENYESALAN ORANG KAFIR PADA HARI KIAMAT 
 

 
Terjemah 

(21) Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut 
(berbenturan), (22) dan datanglah Tuhanmu; dan malaikat berbaris-baris, 
(23) dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; pada hari itu sadarlah 
manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. (24) Dia berkata, 
“Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan (kebajikan) untuk 
hidupku ini.” (25) Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab 
seperti azab-Nya (yang adil), (26) dan tidak ada seorang pun yang mengikat 
seperti ikatan-Nya. 
 

Kosakata: Dakkan اكد (al-Fajr/89: 21) 

Kata dakkan berarti guncangan, ma¡dar (kata jadian) dari kata dakka 
yang berarti menghancurkan gunung, dinding, dan semisalnya. Di dalam Al-
Qur'an, kata ini diulang sebanyak tujuh kali dalam beberapa bentuk. Di 
antaranya adalah dakk±' yang berarti hancur luluh, yaitu di dalam firman 
Allah, “Dia (Zulkarnain) berkata, ‘(Dinding) ini adalah rahmat dari 
Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan 
menghancurluluhkannya; dan janji Tuhanku itu benar’.” (al-Kahf/18: 98) 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa orang yang kafir, walaupun 
berkecukupan, mereka tidak menaruh perhatian pada anak yatim dan orang 
miskin. Kerja mereka hanya mengumpulkan harta tanpa peduli pada 
kehalalan dan keharamannya. Pada ayat-ayat berikut diterangkan bahwa 
mereka akan menyesal nanti di akhirat. 

 
Tafsir 

(21-23) Dalam ayat ini, Allah memberitahukan bahwa orang-orang kafir 
itu nanti di akhirat akan menyesal. Allah memberitahukan bahwa dunia ini 
akan hancur karena planet-planet ini akan bertubrukan satu sama lain dengan 
dahsyatnya dan semua makhluk akan mati. Setelah itu Allah menghidupkan 
semua makhluk itu kembali dan menghadapkan mereka di Padang Mahsyar. 
Kemudian Allah dan para malaikat yang membuat formasi-formasi khusus 
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memeriksa setiap amal manusia. Waktu itulah neraka Jahanam dihadapkan 
kepada orang-orang yang durhaka ketika di dunia. Waktu itu mereka yang 
durhaka sadar atas kedurhakaannya. Akan tetapi, sadar pada waktu itu tidak 
ada gunanya, karena “nasi sudah jadi bubur”, dunia tempat beramal sudah 
berakhir, dan yang ada hanyalah tempat melihat hasil amal di dunia. 

(24) Ketika itu orang-orang yang durhaka menyesali diri mereka 
mengapa dulu di dunia tidak melakukan sesuatu yang berguna untuk 
kehidupannya di akhirat.  

(25) Di akhirat, yang ada hanya azab bagi orang yang durhaka. Azab itu 
tiada tara sehingga tidak ada bandingannya. Azab itu dijatuhkan sesuai 
dengan dosa-dosa mereka pada waktu di dunia. 

(26) Pada waktu itu tidak ada yang lebih dipercaya dalam melaksanakan 
tugasnya selain Malaikat Zabaniyah. Malaikat itu akan melaksanakan 
tugasnya persis sebagaimana yang diperintahkan Allah, yaitu bahwa orang-
orang yang durhaka itu akan diazab di dalam neraka Jahanam sesuai dengan 
dosa-dosa mereka. Dengan demikian, terbuktilah bahwa kelimpahan nikmat 
yang mereka terima pada waktu di dunia itu bukanlah tanda bahwa Allah 
cinta kepada mereka. 

  
Kesimpulan 
1. Dunia ini akan hancur, dan setelah itu dihidupkan kembali, lalu mulailah 

kehidupan akhirat. 
2. Di akhirat manusia akan diperiksa segala perbuatannya. Orang yang 

durhaka akan dihadapkan ke neraka Jahanam. Waktu itulah mereka sadar 
lalu menyesali kekeliruan pandangan mereka dulu pada waktu di dunia 
bahwa mereka disayangi oleh Allah. 

3. Sadar sebelum terjadi itulah yang baik; iman sebelum menutup mata 
itulah yang menyelamatkan. 

 
 
 

TEMPAT KEMBALI JIWA YANG TENANG 
 

 
Terjemah 

(27) Wahai jiwa yang tenang! (28) Kembalilah kepada Tuhanmu dengan 
hati yang rida dan diridai-Nya. (29) Maka masuklah ke dalam golongan 
hamba-hamba-Ku, (30) dan masuklah ke dalam surga-Ku. 
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Kosakata: An-Nafsul-Mu¯ma'innah فْسةُ النِئنطْمالْم  (al-Fajr/89: 27) 

Kata an-nafs digunakan di dalam Al-Qur'an dengan berbagai makna 
sesuai kebiasaan orang Arab menggunakan kata ini, yaitu jiwa, roh, diri 
(entitas) orang, darah, sisi, saudara, dan lainnya. Nafs dengan arti jiwa 
(kesadaran untuk menalar) dan roh (nyawa) disebut di antaranya dalam 
firman Allah, “Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan 
(memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya.” (az-
Zumar/39: 42), dan dengan arti diri/orang dalam firman Allah, “Dan jagalah 
dirimu dari (azab) hari (Kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat 
membela orang lain, walau sedikit pun..” (al-Baqarah/2: 48). Dengan arti sisi 
sebagaimana dalam firman Allah, “Jika aku pernah mengatakan maka 
tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan Aku tidak 
mengetahui apa yang ada pada diri Engkau.” (al-M±'idah/5: 116). Adapun 
yang dimaksud dengan kata nafs di sini adalah jiwa atau kesadaran manusia.  

Sedangkan kata al-mu¯ma'innah berarti yang tenang, isim f±‘il dari kata 
i¯ma'anna. Kata ini di sini menggambarkan kondisi hati yang tenang karena 
iman, dan perkataan ini—sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat—
diucapkan oleh malaikat kepada orang yang beriman saat kematiannya. 
Selain kondisi tenteram, Al-Qur'an juga menyebut kondisi nafs lainnya, yaitu 
an-nafsul-lawwāmah (jiwa yang menyesali) sebagaimana dalam firman 
Allah, “Dan Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya 
sendiri).” (al-Qiy±mah/75: 2), juga an-nafsul-ammārah sebagaimana dalam 
firman Allah, “Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), 
karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali 
(nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku.” (Yµsuf/12: 53) 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat sebelum ini, Allah menerangkan tempat orang-orang yang 
durhaka yaitu neraka Jahanam. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menjelaskan 
tempat orang-orang yang beriman dan beramal saleh beserta kehormatan 
yang mereka terima. 
 
Tafsir 

(28-30) Dalam ayat-ayat ini, Allah memanggil jiwa yang tenang dan 
damai ketika diwafatkan, yaitu jiwa yang suci karena iman dan amal saleh 
yang dikerjakannya, sehingga memperoleh apa yang dijanjikan Allah 
kepadanya. Jiwa itu diminta Allah untuk pulang memenuhi panggilan-Nya 
dengan menghadap kepada-Nya kembali dengan perasaan puas dan senang 
karena telah memenuhi perintah-perintah-Nya waktu hidup di dunia. Allah 
juga puas dan senang kepadanya karena sudah menjalankan perintah-
perintah-Nya. Setelah datang kepada-Nya, jiwa itu dipersilakan Allah masuk 
ke dalam kelompok hamba-hamba-Nya, yaitu ke dalam surga-Nya. 
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Kesimpulan 
1. Jiwa yang damai adalah jiwa yang suci dari dosa-dosa karena iman dan 

perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakannya, sehingga memperoleh 
segala yang dijanjikan Allah kepadanya. 

2. Jiwa yang suci cinta kepada Allah dan dicintai oleh-Nya, dan ia akan 
masuk surga bersama hamba-hamba yang dicintai-Nya.  

3. Mencari cinta Allah adalah dengan melakukan perbuatan baik dan 
menjauhi perbuatan jahat. 

 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah al-Fajr berisi pesan bahwa kepuasan hidup di dunia terdapat pada 
perbuatan baik sesama manusia dan menjauhi perbuatan jahat. Kepuasan 
hidup di dunia itu akan berbalas kepuasan hidup pula di akhirat, yaitu 
memperoleh cinta dari Allah dan masuk surga-Nya. 
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SURAH AL-BALAD 
 

PENGANTAR 
 

Surah al-Balad terdiri dari 20 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sebelum Surah Q±f dan sesudah Surah a¯-°±riq. 

Nama al-Balad (negeri) diambil dari perkataan al-balad yang terdapat 
pada ayat pertama surah ini. Yang dimaksud dengan kota di sini ialah kota 
Mekah yang merupakan kota yang diberkahi sekalipun negeri itu padang 
pasir. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Manusia diciptakan Allah untuk berjuang menghadapi kesulitan. Manusia 
jangan teperdaya oleh kekuasaan dan harta benda yang banyak yang telah 
dibelanjakannya. Beberapa peringatan kepada manusia atas beberapa nikmat 
yang telah diberikan Allah kepadanya dan bahwa Allah telah menunjukkan 
jalan-jalan yang akan menyampaikannya kepada kebahagiaan dan yang akan 
membawanya kepada kecelakaan. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-FAJR  
DENGAN SURAH AL-BALAD 

 
1. Surah al-Fajr mengecam orang yang mencari kekayaan menurut cara 

yang tidak dibenarkan dan mengecam pula kekikiran mereka. Dalam 
Surah al-Balad disampaikan bagaimana kekayaan itu seharusnya 
diperlakukan, yaitu untuk menolong mereka yang membutuhkan. 

2. Kedua surah sama-sama mengemukakan bahwa manusia itu terbagi dua 
dalam kaitannya dengan harta kekayaan mereka, ada yang akan masuk 
surga dan ada yang akan masuk neraka. 
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SURAH AL-BALAD 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

HIDUP YANG PENUH PERJUANGAN 
 

 

Terjemah 
(1) Aku bersumpah dengan negeri ini (Mekah), (2) dan engkau 

(Muhammad), bertempat di negeri (Mekah) ini, (3) dan demi (pertalian) 
bapak dan anaknya. (4) Sungguh, Kami telah menciptakan manusia berada 
dalam susah payah. 
 
Kosakata: 

1. Al-Balad لَدالْب (al-Balad/90: 1) 

Kata al-balad berarti negeri, bentuk jamaknya adalah bil±d dan buld±n. 
Yang dimaksud dengan negeri dalam ayat ini adalah Mekah, sebagaimana 
penafsiran yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abb±s. Kota Mekah ini juga pernah 
disebut dua kali dengan kata al-balad, yaitu dalam doa Nabi Ibrahim, yaitu 
dalam Surah al-Baqarah/2: 126 dan Surah Ibr±h³m/14: 35: “Ya Tuhanku, 
jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa.” Di tempat lain, kata ini 
juga digunakan untuk menyebut negeri Saba’, yaitu pada Surah Saba'/34: 15. 

2. Kabad دكَب (al-Balad/90: 4) 

Kata kabad berarti susah payah. Ia terambil dari kalimat kabadtuhu yang 
berarti aku mengenai jantungnya. Susah payah disebut demikian karena 
kondisi payah itu bisa diketahui lewat detak jantungnya. Darinya diambil 
kata kabadus-sam±' yang berarti tengahnya langit, dengan menyerupakannya 
dengan jantung di tengah tubuh. Ayat ini untuk mengingatkan bahwa 
manusia itu diciptakan Allah dalam kondisi yang tidak lepas dari beban 
berat. 
 
Munasabah 
 Pada ayat-ayat terakhir Surah al-Fajr dikisahkan tentang adanya jiwa 
yang damai. Pada ayat-ayat awal Surah al-Balad ini, Allah bersumpah 
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dengan negeri yang sangat damai yaitu Mekah dan manusia yang paling 
damai dan agung jiwanya, yaitu Nabi Muhammad.  
 
Tafsir 

(1) Ayat ini secara harfiah terjemahannya, “Aku tidak bersumpah dengan 
negeri ini.” Kata “tidak” (lā) dalam ayat itu berfungsi menguatkan, karena 
itu maksudnya, “Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini.” Atau ayat 
itu dibaca, “Tidak! Aku bersumpah dengan negeri ini,” yang juga bermakna 
menekankan.  

Allah bersumpah dengan kota Mekah, tempat di mana terdapat Ka‘bah 
yang dituju oleh manusia dari segala penjuru semenjak didirikan oleh Nabi 
Ibrahim sampai sekarang untuk melaksanakan ibadah haji. Di samping itu, 
kota ini juga menjadi pusat perdagangan semenjak lama sekali. Karena 
didatangi setiap tahun dari segenap penjuru itu, maka kota itu dinamai juga 
Ummul-Qur± (Induk Negeri-negeri). Kota itu makmur sekalipun 
sekelilingnya padang pasir.  

(2) Kata ¥ill dalam ayat itu berarti “bertempat”. Maksudnya adalah 
bahwa kota ini adalah juga tempat lahir Nabi Muhammad yang merupakan 
nabi terbesar dan terakhir yang membawa agama Islam. Dengan demikian, 
Allah bersumpah dengan kota Mekah yang agung karena tempat kelahiran 
manusia agung, yaitu Muhammad saw. Ada pula yang menafsirkan ¥ill 
dalam ayat itu “halal”, yaitu halal bagi Nabi berperang dalam kota itu bila 
diperangi, apa yang tidak dihalalkan bagi orang lain. 

(3) Allah bersumpah dengan seorang ayah, yaitu Ibrahim, dan anaknya, 
yaitu Ismail yang nanti menurunkan Nabi Muhammad. Dengan demikian, 
Allah bersumpah dengan nenek moyang Nabi Muhammad setelah 
sebelumnya Allah bersumpah dengan beliau dan kota kelahiran beliau, yang 
menunjukkan pertalian kedua nabi tersebut. Ada pula yang menafsirkan 
“ayah” dengan Adam yang merupakan ayah umat manusia dan anak cucunya 
yang lahir sesudah itu siapa saja. 

(4) Setelah bersumpah, Allah menyampaikan pesan penting yang hendak 
dikemukakan-Nya yang karena itu Ia perlu terlebih dahulu bersumpah. Pesan 
itu adalah bahwa manusia terlahir dalam kesulitan. Maksudnya, manusia 
tidak bisa lagi hidup tanpa susah payah sebagaimana dialami oleh nenek 
moyang mereka, Adam dan Hawa, di surga, karena semuanya tersedia. 
Tetapi mereka harus hidup dengan terlebih dahulu bersusah payah: berusaha, 
mencari rezeki, mengatasi berbagai rintangan, dan sebagainya. Berdasarkan 
perjuangan itulah, Allah menilai manusia tersebut. Semakin besar 
perjuangan yang dilakukan manusia dan semakin besar manfaat yang 
diberikan hasil perjuangannya itu bagi umat manusia, semakin tinggi nilai 
manusia itu dalam pandangan Allah. Begitu pulalah Nabi Muhammad di 
kota ini, beliau perlu berjuang agar kebenaran menjadi nyata dan kebatilan 
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menjadi sirna. Demikian pula seluruh manusia. Oleh karena itu, manusia 
mati seharusnya meninggalkan jasa. 

 
Kesimpulan 
1. Allah ingin menekankan pesan-Nya yang amat penting dengan 

bersumpah terlebih dahulu dengan orang-orang dan tempat yang agung. 
2. Isi sumpah itu adalah bahwa manusia harus berjuang untuk bisa hidup 

dan menghidupkan kebenaran. Berdasarkan perjuangan itulah, Allah 
menilai manusia. 

3. Manusia seharusnya meninggalkan jasa, kecil atau besar. 
 

 
 

MANUSIA BANYAK YANG LUPA DARATAN 
 

 
Terjemah 

(5) Apakah dia (manusia) itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang 
berkuasa atasnya? (6) Dia mengatakan, “Aku telah menghabiskan harta yang 
banyak.” (7) Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang 
melihatnya? (8) Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, 
(9) dan lidah dan sepasang bibir? (10) Dan Kami telah menunjukkan 
kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan) 
 
Kosakata: 

1. Lubadan ادلُب (al-Balad/90: 6) 

Kata lubad berarti yang banyak. Kata ini jamak dari ma¡dar lubdatan 
yang terbentuk dari kata kerja labada. Akar maknanya adalah sesuatu 
menumpuk di atas sesuatu yang lain. Harta yang banyak disebut m±lan 
lubadan karena begitu banyaknya sehingga sebagian menumpuk dan lengket 
pada sebagian yang lain. Makna ini identik dengan maksud kata lubad yang 
ada pada Surah al-Jinn/72: 19, yang menerangkan bahwa para jin 
mendengarkan bacaan Al-Qur'an Rasulullah dan merasa takjub, sehingga 
mereka nyaris jatuh menimpa beliau. 

2. An-Najdain نيدجالن (al-Balad/90: 10) 

Kata najdain berarti dua jalan. Secara etimologis kata ini berarti tempat 
yang keras dan tinggi, atau jalan yang berada di dataran tinggi. Darinya 
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diambil kata rajulun-najidun yang berarti laki-laki yang kuat. Kata najdain 
dalam ayat ini digunakan untuk menunjuk dua jalan kebenaran dan kebatilan 
dalam keyakinan, kejujuran, dan kebohongan dalam ucapan, serta yang baik 
dan yang buruk dalam perbuatan. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menegaskan bahwa manusia itu terlahir 
dengan kesulitan. Oleh karena itu, ia perlu berjuang dalam hidupnya. Pada 
ayat-ayat berikut ini, Allah meminta agar manusia jangan sombong bila telah 
berhasil dalam perjuangan hidupnya, karena keberhasilan itu tidak terlepas 
dari bantuan Allah. 
 
Tafsir 

(5) Dalam ayat ini, Allah bertanya apakah manusia yang selalu berada 
dalam kesulitan, dan untuk bisa hidup harus mampu mengatasi kesulitan itu, 
dapat menyombongkan dirinya setelah berhasil dalam perjuangan itu. 
Menyombongkan diri itu misalnya menyangka dirinya begitu kuasanya 
sehingga berpandangan bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan 
mampu menyaingi dan mengalahkannya, termasuk Allah sendiri. Ia tidak 
boleh berpandangan demikian karena bila ada seorang yang hebat, pasti akan 
ada lagi orang yang lebih hebat darinya. Di atas segala yang hebat itu, Allah 
adalah yang terhebat dari segala yang hebat, sebagaimana difirmankan-Nya: 

 

Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. 
(Yµsuf/12: 76) 

 
(6) Kesombongannya itu misalnya berkenaan pengeluarannya untuk 

membantu orang lain. Pengeluaran itu dalam pandangannya sudah begitu 
besar, sehingga dianggapnya sia-sia. Ia merasa pengeluaran itu sudah sangat 
banyak sehingga tidak akan ada seorang pun yang akan mampu 
menandinginya, karena itu ia menjadi sombong. 

(7) Allah bertanya mengenai orang yang sombong dengan 
pengeluarannya itu, “Apakah ia mengira bahwa tidak seorang pun yang 
melihat perbuatannya itu?” Artinya, bila ia sombong dengan pengeluarannya 
itu, berarti ia mengorbankan kekayaannya hanya untuk mencari nama, maka 
pengorbanan itu tidak akan diterima-Nya. Jangan ia menyangka bahwa Allah 
tidak melihat perbuatannya itu dan tidak mengetahui motif di balik 
perbuatan baiknya itu, yang tidak diketahui oleh manusia. 

(8-10) Allah selanjutnya bertanya mengenai orang itu, “Tidakkah Kami 
beri ia dua mata?” Artinya, untuk dapat mencari kekayaan, ia perlu dua 
mata, lalu siapakah yang memberinya dua mata itu bila bukan Allah? Untuk 
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mencari rezeki ia perlu berbicara, lalu siapakah yang telah memberinya lidah 
dan dua bibir untuk mampu bicara? Dalam membesarkannya, ia telah 
menyusu pada kedua susu ibunya, siapakah yang telah menyediakan air susu 
ibunya itu bila bukan Allah? Dengan demikian, keberhasilannya adalah 
karena bantuan dan kasih sayang Allah. Oleh karena itu, ia tidak perlu 
menyombongkan dirinya karena hartanya. 

Di samping itu, mata, lidah, dan nafsu adalah nikmat Allah kepadanya 
yang tiada taranya. Ia akan bertemu dengan dua jalan yang disediakan Allah, 
yaitu jalan yang benar dan jalan yang salah. Ia perlu menggunakan mata, 
lidah, dan nafsu itu untuk jalan yang diridai oleh Allah.  
 
Kesimpulan 
1. Manusia tidak boleh sombong dan merasa lebih hebat dari orang lain, 

karena pasti ada yang lebih hebat darinya. Yang terhebat itu hanyalah 
Allah.  

2. Manusia tidak boleh ria dalam berkorban, karena penghasilan yang 
didapatkannya untuk bisa berkorban itu diperolehnya melalui 
kemampuan yang diberikan Allah.  

3. Manusia perlu mensyukuri nikmat Allah yang tiada tara kepadanya, yaitu 
mata, lidah, dan nafsu, dengan menggunakannya untuk hal-hal yang 
diridai-Nya. 

 
 
 

BALASAN BAGI MEREKA YANG BERHASIL 
MELAKSANAKAN PEKERJAAN BESAR 

 

 
Terjemah 

(11) Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? (12) Dan 
tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (13) (yaitu) 
melepaskan perbudakan (hamba sahaya), (14) atau memberi makan pada hari 
terjadi kelaparan, (15) (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, (16) 
atau orang miskin yang sangat fakir. (17) Kemudian dia termasuk orang-
orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan 
untuk berkasih sayang. (18) Mereka (orang-orang yang beriman dan saling 
berpesan itu) adalah golongan kanan. 
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Kosakata: 

1. Al-‘Aqabah ةقَبالْع (al-Balad/90: 11) 

Kata ‘aqabah secara harfiah berarti jalan di pegunungan, atau jalan yang 
mendaki lagi sukar. Kata ini diambil dari kata ‘aqibu kulli syai' yang berarti 
bagian akhir dari segala sesuatu. Ada beberapa riwayat mengenai makna 
kata ini. Kata ‘aqabah menurut riwayat Ibnu ‘Umar berarti sebuah gunung di 
neraka Jahanam; menurut riwayat Ka‘b al-Ahbar berarti tujuh puluh anak 
tangga di neraka Jahanam; menurut riwayat Qat±dah berarti jalan di 
pegunungan yang terjal dan sulit. Maksudnya, umat Islam diperintahkan 
untuk melewati akibat-akibat yang sulit itu dengan cara berbuat taat kepada 
Allah. 

2. ª³ Masgabah ٍة ِذيبغسم  (al-Balad/90: 14) 

Kata ©³ berarti yang memiliki. Dan kata masgabah berarti paceklik. Ia 
adalah ma¡dar dari kata sagaba yang berarti lapar. Menurut pendapat lain, 
artinya adalah lapar yang disertai letih. Makna ini senada dengan seluruh 
riwayat. Di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk memberi makan pada 
hari ketika terjadi makanan menjadi sesuatu yang berharga. 
 
Munasabah 
 Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan kesombongan orang yang memiliki 
kekayaan. Pada ayat-ayat berikut ini dikemukakan pekerjaan-pekerjaan besar 
yang perlu diselesaikan oleh kaum Muslimin, tanpa maksud mencari nama. 
  
Tafsir 

(11) Dalam ayat ini, Allah bertanya, “Apakah tidak sebaiknya ia 
merapikan jalan mendaki yang terjal?” Artinya, manusia seharusnya bekerja 
keras dan berjuang semaksimal mungkin mengatasi segala rintangan supaya 
berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar dan meninggalkan jasa-
jasa besar. 

(12) Allah bertanya kepada manusia untuk memotivasi mereka, “Apakah 
jalan mendaki yang terjal itu?” Artinya, pekerjaan-pekerjaan besar itu 
memang sulit dikerjakan tetapi harus diatasi. 

(13) Allah menegaskan bahwa pekerjaan besar yang sulit dilaksanakan itu 
adalah memerdekakan budak. Hal itu karena perbudakan pada waktu itu 
sudah sangat dalam merasuk ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, 
baik di dunia Arab maupun di luarnya. Segala aktivitas manusia, seperti 
perdagangan, pertanian, kemiliteran, bahkan kehidupan sehari-hari, dan 
sebagainya, tidak akan bisa berjalan dengan baik pada waktu itu tanpa 
adanya budak yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Namun Allah 
meminta umat Islam agar menghapus perbudakan. Pelaksanaannya memang 
tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur. Seorang tuan seharusnya dapat 
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memerdekakan budaknya, inilah yang dirasakan mereka sangat berat. 
Pemerdekaan budak juga dilakukan melalui cara-cara lain, misalnya dengan 
sanksi pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya adalah memerdekakan 
budak. Juga dengan cara memberi kesempatan kepada budak itu untuk 
menebus dirinya. 

(14) Pekerjaan besar dan berat lainnya yang sulit dikerjakan adalah 
memberi makan orang pada musim kelaparan, ekonomi morat-marit, dan 
sebagainya. Hal itu karena yang memberi juga membutuhkannya. Namun 
demikian, Allah menguji umat Islam, apakah mereka mau dan mampu 
mengerjakannya. 

(15-16) Memberi makan orang yang lapar pada masa kelaparan pertama 
sekali ditujukan pada anak-anak yatim yang ada hubungan keluarga dengan 
pemberi. Siapa lagi yang akan mau memperhatikan mereka bila bukan 
keluarga sendiri karena orang tuanya sudah tiada? Perhatian pada keluarga 
memang harus didahulukan sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut: 

 و أمحد رواه (.ةٌلَِص و ةٌقَدص ،اِنتناثْ ِمِحالر ىِذ ىلَعو ،ةٌقَدص ِنيِكسِمالْ ىلَع ةُقَدلصاَ
  )ئىوالنسا الترمذي

Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah (satu amal), sedekah kepada 
orang yang punya hubungan keluarga ada dua amal, sedekah dan 
silaturrahim. (Riwayat A¥mad, at-Tirmi©³, dan an-Nas±'³) 

 
Selanjutnya yang perlu mendapat perhatian utama adalah orang-orang 

miskin yang terhempas ke tanah, yaitu orang-orang yang begitu miskinnya 
sehingga tidak punya tempat untuk berteduh. Mereka misalnya tunawisma, 
gelandangan, anak jalanan, dan sebagainya. 

(17) Pekerjaan berat lainnya adalah beriman dan saling menasihati untuk 
sabar dan menyayangi antara sesama Muslim. Sabar adalah kemampuan 
menahan diri, tabah menghadapi kesulitan, dan usaha keras mengatasi 
kesulitan tersebut. Kaum Muslimin harus mampu membuktikan imannya 
dengan melaksanakan sikap sabar itu, dan mendorong kaum Muslimin 
lainnya untuk melaksanakannya. 

Juga yang berat melaksanakannya adalah menyayangi orang lain seperti 
menyayangi diri sendiri atau keluarga sendiri. Akan tetapi, umat Islam harus 
mampu membuktikan imannya dengan melaksanakan sikap saling 
menyayangi itu, sebagaimana juga diperintahkan Rasulullah: 

 رواه( . اِءمالس ىِف نم مكُمحري ِضرالَاْ ىِف نم اومحراِ ،نٰمحالر مهمحري نَوماِحلراَ
  )عمرو بن اهللا عبد عن محدأ و داود وأبو الترمذي
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Orang yang penyayang disayang oleh Yang Maha Penyayang. Sayangilah 
orang yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. 
(Riwayat at-Tirmi©³, Abµ D±wud, dan A¥mad dari Abdullah bin ‘Amr). 

 
(18) Kaum Muslimin yang berhasil melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 

sulit di atas digolongkan sebagai “golongan kanan”. Balasan bagi “golongan 
kanan” tersebut adalah surga yang penuh nikmat, sebagaimana dinyatakan 
dalam Surah al-W±qi‘ah/56: 27-40. 
 
Kesimpulan 
1. Kaum Muslimin harus mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar 

dan berat.  
2. Pekerjaan-pekerjaan besar dan berat yang urgen bagi kemanusiaan itu 

misalnya memerdekakan budak, memberi makan orang lapar pada saat 
kelaparan, dan nasihat-menasihati untuk bersabar dan saling 
menyayangi.  

3. Mereka yang mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan besar itu 
digolongkan “golongan kanan”, yang imbalannya adalah surga yang 
penuh nikmat 

 
 
 

ORANG KAFIR SEBAGAI GOLONGAN KIRI 
 

 
Terjemahan 

(19) Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah 
golongan kiri. (20) Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. 
 

Kosakata: A¡¥±bul-Masy'amah ابحِة أَصئَمشالْم  (al-Balad/90: 19) 

Kata a¡hābul masy'amah merupakan ungkapan terdiri dari dua kata, yaitu 
a¡hāb dan al-masy'amah. Yang pertama, yaitu a¡hāb, yang merupakan 
bentuk plural (jama‘) dari kata ¡āhib. Kata ¡hāhib berarti yang memiliki, 
yang berhak, dan yang mendiami. Sedang yang kedua, yaitu kata al-
masy'amah. Kata al-masy'amah terdari kata syu'm yang dalam kamus-kamus 
bahasa diartikan sebagai antonim dari yumn yang berarti keberkatan, yang 
darinya terbentuk kata maimanah. Dengan demikian a¡hābul masy'amah 
adalah orang-orang yang akan merugi dan bernasib malang. 
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Munasabah 
 Dalam ayat-ayat yang lalu diterangkan tentang orang atau golongan 
kanan. Mereka adalah orang-orang yang berhasil melaksanakan pekerjaan-
pekerjaan berat yang besar artinya bagi kemanusiaan, dan balasan bagi 
mereka adalah surga. Dalam ayat-ayat berikut ini dijelaskan tentang 
golongan kiri dan apa yang akan mereka peroleh nanti di akhirat.  
 
Tafsir 

(19-20) Mereka yang ingkar tidak mau melaksanakan pekerjaan-
pekerjaan besar dan sulit itu. Mereka disebut a¡¥±bul-masy'amah, yaitu 
golongan kiri. Tempat mereka adalah neraka yang tertutup rapat, sehingga 
neraka begitu luar biasa panasnya. Mereka itu tentu akan sangat menderita di 
dalamnya. Dengan demikian, ia menemukan kesulitan hidup yang tiada 
taranya di akhirat, tidak sebanding dengan kesulitan mengerjakan perbuat-
perbuatan baik waktu di dunia. 
 
Kesimpulan 
1. Mereka yang tidak mau bersusah payah dengan mengerjakan perbuatan-

perbuatan baik yang sangat urgen bagi kemanusiaan akan dijebloskan 
Allah ke dalam neraka. 

2. Orang-orang yang tidak mau bersusah payah mengerjakan perbuatan-
perbuatan baik akan merugi dan bernasib malang di akhirat. 

 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah al-Balad berisi pelajaran bahwa manusia harus bersusah payah dan 
berjuang mengatasi kesulitan supaya dapat mempersembahkan sesuatu yang 
baik bagi masyarakat. Keberhasilan mempersembahkan kebaikan itu akan 
membuahkan kebahagiaan. Ketidaksediaan mengerjakan sesuatu yang 
bermanfaat bagi masyarakat akan membuahkan kesengsaraan. 
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SURAH ASY-SYAMS 
 

PENGANTAR 
 

Surah asy-Syams terdiri dari 15 ayat, termasuk kelompok surah 
Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah al-Qadar dan sebelum Surah al-Burµj. 

Nama asy-Syams diambil dari kata itu yang disebutkan pada ayat 
pertama. 

 
Pokok-pokok Isinya: 
1. Sumpah Allah dengan matahari dan bulan, siang dan malam, langit dan 

bumi untuk menekankan bahwa manusia memiliki dua sisi yang bertolak 
belakang dalam dirinya. Oleh karena itu, ia harus mengembangkan sisi 
yang positif dari dirinya. 

2. Contoh seorang yang mengikuti segi negatif dalam dirinya adalah 
seorang yang diinformasikan bernama Qudar bin Salif dari kaum Samud. 
Ia menjadi seorang paling jahat dari kaumnya. Ia membunuh unta betina 
yang merupakan mukjizat Nabi Saleh, sehingga akibatnya ia dan 
kaumnya ditimpa azab dari Allah. 

 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-BALAD  
DENGAN SURAH ASY-SYAMS 

 
1. Kedua surah menerangkan adanya dua golongan manusia, yaitu yang 

kanan dan yang kiri, yang berbuat baik dan yang tidak berbuat baik, yang 
berjasa dan yang tidak berbuat apa-apa, dan yang masuk surga dan yang 
masuk neraka. 

2. Kedua surah juga menyampaikan pesan bahwa manusia perlu berusaha 
dan berjuang untuk memperoleh kebahagiaan dengan menyelesaikan 
pekerjaan-pekerjaan besar dan sulit. 
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SURAH ASY-SYAMS 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

MANUSIA DIBERI ALLAH  
POTENSI JAHAT DAN BAIK 

 

 
Terjemah 

(1) Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, (2) demi bulan apabila 
mengiringinya, (3) demi siang apabila menampakkannya, (4) demi malam 
apabila menutupinya (gelap gulita), (5) demi langit serta pembinaannya (yang 
menakjubkan), (6) demi bumi serta penghamparannya, (7) demi jiwa serta 
penyempurnaan (ciptaan)nya, (8) maka Dia mengilhamkan kepadanya 
(jalan) kejahatan dan ketakwaannya, (9) sungguh beruntung orang yang 
menyucikannya (jiwa itu), (10) dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. 
 
Kosakata:  

1. Fujµrah± اهروفُج (asy-Syams/91: 8) 

Kata fujµrah± terdiri dari kata fujµr dan h± («am³r (kata kepunyaan) orang 
ketiga tunggal). Adapun kata fujµr adalah isim ma¡dar yang berasal dari kata 
fajara-yafjuru-fajr-fujµr yang berarti membelah atau merobek. Al-Fajr 
berarti cahaya yang berwarna kemerah-merahan yang muncul pada pagi hari 
seakan-akan cahaya itu membelah malam ( al-Fajr/89: 1, al-Isr±'/17: 78). 
Dari kata di atas, kemudian lahir makna mengeluarkan, memancar, dan 
mengalir seperti dalam Surah al-Qamar/54: 12, al-Kahf/18: 33, al-Baqarah/2: 
60. Infajaral-m±' berarti air memancar. Kata al-fujµr juga mempunyai arti 
berpaling dari kebaikan atau melakukan kemaksiatan seakan-akan seorang 
f±jir telah merobek tirai agama. Makna terakhir ini yang dimaksudkan dalam 
ayat di atas. F±jir juga berarti orang yang suka melakukan kebohongan. 
Orang fasik disebut juga dengan f±jir. Bentuk jamaknya adalah fujj±r. Dari 
sini lahir makna berzina, fajaratil-mar′ah (perempuan itu telah berzina). Kata 
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ini dengan berbagai bentuk derivasinya terulang sebanyak 24 kali: 10 kali 
mengandung makna mengalir atau memancar, 8 kali bermakna kemaksiatan 
yang menyebabkan kepada kekafiran, dan sisanya 6 kali menunjuk pada 
pengertian asalnya yaitu waktu fajar.  

Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah telah mengilhamkan kepada 
jiwa manusia jalan kedurhakaan dan ketakwaan. Arti dari mengilhami yaitu 
Allah memberikan potensi dan kemampuan kepada jiwa manusia untuk 
menelusuri jalan kedurhakaan dan ketakwaan. Dengan potensi itu, manusia 
mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dia mampu 
mengarahkan dirinya menuju kebaikan atau keburukan dalam kadar yang 
sama. Kedatangan rasul dan petunjuk lain hanya berfungsi membangkitkan 
potensi itu, mendorong dan mengarahkannya. Potensi itu telah tercipta 
sebelumnya, ia telah melekat menjadi tabiat dan masuk ke dalam melalui 
pengilhaman Ilahi. Tentunya peringkat dan kekuatan kedua potensi ini 
berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. 

2. Taqw±h± قْوهاات  (asy-Syams/91: 8) 

Taqw±h± terdiri dari kata taqw± dan «am³r (kata kepunyaan orang ketiga 
tunggal) h±. Kata taqw± adalah isim ma¡dar yang berasal dari kata waq±-
waqyan-wiq±yah yang secara bahasa berarti memelihara dan menjaga dari 
sesuatu yang dibenci. Huruf ta' adalah badal (pengganti) dari huruf wau dan 
wau badal dari huruf ya'. Taqw± (takwa) dalam syariat Islam berarti 
melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. 
Maksud dari takwa adalah menghindarkan atau memelihara manusia dari 
siksa api neraka. Segala bentuk kebaikan dan amal yang ditujukan untuk 
mendekatkan diri pada Sang Pencipta adalah bagian dari takwa. Rajulun 
taqiyy adalah orang yang karena ketakwaannya dijaga oleh Allah dari 
sesuatu yang tidak diinginkan. Bentuk jamaknya adalah atqiy±'.  

Ayat ini hampir sama dengan pengertian di atas, bahwa selain potensi 
keburukan, Allah juga telah mengilhami manusia dengan potensi ketakwaan. 
Potensi inilah yang mengarahkan manusia menuju jalan kebaikan yang 
diridai Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang bisa menyucikan jiwanya 
dengan senantiasa berbuat ketakwaan, maka sungguh dia telah beruntung.  
 
Munasabah 
 Dalam dua ayat terakhir Surah al-Balad yang lalu, Allah menjelaskan 
adanya “golongan kiri” yang tidak mau berbuat baik, tempatnya adalah 
neraka. Sebelumnya Allah menginformasikan adanya “golongan kanan” 
yang berbuat baik, tempatnya adalah surga. Dalam ayat-ayat berikut, Allah 
bersumpah dengan makhluk-makhluk-Nya yang bertolak belakang, untuk 
menekankan bahwa dalam diri manusia juga diciptakan dua potensi yang 
bertolak belakang. 
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Tafsir 
(1-2) Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya pada waktu duha 

yang sangat terang dan kontras dengan sesaat sebelumnya di mana 
kegelapan menutup alam ini. Kemudian Allah bersumpah dengan bulan yang 
bertolak belakang dengan matahari, sebab ia bukan sumber cahaya tetapi 
hanya menerima cahaya dari matahari. 

Menurut kajian ilmiah, cahaya di pagi hari adalah yang paling lengkap 
kekayaan panjang gelombangnya. Oleh karena itu, cahaya matahari pagi 
paling baik khasiatnya bagi manusia. Matahari adalah sumber energi utama 
bagi manusia, sedang cahayanya terdiri dari cahaya tampak, inframerah, dan 
ultraviolet. Cahaya tampak memiliki tujuh spektrum yang berbeda dan 
masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda bagi tubuh manusia. 
Adapun inframerah bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit pada otot-otot, 
dan ultraviolet berfungsi sebagai fitokatalis yang mempercepat perubahan 
pro-vitamin D yang ada pada kulit manusia menjadi vitamin D.  

 (3-4) Selanjutnya Allah bersumpah dengan siang dan malam. Siang 
menampakkan matahari, sedangkan malam menyembunyikan matahari. 
Dengan ini, Allah memberikan isyarat tentang sistem perputaran bulan dan 
bumi terhadap matahari sebagai penanda waktu bagi manusia. Perputaran 
bumi terhadap matahari menimbulkan sistem penanda waktu syamsiah 
sedang perputaran bulan terhadap bumi menimbulkan penanda waktu 
qomariyah. Pergerakan ketiga benda langit ini yang begitu terstruktur 
tersebut menunjukkan betapa kuasa Allah. 

(5-6) Selanjutnya lagi, Allah bersumpah dengan langit dan bumi. Langit, 
yaitu kosmos beserta segala isinya, menyangga langit itu sehingga tetap 
berfungsi sebagai atap bumi. Dan bumi itu terhampar sehingga menyediakan 
potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan manusia untuk hidup di atasnya. 

(7-8) Terakhir, Allah bersumpah dengan diri manusia yang telah Ia 
ciptakan dengan kondisi fisik dan psikis yang sempurna. Setelah 
menciptakannya secara sempurna, Allah memasukkan ke dalam diri manusia 
potensi jahat dan baik.  

(9-10) Dalam ayat-ayat ini, Allah menegaskan pesan yang begitu 
pentingnya sehingga untuk itu Ia perlu bersumpah. Pesan itu adalah bahwa 
orang yang membersihkan dirinya, yaitu mengendalikan dirinya sehingga 
hanya mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, akan beruntung, yaitu bahagia 
di dunia dan terutama di akhirat. Sedangkan orang yang mengotori dirinya, 
yaitu mengikuti hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan 
dosa, akan celaka, yaitu tidak bahagia di dunia dan di akhirat masuk neraka. 
 
Kesimpulan 
1. Allah menciptakan makhluk-Nya berpasangan dengan sifat-sifat yang 

bertolak belakang. Begitu juga pribadi manusia, ia memiliki potensi jahat 
dan potensi baik. 
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2. Mereka yang mengembangkan potensi baiknya akan bahagia di dunia dan 
terutama di akhirat, dan mereka yang mengikuti potensi jahatnya akan 
celaka, yaitu tidak bahagia di dunia dan di akhirat masuk neraka. 

 
 
 

CONTOH MANUSIA CELAKA ADALAH KAUM SAMUD 
 

 

Terjemah 
(11) (Kaum) Samud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka 

melampaui batas (zalim), (12) ketika bangkit orang yang paling celaka di 
antara mereka, (13) lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka, 
“(Biarkanlah) unta betina dari Allah ini dengan minumannya.” (14) Namun 
mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan 
membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan-Nya (dengan tanah), 
(15) dan Dia tidak takut terhadap akibatnya. 
 

Kosakata: Fadamdama مدمفَد (asy-Syams/91: 14) 

Makna damdama adalah menghancurkan secara menyeluruh dan 
membuat panik. Ad-damdamah berarti cerita suara kucing. Damama juga 
diartikan dengan mencelupkan sesuatu sehingga menjadi rata. Damamtu£-
£aub berarti aku mencelupkan baju dengan zat pewarna sehingga warnanya 
menjadi rata. Sementara ulama berpendapat bahwa damdama berarti 
mengguncang bangunan sehingga menjadi rata dengan tanah. Ada juga yang 
memahaminya dalam arti meratakan dengan tanah. Selain itu, ad-damdamah 
juga mengandung makna kemarahan dan kebencian. Yang jelas, makna 
damdama menggambarkan tentang siksa dari Allah yang marah melihat 
kemaksiatan yang dilakukan makhluk-Nya. Siksa ini bersifat menyeluruh 
dan merata, serta menimpa semua yang terlibat. Kata damdama hanya 
terulang sekali dalam Al-Qur'an yaitu dalam ayat ini.  

Ayat ini menjelaskan tentang siksa Allah kepada kaum Nabi Saleh yaitu 
kaum Samud. Mereka mendustakan dan bahkan menantang kebenaran 
risalah yang dibawanya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh 
berupa unta betina. Nabi Saleh memperingatkan kaumnya agar tidak 
mengganggu unta betina itu atau menghalanginya untuk minum pada hari 
yang telah dikhususkan. Akan tetapi, kaum Samud malah menyembelihnya. 
Karena kedurhakaan yang mereka lakukan, kemudian Allah menurunkan 
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azab berupa suara yang menggelegar yang menjungkirbalikkan tanah tempat 
mereka berpijak. Azab ini bersifat menyeluruh untuk seluruh kaum Samud 
walaupun yang melakukan penyembelihan hanya sebagian saja. Tetapi 
karena sikap diam sebagian yang lain dan membiarkan sebagian yang lain 
berbuat durhaka, maka Allah menyamaratakan siksaan tersebut. 
 
Munasabah 
 Dalam ayat-ayat yang lalu dinyatakan bahwa orang yang mengembang-
kan potensi baiknya akan bahagia, dan orang yang mengikuti potensi 
jahatnya akan celaka. Dalam ayat-ayat berikut diberikan contoh orang-orang 
yang mengikuti potensi jahatnya itu yaitu kaum Samud. 
 
Tafsir 

(11) Kaum Samud adalah umat Nabi Saleh. Mereka telah mendustakan 
dan mengingkari kenabian dan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Saleh dari 
Allah. Nabi Saleh diberi mukjizat oleh Allah sebagai ujian bagi kaumnya, 
yaitu seekor unta betina yang dijelmakan dari sebuah batu besar, untuk 
menandingi keahlian kaum itu yang sangat piawai dalam seni patung dari 
batu. Bila mereka piawai dalam seni patung sehingga patung itu terlihat 
bagaikan hidup, maka mukjizat Nabi Saleh adalah menjelmakan seekor unta 
betina yang benar-benar hidup dari sebuah batu. Akan tetapi, mereka tidak 
mengakuinya, dan berusaha membunuh unta itu. 

(12) Awal kecelakaan bagi kaum Samud adalah ketika tampil seorang 
yang paling jahat dari mereka, yaitu Qudar bin Salif. Ia adalah seorang yang 
sangat berani, perkasa, dan bengis. Ia datang memprovokasi kaumnya untuk 
membunuh unta betina mukjizat Nabi Saleh. 

(13) Nabi Saleh memperingatkan kaumnya agar tidak mengganggu unta 
itu. Ia memperingatkan bahwa unta itu adalah mukjizat dari Allah, dan 
haknya untuk memperoleh minum berselang hari dengan mereka, harus 
dihormati. Ia memperingatkan pula bahwa bila mereka mengganggunya, 
mereka akan mendapat bahaya. 

(14) Akan tetapi, kaumnya memandang Nabi Saleh bohong, begitu juga 
unta itu sebagai mukjizat, dan menganggap sepi peringatan Nabi Saleh 
tersebut. Unta itu mereka tangkap beramai-ramai, lalu Qudar bin Salif 
membunuhnya dengan cara memotong-motongnya. Akhirnya Allah 
meratakan negeri mereka dengan tanah, dengan mengirim petir yang 
menggelegar yang diiringi gempa yang dahsyat, sebagai balasan 
pembangkangan dan dosa-dosa mereka. 

(15) Allah tidak peduli bencana yang Ia timpakan kepada mereka dengan 
korban yang begitu besar. Hal itu karena pembangkangan mereka yang 
sudah sangat keterlaluan, yaitu membunuh unta betina (mukjizat) yang 
diturunkan-Nya kepada nabi-Nya. 
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Kesimpulan 
1. Kaum Samud memandang kerasulan Nabi Saleh dan mukjizat yang 

diberikan Allah kepadanya bohong. 
2. Kaum Samud membunuh unta betina yang dijadikan Allah sebagai 

mukjizat Nabi Saleh. Karena pembangkangan itu, Allah menghancurkan 
mereka. 

3. Menentang ketentuan-ketentuan yang digariskan Allah akan membawa 
kepada kesengsaraan. 

 
 
 

P E N U T U P 
 
 Surah ini menekankan pentingnya manusia berjuang memupuk potensi 
positif dalam dirinya dengan selalu berbuat baik. Bila muncul hasrat yang 
negatif, maka manusia harus berusaha mengendalikan dirinya agar tidak 
terjerumus ke dalam perbuatan negatif itu. Contoh masyarakat yang tidak 
bisa mengendalikan diri adalah kaum Samud, umat Nabi Saleh. Mereka 
membunuh unta betina yang merupakan mukjizat yang diberikan Allah 
kepada nabi yang diutus-Nya kepada mereka. Hal itu menjadi pelajaran bagi 
umat Nabi Muhammad, yaitu agar mereka tidak membunuh pula ajaran-
ajaran Al-Qur'an yang diberikan kepada mereka. 
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SURAH AL-LAIL 
 

PENGANTAR 
 

Surah al-Lail terdiri dari 21 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah surah al-A‘l± sebelum Surah al-Fajr. 

Surah ini dinamai al-Lail (malam), diambil dari kata al-lail yang terdapat 
pada ayat pertama surah ini. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Surah ini juga dimulai dengan sumpah-sumpah Allah dengan makhluk-
makhluk-Nya yang bertolak belakang sifat-sifatnya, yaitu malam dan siang 
serta laki-laki dan perempuan. Isi sumpah (muqsam ‘alaih) Allah juga 
berkenaan dengan sifat manusia berkenaan kekayaan yang bermacam-
macam, yaitu ada yang mau menggunakannya untuk membantu orang lain 
dan ada yang tidak mau. Menggunakannya untuk membantu orang lain akan 
membawa mereka masuk ke dalam surga. Sedangkan kikir akan membawa 
ke dalam neraka. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH ASY-SYAMS  
DENGAN SURAH AL-LAIL 

 
Surah asy-Syams menginformasikan adanya dua golongan manusia, yaitu 

yang menyucikan dirinya dengan berbuat baik dan bebas dari dosa, dan 
orang mengotori dirinya dengan melakukan dosa-dosa. Dalam Surah al-Lail 
juga diterangkan dua golongan manusia. Bila dalam Surah asy-Syams 
penggolongan itu berdasarkan usaha manusia membersihkan dirinya dengan 
melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan 
dosa, dalam Surah al-Lail ini penggolongan itu berdasarkan aktualisasi yang 
konkrit perbuatan baik itu, yaitu kesediaan mengorbankan harta atau ketidak 
sediaannya. Hal itu mengandung arti bahwa salah satu cara membersihkan 
diri itu adalah dengan mengorbankan harta tersebut. 
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SURAH AL-LAIL 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

TINGKAH LAKU MANUSIA BERMACAM-MACAM 
 

 

Terjemah 
(1) Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), (2) demi siang apabila 

terang benderang, (3) demi penciptaan laki-laki dan perempuan, (4) 
sungguh, usahamu memang beraneka macam. 
 

Kosakata: Lasyatt± ىتلَش (al-Lail/92: 4) 

Lasyatt± terdiri atas dua kalimat, l±m tauk³d yang diartikan dengan 
“sungguh” dan syatt±. Syatt± adalah bentuk jamak dari kata syat³t yang 
terambil dari kata syatata-asy-syatt yang berarti keterpencaran dan 
keterpisahan yang sangat jauh dan tidak teratur. Kata ini mengandung makna 
perbedaan dan keanekaragaman. Dalam Surah az-Zalzalah/99: 6, Allah 
menggambarkan keadaan manusia pada hari Kiamat terpencar dan keluar 
dengan bermacam-macam keadaan. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah 
perbedaan yang menonjol dalam berbagai hal, sifat, dan kondisi. Kata syatt± 
terulang sebanyak 5 kali: syatt± 3 kali dan asyt±ta 2 kali.  

Pada ayat ini, Allah menjelaskan tentang perbedaan laki-laki dan 
perempuan. Hal ini untuk membuktikan kesempurnaan kekuasaan dan 
kehendak-Nya. Dalam ayat ini, Allah bersumpah, “Demi malam apabila 
menutupi sedikit demi sedikit alam sekeliling dengan kegelapannya dan 
demi siang apabila terang benderang karena pancaran sinar matahari 
sehingga menampakkan dengan jelas apa yang tersembunyi, dan demi 
penciptaan laki-laki dan perempuan, jantan dan betina serta setiap makhluk 
yang berpasangan dan dengannya berkembang biak, sesungguhnya usaha 
kamu sebagaimana perbedaan malam dan siang, laki-laki dan perempuan 
yang memang berbeda-beda. Ada yang bermanfaat dan ada juga yang 
merusak. Ada yang berdampak kebahagiaan dan ada juga kesengsaraan. Ada 
yang mengantar ke surga dan ada juga yang ke neraka”. 
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Munasabah 
 Dalam surah yang lalu diinformasikan bahwa manusia diberi Allah 
potensi baik dan potensi jahat, lalu ada manusia yang mengembangkan 
potensi baiknya maka ia berbuat baik, dan ada pula manusia yang 
mengembangkan potensi jahatnya maka ia berbuat jahat. Dalam ayat-ayat 
berikut setelah bersumpah, Allah menegaskan bahwa aktualisasi sifat-sifat 
manusia tersebut memang berbeda-beda bahkan bertolak belakang. 
 
Tafsir 

(1-2) Allah bersumpah dengan malam apabila menutupi, yaitu ketika 
malam sudah merata menutupi alam ini. Ini adalah waktu isya yaitu ketika 
cahaya merah sudah hilang di ufuk barat. Waktu itu manusia pada umumnya 
sudah mengakhiri aktivitasnya, dan ingin istirahat dan pergi tidur. Kemudian 
Allah bersumpah dengan aktivitas alam sebaliknya, yaitu siang ketika terang 
benderang. Waktu itu adalah waktu duha ketika cahaya matahari sudah 
merata menyinari alam ini, yang kontras dengan malam yang baru saja 
berakhir, dan manusia mulai bekerja. 

(3) Selanjutnya, Allah bersumpah dengan laki-laki dan perempuan yang 
telah diciptakan-Nya. Ini adalah juga dua makhluk yang berlawanan jenis 
dan kodratnya.  

(4) Setelah bersumpah dengan dua-dua makhluk-Nya yang berlawanan 
jenis dan sifatnya, Allah menegaskan bahwa perbuatan atau tingkah laku 
manusia itu memang bermacam-macam. Perbedaan itu terjadi karena 
perbedaan kemauannya, apakah mengikuti potensi positifnya ataukah 
mengikuti potensi negatifnya. 
 
Kesimpulan 

Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk-Nya yang bertentangan 
sifatnya untuk menekankan bahwa tingkah laku manusia bertentangan pula 
satu sama lainnya. 
 
 
 

DUA TINGKAH LAKU MANUSIA YANG BERTENTANGAN 
BERKENAAN DENGAN KEKAYAAN 

 

 
Terjemah 

(5) Maka barang siapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 
bertakwa, (6) dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga),        (7) 
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maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan), 
(8) dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu 
pertolongan Allah), (9) serta mendustakan (pahala) yang terbaik, (10) maka 
akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan), (11) 
dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. 
 
Kosakata: 

1. Bakhila َِخلب (al-Lail/92: 8) 

Kata bakhila berasal dari kata bakhila-yabkhalu-bukhlan wa bakhalan 
yang berarti menahan sesuatu yang tidak berhak ditahan, antonim dari kata 
al-karam yang berarti pemurah. Al-Bakh³l adalah sebutan untuk orang yang 
sangat kikir. Bentuk jamaknya adalah bukhal±'. Ada dua macam bukhl yaitu 
bakhil untuk dirinya sendiri dan bakhil untuk orang lain (an-Nis±'/4: 37). 
Kata ini dengan berbagai bentuk turunannya terulang sebanyak 12 kali 
dalam Al-Qur'an. Kesemuanya menunjukkan pada makna kikir. Ayat-ayat 
ini menjelaskan tentang orang-orang yang kikir, enggan memberi, dan 
merasa dirinya cukup, tidak membutuhkan sesuatu sehingga mengabaikan 
orang lain atau mengabaikan tuntunan Allah dan rasul-Nya serta 
mendustakan kalimat-Nya. Allah akan memudahkan baginya kesukaran, 
yaitu menyiapkan baginya aneka jalan untuk menuju kepada hal-hal yang 
mengantarkannya kepada kesulitan dan kecelakaan yang abadi. 

2. Istagn± ىنغتِاس (al-Lail/92: 8) 

Kalimat istagn± merupakan bentuk fi‘il m±«³ dari kata ganiyy yang 
berarti merasa berkecukupan. Kata ini berasal dari akar kata yang terdiri dari 
huruf gain, nµn, dan y±'. Ada beberapa macam pengertian dari kata ini yaitu 
pertama, tidak membutuhkan sesuatu sama sekali atau tidak menggantung-
kan kebutuhannya kepada yang lain. Sifat ini hanyalah untuk Allah. Dari sini 
lahir kata g±niyah sebutan untuk wanita yang tidak kawin dan merasa 
berkecukupan hidup di rumah orang tuanya atau merasa cukup hidup 
sendirian tanpa bersuami. Kedua, sedikit sekali kebutuhannya atau merasa 
cukup. Ketiga, yang terpenuhi segala kebutuhannya. 

Di dalam Al-Qur'an, kata istagn± terulang sebanyak 4 kali. Kesemuanya 
menunjuk pada makna merasa cukup, satu kali dinisbahkan kepada Allah     
(at-Tag±bun/64: 6) bahwa Allah tidak memerlukan mereka dan 3 kali 
dinisbahkan kepada manusia dalam arti negatif yaitu mereka merasa serba 
cukup, tidak membutuhkan pertolongan Allah. Dalam Al-Qur'an dan hadis, 
kalimat ini tidak selalu diartikan dengan banyaknya harta kekayaan. Dalam 
hadis yang cukup populer, Nabi saw mengatakan bahwa gin± (kekayaan) 
tidak dinilai dengan banyaknya harta benda tetapi kekayaan yang sebenarnya 
adalah kekayaan hati. 
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 Kebalikan dari ayat-ayat sebelumnya yang berkenaan dengan akibat baik 
yang akan diterima bagi siapa yang memberi dan bertakwa, maka ayat ini 
menjelaskan bahwa bagi orang-orang bakhil lagi kikir dan merasa dirinya 
serba cukup sehingga tidak membutuhkan Allah dan orang lain, telah 
disiapkan kesulitan dan kesengsaraan yang abadi. 
 
Munasabah 
 Dalam ayat yang lalu, Allah menegaskan bahwa perbuatan dan tingkah 
laku manusia itu berbeda-beda. Dalam ayat-ayat berikut dijelaskan 
perbedaan tingkah laku itu berkenaan dengan harta. 
 
Tafsir 

(5-7) Dalam ayat ini, Allah menerangkan adanya tiga tingkah laku manusia. 
Pertama, suka memberi, yaitu menolong antara sesama manusia. Ia tidak 
hanya mengeluarkan zakat kekayaannya, yang merupakan kewajiban, tetapi 
juga berinfak, bersedekah, dan sebagainya yang bukan wajib. Kedua, ber-
takwa, yaitu takut mengabaikan perintah-Nya atau melanggar larangan-Nya.  
 Ketiga, membenarkan kebaikan Allah, yaitu mengakui nikmat-nikmat 
yang telah diberikan kepadanya lalu mensyukurinya. Nikmat terbesar Allah 
yang ia akui adalah surga. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan beramal di 
dunia untuk memperolehnya, di antaranya membantu antara sesama manusia. 
 Kepada mereka yang melakukan tiga aspek perbuatan baik di atas, Allah 
akan memberikan kemudahan bagi mereka, yaitu kemudahan untuk 
memperoleh keberuntungan di dunia maupun di akhirat. 

(8-11) Sebaliknya, ada manusia yang bertingkah laku sebaliknya. Ia 
bakhil, pelit, tidak mau menolong antar sesama, apalagi mengeluarkan 
kewajibannya yaitu zakat. Di samping itu, ia sudah merasa cukup segala-
galanya. Oleh karena itu, ia merasa tidak memerlukan orang lain bahkan 
Allah. Akibatnya, ia sombong dan tidak mengakui nikmat-nikmat Allah 
yang telah ia terima dan tidak mengharapkan nikmat-nikmat itu. Akibatnya 
ia tidak mengindahkan aturan-aturan Allah. Orang itu akan dimudahkan 
Allah menuju kesulitan, baik kesulitan di dunia maupun di akhirat. Kesulitan 
di dunia misalnya kejatuhan, penyakit, kecelakaan, musibah, dan sebagainya. 
Kesulitan di akhirat adalah ketersiksaan yang puncaknya adalah neraka. 
 Manusia, bila sudah mati tanpa memiliki amal dan kemudian masuk 
neraka di akhirat, maka harta benda dan kekayaan mereka tidak berguna apa 
pun. Hal itu karena harta itu tidak akan bisa digunakan untuk menebus dosa-
dosa mereka. 
 
Kesimpulan 
1.  Orang yang suka menolong antara sesama, takwa, dan mensyukuri 

nikmat, akan dimudahkan Allah baginya jalan keberuntungan, baik di 
dunia maupun di akhirat. 
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2.  Orang yang kikir, egois, dan tidak menyukuri nikmat akan dimudahkan 
Allah kepada kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. 

3.  Beramal selagi masih ada kesempatan, dan beribadah sebelum datang 
ajal. 

 
 
 

KESUDAHAN DUA GOLONGAN MANUSIA 

 

Terjemah 
(12) Sesungguhnya Kami-lah yang memberi petunjuk, (13) dan sesung-

guhnya milik Kami-lah akhirat dan dunia itu. (14) Maka Aku 
memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, (15) yang hanya 
dimasuki oleh orang yang paling celaka, (16) yang mendustakan (kebenaran) 
dan berpaling (dari iman). (17) Dan akan dijauhkan darinya (neraka) orang 
yang paling bertakwa, (18) yang menginfakkan hartanya (di jalan Allah) 
untuk membersihkan (dirinya), (19) dan tidak ada seorang pun memberikan 
suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, (20) tetapi (dia memberikan itu 
semata-mata) karena mencari keridaan Tuhannya Yang Mahatinggi. (21) 
Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan (yang sempurna). 
 

Kosakata: Tala§§± لَظَّىت (al-Lail/92: 14) 

Asal dari kata ini adalah tatala§§± dengan dua ( t±’), kemudian t±’ yang 
satu dibuang untuk meringankan. La§± diartikan dengan api murni yang 
bergejolak. Sifat api ini adalah sangat panas dan bisa membakar apa yang 
ada atau membakar dirinya sendiri jika tidak ada sesuatu yang dibakar. Oleh 
karena itu, la§± menjadi sebuah nama untuk neraka Jahanam, karena sifat 
apinya yang bergejolak dan sangat panas. Kata ini tidak bisa di-ta¡rif. Kata 
la§± terulang hanya dua kali yaitu dalam ayat ini dan Surah al-Ma‘±rij/70: 15 
(kall± innah± la§±). 
 Dalam ayat ini, Allah menjelaskan tentang peringatan-Nya  dengan siksa-
Nya berupa api yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya 
kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan dan berpaling dari 
ajaran Allah. 
Munasabah 
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 Dalam ayat-ayat yang lalu dijelaskan adanya dua kelompok manusia yang 
bertentangan sifat dan tingkah laku mereka. Dalam ayat-ayat berikut 
dijelaskan tempat masing-masing mereka nanti di akhirat. 
 
Tafsir 

(12) Allah menegaskan bahwa Ia berkewajiban menunjuki manusia mana 
jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana yang baik dan mana yang 
buruk, sebagaimana dinyatakan-Nya dalam ayat lain: 

 
Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang 
kepadamu, maka katakanlah, “Sal±mun ‘alaikum  (selamat sejahtera untuk 
kamu).” Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) 
barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian 
dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. (al-An‘±m/6: 54) 
 

(13) Allah juga pemilik alam ini, baik alam akhirat maupun alam dunia. 
Bila Allah pemilik segala-galanya, maka tiada jalan bagi manusia selain 
meminta semuanya itu kepada-Nya dengan jalan mengimani dan bertakwa 
kepada-Nya.  

(14-16) Di samping Allah telah menunjuki manusia jalan yang benar, Ia 
juga memperingatkan manusia tentang adanya neraka yang senantiasa 
menyala-nyala. Penghuni neraka itu adalah mereka yang paling durhaka, 
yaitu orang-orang yang senantiasa memandang dusta wahyu-wahyu yang 
disampaikan kepadanya, dan karena itu tidak mau mengimaninya dan 
menjalankannya. 

(17-18) Sebaliknya adalah orang yang takwa, yaitu orang yang 
memberikan kekayaannya untuk membantu orang lain untuk menyucikan 
dirinya. Orang yang takwa itu akan terjauh dari neraka. Contoh orang yang 
paling takwa adalah Abu Bakar a¡-¢idd³q yang telah menggunakan seluruh 
kekayaannya untuk memerdekakan orang-orang lemah dan perempuan-
perempuan yang masuk Islam dan membantu mereka.  

(19-20) Orang-orang yang bertakwa membantu orang lain bukan karena 
orang itu berjasa kepadanya yang karena itu ia perlu membalasnya. Ia 
membantu orang itu semata-mata karena mengharapkan rida dan surga Allah 
di akhirat.  
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(21) Orang takwa yang membantu orang lain untuk mencari rida Allah itu 
akhirnya akan memperolehnya. Orang itu terjauh dari neraka, dan pasti 
masuk surga. 
 
Kesimpulan 
1. Orang yang paling durhaka adalah orang yang tidak mau menerima 

petunjuk Allah lalu membangkang kepada-Nya, di antaranya dengan 
bersikap kikir. 

2. Orang yang paling takwa adalah yang menerima petunjuk Allah lalu 
beriman dan mematuhi perintah-perintah-Nya, antara lain dengan 
mengeluarkan kekayaannya untuk membantu antara sesama guna 
memperoleh cinta-Nya. 

3. Orang durhaka pasti akan masuk neraka dan orang yang baik pasti akan 
masuk surga.  

 
 
 

P E N U T U P 
 

 Surah al-Lail mengajak manusia untuk membantu antar sesama. Bantuan 
itu tidak akan sia-sia, karena Allah akan membalasnya dengan surga yang 
penuh kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang kikir akan masuk neraka. 
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SURAH A¬-¬U¦Ā  
 

PENGANTAR 
 

Surah a«-¬u¥± terdiri dari 11 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah surah al-Fajr. Nama a«-¬u¥± diambil dari kata a«-¬u¥± 
yang terdapat pada ayat pertama, artinya, “ketika matahari naik sepenggalah”. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Surah ini berisi bantahan terhadap persangkaan kaum musyrikin Mekah 
dulu bahwa Allah meninggalkan Nabi Muhammad dan membenci beliau. 
Masalah kapan dan kepada siapa Allah menurunkan wahyu-Nya, itu adalah 
wewenang-Nya sepenuhnya, manusia tidak dapat campur tangan. Di 
samping bantahan itu, Allah juga menyampaikan nikmat-nikmat yang telah 
diberikan-Nya kepada Nabi Muhammad, supaya beliau berbesar hati. Allah 
kemudian memberikan perintah-perintah-Nya untuk beliau laksanakan, 
khususnya perhatian pada anak yatim dan orang miskin. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-LAIL  
DENGAN SURAH A¬-¬U¦Ā 

 
Setelah pada surah sebelumnya (al-Lail), diceritakan tentang dua kelompok 
manusia, yang bahagia dan celaka. Terhadap orang yang bertakwa, yang 
selalu berinfak karena Allah, dia akan mendapatkan rida dari Allah swt. 
Maka pada Surah a«-¬u¥a Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw 
orang yang paling berbahagia di dunia dan juga kelak di akhirat. Allah tidak 
akan meninggalkannya dan Allah akan memberikan karunia yang agung dan 
akan meridainya. 
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SURAH A¬-¬U¦Ā 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

BEBERAPA NIKMAT YANG DIANUGERAHKAN 
KEPADA NABI MUHAMMAD 

 

 
Terjemah 

(1) Demi waktu «u¥± (ketika matahari naik sepenggalah), (2) dan demi 
malam apabila telah sunyi, (3) Tuhanmu tidak meninggalkan engkau 
(Muhammad) dan tidak (pula) membencimu, (4) dan sungguh, yang 
kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. (5) Dan sungguh, 
kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau 
menjadi puas. 
 
Kosakata: 

1. Saj± ىجس (a«-¬u¥±/93: 2) 

Kata saj± merupakan bentuk fi‘il m±«³ yang memiliki arti tenang, tidak 
bergerak. Saj± al-ba¥r berarti laut itu ombaknya tenang, tidak berbahaya. 
Mata yang sayu dan sendu disebut dengan s±jiyah. Unta yang telah diperah 
susunya dan duduk dengan tenang dinamai sajw±. Tasjiyah adalah menutup 
jenazah dengan kain kafan. Dari beberapa pengertian di atas, kata saj± 
mengandung makna ketenangan dan kenyamanan. Kata ini hanya terulang 
sekali yaitu dalam ayat ini.   

Pada ayat ini, Allah menjelaskan tentang sumpah-Nya yaitu demi waktu 
«u¥± dan demi malam apabila telah sunyi. Kata al-lail adalah waktu antara 
tenggelam matahari sampai terbit fajar. Keadaan malam dari sisi 
kegelapannya berbeda dari satu saat ke saat yang lain. Untuk menggambar-
kan keadaan malam ini, maka Allah mengungkapkannya dengan saj± yang 
berarti hening, tenang, tidak ada suara bising atau gaduh. Inilah sifat malam 
yang menjadi waktu istirahat manusia setelah merasa lelah bekerja pada 
siang hari. 



 93. A¬-¬U¦² JUZ 30 692 

2. Qal± قَلَى (a«-¬u¥±/93: 3) 

Kata qal± terambil dari kata al-qa-w (dengan w±u) yang berarti 
pelemparan. Seseorang atau sesuatu yang menjadi objek penderita dari kata 
tersebut (yang dilemparkan), seakan-akan dilempar keluar dari hati akibat 
kebencian si pelempar terhadap yang bersangkutan. Qalatin-n±qah bir±kibih± 
artinya unta itu melemparkan penumpangnya. Dari sini kata tersebut 
diartikan sebagai kebencian yang telah mencapai puncaknya. Sebagian 
mengatakan berasal dari kata al-qalyu (dengan y±') yang berarti menggoreng 
atau memasak. Dari dua pengertian di atas, makna pertama lebih cocok yaitu 
menggambarkan kebencian yang amat sangat atau kebencian yang sudah 
mencapai tingkat akumulasinya. Lafal ini hanya ditemukan dua kali dalam 
Al-Qur'an yaitu pada ayat ini dan Surah asy-Syu‘ar±'/26: 168 (Inn³ 
li‘amalikum minal-q±l³n) yang berbicara tentang ajakan Nabi Lut kepada 
kaumnya untuk meninggalkan kebiasaan yang sangat dibenci yaitu perilaku 
homoseksual. Tidak disebutkannya objek dalam ayat ini menunjukkan 
bahwa tidak hanya Muhammad yang tidak dibenci oleh Allah, tetapi juga 
kaumnya dan Dia tidak membenci dengan kebencian yang amat sangat 
kepada siapa pun. 
 
Munasabah 

Pada akhir surah yang lalu dijelaskan bahwa Allah akan menjauhkan 
orang-orang yang bertakwa dari api neraka. Mereka akan memperoleh 
kepuasan dan rida Allah. Pada ayat-ayat berikut ini ditegaskan kembali janji 
Allah tersebut, yaitu Dia pasti akan memberi karunia dan menjadikan 
mereka puas. 
 
Sabab Nuzul 

Ayat ini diturunkan pada masa terhentinya turun wahyu (fatratul-wa¥yi), 
sehingga Rasulullah saw bersedih hati. Begitu besar keinginan beliau 
menerima wahyu itu. Beliau berkali-kali pergi ke Gua Hira dengan harapan 
dapat menerima wahyu itu seperti beliau menerimanya pada kali yang 
pertama, namun wahyu itu tidak juga kunjung turun, sehingga beliau merasa 
dirinya ditinggalkan Allah. Dalam keadaan demikian, orang-orang musyrik 
Quraisy selalu memperolok-olokkan beliau, sebagaimana yang diterangkan 
dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukh±r³ bahwa Rasulullah saw 
mengeluh sehingga beliau tidak mengerjakan qiy±mul-lail dua atau tiga 
malam, kemudian datang seorang perempuan mengatakan, “Hai 
Muhammad! Sungguh aku mengharap setan yang mengganggu pikiranmu 
telah meninggalkanmu, aku tidak melihatnya bersamamu selama dua atau 
tiga malam.” Lalu Allah menurunkan ayat-ayat, “Demi waktu «u¥± (ketika 
matahari naik sepenggalah), dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu 
tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu.” 
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Tafsir 
(1-3) Dalam ayat-ayat ini, Allah bersumpah dengan dua macam tanda-

tanda kebesaran-Nya, yaitu ¬u¥± (waktu matahari naik sepenggalah) 
bersama cahayanya dan malam beserta kegelapan dan kesunyiannya, bahwa 
Dia tidak meninggalkan Rasul-Nya, Muhammad, dan tidak pula 
memarahinya, sebagaimana orang-orang mengatakannya atau perasaan 
Rasulullah sendiri. 

(4) Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan sesuatu yang melapangkan 
dada Nabi saw dan menenteramkan jiwanya, bahwa keadaan Nabi dalam 
kehidupannya di hari-hari mendatang akan lebih baik dibandingkan dengan 
hari-hari yang telah lalu. Kebesarannya akan bertambah dan namanya akan 
lebih dikenal. Allah akan selalu membimbingnya untuk mencapai kemuliaan 
dan untuk menuju kepada kebesaran. 

Seakan-akan Allah mengatakan kepada Rasul-Nya, “Apakah engkau kira 
bahwa Aku akan meninggalkanmu? Bahkan kedudukanmu di sisi-Ku 
sekarang lebih kukuh dan lebih dekat dari masa yang sudah-sudah.” 

Janji Allah kepada Nabi Muhammad terus terbukti karena sejak itu nama 
Nabi saw semakin terkenal, kedudukannya semakin bertambah kuat, 
sehingga mencapai tingkat yang tidak pernah dicapai oleh para rasul 
sebelumnya. Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmat, 
petunjuk, dan cahaya untuk seluruh alam dan seluruh hamba-Nya. Allah 
menjadikan cinta kepada Nabi Muhammad termasuk cinta kepada-Nya juga; 
mengikuti Nabi dan mematuhinya adalah jalan untuk memperoleh nikmat-
nikmat-Nya, serta menjadikan umat Nabi sebagai saksi-saksi untuk manusia 
seluruhnya. Nabi saw sendiri telah menyiarkan agama Allah sesuai dengan 
kehendak-Nya sehingga sampai ke pelosok-pelosok dunia. 

Ini adalah suatu kebesaran yang tiada bandingnya, suatu keunggulan yang 
tiada taranya, dan suatu kemuliaan yang tidak ada yang dapat 
mengimbanginya. Semua itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada 
orang yang dikehendaki-Nya. 

(5) Dalam ayat ini, Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi 
Muhammad, bahwa Dia akan terus-menerus melimpahkan anugerah-Nya 
kepada beliau, sehingga beliau menjadi senang dan bahagia. Di antara 
pemberian-Nya itu ialah turunnya wahyu terus-menerus setelah itu sebagai 
petunjuk bagi Nabi saw dan umatnya untuk mendapat kebahagiaan hidup di 
dunia dan hari akhirat. Dia akan memenangkan agama yang dibawa Nabi 
Muhammad atas seluruh agama lainnya dan Dia akan mengangkat 
kedudukannya di atas kedudukan manusia seluruhnya. 

 
Kesimpulan 
1. Allah bersumpah tidak akan membiarkan Nabi Muhammad berjalan 

sendiri dalam berdakwah, tetapi senantiasa membantu dan melindungi-
nya. 
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2. Kenabian Nabi saw sesudah pernyataan Allah ini bertambah baik; nama 
dan tugas beliau menjadi lebih dikenal. 

3. Allah berjanji akan terus-menerus memberikan anugerah-Nya kepada 
Nabi Muhammad. 

 
 
 

MENSYUKURI NIKMAT YANG DIANUGERAHKAN 
KEPADA NABI MUHAMMAD  

 

Terjemah 
(6) Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia 

melindungi(mu). (7) Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu 
Dia memberikan petunjuk. (8) Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang 
kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. (9) Maka terhadap anak yatim 
janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. (10) Dan terhadap orang yang 
meminta-minta janganlah engkau menghardik(nya). (11) Dan terhadap nikmat 
Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur). 
 
Kosakata: 

1. Āw± ىٰاو  (a«-¬u¥±/93: 6) 

Kata ±w± berasal dari kata aw±-ya'w³-uwiyyan wa ma'wan yang pada 
mulanya berarti kembali ke rumah atau tempat tinggal untuk berlindung. 
Dalam Surah al-Kahf diceritakan tentang sekelompok pemuda yang mencari 
perlindungan ke dalam gua (I© awal-fityatu ilal-kahf). Dari sini, kata tersebut 
dipahami dan digunakan oleh Al-Qur'an dalam arti perlindungan yang 
melahirkan rasa aman dan ketenteraman, baik sumbernya adalah Allah 
maupun dari makhluk seperti manusia atau lainnya. Maksud ayat ini adalah 
perlindungan Allah terhadap Nabi Muhammad saat beliau ditinggal oleh 
bapaknya (Bukankah Dia mendapatimu seorang yatim, lalu Dia melindungi-
mu?) Saat Abdullah wafat, Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan 
ibunya. Pada usia enam tahun, ibunya menyusul dan dua tahun kemudian 
kakeknya yang mengasuh pun meninggal. Maka jadilah Muhammad seorang 
anak yatim. Akan tetapi, Allah senantiasa memberikan perlindungan 
sehingga keyatimannya tidak berpengaruh pada perkembangan jiwa dan 
kepribadian Rasulullah. Bahkan beliau menjadi manusia terbesar dan 
berpengaruh sepanjang sejarah. Inilah yang dimaksud dengan perlindungan 
Allah terhadap Muhammad. 
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2. ¬±llan االض (a«-¬u¥±/93: 7) 

Kata «±ll terambil dari kata «alla-ya«illu yang berarti tersesat, kehilangan 
jalan, atau bingung tidak mengetahui arah yang dituju. Antonimnya adalah 
hid±yah. Dari sini lahir makna binasa, terkubur, sesat dari jalan kebaikan. 
¬al±l diartikan dengan setiap penyimpangan dari aturan baik secara sengaja 
atau tidak sengaja, sedikit penyimpangannya ataupun banyak. Untuk itu, 
kata «al±l kadang dinisbahkan kepada para nabi seperti dalam ayat ini atau 
Surah Yµsuf/12: 95: (Perkataan anak-anak Yakub kepada ayahnya dengan 
mengatakan, “Sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang 
dahulu.”). Kata ini juga digunakan untuk mengungkapkan kesesatan orang-
orang kafir dan penggunaannya lebih banyak. Tentunya kandungan «al±l 
antara keduanya sangat jauh berbeda. Al-Asfahan³ mengungkapkan ada dua 
macam kesesatan, yaitu kesesatan dalam ilmu teori seperti kesesatan dalam 
mengetahui Allah dan kesesatan dalam ilmu terapan seperti sesat dalam 
mengetahui hukum-hukum syariat.  
 Ungkapan ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan anugerah 
kepada Nabi Muhammad yaitu di saat dia sedang bingung, maka Dialah 
yang memberikan petunjuk. ¬±ll di sini tidak bisa diartikan dengan 
kesesatan yang dialami orang-orang kafir atau penyimpangan-penyimpangan 
terhadap ajaran Allah, karena Nabi adalah ma‘¡µm (terpelihara dari dosa). 
Tetapi seperti yang dijelaskan dalam Surah asy-Syµr±/42: 52, «±ll di sini 
berkaitan dengan kisah kebingungan Muhammad saat melihat kaumnya 
menyembah berhala, namun beliau yakin bahwa penyembahan tersebut 
adalah kesesatan. Ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani juga tidak memuaskan 
beliau sehingga membuatnya berada dalam kebingungan. Oleh karena itu, 
Muhammad pergi ke Gua Hira untuk ber-ta¥annu£ mencari jalan keluar dari 
kebingungan tersebut. Pada saat itu, Allah melalui Malaikat Jibril 
mendatanginya membawa petunjuk (hidayah) kebenaran. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan kerelaan-Nya terhadap 
Nabi Muhammad serta berjanji akan memberikan kedudukan yang mulia 
serta akan menyenangkan dan menenangkan jiwanya. Pada ayat-ayat berikut 
ini, Allah memberitahukan bahwa yang demikian itu bukanlah suatu 
keanehan bagi-Nya. Bahkan Dia telah menganugerahkan kepada Nabi 
Muhammad bermacam-macam nikmat sebelum ia diangkat menjadi rasul. 
 
Tafsir 

(6) Dalam ayat ini, Allah mengingatkan nikmat yang pernah diterima 
Nabi Muhammad dengan mengatakan, “Bukankah engkau hai Muhammad 
seorang anak yatim, tidak mempunyai ayah yang bertanggung jawab atas 
pendidikanmu, menanggulangi kepentingan serta membimbingmu, tetapi 
Aku telah menjaga, melindungi, dan membimbingmu serta menjauhkanmu 
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dari dosa-dosa perilaku orang-orang Jahiliah dan keburukan mereka, 
sehingga engkau memperoleh julukan ’manusia sempurna’.” 

Nabi saw hidup dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia 
sedangkan ia masih dalam kandungan ibunya. Ketika lahir, Allah 
memelihara Muhammad saw dengan cara menjadikan kakeknya, Abdul 
Mu¯¯alib, mengasihi dan menyayanginya. Nabi Muhammad berada dalam 
asuhan dan bimbingannya sampai Abdul Mu¯¯alib wafat, sedang umur Nabi 
ketika itu delapan tahun. Dengan meninggalnya Abdul Mu¯¯alib, Nabi 
Muhammad menjadi tanggungan paman beliau, Abµ °±lib, berdasarkan 
wasiat dari Abdul Mu¯¯alib. Abµ °±lib telah mengerahkan semua 
perhatiannya untuk mengasuh Nabi saw, sehingga beliau meningkat dewasa 
dan diangkat menjadi rasul. Setelah Muhammad diangkat menjadi rasul, 
orang-orang Quraisy memusuhi dan menyakitinya, tetapi Abµ °±lib terus 
membelanya dari semua ancaman orang musyrik hingga Abµ °±lib wafat. 

Dengan wafatnya Abµ °±lib, bangsa Quraisy mendapat peluang untuk 
menyakiti Nabi dengan perantaraan orang-orang jahat di kalangan mereka 
yang menyebabkan beliau terpaksa hijrah. 

Betapa hebatnya penggemblengan Allah dan asuhan-Nya terhadap Nabi 
Muhammad. Biasanya keyatiman seorang anak menjadi sebab kehancuran 
akhlaknya karena tidak ada pengasuh dan pembimbing yang bertanggung 
jawab. Apalagi suasana dan sikap penduduk Mekah lebih dari cukup untuk 
menyesatkan Nabi saw. akan tetapi, perlindungan Allah yang sangat rapi 
dapat mencegah beliau menemani mereka. Dengan demikian, jadilah beliau 
seorang pemuda yang sangat jujur, terpercaya, tidak pernah berdusta, dan 
tidak pernah berlumur dengan dosa orang-orang Jahiliah. 

(7) Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan, bahwa Dia mendapatkan Nabi 
Muhammad dalam keadaan tidak mengerti tentang syariat dan tidak menge-
tahui tentang Al-Qur'an. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya. 

Hal yang sangat membingungkan Nabi Muhammad adalah apa yang 
dilihatnya di kalangan bangsa Arab sendiri tentang kerendahan akidah, 
kelemahan pertimbangan disebabkan pengaruh dugaan-dugaan yang salah, 
kejelekan amal perbuatan, dan keadaan mereka yang terpecah-belah dan 
suka bermusuhan. Mereka menuju kepada kehancuran karena memakai 
orang-orang asing yang leluasa bertindak di kalangan mereka yang terdiri 
dari bangsa Persi, Habsyi, dan Romawi. 

Jalan apakah yang harus ditempuh untuk membetulkan akidah-akidah 
mereka, membebaskan mereka dari pengaruh adat istiadat yang buruk itu, 
dan cara bagaimana yang harus dijalankan untuk membangunkan mereka 
dari tidur yang nyenyak itu? 

Umat-umat nabi lain pun tidak lebih baik keadaannya daripada umatnya. 
Tetapi walaupun begitu, Allah tidak membiarkan Nabi Muhammad 
menjalankan dakwah tanpa bantuan-Nya. Allah bahkan memberikan wahyu 
yang menjelaskan kepadanya jalan yang harus ditempuh dalam usaha 
memperbaiki keadaan kaumnya. Allah berfirman: 
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Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) rµh (Al-Qur'an) 
dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah 
Kitab (Al-Qur'an) dan apakah iman itu, tetapi Kami jadikan Al-Qur'an itu 
cahaya, dengan itu Kami memberi petunjuk siapa yang Kami kehendaki di 
antara hamba-hamba Kami. (asy-Syµr±/42: 52) 

 
(8) Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah 

seorang yang miskin. Ayahnya tidak meninggalkan pusaka baginya kecuali 
seekor unta betina dan seorang hamba sahaya perempuan. Kemudian Allah 
memberinya harta benda berupa keuntungan yang amat besar dari 
memperdagangkan harta Khadijah dan ditambah pula dengan harta yang 
dihibahkan Khadijah kepadanya dalam perjuangan menegakkan agama 
Allah. 

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas, sesungguhnya Allah 
mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa Dialah yang memeliharanya 
dalam keadaan yatim, menghindarkannya dari kebingungan, dan menjadi-
kannya berkecukupan. Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad 
selama hidupnya. 

(9) Sesudah menyatakan dalam ayat-ayat terdahulu tentang bermacam-
macam nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, maka pada ayat ini, 
Allah meminta kepada Nabi-Nya agar mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, 
serta tidak menghina anak-anak yatim dan memperkosa haknya. 

Sebaliknya, Nabi Muhammad diminta mendidik mereka dengan adab dan 
sopan-santun, serta menanamkan akhlak yang mulia dalam jiwa mereka, 
sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna, tidak menjadi 
bibit kejahatan yang merusak orang-orang yang bergaul dengannya. Nabi 
Muhammad bersabda: 

  )سعد بن سهل عن الترمذي رواه (كَهاتيِن الْجنِة ِفي الْيِتيِم كَاِفلُو أَنا
Aku (kedudukanku) dan orang yang mengasuh anak yatim di surga (sangat 
dekat), seperti dua ini (dua jari, yaitu telunjuk dan jari tengah).(Riwayat at-
Tirmi©³ dari Sahl bin Sa‘ad) 
 

Barang siapa yang telah merasa kepahitan hidup dalam serba kekurangan 
maka selayaknya ia dapat merasakan kepahitan itu pada orang lain. Allah 
telah menghindarkan Nabi Muhammad dari kesengsaraan dan kehinaan, 
maka selayaknya Nabi memuliakan semua anak yatim sebagai tanda 
mensyukuri nikmat-nikmat yang dilimpahkan Allah kepadanya. 
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(10) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar 
orang-orang yang meminta sesuatu kepadanya jangan ditolak dengan kasar 
dan dibentak, malah sebaliknya diberi sesuatu atau ditolak secara halus. Ada 
pendapat bahwa yang dimaksud dengan kata as-s±'il adalah orang yang 
memohon petunjuk, maka hendaknya pemohon ini dilayani dengan lemah 
lembut sambil memenuhi permohonannya. 

(11) Dalam ayat ini, Allah menegaskan lagi kepada Nabi Muhammad 
agar memperbanyak pemberiannya kepada orang-orang fakir dan miskin 
serta mensyukuri, menyebut, dan mengingat nikmat Allah yang telah 
dilimpahkan kepadanya. Menyebut-nyebut nikmat Allah yang telah 
dilimpahkan kepada kita bukanlah untuk membangga-banggakan diri, tetapi 
untuk mensyukuri dan mengharapkan orang lain mensyukuri pula nikmat 
yang telah diperolehnya. Dalam sebuah hadis, Nabi saw mengatakan: 

  )هريرة أيب عن والترمذي داود أبو رواه. (اسالن ركُشي الَ نم َهللا ريشكُ الَ
Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak mensyukuri Allah. 
(Riwayat Abµ D±wud dan at-Tirmiz³ dari Abµ Hurairah). 
 

Kebiasaan orang-orang kikir sering menyembunyikan harta kekayaannya 
untuk menjadi alasan tidak bersedekah, dan mereka selalu memperdengarkan 
kekurangan. Sebaliknya, orang-orang dermawan senantiasa menampakkan 
pemberian dan pengorbanan mereka dari harta kekayaan yang dianugerah-
kan kepada mereka dengan menyatakan syukur dan terima kasih kepada 
Allah atas limpahan karunia-Nya itu. 

 
Kesimpulan 
1.  Allah tidak akan membiarkan Muhammad saw hidup sendiri sehingga 

tidak mengerti syariat dan Al-Qur'an, tetapi akan selalu membim-
bingnya. 

2.  Janji Allah kepada Nabi Muhammad bahwa kehidupannya di masa-masa 
yang akan datang akan lebih baik dari kehidupan yang telah lalu. 

3.  Allah memerintahkan supaya Nabi Muhammad memperhatikan dan 
menolong anak yatim dengan baik, tidak menghardik peminta-minta, 
dan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. 

 
 

 
P E N U T U P 

 
Surah a«-¬u¥± menerangkan tentang bimbingan dan pemeliharaan Allah 

terhadap Nabi Muhammad dengan cara yang tak putus-putusnya dan 
mengandung pula perintah kepada Nabi supaya mensyukuri segala nikmat 
itu. 
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SURAH ASY-SYAR¦ 
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari 8 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah a«-¬u¥±. Nama asy-Syar¥ (melapangkan) diambil 
dari kata alam nasyra¥ yang terdapat pada ayat pertama, yang memberitakan 
tentang dibukanya hati Nabi Muhammad, dan kemudian disinari dan diisi 
dengan petunjuk, keimanan, dan hikmah. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Penegasan tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi 
Muhammad dan pernyataan Allah bahwa di samping kesukaran ada 
kemudahan. Oleh karena itu, Nabi diperintahkan agar tetap melakukan amal-
amal saleh dan bertawakal kepada Allah. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH A¬-¬U¦Ā  
DENGAN SURAH ASY-SYAR¦ 

 
1.  Kedua surah ini sama-sama ditujukan kepada Nabi Muhammad. °±wus 

dan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Az³z menyatakan bahwa Surah a«-¬u¥± dan 
Surah asy-Syar¥ itu satu. Mereka membaca kedua surah tersebut dalam 
satu rakaat dan tidak membatasinya dengan ucapan basmalah. Akan 
tetapi, menurut riwayat yang mutawatir, a«-¬u¥± dan asy-Syar¥ adalah 
dua surah meskipun terdapat hubungan arti antara keduanya. 

2.  Kedua surah ini sama-sama menerangkan nikmat-nikmat Allah dan 
memerintahkan Nabi untuk menyukurinya. 
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SURAH ASY-SYAR¦ 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

ANUGERAH ALLAH KEPADA NABI MUHAMMAD  
 

 

Terjemah 
(1) Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)? (2) dan 

Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, (3) yang memberatkan 
punggungmu, (4) dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu. 
 
Kosakata:  

1. Wizraka رِوزك  (asy-Syar¥/94: 2) 

Kata wizraka terdiri dari dua kata yaitu wizr dan «am³r mutta¡il 
mukh±¯abah “ka” yang berarti kamu. Kata wizr berasal dari kata al-wazar 
yang berarti gunung yang dijadikan sebagai tempat berlindung. Kemudian 
kata ini digunakan untuk beban berat yang dipikul menyerupai gunung yang 
memberi kesan sesuatu yang besar dan berat.  Dari kata ini lahir kata waz³r 
misalnya yang menunjukkan pada pemikulan tugas dan tanggung jawab 
yang berat dari tuannya. Wizr juga diartikan dengan dosa, karena dengan 
dosa seseorang akan merasakan dalam jiwanya sesuatu yang sangat berat. Di 
samping itu, dosa akan menjadi sesuatu yang sangat berat dipikul pada hari 
Kiamat nanti. Bentuk jamaknya adalah auz±r. Auz±rul-¥arb adalah alat-alat 
berat yang digunakan dalam peperangan. Al-Muw±zarah juga berarti 
menolong urusan seseorang, seperti doa Nabi Musa dalam Surah °±h±/20: 
29, yang menginginkan Nabi Harun sebagai waz³r-nya (penolong). Kata ini 
dengan berbagai bentuk derivasinya terulang sebanyak 27 kali dalam        
Al-Qur'an.  
 Maksud ayat ini adalah Allah telah menanggalkan beban yang 
memberatkan punggung Nabi Muhammad dan melapangkan dadanya. 
Menurut sebagian ulama, beban ini adalah rasa cemas dan khawatir yang 
menghinggapi jiwa Rasul terkait dengan risalah dakwah yang beliau emban. 
Kata ini memberi kesan bahwa Rasulullah senantiasa memikirkan umatnya 
yang terus menghambat dan menghalang-halangi dakwahnya. Ini merupakan 
suatu beban (wizr) yang dipikul Muhammad. 
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2. Anqa«a َاقَضن  (asy-Syar¥/94: 3) 

Lafal anqa«a berasal dari kata naqa«a-yanqu«u-naq« yang berarti 
mengurai sesuatu yang sudah terikat atau merusak. Biasanya berkaitan 
dengan ikatan tali atau bangunan. Dari sini lahir makna pelanggaran 
perjanjian yang telah disepakati seakan-akan ia mengurai tali yang sudah 
terikat atau menghancurkan bangunan yang sudah kokoh.  Naq³« berarti 
suara yang terdengar saat memikul beban yang berat yang muncul dari alat 
pikul tersebut. Kokok ayam betina saat setelah bertelur diungkapkan dengan 
intaqa«at ad-daj±jah. Makna ini yang dimaksud dalam ayat ini yaitu beban 
berat yang dipikul punggung.   
 Pada surat ini, Allah menjelaskan tentang nikmat atau anugerah yang 
diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Pada ayat sebelumnya, dijelaskan 
tentang nikmat as-syar¥ atau pelapangan dada berupa rasa nyaman dan 
ketenangan yang dirasakan Muhammad dengan kehadiran Tuhannya. Pada 
ayat ini, Allah menambahkan nikmat-Nya dengan menghilangkan beban 
yang selama ini memberatkan punggung Muhammad. Kata anqa«a sampai 
punggungnya diungkapkan dengan suara kayu atau bambu. Ada beberapa 
pendapat mengenai beban berat yang diderita Muhammad, di antaranya 
adalah wafatnya istri dan paman beliau yaitu Khadijah dan Abµ °±lib, 
beratnya wahyu yang diterimanya, dan beratnya keadaan masyarakat Jahiliah 
yang enggan menerima risalah yang dibawanya. 
 
Munasabah 
 Pada akhir ayat Surah a«-¬u¥± Allah memerintahkan Nabi Muhammad 
saw agar menolong dan memperhatikan anak yatim. Pada ayat-ayat berikut 
ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw agar membersihkan 
jiwanya sehingga Allah akan melapangkan dadanya.  
 
Tafsir 

(1) Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi 
Muhammad dan menyelamatkannya dari ketidaktahuan tentang syariat. Nabi 
juga dirisaukan akibat kebodohan dan keras kepala kaumnya. Mereka tidak 
mau mengikuti kebenaran, sedang Nabi saw selalu mencari jalan untuk 
melepaskan mereka dari lembah kebodohan, sehingga ia menemui jalan 
untuk itu dan menyelamatkan mereka dari kehancuran yang sedang mereka 
alami. 

Maksud dari ayat ini adalah Allah telah membersihkan jiwa Nabi saw 
dari segala macam perasaan cemas, sehingga dia tidak gelisah, susah, dan 
gusar. Nabi juga dijadikan selalu tenang dan percaya akan pertolongan dan 
bantuan Allah kepadanya. Nabi juga yakin bahwa Dia yang menugasinya 
sebagai rasul, sekali-kali tidak akan membantu musuh-musuhnya. 

(2-3) Dalam ayat-ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa Dia berkenan 
meringankan beban yang dipikulkan kepada Nabi Muhammad dalam 
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menunaikan penyebaran risalah-Nya. Dengan demikian, dengan mudah Nabi 
dapat menyampaikannya kepada manusia, dan dengan jiwa yang tenteram 
menghadapi tantangan musuh-musuhnya walaupun kadang-kadang 
tantangan itu berbahaya. 

Setelah Muhammad diangkat menjadi rasul, maka beliau mulai 
melaksanakan tugas menyampaikan agama Allah kepada orang-orang 
Quraisy. Karena timbul reaksi yang kuat dari mereka, beliau menyiarkan 
agama Islam dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, beliau merasakan 
sangat berat melakukan tugas itu. Dengan masuk Islamnya beberapa orang 
pembesar Quraisy seperti Umar bin Kha¯¯±b, Hamzah, dan lain-lain, 
Rasulullah merasa ringan melaksanakan tugasnya. Hal ini ditambah lagi 
dengan datangnya perintah Allah untuk menyiarkan agama Islam dengan 
terang-terangan dan adanya jaminan Allah untuk menolong beliau, 
sebagaimana firman-Nya: 

 

Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang 
diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang yang musyrik. 
Sesungguhnya Kami memelihara engkau (Muhammad) dari (kejahatan) orang 
yang memperolok-olokkan (engkau), (yaitu) orang yang menganggap 
adanya tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui (akibatnya). (al-
¦ijr/15: 94-96) 

 
(4) Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah mengangkat derajat Nabi 

Muhammad, meninggikan kedudukan dan memperbesar pengaruhnya. 
Apakah ada kedudukan yang lebih mulia dari kedudukan nubuwwah 
(kenabian) yang telah dianugerahkan Allah kepadanya? Apakah ada yang 
lebih utama dari tersebarnya ke seluruh dunia pengikut-pengikut yang setia 
yang patuh menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. 

Mereka melakukan yang demikian itu karena yakin bahwa dalam 
menjalankan perintah-perintahnya itu terdapat keuntungan yang besar, 
sedang mendurhakainya adalah kerugian besar. Apakah ada sebutan yang 
lebih mulia dan dapat membanggakan hati daripada menyebut namanya 
bersama nama Allah Yang Maha Pengasih, sebagai tanda kesempurnaan 
insani? Sebutan mana lagi yang lebih mulia daripada sebutan yang dijadikan 
tanda pengakuan kerasulannya dan pengakuan tersebut dijadikan syarat 
seseorang menjadi penghuni surga. 

Selain dari itu, Nabi saw telah membebaskan umat manusia dari 
perbudakan, kebodohan, dan kerusakan pikiran, serta membawa manusia 
kembali kepada fitrah yang menjamin kebebasan berpikir dan berkehendak. 
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Dengan demikian, manusia dapat menemukan yang hak dan mengetahui 
siapakah sebenarnya yang harus disembah. Mereka kemudian bersatu dalam 
keimanan dan beribadah kepada Allah Yang Maha Esa, sesudah mereka 
berbeda-beda dalam penyembuhan mereka. Beliaulah yang menyingkirkan 
awan-awan kegelapan dari mereka, serta menerangi jalan yang harus 
ditempuh untuk menuju kepada kejayaan dan kebahagiaan. 
 
Kesimpulan 
1. Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad, menghilangkan segala 

beban, dan meninggikan derajatnya sehingga mampu dan dengan mudah 
menyiarkan agama Islam. 

2. Dakwah sebaiknya dilakukan dengan tenang, ikhlas, dan tanpa beban 
karena Allah senantiasa akan menolong. 

 
 
 

DI DALAM KESULITAN ADA KEMUDAHAN 
 

 

Terjemah 
(5) Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, (6) sesung-

guhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. (7) Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), 
(8) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
 
Kosakata: 

1. Fan¡ab بصفَان (asy-Syar¥/94: 7) 

Kata fan¡ab terdiri atas dua kata yaitu fā' sebagai huruf ‘a¯af yang 
diartikan dengan “maka”, dan an¡ab yang merupakan fi‘il 'amr (kata kerja 
menunjukkan perintah) yang terambil dari kata na¡aba. Kata na¡aba pada 
awalnya bermakna menegakkan sesuatu hingga menjadi mantap dan nyata. 
An-Na¡³b diartikan dengan batu yang ditancapkan pada sesuatu agar kuat 
dan tegak. Na¡³b juga diartikan dengan bagian tertentu yang telah ditegakkan 
sehingga menjadi nyata dan jelas atau karena tegaknya, sesuatu tersebut 
tidak dapat dihindari atau dielakkan. Nasib adalah sesuatu yang harus 
diterima tanpa bisa ditolak. Akibat dari upaya penegakan juga diungkapkan 
dengan na¡b yaitu rasa lemah dan letih. Makna ini yang dimaksud dari lafal 
di atas. Fa i©± faragta fan¡ab (Maka apabila engkau telah selesai maka 
(bekerjalah) hingga engkau merasa letih).  

Maksud ayat ini adalah hendaklah kita bisa memanfaatkan waktu 
seefektif mungkin sehingga tidak ada waktu luang sedikit pun yang bisa saja 
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digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jika telah selesai suatu 
pekerjaan, maka hendaklah memulai lagi dengan pekerjaan lain sampai 
tegak atau nyata pekerjaan tersebut dan atau persoalan lain yang mesti 
diselesaikan. Ayat ini menegaskan bahwa seorang mukmin tidak akan 
pernah menyia-nyiakan waktunya. 

2. Fargab غَبفَار (asy-Syar¥/94: 8) 

Kata fargab terdiri dari huruf fā' dan irgab. Kata irgab adalah fi‘il ‘amr 
(kata kerja menunjukkan perintah) yang terambil dari kata ragiba yang 
berarti ingin, berkehendak dan suka/cinta bila digandengkan dengan f³ dan 
bila digandengkan dengan ‘an, maka berarti benci tidak suka. 

Dengan demikian, maka kata ragiba digunakan untuk menggambarkan 
kecenderungan hati yang sangat mendalam kepada sesuatu, baik untuk 
menyukai maupun untuk membenci. 

Kata il± pada ayat 8 Surah asy-Syar¥ mendahului kata fargab merupakan 
penekanan khusus menyangkut perintah untuk berharap, yakni hendaknya 
harapan dan kecenderungan yang mendalam itu hanya tertuju kepada Allah. 

Kata ragiba dan yang serumpun dengannya disebutkan 8 kali dalam Al-
Qur'an, di antaranya disebutkan dalam Surah asy-Syar¥ tersebut dengan kata 
fargab. 
 
Munasabah 

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan beberapa macam nikmat 
yang diberikan-Nya kepada Nabi Muhammad, diantaranya melapangkan 
dadanya, meringankan beban, dan menyemarakkan sebutannya sesudah 
tampak bahaya yang menentangnya dan menyempitkan jalan yang akan 
ditempuh. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menyatakan bahwa yang 
demikian itu sesuai dengan sunah-Nya yang berlaku atas hamba-Nya, yaitu 
menjadikan kemudahan setelah terjadinya kesempitan. 
 
Tafsir 

(5) Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa sesungguhnya di dalam 
setiap kesempitan, terdapat kelapangan, dan di dalam setiap kekurangan 
sarana untuk mencapai suatu keinginan, terdapat pula jalan keluar. Namun 
demikian, dalam usaha untuk meraih sesuatu itu harus tetap berpegang pada 
kesabaran dan tawakal kepada Allah. Ini adalah sifat Nabi saw, baik sebelum 
beliau diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya, ketika beliau terdesak 
menghadapi tantangan kaumnya. 

Walaupun demikian, beliau tidak pernah gelisah dan tidak pula 
mengubah tujuan, tetapi beliau bersabar menghadapi kejahatan kaumnya dan 
terus menjalankan dakwah sambil berserah diri dengan tawakal kepada Allah 
dan mengharap pahala daripada-Nya. Begitulah keadaan Nabi saw sejak 
permulaan dakwahnya. Pada akhirnya, Allah memberikan kepadanya 
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pendukung-pendukung yang mencintai beliau sepenuh hati dan bertekad 
untuk menjaga diri pribadi beliau dan agama yang dibawanya. Mereka yakin 
bahwa hidup mereka tidak akan sempurna kecuali dengan menghancur-
leburkan segala sendi kemusyrikan dan kekufuran. Lalu mereka bersedia 
menebus pahala dan nikmat yang disediakan di sisi Allah bagi orang-orang 
yang berjihad pada jalan-Nya dengan jiwa, harta, dan semua yang mereka 
miliki. Dengan demikian, mereka sanggup menghancurkan kubu-kubu 
pertahanan raja-raja Persi dan Romawi. 

Ayat tersebut seakan-akan menyatakan bahwa bila keadaan telah terlalu 
gawat, maka dengan sendirinya kita ingin keluar dengan selamat dari 
kesusahan tersebut dengan melalui segala jalan yang dapat ditempuh, sambil 
bertawakal kepada Allah. Dengan demikian, kemenangan bisa tercapai 
walau bagaimanapun hebatnya rintangan dan cobaan yang dihadapi. 

Dengan ini pula, Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa 
keadaannya akan berubah dari miskin menjadi kaya, dari tidak mempunyai 
teman sampai mempunyai saudara yang banyak dan dari kebencian kaumnya 
kepada kecintaan yang tidak ada taranya. 

(6) Ayat ini adalah ulangan ayat sebelumnya untuk menguatkan arti yang 
terkandung dalam ayat yang terdahulu. Bila kesulitan itu dihadapi dengan 
tekad yang sungguh-sungguh dan berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran 
untuk melepaskan diri darinya, tekun dan sabar serta tidak mengeluh atas 
kelambatan datangnya kemudahan, pasti kemudahan itu akan tiba. 

(7) Sesudah menyatakan nikmat-nikmat-Nya kepada Nabi Muhammad 
dan janji-Nya akan menyelamatkan beliau dari bahaya-bahaya yang 
menimpa, Allah memerintahkan kepadanya agar menyukuri nikmat-nikmat 
tersebut dengan tekun beramal saleh sambil bertawakal kepada-Nya. Bila 
telah selesai mengerjakan suatu amal perbuatan, maka hendaklah beliau 
mengerjakan amal perbuatan lainnya. Sebab, dalam keadaan terus beramal, 
beliau akan menemui ketenangan jiwa dan kelapangan hati. Ayat ini 
menganjurkan agar Nabi saw tetap rajin dan terus-menerus tekun beramal. 

(8) Dalam ayat ini, Allah menegaskan agar Nabi Muhammad tidak 
mengharapkan pahala dari hasil amal perbuatannya, akan tetapi hanya 
menuntut keridaan Allah semata. Karena Dia-lah sebenarnya yang dituju 
dalam amal ibadah dan pada-Nyalah tempat merendahkan diri. 

 
Kesimpulan 
1. Janji Allah akan melepaskan Nabi-Nya dari bahaya-bahaya yang 

dihadapinya. 
2. Allah meminta agar Nabi senantiasa beramal saleh dan bertawakal hanya 

kepada Allah dan memohon keridaan-Nya. 
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P E N U T U P 
 

Surah asy-Syar¥ ini merupakan tasliyah (penghibur hati) bagi Nabi 
Muhammad saw. 
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SURAH AT-T´N 
 

PENGANTAR  
 

Surah ini terdiri dari 8 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah al-Burµj. Nama at-T³n diambil dari kata at-t³n 
yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya “buah tin”. 

 
Pokok-pokok isinya: 

Manusia makhluk yang terbaik secara jasmani dan rohani, tetapi mereka 
akan dijadikan orang yang amat rendah jika tidak beriman dan beramal 
saleh; Allah adalah Hakim Yang Mahaadil. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH ASY-SYAR¦  
DENGAN SURAH AT-T´N 

 
Dalam Surah asy-Syar¥, Allah menjelaskan perintah kepada Nabi 

Muhammad selaku manusia sempurna. Dalam Surah at-T³n diterangkan 
bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang mempunyai kesanggupan 
baik lahir maupun batin. Kesanggupan itu menjadi kenyataan bilamana 
mereka mengikuti jejak Nabi Muhammad saw. 
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SURAH AT-T´N 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

MANUSIA ADALAH MAKHLUK ALLAH  
YANG PALING SEMPURNA 

 

 
Terjemah 
  (1) Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun, (2) demi Gunung Sinai, (3) dan 
demi negeri (Mekah) yang aman ini. (4) Sungguh, Kami telah menciptakan 
manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 
 

Kosakata: °µr Sin³n رن طُوِنيِسي  (at-T³n/95: 2) 

 Ketiga ayat pertama dalam Surah at-T³n ini menggunakan buah tin dan 
zaitun, Gunung Sinai, dan negeri yang aman (Mekah) sebagai pernyataan 
sumpah. Keempat nama itu melambangkan: (1) tempat kelahiran Nabi Isa 
dan Masjid Baitulmakdis, (2) gunung tempat Nabi Musa menerima wahyu, 
dan (3) kota tempat kelahiran Nabi Muhammad. Para mufasir mengatakan 
sebagian bersumber dari Ibnu ‘Abb±s dan beberapa orang tabiin di tiga 
tempat itu, Allah mengutus masing-masing satu orang nabi ulul azmi (yang 
sabar dan tabah menghadapi segala cobaan), yang membawa hukum syariat 
yang besar, yaitu Nabi Musa, Isa, dan Muhammad saw. 

Pohon ara dan zaitun banyak tumbuh di negeri-negeri yang berbatasan 
dengan Laut Mediterania bagian timur, sebagian di semenanjung Arab, 
terutama di Palestina dan Suria. 

Taurat diberikan kepada Nabi Musa melalui wahyu (al-M±'idah/5: 44 dan 
46), dan Injil juga diberikan kepada Nabi Isa melalui wahyu dari Allah yang 
disebutkan sebagai penerus Taurat. Sama dengan dua kitab di atas,            
Al-Qur'an juga diwahyukan kepada Nabi Muhammad (²li ‘Imr±n/3: 3). 

Kata ¯µr dalam Al-Qur'an terdapat dalam 10 ayat, yaitu al-Baqarah/2: 63 
dan 93, an-Nis±'/4: 154, Maryam/19: 52, °±h±/20: 80, al-Mu'minµn/23: 20, 
al-Qa¡a¡/28: 29 dan 46, a¯-°µr/52: 1, dan at-T³n/95: 2). Arti kata ¯µr ini 
sangat beragam sebagai kata benda, yang secara etimologi bukan dari bahasa 
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Arab, tetapi dari bahasa Suryani (Syriac), yang berarti gunung. Tur Sinai 
atau Gunung Hareh, berasal dari bahasa Ibrani, Har Sinai, atau Jabal Musa 
dalam bahasa Arab. 

Dalam ayat ini, ¯µr berarti gunung secara umum, dengan catatan, antara 
lain kata Ibnu Ka£³r, semua gunung yang ditumbuhi pepohonan disebut ¯µr, 
bila tanpa tumbuhan disebut jabal. Di atas °µr (Gunung) Sinai ini, Nabi 
Musa menerima Taurat, wahyu yang sangat menentukan hukum syariat 
Musa. Agaknya ini yang kemudian dikenal dengan sebutan al-wa¡±y± al-
‘asyr (Kesepuluh Firman atau Ten Commandments). Allah berfirman:  

 

Dan ceritakanlah (Muhammad), kisah Musa di dalam Kitab (Al-Qur'an). Dia 
benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Dan Kami telah 
memanggilnya dari sebelah kanan gunung (Sinai) dan Kami dekatkan 
dia untuk bercakap-cakap. (Maryam/19: 51-52) 
 
 Dalam pembukaan Surah a¯-°µr/52, kata ¯µr dipakai sebagai sumpah, 
“Demi Gunung” seperti yang terdapat juga dalam Surah at-T³n/95, tetapi 
yang terakhir ini sekaligus menyebutkan empat nama sebagai simbol 
sumpah: Tin, Zaitun, Gunung Sinai, dan kota Mekah. Pengucapan sumpah 
ini merupakan suatu isyarat betapa hebatnya ayat-ayat berikutnya sesudah 
ayat pembukaan itu. 

Gunung Sinai terkenal sebagai tempat yang penting turunnya wahyu 
dalam sejarah agama Yahudi ketika Tuhan dikatakan menampakkan diri 
kepada Musa dan memberikan Kesepuluh Firman (Keluaran 20, Ulangan 5). 
Menurut tradisi Yahudi, tidak saja Decalogue (Kesepuluh Firman), tetapi 
seluruh tulisan teks Bibel dan penafsirannya. Dalam tradisi Kristen dan 
Islam, gunung ini dipandang suci, dan sejak dulu sudah diterima sebagai 
situs dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketinggian gunung ini 2.285 
meter di atas permukaan laut, dan secara geografis masuk dalam kawasan 
Mesir. Tempat ini kemudian menjadi tempat ziarah dan kunjungan wisata. 
 
Munasabah 

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan tentang manusia agung 
yaitu Nabi Muhammad saw dengan berbagai keistimewaannya, seperti 
keimanan yang kokoh, kesucian diri dari dosa-dosa, dan kemuliaan 
namanya. Dalam ayat-ayat berikut, Allah bersumpah untuk menegaskan 
bahwa manusia pun telah Allah ciptakan sebagai makhluk terbaik dan 
termulia. Oleh karena itu, jangan diubah menjadi rendah derajatnya dan hina. 
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Tafsir 
(1) Dalam ayat ini, Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Ada yang 

berpendapat bahwa tin dan zaitun adalah nama buah yang dikenal sekarang, 
yang menunjukkan kelebihan kandungan yang dimiliki kedua buah itu. Ada 
pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah tempat banyaknya tin 
dan zaitun itu tumbuh, yaitu Yerusalem, tempat Nabi Isa lahir dan menerima 
wahyu. 

Dua nama tumbuhan, ara (at-t³n) dan zaitun (az-zaitµn), dan dua tempat 
(Bukit Sinai—tempat Nabi Musa memerima wahyu; dan kota yang aman 
(Mekah)—tempat Nabi Muhammad menerima wahyu), digunakan Allah 
untuk menjadi semacam bukti kebenaran sumpah-Nya. Beberapa ulama 
menyatakan bahwa at-t³n dan az-zaitµn sebenarnya juga menunjuk pada dua 
tempat. At-T³n adalah bukit di sekitar Damaskus, Siria. Sementara az-zaitµn 
adalah tempat Nabi Isa menerima wahyu. 

Ada juga yang memahami at-t³n dan az-zaitµn sebagai jenis tumbuhan. 
Buah ara (at-t³n) adalah buah dari sejenis pohon yang banyak tumbuh di 
kawasan Timur Tengah. Buahnya bila telah matang berwarna coklat, dan 
mempunyai biji seperti tomat. Rasanya manis dan dinilai memiliki gizi yang 
tinggi. 

Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa buah ara memiliki kandungan 
serat yang sangat tinggi dibandingkan buah lainnya. Satu buah ara yang 
sudah dikeringkan mengandung 20% serat dari yang dianjurkan untuk 
dikonsumsi orang setiap harinya. Sebagaimana diketahui, penelitian yang 
dilakukan dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa serat dari 
tumbuhan sangat penting agar alat pencernaan dapat berfungsi dengan baik. 
Serat akan membantu sistem pencernaan dan juga dapat mencegah seseorang 
terkena kanker usus. 

Kandungan yang dimiliki oleh buah ara juga sangat menjanjikan. Buah 
ini mengandung antioksidan yang dapat mencegah timbulnya beberapa 
penyakit. Antioksidan berperan untuk menetralisir beberapa unsur yang 
merusak (free radicals), baik yang dihasilkan di dalam tubuh (karena 
beberapa reaksi kimia dalam pencernaan) atau masuk ke dalam tubuh dari 
luar. Kandungan Phenol pada buah ara juga tinggi. Bahan Phenol ini 
berfungsi sebagai antiseptik untuk membunuh mikroba. 

Penelitian di Universitas Rutgers di Amerika Serikat mengungkapkan 
bahwa kandungan yang tinggi dari omega-3, omega-6 dan phytosterol, maka 
buah ara sangat potensial untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. 
Sebagaimana diketahui, omega-3 dan omega-6 tidak dapat diproduksi oleh 
tubuh. Keduanya hanya dapat diperoleh dari asupan makanan. Kedua jenis 
asam lemak ini juga sangat berpengaruh terhadap kinerja jantung, otak, dan 
sistem syaraf. Phytosterol sendiri berfungsi untuk menghilangkan kolesterol 
yang diperoleh dari daging, sebelum kolesterol tersebut masuk ke dalam 
sistem jaringan darah. 
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Pohon ara mengandung mineral yang cukup lengkap dibandingkan buah 
lainnya. Dari 40 gram buah ara mengandung 244 mg kalium (sebanyak 7% 
dari kebutuhan per hari), 53 mg kalsium (6% dari kebutuhan per hari), dan 
1,2 mg besi (6% dari kebutuhan per hari). Tingginya kadar kalsium ini hanya 
dikalahkan oleh jeruk. 

Buah ara juga dipercaya mempercepat penyembuhan pada seseorang 
yang sedang sakit. Buah ini mengandung bahan-bahan yang diperlukan agar 
badan si pasien cepat segar dan berenergi. Komponen nutrisi utama yang 
dikandung buah ara adalah gula. Persentasenya cukup tinggi, yaitu sebanyak 
51% sampai 74% dari seluruh bagian buah.  

Demikian pula halnya dengan zaitun. Sederetan penelitian telah 
mengungkapkan berbagai manfaat buah zaitun untuk kesehatan manusia. 
Zaitun, yang diberi pujian sebagai “pohon yang penuh berkah” dalam ayat 
35 Surah an-Nµr/24, adalah tumbuhan perdu. Jenis-jenisnya tersebar di 
kawasan sekitar Laut Tengah. Pohonnya dapat mencapai umur ratusan tahun. 
Buah zaitun dapat dipanen untuk masa yang sangat panjang. 

Sebagai bahan makanan, buah zaitun mengandung beberapa unsur yang 
diperlukan manusia, seperti protein yang cukup tinggi, zat garam, besi dan 
fosfor, vitamin A dan B. Zaitun juga dikenal sebagai penghalus kulit dan 
digunakan dalam industri sabun. Minyaknya juga memiliki kelebihan-
kelebihan yang tidak dimiliki minyak hewani atau minyak nabati lainnya. 
Diketahui bahwa minyak zaitun menyehatkan jantung dan pembuluh darah.  

Beberapa kegunaan minyak zaitun adalah untuk kesehatan jantung dan 
pembuluh darah, pencegahan kanker, arthistis, memperlambat proses 
penuaan, membantu pertumbuhan pada anak-anak, menurunkan tekanan 
darah tinggi, serta kegunaan lain bagi berbagai organ bagian dalam. 

(2) Setelah itu, Allah bersumpah dengan Gunung Sinai, tempat Nabi 
Musa menerima wahyu (Taurat). Mengenai bahwa Nabi Musa menerima 
wahyu di tempat itu dikisahkan pula antara lain dalam Surah al-A‘r±f/7: 144. 
Allah berfirman:  

 

(Allah) berfirman, “Wahai Musa! Sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) 
engkau dari manusia yang lain (pada masamu) untuk membawa risalah-Ku 
dan firman-Ku, sebab itu berpegang-teguhlah kepada apa yang Aku berikan 
kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur.” 
(al-A'r±f/7: 144) 
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Dalam ayat sebelumnya dikisahkan bagaimana Nabi Musa naik bukit 
Sinai untuk menerima wahyu. Dalam ayat ini dinyatakan pengangkatan 
Musa sebagai nabi dan menerima wahyu yaitu kitab Taurat. 

(3) Selanjutnya Allah bersumpah dengan “negeri yang damai”. 
Maksudnya adalah Mekah, tempat Nabi Muhammad lahir dan menerima 
wahyu. Bahwa Mekah adalah tempat asal Nabi Muhammad dinyatakan pula 
antara lain dalam Surah Mu¥ammad/47: 13: 

 

Dan betapa banyak negeri yang (penduduknya) lebih kuat dari (penduduk) 
negerimu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu. Kami telah membi-
nasakan mereka; maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. 
(Mu¥ammad/47: 13) 

 
Dalam ayat ini terdapat informasi bahwa beliau telah dipaksa 

meninggalkan negeri asalnya, yaitu tempat kelahirannya (Mekah) dan hijrah 
ke Medinah.  

Berdasarkan ayat-ayat lain lebih tepat dipahami bahwa ketiga ayat di atas 
menyatakan tempat ketiga nabi itu lahir atau menerima tugas kenabian 
mereka. Di dalam ayat-ayat lain, ketiga nabi itu memang sering disebutkan 
bersamaan, misalnya dalam Surah a¡-¢aff/61: 5-6: 

 

Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku! 
Mengapa kamu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa 
sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu?” Maka ketika mereka berpaling 
(dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan (ingatlah) ketika Isa putra Maryam 
berkata, “Wahai Bani Israil! Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, 
yang membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi 
kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang 
namanya Ahmad (Muhammad).” Namun ketika rasul itu datang kepada 
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mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, “Ini adalah 
sihir yang nyata.” (a¡-¢aff/61: 5-6) 

 
Dalam Perjanjian Lama, Kitab Ulangan 33 ayat 2 juga dinyatakan tempat 

ketiga nabi itu, “Tuhan telah datang dari Sina’, dan terbit kepada mereka di 
Seir, kelihatan Dia dengan gemerlapan cahayanya dari Gunung Paran.” Sina’ 
adalah Sinai tempat Nabi Musa menerima wahyu, Seir adalah pegunungan di 
Baitul Maqdis tempat Nabi Isa lahir dan menerima kenabian, dan pegu-
nungan Paran adalah pegunungan Mekah, tempat Nabi Muhammad lahir dan 
menerima kenabiannya. 

(4) Setelah bersumpah dengan buah-buahan yang bermanfaat atau 
tempat-tempat yang mulia itu, Allah menegaskan bahwa Dia telah 
menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis terbaik. Dari segi fisik, 
misalnya, hanya manusia yang berdiri tegak sehingga otaknya bebas 
berpikir, yang menghasilkan ilmu, dan tangannya juga bebas bergerak untuk 
merealisasikan ilmunya itu, sehingga melahirkan teknologi. Bentuk manusia 
adalah yang paling indah dari semua makhluk-Nya. Dari segi psikis, hanya 
manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang sempurna. Dan lebih-
lebih lagi, hanya manusia yang beragama. Banyak lagi keistimewaan 
manusia dari segi fisik dan psikis itu yang tidak mungkin diuraikan di sini. 

Penegasan Allah bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi 
fisik dan psikis terbaik itu mengandung arti bahwa fisik dan psikis manusia 
itu perlu dipelihara dan ditumbuhkembangkan. Fisik manusia dipelihara dan 
ditumbuhkembangkan dengan memberinya gizi yang cukup dan menjaga 
kesehatannya. Dan psikis manusia dipelihara dan ditumbuhkembangkan 
dengan memberinya agama dan pendidikan yang baik. Bila fisik dan psikis 
manusia dipelihara dan ditumbuhkembangkan, maka manusia akan dapat 
memberikan kemanfaatan yang besar kepada alam ini. Dengan demikianlah 
ia akan menjadi makhluk termulia.  

 
Kesimpulan 
1. Allah bersumpah dengan buah-buahan atau tempat-tempat penting yang 

besar artinya bagi manusia untuk menekankan bahwa manusia juga telah 
Ia ciptakan dengan kondisi fisik dan psikis yang paling baik dan 
sempurna dan memiliki potensi yang besar untuk memberikan 
kemanfaatan kepada alam. 

2. Kondisi fisik dan psikis yang sempurna beserta potensinya yang besar itu 
perlu dipelihara dan ditumbuhkembangkan supaya dapat memberikan 
manfaat kepada alam, yang dengan demikianlah ia akan menjadi makhluk 
termulia.  
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KEJATUHAN MANUSIA KE TINGKAT TERENDAH 
 

 
 
Terjemah 

(5) Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, 
(6) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka 
mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. 
 

Kosakata: Asfala َفَلأَس (at-T³n/95: 5) 

Kata asfala adalah bentuk superlatif dari kata as-sufl, as-safl, as-suf±lah/ 
as-saf±lah. Dalam bahasa Arab, kata asfala dan derivasinya bermakna 
rendah, antonim tinggi. Dengan demikian asfala berarti paling rendah. 
Mulanya ia menunjukkan setiap tempat yang rendah, tetapi kemudian 
maknanya berkembang dalam bentuk metafor yang menunjukkan 
kerendahan martabat dan kehinaan. Al-Fayrµzab±di dalam bukunya Ba¡±`ir 
¨awit-Tamy³z menyebutkan, dalam Al-Qur'an ditemukan setidaknya tiga 
makna kata asfal; pertama: pada Surah al-Anf±l/8: 42 bermakna "paling 
bawah" (adwan); kedua: Surah a¡-¢±ff±t/37: 98 berarti yang "paling merugi" 
dalam siksaan, dan ketiga: Surah at-T³n/95: 5 bermakna "paling hina" 
(ar©al). Kata ini menjadi sifat dari kata berikutnya yaitu s±fil³n (tempat-
tempat yang paling rendah dan hina). Jika dikaitkan dengan kalimat 
sebelumnya (£umma radadn±hu), maka kedudukannya adalah untuk 
menggambarkan keadaan saat manusia dikembalikan, yaitu dikembalikan ke 
tempat (neraka) yang paling rendah dan hina. Ulama lain, seperti Ikrimah 
dan Qatadah, memahami ayat tersebut dengan pengembalian kepada keadaan 
lemah dan bentuk yang tidak lagi bagus karena lanjut usia, setelah 
sebelumnya tercipta dalam bentuk yang sebaik-baiknya.  
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menegaskan bahwa manusia adalah 
makhluk-Nya yang paling baik, sempurna, dan mulia. Pada ayat-ayat 
berikut, Allah mengingatkan bahwa keadaan itu bisa berubah. Manusia bisa 
menjadi makhluk-Nya yang paling hina. 

 
Tafsir 

(5) Manusia yang paling baik dan sempurna kejadiannya itu akan menjadi 
tidak berguna bila tidak dijaga pertumbuhannya dan tidak dipelihara 
kesehatannya. Manusia yang paling sempurna rohaninya itu akan menjadi 
jahat dan merusak di muka bumi ini bila tidak diberi agama dan pendidikan 
yang baik. Manusia yang lemah akan menjadi beban, dan manusia yang jahat 
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akan merusak masyarakatnya. Akhirnya di akhirat ia akan masuk neraka. 
Dengan demikian, manusia itu akan menjadi makhluk terhina. 

(6) Yang terhindar dari kehinaan itu adalah orang-orang yang beriman 
dan berbuat baik. Dengan demikian, tolok ukur kemuliaan adalah iman dan 
perbuatan baik itu. Hal itu karena iman berarti mengakui adanya Allah dan 
nilai-nilai yang diajarkan-Nya. Pengakuan itu akan menjadi jalan hidup atau 
akidahnya, dan karena telah menjadi akidahnya, maka nilai-nilai itu akan 
dilaksanakannya dengan sepenuh hatinya. Karena nilai-nilai yang diajarkan 
Allah seluruhnya baik, maka manusia yang melaksanakannya akan menjadi 
manusia baik pula. Semakin tinggi akidah seseorang semakin baik 
perbuatannya, sehingga ia akan menjadi manusia terbaik dan termulia.  

Manusia yang memiliki sikap hidup yang didasarkan atas iman dan 
perbuatan baik itu akan memperoleh balasan dari Allah tanpa putus-
putusnya. Iman dan perbuatan baiknya itu akan berbuah di dunia, berupa 
kesentosaan hidup baginya dan bagi masyarakatnya, dan kebahagiaan hidup 
di akhirat di dalam surga. 

 
 
Kesimpulan 
1. Manusia yang paling sempurna kejadiannya itu bisa berubah menjadi 

manusia yang rusak dan menjadi beban bagi masyarakat bila jasmaninya 
tidak dibina dan kesehatannya tidak dipelihara.  

2. Manusia yang tersempurna rohaninya itu akan merusak masyarakat bila 
tidak diberi agama dan pendidikan yang baik. Akhirnya di akhirat ia akan 
masuk neraka, dan karena itu menjadi makhluk terhina. 

3. Tolok ukur kemuliaan adalah iman dan bukti iman itu yaitu perbuatan 
baik. 

 
 
 

BUKTI BAHWA ALLAH MAHABIJAKSANA 
 

 
Terjemah 

(7) Maka apa yang menyebabkan (mereka) mendustakanmu (tentang) hari 
pembalasan setelah (adanya keterangan-keterangan) itu? (8) Bukankah Allah 
hakim yang paling adil? 
 

Kosakata: Al-¦±kim³n ْالِماِكحين  (at-T³n/95: 8) 

Kata al-¥±kim³n adalah bentuk plural (jama‘) dari al-¥±kim yang 
menunjukkan pelaku (f±‘il). Berasal dari akar kata ¥akama-ya¥kumu-
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¥ukman wa ¥ikmatan. Kata ini dan derivasinya mempunyai makna dasar 
"mencegah". Ilmu disebut hikmah karena dapat mencegah dan menghindari 
kebodohan. Putusan pengadilan disebut al-¥ukm karena dapat mencegah 
seseorang dari tindakan zalim. Kata al-h±kim memiliki makna antara lain: 
(1) Hakim yang memutuskan, dengan demikian Allah disifati dengan a¥kam 
al-h±kim³n, dalam bentuk superlatif, karena Dia adalah Zat yang paling adil 
dalam memutuskan segala perkara; (2) Kata al-¥±kim adalah yang memiliki 
hikmah, yaitu pengetahuan akan sesuatu yang paling baik sesuai dengan cara 
yang paling tepat. Biasa diartikan juga dengan orang bijak. Dengan demikian 
Allah adalah Zat yang paling bijak dan paling tahu akan segala sesuatu yang 
terbaik. (3) Kata al-¥±kim juga seringkali disandingkan kepada seseorang 
yang paling teliti dalam segala hal. Dengan demikian Allah adalah Zat yang 
paling teliti dan cermat dalam menciptakan segala sesuatu. Ketiga makna itu 
sangat pantas dimiliki oleh Allah, sehingga setiap manusia harus tunduk dan 
mengikuti putusan dan ketentuan Allah dengan penuh ikhlas, serta meyakini 
bahwa semua ciptaan Allah penuh dengan ketelitian dan kesempurnaan. 
 
Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa tolok ukur kebaikan 
dan kemuliaan manusia adalah iman dan perbuatan baiknya. Pada ayat-ayat 
berikut, Allah mencela orang yang masih mengingkari ketentuan-Nya itu, 
karena tolok ukur itu paling benar, bahkan menjadi bukti bahwa Allah 
Mahabijaksana.  

 
Tafsir 

(7) Allah mempertanyakan bila masih ada manusia yang menganggap 
bohong apa yang disampaikan-Nya kepada Nabi Muhammad bahwa 
kemuliaan manusia itu diukur dari imannya dan perbuatan baiknya. Hal itu 
karena iman itulah yang akan membuahkan perbuatan baik, sedangkan 
keingkaran hanya akan membuahkan kejahatan.  

(8) Allah menegaskan bahwa menerapkan ketentuan tentang kemuliaan 
manusia itu didasarkan atas iman dan perbuatan baiknya, itu adalah bukti 
bahwa Allah Mahabijaksana. Hal itu karena iman itulah yang akan 
membuahkan perbuatan baik, sedangkan keingkaran hanya akan 
membuahkan kejahatan, sebagaimana disampaikan di atas. Bila kemuliaan 
diletakkan pada kekafiran dan kejahatan, itu akan menghancurkan alam ini. 
 
Kesimpulan 
1. Manusia seharusnya menerima bahwa kemuliaan itu terletak pada 

keimanan dan perbuatan baik. 
2. Allah adalah Mahabijaksana yang telah meletakkan kemuliaan pada iman 

dan perbuatan baik itu. 
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3. Manusia hendaknya beriman dan berbuat baik supaya menjadi makhluk 
yang mulia. 

 
 

 
P E N U T U P 

 
Surah at-T³n menegaskan bahwa manusia itu mulia bila beriman dan 

berbuat baik, dan menjadi hina bila ingkar dan berbuat jahat. 
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 SURAH AL-‘ALAQ 
 

PENGANTAR 
 

Surah al-‘Alaq terdiri dari 19 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah. 
Ayat pertama sampai dengan kelima dalam surah ini adalah ayat-ayat        
Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan, yaitu pada waktu Nabi Muhammad 
berkhalwat di Gua Hira. Surah ini dinamai al-‘Alaq (yang melekat), diambil 
dari perkataan al-‘alaq (zigot yang menempel) yang terdapat pada ayat kedua 
surah ini. Surah ini dinamai juga dengan Surah Iqra' Bismi Rabbika atau al-
Qalam. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Perintah membaca ayat-ayat Allah; keterangan tentang asal usul manusia; 
perlunya dikembangkan kemampuan baca-tulis; sifat-sifat manusia yang 
jahat; ancaman Allah terhadap orang yang melarang atau menghalang-
halangi umat beribadah. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AT-T´N  
DENGAN SURAH AL-‘ALAQ 

 
1. Surah at-T³n menerangkan bahwa manusia diciptakan dalam kondisi fisik 

dan psikis yang sempurna. Oleh karena itu, ia akan menjadi makhluk 
termulia bila beriman dan berbuat baik. Dalam Surah al-‘Alaq dijelaskan 
asal usul manusia yaitu ‘alaqah, yang sesungguhnya pada awalnya sangat 
rentan, tetapi karena kemahakuasaan Allah, kemudian menjadi makhluk 
yang paling sempurna.  

2. Dalam Surah at-T³n diterangkan bahwa manusia akan menjadi manusia 
sempurna bila diberi agama dan pendidikan. Dalam Surah al-‘Alaq 
diisyaratkan bahwa kunci pendidikan itu adalah kemampuan membaca 
dan memahami ayat-ayat Allah yang tersurat dan yang tersirat.  

3. Dalam Surah at-Tin diterangkan bahwa manusia akan menjadi makhluk 
terhina bila menjadi manusia yang ingkar dan jahat. Dalam Surah          
al-‘Alaq dijelaskan sifat-sifat manusia yang jahat dan hina itu. 
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SURAH AL-‘ALAQ 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

MANUSIA PERLU MAMPU BACA-TULIS 
 

 
Terjemah 

(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, (2) 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Mahamulia, (4) Yang mengajar (manusia) dengan pena. (5) 
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 
 

Kosakata: ‘Alaq لَقع (al-‘Alaq/96: 2) 

Kata ‘alaq diambil dari kata ‘aliqa-ya‘laqu-‘uluqan yang berarti 
bergantung, melekat. Kata ‘alaq berarti darah beku, segumpal darah/ 
segumpal sel, juga berarti binatang lintah/cacing yang terdapat di dalam air, 
bila terminum oleh binatang, maka ia tersangkut di kerongkongannya. 
Sebagian ulama mengartikan ‘alaq dengan makna segumpal darah, dan 
sebagian yang lainnya memahaminya dalam arti sesuatu yang tergantung di 
dinding rahim. Hal ini disebabkan karena setelah terjadinya pertemuan 
antara sperma dan indung telur dan setelah terjadi pembuahan, maka hasil 
pembuahan itu melekat dan bergantung pada dinding rahim. Kata ‘alaq juga 
berbicara tentang sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat 
hidup sendiri, tetapi selalu bergantung kepada selainnya. 

Kata ‘alaq dan yang serumpun dengannya disebutkan 7 kali dalam       
Al-Qur'an yang antara lain adalah pada Surah al-‘Alaq ayat 2. Juga  kata 
‘alaq sebagai nama  salah satu surah dalam Al-Qur'an. 
 
Munasabah 
 Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan bahwa Allah amat bijaksana dengan 
menjadikan iman dan perbuatan baik sebagai tolok ukur kebaikan seseorang. 
Pada ayat-ayat berikut, Allah memerintahkan manusia agar membaca ayat-
ayat-Nya dan menyadari asal usulnya agar dapat menjadi orang yang 
beriman dan berbuat baik. 
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Tafsir 
(1) Allah memerintahkan manusia membaca (mempelajari, meneliti, dan 

sebagainya.) apa saja yang telah Ia ciptakan, baik ayat-ayat-Nya yang 
tersurat (qauliyah), yaitu Al-Qur'an, dan ayat-ayat-Nya yang tersirat, 
maksudnya alam semesta (kauniyah). Membaca itu harus dengan nama-Nya, 
artinya karena Dia dan mengharapkan pertolongan-Nya. Dengan demikian, 
tujuan membaca dan mendalami ayat-ayat Allah itu adalah diperolehnya 
hasil yang diridai-Nya, yaitu ilmu atau sesuatu yang bermanfaat bagi 
manusia. 

(2) Allah menyebutkan bahwa di antara yang telah Ia ciptakan adalah 
manusia, yang menunjukkan mulianya manusia itu dalam pandangan-Nya. 
Allah menciptakan manusia itu dari ‘alaqah (zigot), yakni telur yang sudah 
terbuahi sperma, yang sudah menempel di rahim ibu. Karena sudah 
menempel itu, maka zigot dapat berkembang menjadi manusia. Dengan 
demikian, asal usul manusia itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya, tetapi 
kemudian ia menjadi manusia yang perkasa. Allah berfirman: 

 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu 
dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang 
biak. (ar-Rµm/30: 20) 
 

Asal usulnya itu juga labil, zigot itu bisa tidak menempel di rahim, atau 
bisa terlepas lagi dari rahim itu, sehingga pembentukan manusia terhenti 
prosesnya. Oleh karena itu, manusia seharusnya tidak sombong dan ingkar, 
tetapi bersyukur dan patuh kepada-Nya, karena dengan kemahakuasaan dan 
karunia Allah-lah, ia bisa tercipta. Allah berfirman menyesali manusia yang 
ingkar dan sombong itu: 

 

Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari 
setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata! (Y±s³n/36: 77) 
 

Menurut kajian ilmiah, ‘alaqah merupakan bentuk perkembangan pra-
embrionik, yang terjadi setelah percampuran sel mani (sperma) dan sel telur. 
Moore dan Azzindani menjelaskan bahwa ‘alaqah dalam bahasa Arab berarti 
lintah (leech) atau suatu suspensi (suspended thing) atau segumpal darah (a 
clot of blood). Lintah merupakan binatang tingkat rendah, berbentuk seperti 
buah per, dan hidup dengan cara menghisap darah. Jadi ‘alaqah merupakan 
tingkatan (stadium) embrionik, yang berbentuk seperti buah per, di mana 
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sistem kardiovaskuler (sistem pembuluh-jantung) sudah mulai tampak, dan 
hidupnya tergantung dari darah ibunya, mirip dengan lintah. ‘Alaqah 
terbentuk sekitar 24-25 hari sejak pembuahan. Jika jaringan pra-embrionik 
‘alaqah ini diambil keluar (digugurkan), memang tampak seperti segumpal 
darah (a blood clot like). Lihat pula telaah ilmiah pada penjelasan Surah 
Nµ¥/71 ayat 14. 

(3) Allah meminta manusia membaca lagi, yang mengandung arti bahwa 
membaca yang akan membuahkan ilmu dan iman itu perlu dilakukan 
berkali-kali, minimal dua kali. Bila Al-Qur'an atau alam ini dibaca dan 
diselidiki berkali-kali, maka manusia akan menemukan bahwa Allah itu 
pemurah, yaitu bahwa Ia akan mencurahkan pengetahuan-Nya kepadanya 
dan akan memperkokoh imannya. 

(4-5) Di antara bentuk kepemurahan Allah adalah Ia mengajari manusia 
mampu menggunakan alat tulis. Mengajari di sini maksudnya memberinya 
kemampuan menggunakannya. Dengan kemampuan menggunakan alat tulis 
itu, manusia bisa menuliskan temuannya sehingga dapat dibaca oleh orang 
lain dan generasi berikutnya. Dengan dibaca oleh orang lain, maka ilmu itu 
dapat dikembangkan. Dengan demikian, manusia dapat mengetahui apa yang 
sebelumnya belum diketahuinya, artinya ilmu itu akan terus berkembang. 
Demikianlah besarnya fungsi baca-tulis. 
 
Kesimpulan  
1. Umat manusia, apalagi umat Islam, harus mengembangkan kemampuan 

baca-tulis untuk mendalami seluruh ayat Allah, baik qauliyah maupun 
kauniyah.  

2. Membaca dan mendalami ayat-ayat Allah harus karena Dia dan dengan 
meminta bantuan-Nya, supaya ilmu yang dihasilkan bermanfaat bagi 
manusia. 

3. Membaca atau meneliti ayat-ayat itu harus dilakukan berkali-kali, artinya 
secara terus-menerus, supaya terus-menerus pula meningkatkan 
penguasaan ilmu pengetahuan. 

 
 
 

MANUSIA MELAMPAUI BATAS 
 

 

Terjemah 
(6) Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas, 

(7) apabila melihat dirinya serba cukup. (8) Sungguh, hanya kepada 
Tuhanmulah tempat kembali(mu). 



 96. AL-‘ALAQ JUZ 30 722 

Kosakata: Istagn± ىنغتِاس (al-‘Alaq/96: 7) 

Kata istagnā terambil dari kata ganiya, yang antara lain berarti ‘tidak 
butuh, memiliki kelapangan hati atau memiliki harta yang banyak.’ 
Sementara ulama menetapkan bahwa yang dimaksud di sini adalah 
kepemilikan harta. Namun memahaminya dalam arti umum lebih baik, yakni 
merasa memiliki kecukupan yang mengantarnya merasa tidak membutuhkan 
apapun, baik materi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. 

 
Munasabah 
 Pada ayat-ayat yang lalu, Allah meminta manusia agar banyak belajar dan 
menyadari asal usul mereka, supaya mereka beriman. Pada ayat-ayat berikut 
ini, Allah menerangkan bahwa manusia itu banyak yang melampaui batas, 
yaitu mengingkari-Nya, yang sesungguhnya tidak patut mereka lakukan. 
 
Tafsir 

(6-7) Allah menyesali manusia karena banyak mereka yang cenderung 
lupa diri sehingga melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, 
yaitu kafir kepada Allah dan sewenang-wenang terhadap manusia. 
Kecenderungan itu terjadi ketika mereka merasa sudah berkecukupan. 
Dengan demikian, ia merasa tidak perlu beriman, dan karena itu ia berani 
melanggar hukum-hukum Allah. Begitu juga karena sudah merasa 
berkecukupan, ia merasa tidak butuh orang lain dan merasa berkuasa, dan 
karena itu ia akan bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain itu. 

(8) Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa mereka yang 
durhaka itu akan kembali kepada-Nya. Mereka pasti mati dan akan 
berhadapan dengan-Nya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Bila mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, berarti mereka 
nanti akan tahu, bahwa mereka akan diazab dan menyesal. Dalam ayat lain, 
Allah berfirman mengenai bagaimana keadaan yang akan dialami para 
pendurhaka itu: 

 

Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat 
oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai 
hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak, mereka datang tergesa-
gesa (memenuhi panggilan) dengan mengangkat kepalanya, sedang mata 
mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. (Ibr±h³m/14: 42-43) 
 
Kesimpulan 
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1. Manusia cenderung lupa diri siapa dia dan apa asal-usulnya, ketika 
mereka sudah merasa mapan/berkecukupan, karena itu mereka kafir dan 
melakukan kejahatan terhadap manusia. 

2. Tindakan itu disesalkan, karena itu harus ditinggalkan, sebab segala 
tindakan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. 

 
 
 

CONTOH MANUSIA YANG KAFIR DAN JAHAT 

 

Terjemah 
(9) Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? (10) seorang 

hamba ketika dia melaksanakan salat, (11) bagaimana pendapatmu jika dia 
(yang dilarang salat itu) berada di atas kebenaran (petunjuk), (12) atau dia 
menyuruh bertakwa (kepada Allah)? (13) Bagaimana pendapatmu jika dia 
(yang melarang) itu mendustakan dan berpaling? (14) Tidakkah dia 
mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat (segala perbuatannya)? 
 

Kosakata: Yanh± ىهني (al-‘Alaq/96: 9) 

Kata yanhā terambil dari kata an-nahy, yakni larangan atau pencegahan. 
Dari kata ini terbentuk sekian banyak kosakata yang kesemuanya 
mengandung makna pencegahan. Misalnya kata nihāyah/batas akhir sesuatu, 
karena dengan batas akhir itu, tercegahlah adanya penambahan. An-nahy 
yang berarti larangan atau pencegahan, mengisyaratkan bahwa pekerjaan 
yang dilakukan tadi harus tidak dilakukan lagi, sehingga ia berakhir dan 
telah mencapai batasnya. Demikian pula kata an-nuhā/akal pikiran, ia 
diharapkan berfungsi mencegah pemiliknya melakukan hal-hal yang tidak 
wajar. 
  
Munasabah 
 Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menginformasikan adanya manusia-
manusia yang kafir kepada Allah dan sewenang-wenang terhadap manusia 
karena merasa sudah mapan/berkecukupan. Pada ayat-ayat berikut diberikan 
contoh manusia yang ingkar dan sewenang-wenang itu, yaitu Abµ Jahal. 
 
 
Tafsir 
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(9-10) Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, yang maksudnya 
meminta beliau memperhatikan orang yang melarang manusia melakukan 
salat. Orang yang dilarang adalah Nabi Muhammad saw untuk melakukan 
salat di Masjidil Haram. Sedangkan yang melarang adalah Abµ Jahal. Ia 
mengancam Nabi saw dengan kata-kata: 

 ىلَّص النِبي فَبلَغَ. عنِقِه علَى لَأَطََأَنَّ الكَعبِة ِعند يصلِّي حمدام رأَيت لَِئن: جهٍل أبو قَالَ
  )عباس ابن عن البخاري رواه (.كَةُِئالَمالْ لَأَخذَته فَعلَ لَِئن: فَقَالَ ملَّسو ِهيلَع اُهللا

Abµ Jahal berkata, “Jika saya melihat Muhammad salat di Ka‘bah, saya akan 
lindas-lindaskan tengkuknya (ke tanah).” Ketika hal itu sampai kepada Nabi 
saw., beliau bersabda, “Jika itu ia lakukan, malaikat akan menghajarnya.” 
(Riwayat al-Bukh±r³ dari Ibnu ‘Abb±s)  
 

(11-12) Selanjutnya Allah meminta Nabi Muhammad memperhatikan, 
seandainya orang yang dilarang salat di masjid itu membawa hidayah dan 
membimbing orang kepada iman, dan mengajak orang kepada ketakwaan, 
yaitu mengerjakan kebaikan dan kebenaran. Tindakan itu pasti lebih baik, 
karena pasti menguntungkan dirinya dan masyarakatnya. Orang yang 
berperilaku seperti itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Itu adalah dua 
perilaku yang bertolak belakang dan bertentangan seperti siang dan malam: 
yang pertama jahat dan membawa kepada kejahatan, dan yang kedua baik 
dan membawa kepada kebaikan. 

(13-14) Selanjutnya Allah meminta Nabi Muhammad memperhatikan 
orang yang melarang orang beribadah itu, yaitu Abµ Jahal sebagai contoh, 
apakah jika ia memandang Allah dan ajaran-ajaran-Nya dusta, lalu 
berpaling, dan tidak mau menggubrisnya. Ia tidak tahu bahwa Allah melihat 
perbuatannya itu. Tidak demikian halnya, Allah mengetahui setiap perbuatan 
dosanya itu dan akan memberikan balasannya. 
 
Kesimpulan  
1. Melarang orang melakukan ibadah adalah kejahatan yang besar. Begitu 

juga memandang ajaran-ajaran Allah itu bohong. Siapa saja yang 
melakukan perbuatan itu akan diberi ganjaran oleh Allah. 

2. Perbuatan yang baik dilakukan adalah membimbing orang ke jalan yang 
benar dan berbuat baik. 

 
 
 
 
 
 

ANCAMAN ALLAH TERHADAP  
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ORANG YANG MELARANG MANUSIA BERIBADAH 
 

 

Terjemah 
(15) Sekali-kali tidak! Sungguh, jika dia tidak berhenti (berbuat 

demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (ke dalam neraka), (16) (yaitu) 
ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. (17) Maka biarlah dia 
memanggil golongannya (untuk menolongnya), (18) Kelak Kami akan 
memanggil Malaikat Zabaniyah, (penyiksa orang-orang yang berdosa). 
 
Kosakata: 

1. Az-Zab±niyah ةاِنيبالز (al-‘Alaq/96: 18) 

Kata az-zab±niyah diambil dari kata zabana-yazbinu-zabnan, yang berarti 
menolak, mendorong. Kata az-zab±niyah yang merupakan bentuk jamak 
(plural) dari bentuk tunggal zibn³, zab³n, atau zibniyah, hanya satu kali 
disebutkan dalam Al-Qur'an dan diartikan sebagai malaikat-malaikat yang 
bertugas menghadapi orang-orang yang berdosa di akhirat kelak. Mereka 
dinamai az-Zab±niyah, karena mereka bertugas mendorong dan menolak 
orang-orang kafir ke dalam api neraka. 

2. N±¡iyah اِصيةن  (al-‘Alaq/96: 16) 

Bentuk isim f±‘il dari na¡±-na¡wan artinya bagian depan kepala yaitu  
dahi atau ubun-ubun atau jambul. Ungkapan : na¡autu ful±nan, inta¡ituhu, 
n±¡aituhu artinya aku memegang jambulnya. Dalam sebuah pergulatan jika 
seorang sudah mampu memegang jambul lawannya, maka dia telah 
menguasainya. Bagian depan kepala merupakan bagian yang paling 
terhormat. Ayat ini menjelaskan bahwa orang orang kafir yang sombong dan 
pongah akan direnggut dan tarik ubun-ubunnya dan selanjutnya akan 
dicampakkan kedalam neraka oleh malaikat yang sangat bengis yaitu 
malaikat zabaniyah. 
 
Munasabah 
 Pada ayat-ayat yang lalu disampaikan bahwa orang yang selalu 
mengingkari ajaran-ajaran agama dan berbuat jahat, akan mempertanggung-
jawabkan sikap dan perbuatannya nanti di akhirat. Pada ayat-ayat berikut ini, 
mereka diminta agar menghentikan perbuatan jahat itu. Bila mereka tidak 
juga menghentikannya, maka ia akan dimatikan seketika, dan bila ia 
memanggil konco-konconya untuk minta bantuan, Allah akan memanggil 
malaikat penjaga neraka, Zab±niyah. 
Tafsir 
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(15-16) Allah mencela orang yang melarang orang beribadah di dalam 
masjid, dengan contohnya Abµ Lahab. Allah mengancam bahwa bila mereka 
tidak menghentikan perbuatannya, Allah akan mencabut ubun-ubunnya, 
yaitu menarik nyawanya sehingga mati seketika. Hukuman itu dijatuhkan 
padanya karena ubun-ubun itu adalah denyut kehidupannya, sedangkan 
denyut kehidupannya itu selalu penuh kebohongan dan dosa. 

(17-18) Allah mempersilakan mereka yang sewenang-wenang dan 
melarang orang melakukan ibadah itu untuk meminta bantuan kelompok 
mereka. Ayat ini khususnya ditujukan kepada Abµ Jahal, yang dikenal 
sebagai pemimpin terbesar orang-orang yang menentang Nabi saw di 
Mekah. Allah mengancam bahwa bila Abµ Jahal memanggil teman-teman 
komplotannya untuk meminta tolong, maka Allah akan memanggil malaikat-
malaikat Zab±niyah, yaitu para penjaga neraka yang sangat bengis. Artinya, 
ia di dunia akan celaka dan di akhirat akan masuk neraka. Ancaman itu 
kemudian terbukti, yaitu pada tahun kedua setelah umat Islam hijrah ke 
Medinah, terjadi Perang Badar, di mana Abµ Jahal sebagai pemimpin 
Quraisy mati terbunuh. Dan di akhirat nanti ia pasti masuk neraka. 
 
Kesimpulan  
1. Mereka yang selalu membangkang dan melakukan kesewenang-

wenangan antara lain dengan melarang orang mengerjakan ibadah 
agamanya diancam Allah akan dicabut nyawanya seketika. 

2. Bila mereka melawan dengan meminta bantuan kelompoknya, maka 
Allah akan memanggil para Malaikat Zab±niyah untuk menghadapi 
mereka. Malaikat-malaikat itu adalah penjaga neraka, karena itu sangat 
bengis, sehingga mereka pasti akan binasa dan di akhirat masuk neraka. 
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PERINTAH UNTUK TERUS BERIBADAH 
 

 
Terjemah 

(19) Sekali-kali tidak! Janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah 
serta dekatkanlah (dirimu kepada Allah). 
 

Kosakata: Waqtarib ِرباقْتو (al-‘Alaq/96: 19) 

Kata iqtarib terambil dari kata qaruba/dekat. Perintah dalam bentuk kata 
tersebut hanya ditemukan sekali ini dalam Al-Qur'an. Kata iqtarib 
menggambarkan segala bentuk aktivitas manusia yang bermotivasi 
pendekatan diri kepada Allah dan yang tentunya tidak dapat tercapai tanpa 
adanya rasa ketundukan, kepatuhan yang disertai dengan rasa kerendahan 
diri terhadap-Nya. 
 
Munasabah 
 Pada ayat-ayat yang lalu, Allah mengancam orang yang melarang orang 
beribadah di dalam masjid, seperti yang dilakukan Abµ Jahal terhadap Nabi 
saw, akan dihancurleburkan oleh malaikat-malaikat Zab±niyah. Pada ayat 
berikut ini, Allah meminta Nabi saw, atau siapa saja yang diancam, agar 
jangan takut melaksanakan ibadah. 
 
Tafsir 

(19) Allah meminta Nabi saw atau siapa saja yang ingin beribadah agar 
tidak takut dan tidak mematuhi ancaman orang yang melarang mereka 
beribadah. Mereka diminta untuk tetap melaksanakan ibadah dengan tekun, 
terutama salat, dan menggunakan masjid untuk melaksanakannya. Dalam 
ayat lain, Allah berfirman: 

 
Dan janganlah engkau (Muhammad) menuruti orang-orang kafir dan orang-
orang munafik itu, janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan 
bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. (al-
A¥z±b/33: 48) 
 

Di samping salat, umat Islam diminta pula mengerjakan ibadah-ibadah 
sunat lainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya, baik itu berupa 
salat-salat sunat maupun zikir-zikir, dan sebagainya.  
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Kesimpulan  
1. Allah tidak membenarkan orang melarang umat Islam melaksanakan 

ibadah agamanya dan melarang mereka menggunakan masjid untuk 
melaksanakan ibadah itu. 

2. Umat Islam tidak perlu takut menghadapi ancaman yang tidak 
membolehkan mereka mengerjakan salat atau ibadah-ibadah lainnya dan 
menggunakan masjid untuk tempat melaksanakannya. 

 
 
 

P E N U T U P 
 
 Surah Al-‘Alaq mengandung pesan agar manusia menyadari asal usulnya, 
dan kemudian beriman dan bersyukur kepada Allah yang telah 
menciptakannya. Jangan lupa diri, sombong, dan berlaku sewenang-wenang, 
ketika sudah merasa mapan dan berkecukupan, karena Allah tidak akan bisa 
dikalahkan. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan dengan banyak membaca 
dan meneliti ayat-ayat Allah, dan banyak beribadah. 
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SURAH AL-QADR 
 

PENGANTAR 
 

Surah al-Qadr terdiri dari lima ayat, termasuk kelompok surah 
Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah ‘Abasa. 

Surah ini dinamai al-Qadr (kemuliaan), diambil dari perkataan al-qadr 
yang terdapat pada ayat pertama surah ini. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Al-Qur'an mulai diturunkan pada malam Lailatul-Qadr, yang nilainya 
lebih dari seribu bulan; para malaikat dan Jibril turun ke dunia pada malam 
Lailatul-Qadr untuk mengatur segala urusan. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-‘ALAQ  
DENGAN SURAH AL-QADR 

 
Surah al-‘Alaq menjelaskan wahyu yang turun pertama, Surah al-Qadr 

menjelaskan kapan turunnya wahyu pertama itu. 
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SURAH AL-QADR 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

KEMULIAAN LAILATUL-QADR 

 

Terjemah 
(1) Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam 

qadar. (2) Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? (3) Malam 
kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. (4) Pada malam itu turun 
para malaikat dan Rµ¥ (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua 
urusan. (5) Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar. 

 

Kosakata: Lailatul-Qadr َلقَالْ ةُلَيرد  (al-Qadr/97: 1) 

Kata lailah berarti malam, yaitu mulai dari terbenam matahari sampai 
terbit fajar. Kata lailah juga berarti hitam pekat. Itulah sebabnya malam dan 
rambut yang hitam keduanya dinamai lail karena malam itu gelap sehingga 
kelihatan hitam. 

Sedang kata al-qadr berasal dari kata qadara/qadira-yaqduru/yaqdaru-
qadran wa qudratan wa maqdiratan, yang berarti kuasa/mampu, kadar 
banyaknya sesuatu, untung, nasib, kekayaan, dan kemuliaan. Tetapi lailatul-
qadr sering diartikan dengan malam mulia. Ulama berbeda pendapat tentang 
makna al-qadr. Ada yang berpendapat artinya adalah penetapan, karena pada 
Malam Qadar Allah menetapkan perjalanan hidup makhluk selama setahun. 
Ada pula yang berpendapat bahwa al-qadr maknanya adalah pengaturan 
karena pada malam turunnya Al-Qur'an itu, Allah mengatur strategi Nabi 
Muhammad mengajak manusia kepada kebajikan. Pendapat lain mengatakan 
bahwa al-qadr berarti kemuliaan, karena Allah menurunkan Al-Qur'an pada 
malam yang mulia. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa al-qadr 
bermakna sempit, karena pada malam turunnya Al-Qur'an  banyak malaikat 
turun sehingga bumi menjadi sempit, penuh sesak dengan para malaikat.   
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Kata lailatul-qadr disebutkan 3 kali dalam Al-Qur'an dan semuanya 
disebutkan dalam Surah al-Qadr. 
 
Munasabah 

Pada akhir Surah al-‘Alaq, Nabi Muhammad diperintahkan beribadah, 
yaitu bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada awal Surah al-Qadr 
diterangkan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam kemuliaan (lailatul-
qadr) yang mana beribadah pada malam itu pahalanya lebih baik daripada 
beribadah seribu bulan. 
 
Tafsir 

(1) Terdapat empat tempat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang 
penurunannya kepada Nabi saw yaitu: 
1. Dalam Surah al-Qadr. 
2. Dalam Surah ad-Dukh±n, yaitu pada firman-Nya:  

 

¦± M³m. Demi Kitab (Al-Qur'an) yang jelas, sesungguhnya Kami 
menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, Kamilah yang 
memberi peringatan. Pada (malam itu) dijelaskan segala urusan yang penuh 
hikmah, (yaitu) urusan dari sisi Kami. Sungguh, Kamilah yang mengutus 
rasul-rasul, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. (ad-Dukh±n/44: 1-6) 
 
3. Dalam Surah al-Baqarah, yaitu pada firman-Nya: 

 

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, 
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 
petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). (al-
Baqarah/2: 185) 
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4. Dalam Surah al-Anf±l, yaitu pada firman-Nya: 

 

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan 
perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang 
miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan 
kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari 
Furq±n, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu. (al-Anf±l/8: 41) 
 

Ayat Surah al-Qadr menyatakan bahwa turunnya Al-Qur'an dari Lau¥ 
Ma¥fµ§ ke Baitul-‘Izzah jelas pada malam Lailatul Qadr. Ayat Surah ad-
Dukh±n menguatkan turunnya Al-Qur'an pada malam yang diberkahi, ayat 
Surah al-Baqarah menunjukkan turunnya Al-Qur'an pada bulan Ramadan. 
Sedangkan Surah al-Anf±l/8: 41 di atas menerangkan penyelesaian 
pembagian rampasan perang pada Perang Badar. Perang ini disebut yaumul-
furq±n karena merupakan pertempuran antara tentara Islam dengan tentara 
kafir, di mana kemenangan berada di tangan tentara Islam.  

Dalam ayat ini diungkapkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an pertama 
kali kepada Nabi saw pada malam yang mulia. Kemudian diturunkan terus-
menerus secara berangsur-angsur menurut peristiwa dan suasana yang 
menghendakinya dalam jangka waktu dua puluh dua tahun lebih sebagai 
petunjuk bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di 
akhirat nanti. 

Sehubungan dengan uraian di atas, para ulama mengatakan bahwa kata 
anzala dan nazzala berbeda penggunaan dan maknanya. Oleh sebab itu, 
makna anzaln±hu dalam Surah al-Qadr menunjukkan turunnya kitab suci Al-
Qur'an pertama kali dan sekaligus dari Lau¥ Ma¥fµ§ ke langit dunia. 
Kemudian diturunkan berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi 
Muhammad, yang dibawa oleh Malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan dan 
22 hari. Sedangkan makna nazzala bermakna diturunkan berangsur-angsur. 

Tidak diragukan lagi bahwa manusia sangat memerlukan Al-Qur'an 
sebagai pedoman yang menjelaskan sesuatu yang mereka ragukan dalam hal-
hal yang berhubungan dengan soal-soal keagamaan atau masalah-masalah 
duniawi. Al-Qur'an juga menerangkan kepada mereka kejadian manusia dan 
kejadian yang akan datang ketika datangnya hari kebangkitan. 



JUZ 30 97. AL-QADR 733 

Manusia memerlukan pegangan tersebut karena tanpanya, mereka tidak 
dapat memahami prinsip-prinsip kemaslahatan yang sebenarnya untuk 
membentuk peraturan-peraturan dan undang-undang. Oleh sebab itu, 
benarlah pendapat yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat melepaskan 
diri dari agama dan petunjuk rohani yang menentukan ukuran dan nilai 
sesuatu setelah mengetahui secara ilmiah keadaan dan khasiat sesuatu. 

(2) Kemudian dalam ayat ini, Allah menyatakan keutamaan Lailatul-Qadr 
yang tidak dapat diketahui oleh para ulama dan ilmuwan, bagaimanapun 
tingginya ilmu pengetahuan mereka. Pengertian dan pengetahuan Nabi-Nya 
pun tidak sanggup menentukan kebesaran dan keutamaan malam itu. Hanya 
Allah yang mengetahui segala hal yang gaib, yang menciptakan alam 
semesta, yang mewujudkannya dari tidak ada menjadi ada. 

(3) Pada ayat ini, Allah menerangkan keutamaan Lailatul-Qadr yang 
sebenarnya. Malam itu adalah suatu malam yang memancarkan cahaya 
hidayah sebagai permulaan tasyr³‘ yang diturunkan untuk kebahagiaan 
manusia. Malam itu juga sebagai peletakan batu pertama syariat Islam, 
sebagai agama penghabisan bagi umat manusia, yang sesuai dengan 
kemaslahatan mereka sepanjang zaman. Malam tersebut lebih utama dari 
seribu bulan yang mereka lalui dengan bergelimang dosa kemusyrikan dan 
kesesatan yang tidak berkesudahan. Ibadah pada malam itu mempunyai nilai 
tambah berupa kemuliaan dan ganjaran yang lebih baik dari ibadah seribu 
bulan. 

Sebutan kata “seribu” dalam ayat ini tidak bermaksud untuk menentukan 
bilangannya. Akan tetapi, maksudnya untuk menyatakan banyaknya yang 
tidak terhingga sebagaimana yang dikehendaki dengan firman Allah: 

 

Masing-masing dari mereka ingin diberi umur seribu tahun. (al-Baqarah/2: 
96). 

 
Apakah ada malam yang lebih mulia daripada malam yang padanya 

mulai diturunkan cahaya hidayah untuk manusia setelah berabad-abad 
lamanya mereka berada dalam kesesatan dan kekufuran? Apakah ada 
kemuliaan yang lebih agung daripada malam di mana cahaya purnama ilmu 
makrifah ketuhanan menerangi jiwa Muhammad saw yang diutus sebagai 
rahmat untuk seluruh manusia, menyampaikan berita gembira dan ancaman 
serta memanggil mereka ke jalan yang lurus, menjadikan mereka umat yang 
melepaskan manusia dari belenggu perbudakan dan penindasan penguasa 
yang zalim di timur dan barat, dan mempersatukan mereka sesudah 
berpecah-belah dan bermusuh-musuhan? 

Maka seyogyanya umat Islam menjadikan malam tersebut sebagai hari 
raya karena malam itu merupakan waktu turunnya undang-undang dasar 
samawi yang mengarahkan manusia ke arah yang bermanfaat bagi mereka. 
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Penurunan ini juga memperbaharui janji mereka dengan Tuhan yang 
berhubungan dengan jiwa dan harta sebagai tanda syukur atas nikmat 
pemberian-Nya serta mengharapkan pahala balasan-Nya. 

(4) Dalam ayat ini, Allah menyatakan sebagian dari keistimewaan malam 
tersebut, yaitu turunnya para malaikat bersama Jibril dari alam malaikat 
sehingga tampak oleh Nabi saw, terutama Jibril yang menyampaikan wahyu. 
Penampakan Jibril kepada Nabi saw dalam rupanya yang asli adalah perintah 
Allah, setelah Ia mempersiapkan Nabi-Nya untuk menerima wahyu yang 
akan disampaikannya kepada manusia yang mengandung kebajikan dan 
keberkahan. 

Turunnya malaikat ke bumi adalah dengan izin Allah, tidak perlu kita 
menyelidiki bagaimana cara dan apa rahasianya. Kita cukup beriman saja 
dengannya. Adapun yang dapat diketahui manusia tentang rahasia alam ini 
hanya sedikit sekali, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah: 

 

Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. (al-Isr±'/17: 85) 
 

Malam itu (Lailatul-Qadr) adalah hari raya umat Islam karena merupakan 
waktu turunnya Al-Qur’±n dan malam bersyukur kepada Allah atas 
kebajikan  serta kenikmatan yang dikaruniakan-Nya. Pada saat itu, malaikat 
ikut bersyukur bersama manusia atas kebesaran malam Qadar, sebagai tanda 
kemuliaan manusia yang menjadi khalifah Allah di muka bumi. 

Di antara tanda-tanda Lailatul-Qadr adalah matahari terbit tanpa sinarnya 
yang memancar. Ibnu ‘Abb±s meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda 
tentang Lailatul-Qadr: 

 أبو رواه. (اَءرمح ةًصِفيقَ اهتحيِبص هاسمش حتصِب ،ةٌدِرباَ الَو ةٌارح الَ ،ةٌقَلْطَ ةٌحمس ةٌلَيلَ
  )داود

Lailatul qadar adalah malam yang tenang dan cerah, tidak panas dan tidak 
dingin, serta matahari pada pagi harinya berwarna merah terang. (Riwayat 
Abµ D±wud) 
 

(5) Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa malam tersebut dipenuhi 
kebajikan dan keberkahan dari permulaan sampai terbit fajar, karena 
turunnya Al-Qur'an yang disaksikan oleh para malaikat ketika Allah 
melapangkan dada Nabi-Nya dan memudahkan jalan untuk menyampaikan 
petunjuk serta bimbingan kepada umatnya. 
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Kesimpulan 
1.  Al-Qur'an diturunkan pertama kali pada malam qadar (Lailatul-Qadr) 

sekaligus dari Lau¥ Ma¥fµ§ ke langit dunia. 
2.  Malam qadar (Lailatul-Qadr) lebih utama dari seribu bulan. 
3.  Para malaikat bersama Jibril turun ke bumi atas perintah Allah untuk 

menyelesaikan segala macam urusan. 
4.  Malam qadar (Lailatul-Qadr) mengandung keselamatan dan ketenteraman 

sampai dengan fajar menyingsing. 
 
 
 

P E N U T U P 
 

Pada Surah al-Qadr ini diterangkan bahwa permulaan Al-Qur'an 
diturunkan ialah pada malam qadar (Lailatul-Qadr) dan diterangkan juga 
kemuliaan  malam qadar (Lailatul-Qadr). 
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SURAH AL-BAYYINAH 
 

PENGANTAR 
 

Surah al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat, termasuk kelompok surah 
Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah a¯-°al±q. 

Nama al-Bayyinah diambil dari perkataan al-bayyinah yang berarti “bukti 
yang nyata”, yang terdapat pada ayat pertama surah ini. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Pernyataan dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka akan 
tetap dalam agamanya masing-masing sampai datang nabi yang telah 
dijanjikan oleh Tuhan. Setelah Nabi Muhammad datang, mereka berpecah-
belah, ada yang beriman dan ada yang tidak. Padahal nabi yang datang itu 
sesuai dengan ciri-ciri yang mereka dapatkan dari kitab-kitab mereka dan 
membawa ajaran yang benar yaitu ikhlas dalam beribadah, mendirikan salat, 
dan menunaikan zakat. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-QADR  
DENGAN SURAH AL-BAYYINAH 

 
Surah al-Qadr menerangkan tentang kemuliaan permulaan Al-Qur'an 

diturunkan, sedang Surah al-Bayyinah menerangkan salah satu  sebab Allah 
menurunkan Al-Qur'an. 
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SURAH AL-BAYYINAH 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

AHLI KITAB BERSELISIH TENTANG  
KEBENARAN RISALAH MUHAMMAD SAW  

 

 
Terjemah 
 (1) Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang 
musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada 
mereka bukti yang nyata, (2) (yaitu) seorang rasul dari Allah (Muhammad) 
yang membacakan lembaran-lembaran yang suci (Al-Qur'an), (3) di dalamnya 
terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus (benar). (4) Dan tidaklah terpecah-belah 
orang-orang Ahli Kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang 
nyata. (5) Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan 
ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar 
melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama 
yang lurus (benar). (6) Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan Ahli 
Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka 
kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat 
makhluk. (7) Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. (8) Balasan mereka di 
sisi Tuhan mereka ialah surga ’Adn yang mengalir di bawahnya sungai-
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sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida terhadap 
mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Yang demikian itu adalah 
(balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.  
 

Kosakata: D³nul-Qayyimah ِديقَالْ نيةم   (al-Bayyinah/98: 5) 

Kata d³n berarti agama, yang terambil dari kata d±na-yad³nu-d³nan, yang 
berarti patuh, rendah, dan tunduk. Orang yang beragama patuh dan tunduk 
terhadap ajaran  agamanya serta merasa rendah dihadapan Tuhannya. 

Kata al-qayyimah terambil dari kata q±ma-yaqµmu-qauman, qaumatan, 
qiy±man, q±matan, yang berarti berdiri tegak lurus. Kata tersebut digunakan  
dalam berbagai makna, namun kesimpulan maknanya adalah sempurna dan 
memenuhi semua kriteria yang diperlukan. 

Dengan demikian, maka makna d³nul-qayyimah adalah agama yang 
sangat lurus dan sangat sempurna. Kata ini hanya satu kali disebutkan dalam 
Al-Qur'an, yaitu pada Surah al-Bayyinah ayat 5. Sedangkan  kata yang 
seakar dengannya yaitu ad-d³nul-qayyim disebutkan 3 kali dalam Al-Qur'an, 
yaitu pada Surah at-Taubah/9: 36, ar-Rµm/30: 30 dan 43. 
 
Munasabah 

Pada akhir Surah al-Qadr dijelaskan tentang turunnya Al-Qur'an pada 
Lailatul-Qadr, dan Al-Qur'an merupakan bukti yang nyata bagi kerasulan 
Muhammad. Pada permulaan Surah al-Bayyinah diterangkan tentang sikap 
para Ahli Kitab dalam menghadapi kebenaran risalah yang dibawa Nabi 
Muhammad. 

 
Tafsir 

(1) Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa orang-orang yang 
mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, yang terdiri dari orang-orang 
Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik, tidak akan melepaskan 
kekufuran mereka, dan tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang 
mereka, sampai datang bukti nyata, yaitu diutusnya Nabi Muhammad. 

Kedatangan Nabi saw menimbulkan keguncangan dalam akidah dan adat 
istiadat yang telah berurat dan berakar dalam diri mereka. Mereka 
menyatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi saw tidak ada beda atau 
lebihnya dari apa yang terdapat dalam agama mereka. Dengan demikian, 
menurut mereka, tidak ada kebaikan mengikuti yang baru dengan 
meninggalkan yang lama, bahkan mengikuti yang lama lebih 
menenteramkan jiwa karena tidak bertentangan dengan sikap nenek moyang 
mereka. 

(2-3) Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud bukti 
itu adalah hati pribadi Nabi saw yang membacakan untuk orang kafir 
halaman-halaman Al-Qur'an yang bersih dari campur tangan manusia, dari 
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segala macam kesalahan, dan dari penambahan, yaitu bukti yang 
memancarkan kebenaran. Allah berfirman: 

 

(Yang) tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari 
belakang (pada masa lalu dan yang akan datang). (Fu¡¡ilat/41: 42) 
 

Di dalam Al-Qur'an itu tersimpul ajaran-ajaran yang benar yang terdapat 
dalam kitab-kitab para nabi yang terdahulu, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, dan 
Nabi Ibrahim. Dalam ayat lain yang hampir sama maksudnya, Allah 
berfirman: 

 

Dan sungguh, (Al-Qur'an) itu (disebut) dalam kitab-kitab orang yang 
terdahulu. (asy-Syu‘ar±'/26: 196) 
 

 

Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, (yaitu) kitab-kitab 
Ibrahim dan Musa. (al-A‘l±/87: 18-19) 
 

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-kitab ialah 
surah dan ayat Al-Qur'an, karena setiap surah itu adalah kitab yang kokoh. 
Ada juga yang memahami sebagai hukum dan peraturan yang terkandung 
dalam firman-firman Allah yang tidak ada kebatilannya. Dalam ayat lain, 
Allah berfirman: 

 

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepada 
hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok; sebagai bimbingan yang 
lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan 
memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan 
kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.    (al-Kahf/18: 1-
2) 
 

(4) Keadaan orang-orang kafir Yahudi, Nasrani, dan musyrikin sesudah 
Nabi saw datang berlainan dengan keadaan mereka sebelumnya. Mereka 
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sebelum Nabi saw datang dalam keadaan kufur, terbenam dalam kejahilan 
dan hawa nafsu, tetapi setelah Nabi saw datang, segolongan dari mereka 
beriman. Dengan demikian, keadaan mereka tidak seperti dahulu. Golongan 
yang tidak beriman malah meragukan kebenaran yang dibawa Nabi saw, 
bahkan ada yang tidak mempercayai kebenarannya sama sekali. 

Perbantahan dan perselisihan hebat terkadang terjadi antara orang-orang 
musyrik dengan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi berkata kepada orang 
musyrik, “Sesungguhnya Allah akan mengutus nabi dari kalangan bangsa 
Arab penduduk Mekah.” Mereka menerangkan sifat-sifat nabi serta 
mengancam orang-orang seraya mengatakan bahwa bila nabi itu lahir, 
mereka akan membantunya dengan menyokong semua tindakannya dan 
bekerja sama untuk menghancurkan orang-orang musyrik. 

Dalam keadaan yang demikianlah Nabi Muhammad diutus. Lalu orang-
orang musyrik memusuhi dan menentang Nabi habis-habisan. Mereka juga 
mengajak orang-orang Arab lainnya untuk memusuhi beliau dan menyakiti 
pengikut-pengikutnya yang hatinya telah disinari dengan keimanan dan 
melapangkan dadanya untuk mengenal kebenaran. 

Kemudian Allah dalam ayat ini menghibur Nabi-Nya dengan mengatakan 
bahwa beliau tidak perlu susah atau gundah karena sikap dan tantangan 
mereka terhadap dirinya. Hal itu juga merupakan sikap mereka terhadap para 
nabi terdahulu sehingga mereka berpecah-belah. 

(5) Karena adanya perpecahan di kalangan mereka, maka pada ayat ini 
dengan nada mencerca Allah menegaskan bahwa mereka tidak diperintahkan 
kecuali untuk menyembah-Nya. Perintah yang ditujukan kepada mereka 
adalah untuk kebaikan dunia dan agama mereka, dan untuk mencapai 
kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka juga diperintahkan untuk 
mengikhlaskan diri lahir dan batin dalam beribadah kepada Allah dan 
membersihkan amal perbuatan dari syirik sebagaimana agama yang dibawa 
oleh Nabi Ibrahim yang menjauhkan dirinya dari kekufuran kaumnya kepada 
agama tauhid dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ikhlas adalah 
salah satu dari dua syarat diterimanya amal, dan itu merupakan pekerjaan 
hati. Sedang yang kedua adalah mengikuti sunah Rasulullah. Allah 
berfirman: 

 

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), “Ikutilah agama Ibrahim 
yang lurus.” (an-Na¥l/16: 123) 
 
 
 

Firman-Nya yang lain: 
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Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi 
dia adalah seorang yang lurus dan muslim. (²li ‘Imr±n/3: 67) 
 

Mendirikan salat dalam ayat ini maksudnya adalah mengerjakannya 
terus-menerus setiap waktu dengan memusatkan jiwa kepada kebesaran 
Allah, untuk membiasakan diri tunduk kepada-Nya. Sedangkan yang 
dimaksud dengan mengeluarkan zakat yaitu membagi-bagikannya kepada 
yang berhak menerimanya sebagaimana yang  telah ditentukan oleh Al-Qur'anul 
Karim. 

Keterangan ayat di atas tentang keikhlasan beribadah, menjauhkan diri 
dari syirik, mendirikan salat, dan mengeluarkan zakat, adalah maksud dari 
agama yang lurus yang tersebut dalam kitab-kitab suci lainnya. 

(6) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir dari 
kalangan Ahli Kitab dan orang musyrik telah mengotori jiwanya dengan 
syirik dan maksiat-maksiat serta mengingkari kebenaran nyata kenabian 
Muhammad saw. Mereka akan disiksa Allah dengan siksaan yang tidak 
memungkinkan mereka untuk melepaskan diri darinya untuk selama-
lamanya, yaitu api neraka yang menyala-nyala. Siksaan itu sebagai balasan 
atas perbuatan mereka. Mereka itu tergolong makhluk yang paling buruk. 

(7) Dalam ayat ini, Allah menerangkan ganjaran bagi orang-orang yang 
beriman. Jiwa mereka telah disinari oleh cahaya petunjuk dan membenarkan 
apa yang dibawa oleh Nabi saw. Mereka juga mengamalkannya dengan 
mengorbankan jiwa, harta, dan apa saja yang dimilikinya pada jalan Allah, 
serta bertingkah laku baik dengan seluruh hamba Allah. Mereka itu 
tergolong makhluk yang paling baik. 

(8) Kemudian dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa yang akan 
mereka terima dari Tuhan mereka adalah surga ‘Adn yang di dalamnya 
terdapat bermacam-macam kesenangan dan kelezatan, lebih lengkap dan 
sempurna dari kesenangan dan kelezatan dunia, dan di bawahnya mengalir 
sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka berhak 
menerima balasan tersebut karena mereka berada dalam keridaan Allah dan 
tetap dalam ketentuan-ketentuan-Nya. 

Mereka mendapat pujian dan mencapai apa yang mereka inginkan dari 
kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mereka diridai Allah dan mereka 
pun rida kepadanya. Ganjaran-ganjaran yang merupakan kebahagiaan dunia 
dan akhirat hanya diperoleh orang-orang yang jiwanya penuh dengan takwa 
kepada Allah. 
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Kesimpulan 
1. Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak goyah 

kepercayaan mereka dan berselisih pendapat sesudah datangnya Nabi 
Muhammad saw. 

2. Mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, 
mendirikan salat, dan mengeluarkan zakat yang merupakan ajaran agama 
yang lurus. 

3. Ancaman terhadap orang-orang kafir itu ialah akan dimasukkan ke dalam 
neraka Jahanam. 

4. Balasan terhadap orang yang beriman dan beramal saleh ialah akan 
dimasukkan ke dalam surga dan mendapat rida Allah. 

5. Mengerjakan salat, puasa, dan zakat yang berhubungan dengan gerak 
lahir dan batin harus dilakukan  dengan ikhlas dan takwa  untuk mencapai 
balasan yang disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal 
saleh.  

6. Ibadah tidak akan diterima jika tidak didasari dengan keikhlasan. 
 

 
 

P E N U T U P 
 

Dalam surah ini, Allah menerangkan bahwa ajaran  Muhammad saw 
adalah ajaran-ajaran yang benar. Agama yang dibawanya adalah agama yang 
lurus dan mencakup pokok-pokok ajaran yang dibawa oleh para nabi 
terdahulu. 
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SURAH AZ-ZALZALAH  
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari 8 ayat, termasuk kelompok surah Madaniyyah, 
diturunkan sesudah Surah an-Nis±'. Nama az-Zalzalah diambil dari kata 
zilz±l yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang berarti guncangan. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Keguncangan bumi yang amat hebat pada hari Kiamat dan kebingungan 
manusia ketika itu; manusia pada hari Kiamat itu dikumpulkan untuk dihisab 
segala amal perbuatan mereka. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-BAYYINAH  
DENGAN SURAH AZ-ZALZALAH 

 
Surah al-Bayyinah menerangkan orang yang akan mendapat balasan yang 

baik dan orang yang akan mendapat siksa; sedang Surah az-Zalzalah 
menerangkan kapan datangnya balasan ini. 
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SURAH AZ-ZALZALAH  

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

SEMUA PERBUATAN MANUSIA 
MENDAPAT BALASAN PADA HARI KIAMAT 

 

Terjemah 
 (1) Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, (2) dan 
bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya, (3) dan 
manusia bertanya, “Apa yang terjadi pada bumi ini?” (4) Pada hari itu bumi 
menyampaikan beritanya, (5) karena sesungguhnya Tuhanmu telah 
memerintahkan (yang sedemikian itu) padanya. (6) Pada hari itu manusia 
keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk 
diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua perbuatannya. (7) Maka 
barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat 
(balasan)nya, (8) dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 

 

Kosakata: Zilz±lah± لِْزالَزاه  (az-Zalzalah/99: 1) 

Kata zilz±lah± terdiri dari kata: zilz±l dan h± yang digandengkan 
dengannya, maknanya adalah  guncangannya, yang terambil dari kata 
zalzala-yuzalzilu-zalzalatan wa zilz±lan, yang berarti mengguncangkan. 
Maksud zilz±lah± dalam Surah az-Zalzalah ayat 1 tersebut adalah bahwa 
pada awal terjadinya hari Kiamat, bumi diguncangkan dengan guncangan 
yang dahsyat. 

Kata zilz±l dan yang serumpun dengannya disebutkan 6 kali dalam       
Al-Qur'an, antara lain dua kali disebutkan dalam Surah az-Zalzalah ayat 1 
dan semuanya berarti guncangan. 
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Munasabah 
Pada akhir Surah  al-Bayyinah diterangkan orang yang akan mendapat 

balasan siksaan neraka dan orang yang akan mendapat balasan surga. Pada 
awal Surah az-Zalzalah diterangkan tanda-tanda datangnya hari Kiamat 
sebagai hari pembalasan amal manusia selama hidup di dunia.  
 
Tafsir 

(1) Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa bumi bergeletar dan 
berguncang sedahsyat-dahsyatnya, sebagaimana diterangkan firman Allah 
dalam ayat lain: 

 

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu; sungguh, guncangan 
(hari) Kiamat itu adalah suatu (kejadian) yang sangat besar. (al-¦ajj/22: 1) 
 

 

Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. (al-W±qi‘ah/56: 4). 
 

Keterangan ini menunjukkan tentang dahsyatnya keadaan ketika itu. Hal 
itu dimaksudkan untuk menarik perhatian orang-orang kafir agar 
memikirkan dan merenungkannya. Seakan-akan dikatakan kepada mereka 
bahwa apabila bumi sebagai benda padat bisa bergeletar dengan dahsyat 
pada hari itu, maka mengapa mereka sendiri tidak mau sadar dari kelalaian 
dengan meninggalkan kekafirannya. 

(2) Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa pada hari terjadi kegun-
cangan itu, karena dahsyatnya, bumi menghamburkan isi perutnya yang 
terpendam berupa logam, harta simpanan, dan mayat-mayat dari kubur. 
Dalam ayat lain, Allah berfirman: 

 

Dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya 
dan menjadi kosong. (al-Insyiq±q/84: 3-4) 
 

Contohnya, sebagaimana terjadi dengan letusan gunung Krakatau pada 
tahun 1883, gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004, lumpur panas di 
Sidoarjo Jawa Timur sejak tahun 2006, dan lain-lain yang begitu dahsyat 
sehingga mengeluarkan lava dan isi perut bumi. Guncangan pada hari kiamat 
jauh lebih dahsyat lagi. 
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(3) Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa orang-orang yang 
mengalami dan menyaksikan kejadian yang dahsyat dan membuat 
terperanjat orang-orang yang melihatnya, berkata, “Apa gerangan yang 
terjadi pada bumi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya?” Dalam ayat lain, 
Allah berfirman: 

 

Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka 
tidak mabuk.  (al-¦ajj/22: 2) 
 

(4-5) Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa ketika terjadinya 
keguncangan yang dahsyat itu, saat bumi bergetar dan mengalami 
kehancuran serta kerusakan, seakan-akan ia menjelaskan kepada manusia 
bahwa kejadian yang belum pernah terjadi ini tidak menurut ketentuan yang 
berlaku bagi alam semesta dalam keadaan biasa. 

Allah menjelaskan bahwa sebab terjadinya keguncangan tersebut adalah 
atas perintah-Nya semata. Ketika bumi diperintahkan hancur, maka bumi 
akan hancur luluh. 

Pada dasarnya ayat 1-5 di atas berkenaan dengan hari kiamat. Namun dari 
skala lebih kecil ayat-ayat tersebut dapat ditafsirkan dengan proses geologi 
terjadinya gempa, yang sudah barang tentu besarannya jauh lebih kecil 
dibanding kejadian kiamat kelak. 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya menurut kajian ilmiah bahwa 
lempengan-lempengan kulit bumi bergerak dan saling berinteraksi satu sama 
lain. Pada tempat-tempat saling bertemu, pertemuan lempengan ini 
menimbulkan gempa bumi. Sebagai contoh adalah Indonesia yang 
merupakan tempat pertemuan tiga lempeng: Eurasia, Pasifik, dan Indo-
Australia. Bila dua lempeng bertemu, maka terjadi tekanan (beban) yang 
terus menerus, dan bila lempengan tidak tahan lagi menahan tekanan (beban) 
tersebut, maka lepaslah beban yang telah terkumpul ratusan tahun itu, dan 
dikeluarkan dalam bentuk gempa bumi. 

Pada hari itu bumi ‘menceritakan beritanya’. Beban berat yang 
dikeluarkan dalam bentuk gempa bumi, merupakan satu proses geologi yang 
berjalan bertahun-tahun. Begitu seterusnya, setiap selesai beban dilepaskan, 
kembali proses pengumpulan beban terjadi. Proses geologi atau berita 
geologi  ini dapat direkam baik secara alami maupun dengan menggunakan 
peralatan geofisika ataupun geodesi (lihat juga an-Naml/27: 88, a¯-°µr/52: 
6). Telaah tentang gempa bumi dapat dilihat pula pada Surah an-Naba'/78: 
17-20. 

(6) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa pada hari terjadinya 
kerusakan dan kehancuran bagi bumi serta terjadinya alam baru dan hidup 
baru, muncullah manusia dalam keadaan yang berbeda-beda dan 



JUZ 30 99. AZ-ZALZALAH 747 

berkelompok. Orang-orang yang beramal baik tidak sama dengan orang-
orang jahat. Orang-orang yang taat tidak sama dengan orang yang berbuat 
maksiat. Mereka muncul untuk diperlihatkan Allah kepada mereka apa yang 
telah mereka lakukan dan untuk memetik hasil usaha mereka selama hidup 
di dunia. 

(7-8) Dalam ayat-ayat ini, Allah merincikan balasan amal masing-
masing. Barang siapa beramal baik, walaupun hanya seberat atom niscaya 
akan diterima balasannya, dan begitu pula yang beramal jahat walaupun 
hanya seberat atom akan merasakan balasannya. Amal kebajikan orang-
orang kafir tidak dapat menolong dan melepaskannya dari siksa karena 
kekafirannya. Mereka akan tetap sengsara selama-lamanya di dalam neraka. 
 
Kesimpulan 
1. Bumi akan diguncangkan pada hari Kiamat dengan guncangan yang 

dahsyat dan manusia panik bagaikan orang mabuk. 
2. Bumi akan mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya. 
3. Pada hari Kiamat seluruh manusia dikumpulkan di suatu tempat yang 

telah disediakan untuk dihisab dan untuk menerima balasan atas amal 
perbuatannya masing-masing. 

4. Semua amal perbuatan manusia baik dan buruk akan mendapat balasan di 
hari Kiamat, walaupun hanya seberat ©arrah. 

 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah az-Zalzalah menerangkan tanda-tanda permulaan hari Kiamat dan 
pada hari itu manusia akan melihat hasil perbuatannya, baik atau buruk, 
meskipun seberat zarah. 
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SURAH AL-‘ĀDIYĀT 
 

PENGANTAR 
 

Surah al-‘²diy±t ini terdiri dari 11 ayat, termasuk kelompok surah-surah 
Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah al-‘A¡r. Nama “al-‘Ādiy±t” diambil 
dari kata al-‘±diy±t yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya 
“yang berlari kencang”. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Ancaman Allah kepada manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta 
benda bahwa mereka akan mendapat balasan yang setimpal di kala mereka 
dibangkitkan dari kubur dan apa yang ada di dalam dada mereka 
ditampakkan. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AZ-ZALZALAH DENGAN 
SURAH AL-‘ĀDIYĀT 

 
Surah az-Zalzalah menerangkan balasan bagi perbuatan yang baik dan 

yang buruk, sedangkan pada Surah al-‘²diy±t, Allah mencela orang-orang 
yang telah mencintai kehidupan dunia, dan mengabaikan kehidupan akhirat 
serta tidak mempersiapkan diri mereka untuk kehidupan akhirat itu dengan 
amal kebajikan. 
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SURAH AL-‘ĀDIYĀT 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

MANUSIA MENJADI KIKIR KARENA TAMAK 
 

 
 
Terjemah 
 (1) Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, (2) dan kuda 
yang memercikkan bunga api (dengan pukulan kuku kakinya), (3) dan kuda 
yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi, (4) sehingga 
menerbangkan debu, (5) lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, 
(6) sungguh, manusia itu sangat ingkar, (tidak bersyukur) kepada Tuhannya, 
(7) dan sesungguhnya dia (manusia) menyaksikan (mengakui) keingkaran-
nya, (8) dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. (9) 
Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan, 
(10) dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? (11) Sungguh, Tuhan 
mereka pada hari itu Mahateliti terhadap keadaan mereka. 
 

Kosakata: Al-‘Ādiy±t ْالاِدعاتي  (al-‘²diy±t/100: 1) 

Kata al-‘±diy±t berarti yang berlari kencang, terambil dari kata ‘ad±-
ya‘dū-‘adwan wa ‘udw±nan, yang berarti  berlari kencang. Dalam  ayat ini 
tidak dijelaskan apa atau siapa yang berlari kencang, yang jelas Allah 
bersumpah  dengan yang berlari kencang itu. Ada yang berpendapat bahwa 
yang berlari kencang adalah kuda dan ada pula yang berpendapat bahwa 
yang dimaksud adalah unta. Kata al-‘±diy±t hanya satu kali disebutkan dalam 
Al-Qur'an dan dijadikan sebagai salah satu nama surahnya. 
 
Munasabah 

Pada akhir Surah az-Zalzalah diterangkan balasan atas perbuatan yang 
baik dan yang buruk. Pada awal Surah al-‘²diy±t diterangkan bahwa Allah 
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mencela orang-orang yang hanya mencintai kehidupan dunia dan 
mengabaikan kehidupan akhirat sebagai hari pembalasan atas perbuatan 
yang baik dan yang buruk. 

 
Sabab Nuzul 

Ibnu ‘Abb±s berkata bahwa Rasulullah saw mengirim pasukan berkuda 
dan telah berlalu sebulan tanpa berita. Maka turunlah Surah al-‘²diy±t ini. 
 
Tafsir 

(1-5) Allah bersumpah dengan kuda perang yang memperdengarkan 
suaranya yang gemuruh. Kuda-kuda yang memancarkan bunga api dari kuku 
kakinya karena berlari kencang. Kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh 
untuk menyergap musuh di waktu mereka tidak siap siaga. Karena 
kencangnya lari kuda itu, debu-debu jadi beterbangan. Allah menyatakan 
bahwa kuda yang menyerang itu tiba-tiba berada di tengah-tengah musuh 
sehingga menyebabkan mereka panik. 

Allah bersumpah dengan kuda dan sifat-sifatnya dalam suasana perang 
bertujuan untuk membangkitkan semangat perjuangan di kalangan orang-
orang Mukmin. Sudah selayaknya mereka bersifat demikian dengan 
membiasakan diri menunggang kuda dengan tangkas untuk menyerbu 
musuh. Mereka juga diperintahkan agar selalu siap siaga untuk terjun ke 
medan pertempuran bila genderang perang memanggil mereka untuk 
menghancurkan musuh yang menyerang, sebagaimana Allah berfirman: 

 

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka 
dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat 
menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. (al-Anf±l/8: 60) 
 

Allah bersumpah dengan kuda perang yang dalam keadaan berlari 
kencang, hilir-mudik, memancarkan percikan bunga api dari kakinya karena 
berlari kencang, dan dengan penyergapan di waktu subuh, menunjukkan 
bahwa kuda-kuda yang dipelihara itu bukan untuk kebanggaan. Hendaknya 
kuda yang dipuji adalah yang digunakan untuk memadamkan keganasan 
musuh, melumpuhkan kekuatan mereka, atau menghadang serangan mereka. 

Maksudnya, dalam ketangkasan berkuda terkandung faedah yang tidak 
terkira banyaknya. Di antaranya adalah dapat dipergunakan untuk mencari 
nafkah, cepat bergerak untuk suatu keperluan yang mendadak, digunakan 
untuk menyergap musuh, dan dapat mencapai tempat yang jauh dalam waktu 
yang singkat. 



JUZ 30 100. AL-‘²DIY²T 751 

(6) Dalam ayat ini, Allah menerangkan isi sumpah-Nya, yaitu: watak 
manusia adalah mengingkari kebenaran dan tidak mengakui hal-hal yang 
menyebabkan mereka harus bersyukur kepada penciptanya, kecuali orang-
orang yang mendapat taufik, membiasakan diri berbuat kebajikan dan 
menjauhkan diri dari kemungkaran. 

Hubungan antara ayat 5 yang menggambarkan persoalan kuda dan ayat 6 
yang memberi informasi tentang sifat dasar manusia adalah bahwa manusia 
itu mempunyai potensi menjadi liar seperti kuda yang tidak terkendali, 
sehingga menyebabkannya ingkar kepada Allah. 

Sifat yang terpendam dalam jiwa manusia ini menyebabkan ia tidak 
mementingkan apa yang terdapat di sekelilingnya, tidak menghiraukan apa 
yang akan datang, dan lupa apa yang telah lalu. Bila Allah memberikan 
kepadanya sesuatu nikmat, dia menjadi bingung, hatinya menjadi bengis, 
dan sikapnya menjadi kasar terhadap hamba-hamba Allah. 

(7) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa seorang manusia meskipun 
ingkar, aniaya, dan tetap dalam keingkaran serta kebohongan, bila ia mawas 
diri, seharusnya ia akan kembali kepada yang benar.  

Dia mengaku bahwa dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang 
dianugerahkan kepadanya. Dia juga mengakui bahwa semua tindakannya 
merupakan  penentangan dan pengingkaran terhadap nikmat tersebut. Ini 
adalah kesaksian sendiri atas keingkarannya, pengakuan tersebut lebih kuat 
daripada pengakuan yang timbul dari diri sendiri dengan lisan. 

(8) Allah menyatakan bahwa karena sangat sayang dan cinta kepada harta 
serta keinginan untuk mengumpulkan dan menyimpannya menyebabkan 
manusia menjadi sangat kikir, tamak, serta melampaui batas. Allah 
berfirman: 

 

Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. (al-Fajr/89: 
20) 
 

(9-11) Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan ancaman-Nya 
kepada orang-orang yang ingkar terhadap nikmat-nikmat-Nya dengan 
menyatakan apakah mereka tidak sadar bahwa Allah mengetahui isi hatinya. 
Allah juga menyatakan bahwa Dia akan membalas keingkaran mereka itu 
pada hari dikeluarkan apa yang ada di dalam dada dan dibangkitkan apa 
yang ada di dalam kubur. 

 
Kesimpulan 
1. Allah bersumpah dengan kuda yang bertempur di medan perang. 
2. Watak manusia mengingkari nikmat dan sangat mencintai harta sehingga 

ia menjadi kikir, kecuali yang mendapat taufik dari Allah. 
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3. Manusia jika merenungkan dirinya atau mengadakan introspeksi diri pasti 
akan dapat menyaksikan kesalahan dirinya dan kembali kepada 
kebenaran. 

4. Allah akan membalas perbuatan orang-orang  yang kikir di hari Kiamat. 
 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah  al-‘²diy±t menjelaskan sifat-sifat buruk manusia dan kebangkitan 
mereka serta pembalasan pada hari Kiamat. 
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SURAH AL-QĀRI‘AH  
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari 11 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah Quraisy. Nama al-Q±ri‘ah diambil dari kata       al-
q±ri‘ah yang terdapat pada ayat pertama; artinya yang mengetuk dengan 
keras. Kemudian kata ini dipakai untuk nama hari Kiamat. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Kejadian-kejadian pada hari Kiamat, yaitu manusia bertaburan, gunung 
berhamburan, serta amal perbuatan manusia ditimbang dan dibalas. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-‘ĀDIYĀT  
DENGAN SURAH AL-QĀRI‘AH 

 
Surah al-‘²diy±t ditutup dengan penyebutan hari Kiamat, sedang Surah 

al-Q±ri‘ah seluruhnya menjelaskan tentang hari Kiamat itu. 



 101. AL-Q²RI‘AH JUZ 30  754 

SURAH AL-QĀRI‘AH  

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

ORANG YANG BERAT DAN RINGAN TIMBANGAN 
AMALNYA DI HARI KIAMAT 

Terjemah 

 (1) Hari Kiamat, (2) Apakah hari Kiamat itu? (3) Dan tahukah kamu 
apakah hari Kiamat itu? (4) Pada hari itu manusia seperti laron yang 
beterbangan, (5) dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-
hamburkan. (6) Maka adapun orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, (7) 
maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan (senang). (8) Dan 
adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, (9) maka tempat 
kembalinya adalah neraka Hawiyah. (10) Dan tahukah kamu apakah neraka 
Hawiyah itu? (11) (Yaitu) api yang sangat panas. 
 

Kosakata: Al-Q±ri‘ah  ْاِرقَالةع   (al-Qari‘ah/101: 1) 

Kata  al-q±ri‘ah terambil dari kata qara‘a-yaqra‘u-qar‘an, yang berarti 
mengetuk. Kata al-q±ri‘ah juga diartikan sebagai suatu yang keras mengetuk 
sehingga memekakkan telinga. Hal ini terjadi pada awal terjadinya hari 
Kiamat, karena suara menggelegar yang diakibatkan oleh kehancuran alam 
raya sedemikian keras, sehingga bagaikan mengetuk lalu memekakkan 
telinga,  bahkan hati dan pikiran manusia. Oleh sebab itu, nama hari Kiamat, 
salah satunya dinamai al-q±ri‘ah dan sebagai salah satu nama surah dalam 
Al-Qur'an. 

Kata al-q±ri‘ah disebutkan 4 kali dalam Al-Qur'an dan 3 kali dari kata-
kata tersebut terdapat pada Surah al-Q±ri‘ah dan 1 kali dalam Surah al-
¦±qqah ayat 4. Ada pula disebutkan dalam bentuk nakirah yaitu q±ri‘ah 
(tanpa alif l±m) disebutkan hanya 1 kali yaitu pada Surah ar-Ra‘d ayat 31. 
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Munasabah 
Pada akhir Surah al-‘²diy±t ditutup dengan penyebutan hari Kiamat. 

Pada awal Surah al-Q±ri‘ah dimulai dengan penyebutan hari Kiamat pula. 
 
Tafsir 

(1) Dalam ayat ini, Allah menyebutkan kata al-q±ri‘ah, yaitu salah satu 
nama hari Kiamat, seperti al-¦±qqah, a¡-¢±khkhah, a¯-°±mmah, dan al-
G±syiyah. Hari Kiamat itu juga disebut al-q±ri‘ah karena ia menggetarkan 
hati setiap orang akibat kedahsyatannya. Kata al-q±ri‘ah juga digunakan 
untuk menyebut suatu bencana hebat. Allah berfirman: 

 

Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan 
mereka sendiri. (ar-Ra‘d/13: 31) 
 

Maksudnya mereka ditimpa malapetaka hebat yang mengetuk hati 
mereka dan menyakiti tubuh mereka, sehingga mereka mengeluh karenanya. 

(2) Dalam ayat ini Allah mengulang kata al-q±ri‘ah dalam bentuk 
pertanyaan untuk meminta perhatian agar manusia memahami karena 
dahsyatnya kejadian hari Kiamat dan huru-hara yang membuat hati kecut, 
sehingga sulit menggambarkannya dengan tepat dan sulit mengetahui 
dengan sebenarnya. 

(3) Allah mengulangi kata al-q±ri‘ah itu adalah untuk menggambarkan 
kedahsyatan hari Kiamat itu, seakan-akan tidak ada sesuatu pun yang dapat 
dijadikan contoh untuk al-q±ri‘ah itu. Bagaimana pun mengkhayalkannya, 
al-q±ri‘ah lebih hebat dari itu. 

(4) Karena sangat sulit mengetahui hakikat al-q±ri‘ah, maka dalam ayat 
ini Allah menjelaskan waktu kedatangannya. Ketika itu, keadaan manusia 
bagaikan laron  yang beterbangan di sekeliling lampu pada malam hari. 
Penyerupaan ini adalah untuk menggambarkan keadaan manusia yang 
kebingungan dan tidak menentu arah tujuannya. 

Manusia pada hari yang dahsyat itu bertebaran di mana-mana, bingung, 
dan tidak tahu ke mana akan dituju, apa yang akan dikerjakan, dan untuk apa 
mereka dikumpulkan di sana. Kondisi ini tidak ubahnya seperti anai-anai 
yang tidak berketentuan arahnya. Dalam ayat lain, Allah berfirman: 

 

Seakan-akan mereka belalang yang beterbangan. (al-Qamar/54 : 7) 
 

(5) Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa gunung-gunung yang 
telah hancur itu beterbangan dari tempatnya seperti bulu halus yang 
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diterbangkan angin. Lalu bagaimanakah keadaan manusia yang mempunyai 
tubuh yang lemah itu bila mengalami al-q±ri‘ah itu. 

Banyak terdapat dalam Al-Qur'an ayat-ayat tentang keadaan gunung-
gunung pada hari Kiamat, di antaranya Allah berfirman pada ayat-ayat 
berikut: 

 

Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di 
tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. (an-Naml/27 : 88) 
 

 

Dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. 
(al-Muzzammil/73: 14) 
 

 

Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fatamorgana. (an- 
Naba'/78: 20) 

 
Semua keterangan tersebut untuk menjelaskan bahwa gunung-gunung 

yang besar dan kuat seharusnya tetap tidak dapat digerakkan, tetapi al-
Q±ri‘ah dapat menghancurkannya, apalagi manusia makhluk yang lemah. 

(6-7) Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan tentang ganjaran bagi 
orang-orang yang banyak melakukan amal kebajikan, yaitu ketika amal 
mereka ditimbang dan timbangannya berat karena banyak mengerjakan 
amal-amal saleh. Ganjaran bagi orang-orang ini adalah kesenangan abadi di 
surga. Mereka hidup di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, 
dan kepuasan. Kita wajib mempercayai adanya m³z±n (neraca/timbangan) 
yang tersebut pada ayat ini dan dalam firman-Nya: 

 

Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat. (al-
Anbiy±'/21: 47) 
 

(8-9) Allah juga menjelaskan nasib orang-orang jahat yaitu bila amal 
orang-orang jahat itu ditimbang dan timbangannya itu ringan karena banyak 
mengerjakan kejahatan dan sedikit mengerjakan kebajikan di dunia maka 
mereka akan ditempatkan dalam neraka Hawiyah tempat penyiksaan orang-
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orang jahat, tempat hidup sengsara; suatu tempat yang mereka dijerumuskan 
ke dalamnya. 

(10-11)  Dalam ayat ini, Allah menjelaskan arti kata h±wiyah dalam 
bentuk pertanyaan, yaitu: apakah neraka Hawiyah itu dan dari apa ia 
dijadikan? Neraka Hawiyah adalah api yang menyala-nyala yang sangat 
panas di mana orang-orang yang berdosa dijerumuskan ke dalamnya untuk 
menerima balasan atas kejahatan dan kemungkaran yang mereka lakukan. 
Ayat ini menggambarkan jika semua api di seluruh dunia dikumpulkan dan 
dipersatukan, tidak akan dapat menyamai panasnya api neraka Hawiyah.  

 
Kesimpulan 
1.  Al-Q±ri‘ah adalah salah satu nama di antara nama-nama hari Kiamat, 

karena datangnya hari Kiamat sangat mengguncangkan. 
2.  Manusia pada hari kiamat nanti manusia  seperti laron  yang beterbangan 

yang tidak tentu arah. 
3.  Gunung-gunung akan hancur dan beterbangan seperti bulu. 
4.  Setelah amal manusia ditimbang dalam neraca (m³z±n) maka yang berat 

timbangan amal kebajikannya akan masuk surga dan yang ringan 
timbangan amal kebajikannya akan dimasukkan ke dalam Neraka 
Hawiyah. 

 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah al-Q±ri‘ah, seluruhnya menjelaskan hal-hal yang akan terjadi pada 
hari Kiamat. 
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SURAH AT-TAKĀ¤UR 
 

PENGANTAR 
 

Surah at-Tak±£ur terdiri dari 8 ayat, termasuk kelompok surah 
Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah al-Kau£ar. 

Dinamai at-Tak±£ur (bermegah-megah) diambil dari perkataan at-tak±£ur 
yang terdapat pada ayat pertama surah ini. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Keinginan manusia untuk bermegah-megahan dalam soal duniawi, sering 
melalaikan manusia dari tujuan hidupnya. Dia baru menyadari kesalahannya 
itu setelah maut mendatanginya; manusia akan ditanya di akhirat tentang 
nikmat yang dibangga-banggakannya. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-QĀRI‘AH 
DENGAN SURAH AT-TAKĀ¤UR 

 
Dalam Surah al-Q±ri‘ah dijelaskan golongan orang-orang yang masuk 

surga dan golongan yang masuk neraka, sedang pada Surah at-Tak±£ur 
diterangkan salah satu sebab yang membawa orang masuk neraka. 
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SURAH AT-TAKĀ¤UR 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

ANCAMAN ALLAH TERHADAP ORANG  
YANG LALAI KARENA BERMEGAH-MEGAHAN 

 

 
Terjemah 

(1) Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, (2) sampai kamu masuk 
ke dalam kubur. (3) Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat 
perbuatanmu itu), (4) kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan 
mengetahui. (5) Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, 
(6) niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim, (7) kemudian 
kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri, (8) 
kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan 
(yang megah di dunia itu). 
 
Kosakata:  

1. Al-Maq±bir َلْاراِبقَم  (at-Tak±£ur/102: 2) 

Kata al-maq±bir adalah jamak dari maqbarah yang berarti pekuburan 
(tempat pemakaman),  yang terambil dari kata: qabara-yaqburu-qabran, yang 
berarti menguburkan. 

Kata al-maq±bir dan yang serumpun dengannya disebutkan 8 kali dalam 
Al-Qur'an. Akan tetapi, kata khusus al-maq±bir hanya 1 kali disebutkan 
dalam Al-Qur'an. 

2. Al-Yaq³n َلْاِقيني  (at-Tak±£ur/102: 5) 

Kata al-yaq³n berarti yakin, tidak ragu, yang diambil dari kata yaqina-
yaiqanu-yaqnan, yaqanan, yang berarti terang/jelas dan yakin. Jika kata al-
yaq³n digandengkan dengan kata ‘ilm (‘ilmul-yaq³n), maka maknanya adalah 
pengetahuan yang yakin. Jika digandengkan dengan kata ‘ain (‘ainul-yaq³n), 
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maka maknanya adalah mata telanjang yang tidak sedikit pun disentuh oleh 
keraguan. 

Kata al-yaq³n disebutkan 8 kali dalam Al-Qur'an, 2 kali di antaranya 
terdapat pada Surah at-Tak±£ur, yaitu pada ayat 5 dan ayat 7. 
 
Munasabah 

Pada akhir Surah al-Qariah dijelaskan golongan orang-orang  yang masuk 
neraka. Maka pada awal Surah at-Taka£ur dijelaskan salah satu sebab orang 
masuk neraka. 
 
Sabab Nuzul 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ab³ ¦±tim dari Abµ Hurairah, ia berkata, “al-
h±kumut-tak±£ur turun karena ada kaitannya dengan dua kabilah dari 
seorang An¡ār, yaitu Bani ¦±ri£ah dan Bani al-¦ar£, mereka saling 
membanggakan kabilahnya masing-masing. Salah satu dari dua kabilah itu 
berkata, “Adakah di kalangan kamu orang besar seperti si Fulan?” Yang lain 
berkata begitu pula, “Mereka berbangga-bangga dengan orang-orang yang 
masih hidup.” Lalu mereka bersama-sama menuju ke kubur. Salah satu dari 
dua kabilah itu mengatakan, “Adakah di antara kamu orang besar seperti ini 
sambil menunjuk kepada satu kuburan?” Dan yang lain berkata begitu pula, 
lalu turunlah surah ini. 
 
Tafsir 

(1) Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa manusia sibuk 
bermegah-megahan dengan harta, teman, dan pengikut yang banyak, 
sehingga melalaikannya dari kegiatan beramal. Mereka asyik dengan 
berbicara saja, teperdaya oleh keturunan mereka dan teman sejawat tanpa 
memikirkan amal perbuatan yang bermanfaat untuk diri dan keluarga 
mereka. 

Diriwayatkan dari Mu¯arrif dari ayahnya, ia berkata: 

 ياِلم ياِلم مدآ ناب لُوقُي لَاقَ راثُكَالت ماكُهلْاَ أُرقْي وهو ملَّسو ِهيلَع اُهللا ىلَّص يِبالن تيتاَ
 تقْدصت وأَ تيلَبأَفَ تسِبلَ وأَ تينفْأَفَ تلْكَأَ ام الَِّإ كاِلم ِمن آدم ابن يا لَك هلْو قَالَ

 )مسلم رواه (.تيضمأَفَ

Saya menghadap Nabi saw ketika beliau sedang membaca al-h±kumut-
tak±£ur, beliau bersabda, “Anak Adam berkata, ‘Inilah harta saya, inilah 
harta saya.’ Nabi bersabda, “Wahai anak Adam! Engkau tidak memiliki dari 
hartamu kecuali apa yang engkau makan dan telah engkau habiskan, atau 
pakaian yang engkau pakai hingga lapuk, atau yang telah kamu sedekahkan 
sampai habis.” (Riwayat Muslim)  
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Diriwayatkan pula bahwa Nabi saw bersabda: 

 الَو ثَاِلثًا ِإلَيِه الَبتغى ِناواِدي لَه كَانَ ولَو ثَاِنيا ِإلَيِه الَبتغى ماٍل نِم ايِداو مدآ ِنابلِ نَّأَ ولَ
يأُلَم فوِن جاب مالَِّإ آد التراب ويتواُهللا ب ىلَع من تومسلم والبخاري أمحد رواه (.اب 

  )أنس عن والترمذي
Seandainya anak Adam memiliki satu lembah harta, sungguh ia ingin 
memiliki dua lembah harta, dan seandainya ia memiliki dua lembah harta, 
sungguh ia ingin memiliki tiga lembah harta dan tidak memenuhi perut 
manusia (tidak merasa puas) kecuali perutnya diisi dengan tanah dan Allah 
akan menerima tobat (memberi ampunan) kepada orang yang bertobat.  
(Riwayat A¥mad, al-Bukh±r³, Muslim, dan at-Tirmi©³ dari Anas) 

 
Ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah bangga 

dalam berlebih-lebihan. Seseorang berusaha memiliki lebih banyak dari yang 
lain baik harta ataupun kedudukan dengan tujuan semata-mata untuk 
mencapai ketinggian dan kebanggaan, bukan untuk digunakan pada jalan 
kebaikan atau untuk membantu menegakkan keadilan dan maksud baik 
lainnya. 

 

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan 
sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta 
berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-
tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi 
kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di 
akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-
Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. (al-
¦ad³d/57: 20) 
 

(2) Selanjutnya Allah menjelaskan keadaan bermegah-megah di antara 
manusia atau dengan usaha untuk memiliki lebih banyak dari orang lain akan 
terus berlanjut hingga mereka masuk lubang kubur. Dengan demikian, 
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mereka telah menyia-nyiakan umur untuk hal yang tidak berfaedah, baik 
dalam hidup di dunia maupun untuk kehidupan akhirat. 

Para ulama berpendapat bahwa menziarahi kuburan adalah obat penawar 
yang paling ampuh untuk melunakkan hati, karena dengan ziarah kubur itu 
manusia akan ingat mati dan hari akhirat, maka dengan sendirinya akan 
membatasi keinginan-keinginan yang bukan-bukan. 

Nabi Muhammad bersabda: 

 رواه. (ةَرآلِخاْ ركِّذَتو اينالد ىِف دهزت اهنِإفَ روبقُالْ واروزفَ ِروبقُالْ ِةاريِز نع مكُتيهن تنكُ
  )مسعود ابن عن ماجه ابن

Saya pernah melarang kamu menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah 
kubur itu, karena menziarahi kubur itu akan menjadikan zuhud dari 
kemewahan dunia dan mengingatkan kamu kepada kehidupan akhirat. 
(Riwayat Ibnu M±jah dari Ibnu Mas‘µd) 

 
(3) Kemudian Allah dengan ayat ini memperingatkan bahwa bermegah-

megahan itu tidak pantas dikerjakan karena akibatnya buruk serta menimbul-
kan kekacauan dan permusuhan. Sebaliknya Allah menganjurkan agar 
diciptakan kerukunan hidup, bantu-membantu dalam menegakkan kebenaran 
dan tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam melestarikan hidup 
bermasyarakat, dengan membina akhlak yang luhur serta budi pekerti yang 
baik. 

(4) Allah mengulang ancaman-Nya melalui ayat ini dan merupakan 
ancaman sesudah ancaman, bagaikan  seorang tuan berkata kepada hamba 
sahayanya bahwa agar tidak mengerjakan sesuatu, kemudian tuan itu 
mengulangi ucapannya itu. 

(5) Ayat ini merupakan peringatan Allah dalam bentuk perintah agar 
waspada terhadap tingkah laku yang buruk itu. Keinginan untuk berlebih-
lebihan dapat menyibukkan seseorang untuk mengerjakan pekerjaan yang 
tidak bermanfaat. Pendirian yang dianggapnya benar itu sebenarnya adalah 
salah. Itu hanya sangkaan belaka yang pasti berubah, karena tidak sesuai 
dengan kenyataan. Yang harus menjadi pendirian adalah yang sesuai dengan 
kenyataan yang dapat disaksikan oleh mata, oleh perasaan atau berdasarkan 
dalil sahih. 

(6) Dalam ayat ini, Allah menerangkan sebagian azab yang akan dialami 
oleh orang yang bermegah-megahan itu karena kelalaian tersebut. Mereka 
akan ditimpa azab di akhirat, dan pasti akan melihat tempat itu dengan mata 
kepala mereka sendiri. Oleh sebab itu, mereka hendaknya selalu merenung-
kan kedahsyatan azab itu dalam pikiran agar membawa mereka kepada 
perbuatan yang baik dan bermanfaat. Maksud perkataan “melihat neraka 
Jahim” adalah merasakan azabnya, sesuai dengan tujuan Al-Qur'an dalam 
pemakaian kata-kata tersebut. 
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(7) Kemudian dengan ayat ini, Allah menguatkan isi ayat sebelumnya, 
bahwa azab itu benar-benar akan dirasakan oleh orang yang teperdaya itu. 
Oleh karena itu, siapa saja dan dari golongan apa saja hendaklah bertakwa 
kepada Tuhannya serta menghindari perbuatan-perbuatan yang menyebab-
kan mereka disiksa. Hendaknya seseorang itu memperhatikan nikmat-nikmat 
Allah yang ada padanya untuk dipelihara dan dipergunakan sesuai dengan 
fungsi nikmat tersebut. Juga hendaknya mereka tidak melakukan kejahatan, 
mengada-adakan kemungkaran, dan mengharap-harapkan ampunan Allah 
hanya semata-mata dengan pengakuan beragama Islam dengan memakai 
nama dan gelar yang muluk-muluk, sedangkan ia menyalahi hukum-hukum 
Al-Qur'an dan melakukan tindakan yang sama dengan musuh Islam. 

(8) Allah lebih memperkuat lagi celaan-Nya terhadap mereka dengan 
mengatakan bahwa sesungguhnya mereka akan ditanyai pada hari itu tentang 
kenikmatan-kenikmatan yang mereka megah-megahkan di dunia, apa yang 
mereka perbuat dengan nikmat-nikmat itu. Apakah mereka telah menunaikan 
hak Allah daripadanya, atau apakah mereka menjaga batas-batas hukum 
Allah yang telah ditentukan dalam bersenang-senang dengan nikmat 
tersebut. Jika mereka tidak melakukannya, ketahuilah bahwa nikmat-nikmat 
itu adalah puncak kecelakaan di hari akhirat. 

Diriwayatkan dari Nabi Muhammad, beliau berkata: 

مأَ نصبِم حكُنا مآِمن ِبِه ِفيافًى ِسرعم ِدِه ِفيسج هدِعن تِمِه قُووي هفَكَأَن تزِحي ا لَهينالد 
  )حمصن اهللا دعبي عن ماجه وابن والترمذي داود وأبو البخاري رواه (.اهِرياِفِبحذَ

Barangsiapa di antara kamu yang bangun pagi dalam keadaan aman sentosa 
pada dirinya atau aman di tempatnya, sehat wal afiat badannya serta 
mempunyai bekal hidup untuk harinya, maka seolah-olah dunia dengan 
segala kekayaannya telah diserahkan kepadanya. (Riwayat al-Bukh±r³, Abµ 
D±wud, at-Tirmi©³, dan Ibnu M±jah dari ‘Ubaidill±h bin Muh¡an) 

 
Kesimpulan 
1. Manusia selama hidupnya dilalaikan dari kewajiban oleh berbagai macam 

kemegahan dan baru sadar bila sudah masuk lubang kubur. 
2. Sifat bermegah-megahan dengan apa saja dari karunia Allah itu tidak 

baik, yang pasti akan dilihat oleh mereka nanti di akhirat dengan ‘ainul 
yaq³n. 

3. Manusia akan mempertanggungjawabkan semua nikmat Allah yang telah 
diberikan-Nya di dunia. 

 
 
 
 

P E N U T U P 
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Surah ini mengemukakan celaan dan ancaman terhadap orang-orang yang 

bermegah-megahan dengan apa yang diperolehnya dan tidak membelan-
jakannya di jalan Allah. Mereka pasti diazab dan pasti akan ditanya tentang 
apa yang dimegah-megahkannya itu. 
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SURAH AL-‘A¢R  
 

PENGANTAR 
 

Surah al-‘A¡r terdiri dari 3 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah asy-Syar¥. 

Dinamai al-‘A¡r (masa) diambil dari perkataan al-‘a¡r yang terdapat pada 
ayat pertama surah ini. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Anjuran untuk saling memperingatkan dalam kebaikan, sebab orang yang 
tidak melaksanakan akan merugi. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AT-TAKĀ¤UR DENGAN 
SURAH AL-‘A¢R 

 
1.  Pada Surah at-Tak±£ur, Allah menerangkan keadaan orang yang 

bermegah-megahan dan disibukkan oleh harta benda sehingga lupa 
mengingat Allah, sedang Surah al-‘A¡r menerangkan bahwa manusia 
akan merugi, kecuali kalau mereka beriman, beramal saleh dan nasihat-
menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. 

2.  Pada Surah at-Tak±£ur, Allah menerangkan sifat orang yang mengikuti 
hawa nafsu, sedang pada Surah al-‘A¡r, Allah menerangkan sifat orang-
orang yang tidak merugi. 
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SURAH AL-‘A¢R  

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

KERUGIAN BAGI YANG TIDAK 
MEMANFAATKAN WAKTU 

 

 
Terjemah 

(1) Demi masa. (2) Sungguh, manusia berada dalam kerugian, (3) kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling 
menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. 
 

Kosakata: Al-‘A¡r ْالعرص  (al-‘A¡r/103: 1) 

Kata al-‘a¡r terambil dari kata ‘a¡ara-ya‘¡iru-‘a¡ran, berarti memerah, 
memeras, atau menekan. Jika matahari telah melampaui pertengahan dan 
telah menuju kepada terbenamnya dinamai ‘a¡r (asar). Penamaan ini 
disebabkan  karena pada waktu itu manusia yang sejak pagi telah memeras 
tenaganya, diharapkan telah mendapatkan hasil dari usahanya. 

Kata al-‘a¡r dan yang serumpun  dengannya disebutkan 5 kali dalam     
Al-Qur'an, tetapi khusus dengan kata al-‘a¡r hanya 1 kali disebutkan dan 
merupakan nama salah satu surah dalam Al-Qur'an. 

 
Munasabah 

Pada surah yang lalu, Allah mengancam orang yang bermegah-megahan 
dan mereka akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan 
tersebut. Pada awal surah ini, Allah menyatakan bahwa orang akan rugi bila 
tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Sumpah Allah dengan waktu 
menunjukkan betapa penting waktu itu. Oleh karena itu, waktu mesti 
dimanfaatkan dengan baik. 
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Tafsir 
(1) Dalam ayat ini, Allah bersumpah dengan masa yang terjadi di 

dalamnya bermacam-macam kejadian dan pengalaman yang menjadi bukti 
atas kekuasaan Allah yang mutlak, hikmah-Nya yang tinggi, dan Ilmu-Nya 
yang sangat luas. Perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa itu 
sendiri, seperti pergantian siang dengan malam yang terus-menerus, 
habisnya umur manusia, dan sebagainya merupakan tanda keagungan Allah. 

Dalam ayat lain, Allah berfirman: 

 

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya ialah malam, siang, matahari, 
dan bulan. (Fu¡¡ilat/41: 37) 
 

Apa yang dialami manusia dalam masa itu dari senang dan susah, miskin 
dan kaya, senggang dan sibuk, suka dan duka, dan lain-lain menunjukkan 
secara gamblang bahwa bagi alam semesta ini ada pencipta dan pengaturnya. 
Dialah Tuhan yang harus disembah dan hanya kepada-Nya kita memohon 
untuk menolak bahaya dan menarik manfaat. Adapun orang-orang kafir 
menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut hanya kepada suatu masa saja, 
sehingga mereka beranggapan bahwa bila ditimpa oleh sesuatu bencana, hal 
itu hanya kemauan alam saja. Allah menjelaskan bahwa masa (waktu) adalah 
salah satu makhluk-Nya dan di dalamnya terjadi bermacam-macam kejadian, 
kejahatan, dan kebaikan. Bila seseorang ditimpa musibah, hal itu merupakan 
akibat tindakannya. Masa (waktu) tidak campur tangan dengan terjadinya 
musibah itu. 

(2) Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa manusia sebagai 
makhluk Allah sungguh secara keseluruhan berada dalam kerugian bila tidak 
menggunakan waktu dengan baik atau dipakai untuk melakukan keburukan. 
Perbuatan buruk manusia merupakan sumber kecelakaan yang menjerumus-
kannya ke dalam kebinasaan. Dosa seseorang terhadap Tuhannya yang 
memberi nikmat tidak terkira kepadanya adalah suatu pelanggaran yang 
tidak ada bandingannya sehingga merugikan dirinya. 

(3) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa jika manusia tidak mau 
hidupnya merugi, maka ia harus beriman kepada-Nya, melaksanakan ibadah 
sebagaimana yang diperintahkan-Nya, berbuat baik untuk dirinya sendiri, 
dan berusaha menimbulkan manfaat kepada orang lain. 

Di samping beriman dan beramal saleh, mereka harus saling nasihat-
menasihati untuk menaati kebenaran dan tetap berlaku sabar, menjauhi 
perbuatan maksiat yang setiap orang cenderung kepadanya, karena dorongan 
hawa nafsunya. 
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Kesimpulan 
Allah bersumpah dengan masa dengan pengertian bahwa manusia secara 

keseluruhan dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan 
amal saleh serta nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-
menasihati supaya tetap berlaku sabar. 

 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah ini menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan 
masa dengan sebaik-baiknya termasuk golongan yang merugi. 
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SURAH AL-HUMAZAH  
 

PENGANTAR 
 

Surah al-Humazah terdiri dari 9 ayat, termasuk kelompok surah 
Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah al-Qiy±mah. 

Dinamai al-Humazah diambil dari perkataan humazah yang terdapat pada 
ayat pertama surah ini. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka 
mengumpat, dan mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan 
Allah. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-‘A¢R DENGAN 
SURAH AL-HUMAZAH 

 
Dalam Surah al-‘A¡r, Allah menerangkan sifat-sifat orang yang tidak 

merugi, sedangkan dalam Surah al-Humazah, Allah menerangkan beberapa 
sifat orang yang selalu merugi. 
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SURAH AL-HUMAZAH  

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

AZAB BAGI PENIMBUN HARTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
Terjemah 

(1) Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, (2) yang mengumpul-
kan harta dan menghitung-hitungnya, (3) dia (manusia) mengira bahwa 
hartanya itu dapat mengekalkannya. (4) Sekali-kali tidak! Pasti dia akan 
dilemparkan ke dalam (neraka) ¦u¯amah. (5) Dan tahukah kamu apakah 
(neraka) ¦u¯amah itu? (6) (Yaitu) api  (azab) Allah yang dinyalakan, (7) 
yang (membakar) sampai ke hati. (8) Sungguh, api itu ditutup rapat atas 
(diri) mereka, (9) (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang. 
 
Kosakata: 

1. Humazah همةز  (al-Humazah/104: 1) 

 Humazah sama maknanya dengan hamm±z, yang terambil dari kata 
hamaza-yahmuzu/yahmizu-hamzan. Maknanya adalah menekan, mengimpit, 
mendorong/menolak, mencocok, memukul, menggigit, mengumpat, memfitnah, 
dan memecahkan. Dalam ayat 1 Surah al-Humazah, kata humazah diartikan 
sebagai pengumpat/penggunjing, yaitu menyebut sisi negatif (mencela) 
orang lain yang tidak ada di hadapannya. Dengan makna ini, maka kata 
humazah maknanya sama dengan makna dari kata g³bah. 
 Kata humazah dan yang serumpun dengannya disebutkan 3 kali dalam 
Al-Qur'an, tetapi khusus kata humazah hanya 1 kali disebutkan dan merupa-
kan salah satu nama surah dalam Al-Qur'an. 

2. Al-¦u¯amah ْالطَحةم  (al-Humazah/104: 4) 

 Kata al-¥u¯amah terambil dari kata ¥a¯ama-ya¥¯imu-¥a¯man, yang berarti 
memecahkan, menghancurkan, dan membinasakan. Al-¦u¯amah adalah api 
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Allah yang naik secara sempurna sampai ke hati para pendurhaka, sehingga 
para pendurhaka itu menjadi hancur binasa olehnya di akhirat nanti. 
 Kata al-¥u¯amah dan yang serumpun dengannya  disebutkan enam kali 
dalam Al-Qur'an, tetapi khusus kata al-¥u¯amah disebutkan hanya dua kali 
dan merupakan salah satu nama surah dalam Al-Qur'an. 
 
Munasabah 

Pada akhir Surah al-‘A¡r diterangkan bahwa orang yang saling berpesan 
dalam menaati kebenaran dan kesabaran tidak termasuk orang yang rugi. 
Pada awal Surah al-Humazah ini diterangkan sifat-sifat orang yang merugi. 
 
Tafsir 

(1) Dalam ayat ini, Allah mengancam bahwa kemurkaan dan azab-Nya 
akan ditimpakan kepada setiap orang yang mengumpat, mencela, dan 
menyakiti mereka baik di hadapan maupun di belakang mereka. Firman 
Allah: 
 

 

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari 
kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing 
sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. 
(al-¦ujur±t/49: 12) 
 

(2) Ayat ini menerangkan bahwa orang yang menimbun harta juga 
diancam neraka karena memperkaya diri sendiri serta selalu menghitung-
hitung harta kekayaannya. Hal itu ia lakukan karena sangat cinta dan 
senangnya kepada harta seakan-akan tidak ada kebahagiaan dan kemuliaan 
dalam hidup kecuali dengan harta. Bila ia menoleh kepada hartanya yang 
banyak itu, ia merasakan bahwa kedudukannya sudah tinggi dari orang-
orang sekelilingnya. 

Dia tidak merasa khawatir akan ditimpa musibah karena mencerca dan 
merobek-robek kehormatan orang lain. Karena kecongkakannya, ia lupa dan 
tidak sadar bahwa maut selalu mengintainya, tidak memikirkan apa yang 
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akan terjadi sesudah mati, dan tidak pula merenungkan apa-apa yang akan 
terjadi atas dirinya. 

(3) Kemudian Allah menyatakan kesalahan anggapan pengumpat dan 
pencerca bahwa harta yang dimilikinya itu menjaminnya akan tetap hidup di 
dunia selamanya. Oleh karena itu, tindakannya sama dengan tindakan orang 
yang akan hidup selama-lamanya dan bila ia mati tidak akan hidup kembali 
untuk menerima balasan atas  kejahatannya selama hidup di dunia. 

(4) Sesudah mengancam orang-orang yang bersifat demikian dengan 
siksaan yang pedih, Allah menyebutkan pula sebab yang membuat mereka 
mengerjakan sifat-sifat yang terkutuk itu. Penyebabnya adalah anggapan 
mereka bahwa semua harta yang dimiliki dapat menolong mereka dalam 
menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ancaman dalam bentuk 
pertanyaan, “Siapakah yang menyangka bahwa hartanya itu dapat menjamin 
dirinya dari mati?” Allah menjawab, “Tidak! Sekali-kali tidak bahkan dia 
akan dilemparkan ke dalam neraka Hu¯amah, tidak ada yang 
memperhatikannya dan tidak pula yang mempedulikan.” 

‘Ali bin Ab³ °±lib pernah memberi nasihat kepada Kumail bahwa orang-
orang penimbun harta akan binasa, padahal mereka masih hidup, sedangkan 
para ulama akan kekal abadi meskipun jasad mereka sudah hilang, karena 
sifat-sifat keutamaan mereka tetap dikenang dalam hati. Maksudnya, 
penimbunan harta dikutuk, dicela, dan dibenci karena manusia tidak 
mendapat apa-apa dari harta mereka. Sedang para sarjana dan ulama terus-
menerus terpuji selama terdapat di bumi orang-orang yang mengambil 
manfaat dari ilmu mereka. 

(5-6) Dalam ayat-ayat ini, Allah menggambarkan kedahsyatan neraka 
Hu¯amah dalam bentuk pertanyaan, “Tahukah engkau apa Hu¯amah?” Allah 
menjelaskan sendiri bahwa Hu¯amah adalah api yang disediakan-Nya untuk 
menyiksa orang-orang yang durhaka dan berdosa. Tidak ada yang mampu 
mengetahui apa hakikatnya kecuali Allah penciptanya. 

(7) Allah lalu menyatakan bahwa api yang menyala-nyala itu berbeda 
dengan api dunia. Ia menjilat dan naik sampai ke hulu hati, kemudian masuk 
ke dalam rongga perut sampai ke dada dan membakar hati. Hati adalah yang 
merasa paling sakit dari anggota-anggota badan lainnya. Apabila api sampai 
membakar hati, berarti siksa yang dirasakannya sudah sampai ke puncaknya. 

(8) Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa api tersebut berlapis-
lapis mengelilingi mereka. Mereka  tidak dikeluarkan daripadanya dan tidak 
pula mampu keluar sendiri. Dalam ayat lain, Allah berfirman: 

 

Setiap kali mereka hendak keluar darinya (neraka) karena tersiksa, mereka 
dikembalikan (lagi) ke dalamnya. (al-¦ajj/22: 22) 
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(9) Allah menjelaskan melalui ayat ini keadaan orang-orang penghuni 
neraka Hu¯amah. Menurut Muq±til, pintu-pintu neraka itu ditutup rapat, 
sedangkan para penghuninya diikat pada tiang-tiang besi. Pintu-pintu itu 
tidak pernah dibuka dan di sana penuh dengan segala macam penderitaan. 
Tujuannya adalah untuk menjadikan mereka putus asa karena tidak dapat 
keluar dari neraka Hu¯amah itu. Semoga Allah menyelamatkan kita dari 
kemurkaan-Nya dan memelihara kita dari kedahsyatan api neraka dengan 
anugerah dan karunia-Nya. 

 
Kesimpulan 
1. Mengumpat adalah perbuatan buruk dan diancam dengan azab. 
2. Orang yang mengumpulkan harta serta menghitungnya mengira bahwa 

harta itu dapat menghindarkannya dari maut. 
3. Orang-orang pengumpat benar-benar akan dijerumuskan ke dalam neraka 

¦u¯amah. 
4. Api neraka ¦u¯amah menyala dan menjilat sampai ke hulu hati. 
 

 
 

P E N U T U P 
 

Dalam surah ini diterangkan bahwa orang-orang yang suka mencela 
orang-orang lain, suka memfitnah dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak 
menafkahkannya di jalan Allah, akan diazab. 
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 SURAH AL-F´L 
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari 5 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah al-K±firµn. Nama al-F³l diambil dari kata al-f³l 
yang terdapat pada ayat pertama surah ini, artinya “gajah”. Surah al-F³l 
mengemukakan cerita pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh 
Abrahah yang ingin meruntuhkan Ka‘bah di Mekah. Peristiwa ini terjadi 
pada tahun Nabi Muhammad dilahirkan. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Cerita tentang pasukan bergajah yang diazab oleh Allah, dengan 
mengirimkan sejenis burung yang menyerang mereka sampai binasa. 

 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-HUMAZAH 
DENGAN SURAH AL-F´L 

 
Dalam Surah al-Humazah diterangkan bahwa harta tidak berguna sedikit 

pun untuk menghadapi kekuasaan Allah, sedang Surah al-F³l menerangkan 
bahwa tentara gajah dengan segala macam perlengkapan perangnya tidak 
dapat menantang kekuasaan Allah. 
 



JUZ 30 105. AL-F´L 775 

SURAH AL-F´L  

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
AZAB ALLAH KEPADA TENTARA BERGAJAH 

YANG AKAN MENGHANCURKAN KA‘BAH 
 

 
Terjemah 

(1) Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah 
bertindak terhadap pasukan bergajah? (2) Bukankah Dia telah menjadikan 
tipu daya mereka itu sia-sia? (3) dan Dia mengirimkan kepada mereka 
burung yang berbondong-bondong, (4) yang melempari mereka dengan batu 
dari tanah liat yang dibakar, (5) sehingga mereka dijadikan-Nya seperti 
daun-daun yang dimakan (ulat). 
 

Kosakata: 

1. Al-F³l  لالِْفي  (al-F³l/105: 1) 

Ayat pertama ini mengacu pada peristiwa “Pasukan Gajah” yang terjadi 
tahun 570 Masehi. Kata al-f³l (jamak: fiyalah, fuyµl, dan afy±l) dalam bahasa 
Arab berarti gajah, binatang berkaki empat, besar, menyusui, berbelalai, 
bergading, dan bertelinga lebar, hidup bergerombol di hutan yang sudah 
cukup dikenal. Di beberapa kawasan, gajah digunakan sebagai kendaraan 
berperang di samping kuda. Tapi di semenanjung Arab binatang ini tidak 
banyak dikenal. 

Dari uraian para mufasir dan sejarawan Arab dapat disimpulkan bahwa 
ketika itu terjadi pembunuhan besar-besaran orang-orang Nasrani oleh Zu 
Nuwaz, raja Himyar terakhir yang beragama Yahudi (al-Burµj/85: 4-7). 
Mendengar yang demikian, raja Abisinia setelah dihubungi untuk minta 
bantuan segera mengirim sebuah pasukan besar dipimpin oleh dua orang 
pangeran, Aryat (al-¦āri£) dan Abrahah sebagai wakil raja, dan pasukan ini 
dapat menaklukkan  Yaman. Akan tetapi kemudian, terjadi percekcokan 
sampai pertarungan antara Aryat dengan Abrahah, yang berakhir dengan 
terbunuhnya Aryat. Dengan demikian, sekarang Yaman berada di tangan 
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Abrahah sebagai wakil raja dan gubernur di Yaman. Ia membangun sebuah 
katedral  besar  Sa’an yang konon dibuat dari barang-barang mewah, pualam 
dibawa dari peninggalan istana Ratu Saba’ (Sheba), salib-salib dari emas dan 
perak, serta mimbar dari gading dan kayu hitam. Tujuannya selain untuk 
mengambil hati raja atas tindakannya itu, sekaligus Abrahah ingin mengubah 
perhatian masyarakat Arab yang setiap tahun berziarah ke Ka‘bah di Mekah, 
beralih ke gereja besar Sa’an itu. Karena dengan segala cara harapannya itu 
tak pernah terwujud, maka tak ada jalan lain Ka‘bah harus dihancurkan. 
Didorong oleh ambisi dan fanatisme agama, Abrahah mengerahkan dan 
memimpin sebuah pasukan besar disertai pasukan gajah—yang bagi orang 
Arab waktu itu asing sekali—menuju Mekah. Mereka hendak menghancur-
kan Ka‘bah, dan dia  sendiri di depan sekali di atas seekor gajah besar. 

Para mufasir beragam sekali mengomentari peristiwa ini, kendati dalam 
garis besarnya hampir sama. Ringkasnya, setelah Abrahah dan pasukannya 
memasuki kawasan Hijaz dan sudah mendekat Mekah, Abrahah mengirim 
pasukan berkuda sebagai kurir. Dalam perjalanan itu, mereka membawa 
harta suku Quraisy, di antaranya dua ratus ekor unta milik ‘Abdul Mu¯allib 
bin Hāsyim. Melihat besarnya pasukan Abrahah, Quraisy tak akan mampu  
mengadakan perlawanan. Abrahah mengirim seorang Himyar pengikutnya 
untuk menemui ‘Abdul Mu¯allib, pemimpin Mekah, dengan pesan bahwa 
mereka datang bukan untuk berperang, melainkan hanya akan menghancur-
kan Ka‘bah. Pihak Mekah tidak perlu mengadakan perlawanan. 

Mendengar mereka tidak bermaksud berperang, konon ‘Abdul Mu¯allib 
pergi ke markas pasukan itu, diantar oleh utusan Abrahah, diikuti oleh anak-
anaknya dan beberapa pemuka Mekah yang lain. Melihat sosok ‘Abdul 
Mu¯allib yang tegap besar dan tampan Abrahah turun dari tahtanya 
menyambut dengan hormat, dan duduk bersama-sama dengan tamunya itu. 
Menjawab pertanyaan Abrahah melalui penerjemahnya apa yang diperlukan 
‘Abdul Mu¯allib dengan kedatangannya itu, konon dijawab bahwa dia mau 
meminta dua ratus ekor yang dirampas pasukannya dikembalikan. Abrahah 
mengatakan ia hormat dan kagum kepada ‘Abdul Mu¯allib ketika 
melihatnya, tetapi tidak demikian setelah diketahui kedatangannya hanya 
membicarakan dua ratus ekor unta miliknya yang dirampas anak buahnya, 
bukan rumah suci yang mendasari agamanya dan agama nenek moyangnya. 
Kedatangannya akan menghancurkan Ka‘bah tidak disinggung sama sekali. 
Akan tetapi, ‘Abdul Mu¯allib menjawab bahwa ia pemilik unta, bukan 
pemilik Ka‘bah. Rumah suci itu milik Allah, dan Dia yang akan 
melindunginya. Abrahah berjanji akan mengembalikan unta ‘Abdul 
Mu¯allib. Konon ‘Abdul Mu¯allib dan beberapa pemuka Mekah kemudian 
menawarkan sepertiga kekayaan Tihamah untuk Abrahah asal tidak 
mengganggu Ka‘bah. Tetapi tawaran itu ditolak. ‘Abdul Mu¯allib kembali ke 
Mekah setelah dua ratus untanya dikembalikan. ‘Abdul Mu¯allib dan       
para pemuka Mekah yang lain tidak perlu mengadakan perlawanan, mereka 
percaya bahwa Ka‘bah sudah ada yang menjaganya. 
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Sesudah kembali ke Mekah, ‘Abdul Mu¯allib memerintahkan Bani 
Quraisy keluar dari kota Mekah agar tidak menjadi korban pasukan Abrahah. 
Sesudah itu mereka berdoa, memohon perlindungan kota Mekah, barangkali 
mereka memohonkan bantuan berhala-berhala. 

Setelah seluruh kota Mekah sunyi, Abrahah mengerahkan pasukannya 
dan sudah siap menghancurkan Ka‘bah. Dalam perhitungannya setelah itu ia 
akan kembali ke Yaman. Akan tetapi, pada saat itu tiba-tiba pasukannya 
merasa dihujani batu yang dibawa oleh kawanan burung besar. Burung itu 
tampaknya menyebarkan kuman-kuman wabah yang sangat mematikan 
berupa bisul dan letupan-letupan kulit, yang diduga sejenis campak ganas. 
Mereka belum tahu dan belum pernah mengalami kejadian serupa itu. 
Barangkali wabah itu dibawa angin dari jurusan laut. Tidak sedikit pasukan 
Abrahah yang binasa, dan Abrahah sendiri mati dalam perjalanan pulang ke 
Yaman. Versi lain mengatakan bahwa Abrahah yang sudah dalam ketakutan, 
melihat bencana wabah makin hari makin mengganas dan banyak anggota 
pasukannya yang mati, cepat-cepat ia pulang kembali dan sampai ke ¢an‘a. 
Tetapi ternyata badannya sendiri pun sudah digerogoti penyakit mematikan 
itu. Tidak berselang lama kemudian ia pun mati seperti anggota pasukannya 
yang lain. 

Peristiwa ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, atau tak lebih 
dari dua bulan sebelum itu. Tahun itu oleh orang Mekah dicatat sebagai 
“Tahun Gajah,” dan diabadikan tonggak perhitungan sebelum Hijrah. 

2. Ab±b³l َلااِبيب   (al-F³l/105: 3)      

Ab±b³l dalam bahasa Arab berarti ‘kelompok atau kawanan yang 
terpencar-pencar,” yakni kawanan yang banyak. Dalam ayat ini, artinya 
kawanan burung yang beterbangan yang terpencar-pencar kian kemari. Kata 
ini tak punya bentuk kata tunggal dan tersirat arti kata memperbanyak. 

Suatu mukjizat diperlihatkan dalam ayat pendek ini. Dengan datangnya 
kawanan besar burung yang di luar dugaan, datang beterbangan dan 
melemparkan batu-batu yang membawa wabah menimpa pasukan Abrahah. 
Anggota-anggota pasukannya berlarian menyelamatkan diri setelah banyak 
yang mati di antara mereka. Abrahah sendiri juga terkena wabah itu dan mati. 
 
Munasabah 

Pada akhir Surah al-Humazah yang lalu dijelaskan bahwa orang yang 
mengumpat akan disiksa dalam waktu yang panjang. Pada awal Surah  al-F³l  
ini dijelaskan azab Allah terhadap orang yang akan menghancurkan Ka‘bah. 
Tafsir 

(1) Dalam surah ini, Allah mengingatkan Nabi Muhammad dan pengikut-
nya dengan suatu peristiwa yang menunjukkan betapa besarnya kekuasaan 
Allah. Peristiwa itu adalah penyerbuan tentara gajah yang dipimpin oleh 
panglima Abrahah dari Yaman untuk menundukkan penduduk Mekah dan 
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meruntuhkan Ka‘bah. Akan tetapi, Allah membinasakan mereka sebelum 
maksud yang jahat itu tercapai. Peristiwa Gajah adalah suatu peristiwa yang 
paling terkenal di kalangan bangsa Arab, sehingga peristiwa ini mereka 
jadikan patokan tanggal bagi peristiwa-peristiwa lainnya. 

Kesimpulan riwayatnya adalah bahwa seorang panglima perang yang 
berkuasa di Yaman ingin menguasai Ka‘bah dan menghancurkannya, dengan 
maksud melarang orang-orang Arab mengerjakan haji ke Ka‘bah. Lalu bala 
tentaranya bergerak menuju Ka‘bah disertai beberapa ekor gajah untuk 
menakut-nakuti. Ketika iring-iringan angkatan perang tersebut tiba di suatu 
tempat bernama Muqammas (suatu tempat yang berdekatan dengan Mekah), 
mereka beristirahat di sana. Panglima perang mengirim utusannya kepada 
penduduk Mekah untuk menyampaikan maksudnya, yaitu bukan untuk 
memerangi penduduk tetapi untuk menghancurkan Ka‘bah. Penduduk 
Mekah menjadi ketakutan dan lari ke gunung-gunung di sekeliling Ka‘bah 
untuk melihat dari jauh apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan 
oleh panglima perang tersebut. 

Dalam surah ini pula Allah menjelaskan apa yang terjadi terhadap 
pasukan bergajah dalam bentuk pertanyaan bahwa Muhammad tidak 
mengetahui keadaan yang sangat aneh dan peristiwa yang sangat dahsyat 
yang membuktikan kekuasaan Allah, ilmu dan hikmah-Nya yang tinggi 
terhadap tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka‘bah. Kejadian itu 
berbeda dengan kejadian lainnya yang mempunyai sebab dan akibat. 

(2-5) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Ia telah menggagalkan 
tipu muslihat mereka yang hendak menghancurkan Ka‘bah. 

Allah mengungkapkan cara menggagalkan tipu daya mereka, yaitu 
dengan mengirimkan pasukan burung yang berbondong-bondong melempari 
mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah sehingga menjadikan 
mereka hancur-lebur dan daging mereka beterbangan ke mana-mana. Maka 
tentara gajah menjadi laksana daun-daun yang dimakan ulat. 

 
Kesimpulan 
1. Allah menghancurkan tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka‘bah. 
2. Tentara tersebut binasa karena batu-batu yang dilemparkan burung yang 

bergerombol. 
3. Karena lemparan tersebut, mereka menjadi binasa seperti daun-daun yang 

dimakan ulat. 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah al-F³l ini menjelaskan tentang kegagalan pasukan bergajah yang 
dipimpin oleh Abrahah, karena Ka’bah dipelihara oleh Allah swt. 
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SURAH QURAISY  
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari 4 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah at-T³n. Nama Quraisy diambil dari kata quraisy 
yang terdapat pada ayat pertama, artinya suku Quraisy. Suku Quraisy adalah 
suku yang mendapat kehormatan untuk memelihara Ka‘bah. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Peringatan kepada orang Quraisy tentang nikmat-nikmat yang diberikan 
Allah kepada mereka. Oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk 
menyembah Allah. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-F´L  
DENGAN SURAH QURAISY 

 
Dalam Surah al-F³l, Allah menjelaskan kehancuran pasukan bergajah 

yang hendak merobohkan Ka‘bah, sedang dalam Surah Quraisy Allah 
memerintahkan kepada penduduk Mekah untuk menyembah Allah pemilik 
Ka‘bah itu. 
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SURAH QURAISY  

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

KEMAKMURAN DAN KETENTERAMAN 
HENDAKNYA MENJADIKAN ORANG BERBAKTI 

KEPADA ALLAH SWT 
 

 
 
Terjemah 

(1) Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (2) (yaitu) kebiasaan mereka 
bepergian pada musim dingin dan musim panas. (3) Maka hendaklah 
mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka‘bah), (4) yang telah 
memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan 
mengamankan mereka dari rasa ketakutan. 
 

Kosakata: Quraisy  ٍشيقُر  (Quraisy/106: 1) 

Jauh sebelum kemunculan Quraisy atau Kuraisy, mula-mula sekali 
Mekah sudah dihuni oleh kabilah Jurhum, Arab purba generasi kedua yang 
berasal dari Yaman. Mungkin mereka menetap di Mekah sebelum Nabi 
Ibrahim dan anaknya, Ismail, datang ke daerah itu. Ibrahim kemudian 
bersemenda dengan Jurhum melalui perkawinan Ismail dengan salah seorang 
putri mereka. Pada zaman Jahiliah itu dan pada masa Nabi Muhammad, 
Quraisy merupakan kabilah terbesar yang paling terkenal dan berpengaruh di 
Mekah. Mereka yang memegang pimpinan Mekah, di samping 10 kabilah 
lainnya, seperti H±syim, kabilah Nabi Muhammad; Zuhrah, kabilah ibunda 
nabi; Taim dan ‘²di masing-masing kabilah Abµ Bakar a¡-Ṣidd³q dan ‘Umar 
bin al-Kha¯¯±b, Umayyah, kabilah U£m±n bin ‘Aff±n, dan H±syim yang juga 
kabilah Ali bin Ab³ °±lib. Keempatnya  kemudian menjadi al-Khulaf±' ar-
R±syid³n. Beberapa kabilah besar lainnya adalah Makhzµm, Asad, Naufal, 
Jumah, Sahm, dan al-Ḥari£ kabilah Abµ ‘Ubaidah bin al-Jarrah. Pimpinan 
Ka‘bah memang selalu di tangan Bani H±syim sejak dipegang oleh Qusai 
(480 M), leluhur mereka. Kedudukan kabilah-kabilah ini penting sekali 
dalam masyarakat Arab, khususnya Mekah, dan yang sangat menonjol dalam 
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kehidupan mereka dalam agama. Keluarga atau kabilah besar yang lain, 
yaitu Bani Umayyah, tetapi mereka sudah terlalu disibukkan dengan urusan 
perdagangan. 

Kedudukan kota yang terletak di tengah-tengah memudahkan 
perdagangan dan hubungan antarsuku, yang memberikan kehormatan dan 
keuntungan kepada mereka. Daerah Mekah dalam adat Arab tidak boleh 
diganggu dan dirusak oleh perang dan permusuhan pribadi. Dengan 
demikian, kedudukan mereka aman serta bebas dari rasa takut dan bahaya. 
Kehormatan dan keuntungan ini karena mereka sebagai pemelihara tempat 
suci Ka‘bah. 

Lanjutan ayat di atas menyebutkan bahwa mereka sudah terbiasa 
mengadakan perjalanan musim dingin dan musim panas. Di antara mereka 
ada ikatan yang kuat dalam menjalankan perniagaan dengan sistem kafilah, 
yang dijalankan dari utara  di musim dingin ke daerah Yaman yang panas di 
selatan, dan di musim panas ke utara, ke daerah dingin di Syam, dan 
sebaliknya; dari barat ke timur di Persia sampai ke Abisinia di Afrika. 
Menurut adat Arab, daerah Mekah harus dihormati,  tidak boleh dirusak dan 
terganggu oleh perang atau permusuhan. Quraisy memang dikenal sebagai 
pengembara dan pedagang yang tangguh, cakap dan terlatih. 

Asal-usul Quraisy yang banyak berperan dalam sejarah masyarakat kota 
itu, dimulai dari abad ke-5. Qusai (480 M), salah seorang anak cucu Fihr, 
menjadi penguasa Mekah dan daerah-daerah sekitarnya di Hijaz. Sebagai 
pemimpin yang arif, ia mampu mempersatukan semua kabilah Quraisy. 
Dilanjutkan dengan usahanya membangun balai pertemuan (Dārun-Nadwah) 
tempat yang terbukti dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam 
kabilah-kabilah Quraisy, setelah dikonsultasikan dengan pemimpin-
pemimpin mereka. Dia juga yang mendapat kepercayaan mengurus Ka‘bah, 
suatu jabatan yang dipandang paling terhormat di Semenanjung Arab. Dia 
pula yang  menyediakan  air (siqāyah) dan persediaan makanan (rifādah) 
bagi para tamu yang datang berziarah ke sana.  

Sebelum meninggal, Qusai sudah menyerahkan tanggung jawab 
kepengurusan Ka‘bah kepada anaknya yang tertua, ‘Abdud-D±r (kabilah 
Mus‘ab bin Umair). Tetapi sesudah orang tua itu meninggal, kepemimpinan 
Quraisy berada di tangan adiknya ‘Abdu-Manaf, dan dari ‘Abdu-Manaf 
turun kepada Hāsyim anaknya, sebagai penerus. Anak-anak ‘Abdud-Dār 
memang tidak mampu menjalankan segala pekerjaan yang ditinggalkan para 
pendahulunya. Karenanya pekerjaan penyediaan air dan makanan dipegang 
oleh anak-anak ‘Abdu-Manāf. Pada mulanya kepengurusan Ka‘bah ini 
diserahkan kepada ‘Abdu-Syams bin ‘Abdu-Manāf, kakak Hāsyim, tetapi 
karena kesibukannya dalam bisnis, tidak lama kemudian ia menyerahkan 
tugas itu kepada adiknya, Hāsyim. 

Mereka tiga bersaudara kandung: ‘Abdu-Syams, Hāsyim, dan Mu¯allib 
dan seorang lagi saudara tiri, Naufal (kabilah Mut‘im bin ‘²di). Akan tetapi, 
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Hāsyim tidak ditakdirkan hidup lebih lama. Beberapa tahun kemudian dalam 
suatu perjalanan niaga musim panas, ia jatuh sakit di Gaza, Palestina, dan 
meninggal di kota itu.  Kedudukannya digantikan oleh adiknya, Mu¯allib, 
yang masih adik ‘Abdu-Syams. Akan tetapi, seperti disebutkan di atas, 
‘Abdu-Syams selalu sibuk mengurus perdagangan di Yaman dan di Suria, 
sementara Naufal sibuk di Irak. Mereka sudah tidak sempat lagi mengurus 
Ka‘bah di Mekah. Selain itu, Mu¯alib memang sangat dihormati oleh 
masyarakat Mekah. Karena sikapnya yang suka menenggang, lapang dada, 
pemurah, dan murah hati, oleh Kabilah Quraisy ia dijuluki al-Faid (yang 
banyak jasanya, pemurah). 

Dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi kedudukan kabilah-kabilah 
itu sangat menentukan. Quraisy merupakan kabilah atau suku yang sangat 
menentukan, jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Sebagai ganti 
sebutan “kabilah” kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Banu” atau 
“Bani” yang berarti “anak-anak atau keturunan” sebagai identitas nama 
sebuah keluarga besar, seperti Bani Hāsyim, Bani Umayyah, Bani 
Makhzūm, dan seterusnya.  

Kabilah Quraisy bukan pendatang dari luar. Ia lahir dari dalam rahim 
masyarakat Mekah sendiri. Nama Quraisy merupakan eponim yang diambil 
dari Quraisy, nama  dari salah seorang leluhur  mereka  yang bernama Fihr. 
Menurut para ahli nasab (geneaologi), Fihr sebenarnya bernama Quraisy 
yang kemudian menjadi eponim nama kabilah. Ada pula yang mengatakan 
namanya memang Fihr  dan Quraisy julukannya. Fihr atau  Quraisy ini 
berada dalam garis ke-9 dari Hasyim dan dalam garis ke-12 dari Nabi 
Muhammad. Seterusnya, Fihr berada dalam garis ke-20 dari Nabi Ibrahim. 
Demikian  catatan para genealogis Arab. Menurut Ibnu Hisy±m dalam S³rah 
an-Nab³, semua orang Arab keturunan Ismail dan Qahtan. Akan tetapi, ada 
orang Yaman yang mengatakan bahwa Qaht±n adalah putra Ismail, dan 
Ismail bapak semua orang Arab 

Bagaimanapun juga, dalam kehidupan masyarakat Arab soal nasab 
dipandang sangat penting. Rata-rata orang dapat mengenal nenek 
moyangnya sampai beberapa generasi, bahkan ada yang mengenal sampai 10 
generasi atau lebih. 
 
Munasabah 

Pada akhir surah yang lalu diterangkan tentang kehancuran pasukan yang 
menyerang Ka‘bah yang berada di Mekah. Pada awal surah ini dijelaskan 
bahwa di antara hikmah penghancuran itu adalah untuk melestarikan tradisi 
suku Quraisy. 
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Tafsir 
Surah  Quraisy ini mengandung pedoman yang singkat tetapi padat dalam 

bidang ekonomi. Jika pedoman itu diikuti dengan seksama, maka dapat 
membawa kemakmuran bagi perorangan, masyarakat dan negara serta 
menyebabkan sukses dalam bidang pembangunan. Syarat-syaratnya secara 
garis besar ada 4 yaitu: 
1. Membiasakan dagang yang dihasilkan dengan latihan, didikan, tradisi 

secara turun-temurun yang menghasilkan pengalaman, sebab pengalaman 
itu adalah sebaik-baiknya guru (experience is the best teacher). Syarat 
pertama ini diambil dari kalimat li ³l±f yang artinya karena kebiasaan. 

2. Memelihara nama baik, yang diambil dari kalimat Quraisy sebab suku 
atau kabilah Quraisy itu termasuk kabilah yang paling mulia yang 
nantinya melahirkan Nabi Muhammad. Maka seorang pedagang pun 
harus selalu memelihara nama baiknya sehingga dapat kepercayaan yang 
penuh dari sekalian langganannya, karena tidak pernah dusta atau 
menipu, tidak pernah menyalahi janji atau menimbun barang-barang yang 
dibutuhkan oleh rakyat dan lain-lain. 

3. Mengadakan misi perniagaan ke luar daerahnya, bahkan ke luar negeri 
untuk melebarluaskan daerah lingkungan perniagaannya dan syarat ini 
diambil dari kalimat ri¥lah yang artinya bepergian. Seorang pedagang 
tidak akan maju jika tidak mengadakan misi perniagaan ke luar 
daerahnya. 

4. Memperhatikan situasi keadaan yang menguntungkan. Ia harus 
memperhatikan iklim, situasi, dan kondisi tempat di sekitarnya. Syarat ini 
diambil dari kalimat asy-syit±'i wa a¡-¡aif yang artinya: pada musim 
dingin dan musim panas. Orang-orang Quraisy pun mengatur arah 
perniagaannya yaitu di musim dingin mereka pergi ke sebelah selatan 
yaitu negeri Yaman, dan di musim panas ke utara yaitu negeri Syam.  
 

 Jika keempat syarat ini diperhatikan dengan seksama niscaya akan 
mendatangkan kemakmuran yang merata dan kemakmuran itu jangan sekali-
kali hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Akan tetapi, harus dijadikan bekal 
untuk beribadah kepada Allah yang mempunyai Baitullah dan digunakan 
untuk menyukuri segala nikmat pemberian-Nya, agar menghasilkan 
kesejahteraan, cukup sandang-pangan dan keamanan dari ketakutan seperti 
diisyaratkan dalam kalimat: “Yang telah memberi makanan kepada mereka 
untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” 

Jadi yang harus disembah dan disyukuri itu ialah Allah Pemilik Ka‘bah 
sebab di dekat Ka‘bah itu ada satu macam ibadah yang tidak terdapat di luar 
kota Mekah yaitu tawaf di Baitullah. 

Jika diperhatikan cara tawaf itu memang aneh sekali, sebab menurut 
hukum alam setiap benda yang mengelilingi benda lain, lama-lama akan 
bertambah jauh dari markasnya atau titik putarnya sesuai dengan daya 
sentrivical atau daya lompatan ke luar. Jika sebuah batu diikat dengan tali 
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lalu diputarkan maka bila batu itu terlepas mesti terlempar jauh ke luar. 
Demikian pula dalam bidang kerohanian, seorang pedagang yang tadinya 
rajin salat berjamaah dan menghadiri pengajian pada ulama di kampungnya 
setelah sering bepergian ke luar daerah maka ia bertambah jauh dari masjid 
dan ulamanya. 

Jika ia bepergian ke luar negeri tentu akan bertambah jauh lagi dari 
sumber agamanya. Tidak demikian keadaan orang yang sedang tawaf di 
Baitullah. Walaupun ia berkeliling sampai tujuh kali, tetapi ia tetap berada di 
samping Baitullah. Demikian pula hendaknya setiap pedagang yang telah 
menjadi hartawan atau jutawan tetap saja tekun melaksanakan ibadahnya 
kepada Allah secara terus-menerus (istikamah). 

(1-2) Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan profesi suku 
Quraisy sebagai kaum pedagang di negara yang tandus dan mempunyai dua 
jurusan perdagangan. Pada musim dingin ke arah Yaman untuk membeli 
rempah-rempah yang datang dari Timur Jauh melalui Teluk Persia dan yang 
kedua ke arah Syam pada musim panas untuk membeli hasil pertanian yang 
akan dibawa pulang ke negeri mereka yang tandus lagi kering itu. 

Orang-orang penghuni padang pasir (Badui) menghormati suku Quraisy 
karena mereka dipandang sebagai jiran (tetangga) Baitullah, penduduk tanah 
suci dan berkhidmat untuk memelihara Ka‘bah, dan penjaga-penjaga 
Ka’bah. Oleh karena itu, suku Quraisy berada dalam aman dan sentosa, baik 
ketika mereka pergi maupun ketika mereka pulang walaupun banyak terjadi 
perampokan dalam perjalanan. 

Karena rasa hormat kepada Baitullah itu merupakan suatu kekuatan jiwa 
dan berwibawa untuk memelihara keselamatan mereka dalam misi-misi 
perdagangannya ke utara atau ke selatan; sehingga timbullah suatu kebiasaan 
dan  kegemaran untuk berniaga yang menghasilkan banyak rezeki. Rasa 
hormat terhadap Baitullah yang memenuhi jiwa orang Arab itu adalah 
kehendak Allah semata, lebih-lebih lagi ketika mereka melihat bagaimana 
Allah menghancurkan tentara gajah yang ingin meruntuhkan Ka‘bah, 
sebelum mereka sampai mendekatinya. 

Sekiranya penghormatan terhadap Baitullah kurang mempengaruhi jiwa 
orang-orang Arab atau tidak ada sama sekali pengaruhnya niscaya orang-
orang Quraisy tentu tidak mau mengadakan perjalanan-perjalanan 
perdagangan tersebut. Maka dengan demikian akan berkuranglah sumber-
sumber rezeki mereka sebab negeri mereka bukanlah tanah yang subur. 

(3) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang Quraisy agar 
mereka menyembah Tuhan Pemilik Ka‘bah yang telah menyelamatkan 
mereka dari serangan orang Ethiopia yang bergabung dalam tentara gajah. 
Seyogyanya mereka hanya menyembah Allah dan mengagungkan-Nya. 

(4) Kemudian Allah menjelaskan sifat Tuhan Pemilik Ka‘bah yang 
disuruh untuk disembah itu, yaitu Tuhan yang membuka pintu rezeki yang 
luas bagi mereka dan memudahkan jalan untuk mencari rezeki itu. Jika tidak 
demikian, tentu mereka berada dalam kesempitan dan kesengsaraan. Dia 
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mengamankan jalan yang mereka tempuh dalam rangka mereka mencari 
rezeki, serta menjadikan orang-orang yang mereka jumpai dalam perjalanan 
senang dengan mereka. Mereka tidak menemui kesulitan. Kalau tidak, tentu 
mereka selalu berada dalam ketakutan yang mengakibatkan hidup sengsara. 

 
Kesimpulan 
1. Allah memelihara keselamatan kafilah-kafilah orang Quraisy dalam 

perjalanan mereka ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada 
musim panas dalam misi perdagangan. 

2. Orang-orang Quraisy diperintahkan agar mereka hanya menyembah 
Allah pemilik Ka‘bah yang karenanya mereka dimuliakan dan aman 
tenteram. 

 
 
 

P E N U T U P 
 
 Surah Quraisy menerangkan profesi orang Quraisy dan kewajiban yang 
seharusnya mereka penuhi. 
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SURAH AL-MĀ‘¸N 
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari 7 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah at-Tak±£ur. Nama al-M±‘µn diambil dari kata     
al-m±‘µn yang terdapat pada ayat 7, artinya barang-barang yang berguna. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Beberapa sifat manusia yang dipandang sebagai mendustakan agama; 
ancaman terhadap orang-orang yang melalaikan salat dan ria. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH QURAISY  
DENGAN SURAH AL-MĀ‘¸N 

 
1. Dalam Surah Quraisy, Allah mengatakan bahwa Dia membebaskan 

manusia dari kelaparan, maka dalam Surah al-M±‘µn, Allah mencela 
orang yang tidak menganjurkan dan tidak memberi makan orang miskin. 

2. Dalam Surah Quraisy, Allah memerintahkan menyembah-Nya, maka 
dalam Surah al-M±‘µn, Allah mencela orang yang salat dengan lalai dan 
ria. 
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SURAH AL-MĀ‘¸N 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

BEBERAPA SIFAT YANG DIPANDANG 
SEBAGAI MENDUSTAKAN AGAMA 

 

 
Terjemah 

(1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (2) Maka itulah 
orang yang menghardik anak yatim, (3) dan tidak mendorong memberi 
makan orang miskin. (4) Maka celakalah orang yang salat, (5) (yaitu) orang-
orang yang lalai terhadap salatnya, (6) yang berbuat ria, (7) dan enggan 
(memberikan) bantuan. 
 
Kosakata: 

1. Yur±'µna رآُءنَيو  (al-M±‘µn/107: 6) 

Yur±'µna merupakan kata kerja yang terambil dari ra'a-yar± yang artinya 
melihat. Dari akar kata ini muncul pula term riy±', yang makna aslinya 
merupakan istilah untuk menyebut orang yang melakukan sesuatu sambil 
melihat adakah manusia yang memperhatikannya, sehingga bila tidak ada 
yang melihatnya, ia tidak melakukannya. Ia bersikap demikian karena 
mengharap orang yang melihatnya akan memberikan pujian padanya. 
Dengan kata lain, orang yang bersikap riy±'  adalah yang bila ia melakukan 
sesuatu selalu berusaha atau berkeinginan agar dilihat atau diperhatikan 
orang lain untuk mendapat pujian. Dari makna ini, kata riy±' atau yur±'µna 
diartikan sebagai melakukan suatu pekerjaan bukan karena Allah semata, 
tetapi juga mendapatkan pujian atau popularitas. 
 Riy±' adalah suatu sifat yang sangat abstrak. Keberadaannya sulit atau 
bahkan mustahil untuk dideteksi orang lain. Bahkan orang yang 
bersangkutan juga sering tidak menyadari akan keberadaan sifat ini pada 
dirinya. Lebih-lebih bila ia sedang asyik atau disibukkan oleh kegiatan yang 
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dilakukannya. Karena itulah, setiap orang dianjurkan untuk memulai 
pekerjaannya dengan membaca basmalah, yang manfaatnya antara lain untuk 
menghindarkan diri dari sikap riy±' ini.  

2. Al-M±‘µn َنواعالْم (al-M±‘µn/107: 7) 

Al-M±‘µn berasal dari kata kerja a‘±na-yu‘³nu, yang artinya membantu 
dengan sesuatu yang jelas, baik dengan menggunakan alat atau fasilitas 
sehingga memudahkan tercapainya sesuatu yang diharapkan. Pendapat lain 
mengatakan bahwa term ini berasal dari kata ma‘µnah yang berarti bantuan. 
Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa istilah ini berasal dari kata al-
ma‘n, yang artinya sedikit. 
 Dalam berbagai tafsir dijelaskan bahwa makna yang dituju dari kata ini 
bermacam-macam. Ada yang menafsirkannya sebagai zakat, harta benda, 
alat-alat rumah tangga, air, barang keperluan sehari-hari, dan lainnya. Bila 
diperhatikan, semuanya menunjuk pada sesuatu yang sangat diperlukan 
walau hanya sedikit. Dengan makna ini dapat dipahami betapa tercelanya 
orang yang menghalangi orang lain untuk memberikan bantuan kepada yang 
memerlukan, walau hanya sedikit.   
 
Munasabah 

Pada akhir surah yang lalu dijelaskan anugerah Allah berupa 
kemakmuran dan keamanan karena berbakti kepada-Nya. Pada awal ayat ini, 
Allah menjelaskan orang yang mengingkari ajaran-Nya. 
 
Tafsir 

(1) Dalam ayat ini, Allah menghadapkan pertanyaan kepada Nabi 
Muhammad, “Apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama 
dan yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama?” Pertanyaan ini 
dijawab pada ayat-ayat berikut. 

(2) Allah lalu menjelaskan bahwa sebagian dari sifat-sifat orang yang 
mendustakan agama ialah orang-orang yang menolak dan membentak anak-
anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon belas-kasihnya demi 
kebutuhan hidupnya. Penolakannya itu sebagai penghinaan dan takabur 
terhadap anak-anak yatim itu. 

(3) Allah menegaskan lebih lanjut sifat pendusta itu, yaitu dia tidak 
mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. 
Bila tidak mau mengajak orang memberi makan dan membantu orang 
miskin berarti ia tidak melakukannya sama sekali. Berdasarkan keterangan 
di atas, bila seorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin maka 
hendaklah ia menganjurkan orang lain agar melakukan usaha yang mulia itu. 

(4-5) Dalam ayat-ayat ini, Allah mengungkapkan satu ancaman yaitu 
celakalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan tubuh dan lidahnya, 
tidak sampai ke hatinya. Dia lalai dan tidak menyadari apa yang diucapkan 
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lidahnya dan yang dikerjakan oleh anggota tubuhnya. Ia rukuk dan sujud 
dalam keadaan lalai, ia mengucapkan takbir tetapi tidak menyadari apa yang 
diucapkannya. Semua itu adalah hanya gerak biasa dan kata-kata hafalan 
semata-mata yang tidak mempengaruhi apa-apa, tidak ubahnya seperti robot. 

Perilaku tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mendustakan 
agama, yaitu orang munafik. Ancaman itu tidak ditujukan kepada orang-
orang muslim yang awam, tidak mengerti bahasa Arab, dan tidak tahu 
tentang arti dari apa yang dibacanya. Jadi orang-orang awam yang tidak 
memahami makna dari apa yang dibacanya dalam salat tidak termasuk 
orang-orang yang lalai seperti yang disebut dalam ayat ini.  

(6) Allah selanjutnya menambah penjelasan tentang sifat orang pendusta 
agama, yaitu mereka melakukan perbuatan-perbuatan lahir hanya semata 
karena ria, tidak terkesan pada jiwanya untuk meresapi rahasia dan 
hikmahnya. 

(7) Allah menambahkan lagi dalam ayat ini sifat pendusta itu, yaitu 
mereka tidak mau memberikan barang-barang yang diperlukan oleh orang-
orang yang membutuhkannya, sedang barang itu tak pantas ditahan, seperti 
periuk, kapuk, cangkul, dan lain-lain.  

Keadaan orang yang membesarkan agama berbeda dengan keadaan orang 
yang mendustakan agama, karena yang pertama tampak dalam tata hidupnya 
yang jujur, adil, kasih sayang, pemurah, dan lain-lain. Sedangkan sifat 
pendusta agama ialah ria, curang, aniaya, takabur, kikir, memandang rendah 
orang lain, tidak mementingkan yang lain kecuali dirinya sendiri, bangga 
dengan harta dan kedudukan, serta tidak mau mengeluarkan sebahagian dari 
hartanya, baik untuk keperluan perseorangan maupun untuk masyarakat. 

 
Kesimpulan 
1. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menyayangi 

anak yatim dan tidak mengajak orang lain untuk membantu orang-orang 
miskin. 

2. Celakalah orang yang salat dalam keadaan lalai, tidak menyadari gerak 
dan bacaannya dalam salat. 

3. Termasuk golongan yang celaka  juga orang yang ria dalam mengerjakan 
amal kebajikan dan orang-orang yang tidak mau meminjamkan atau 
memberikan barang-barang yang tidak diperlukannya, tetapi orang lain 
sangat memerlukannya. 

 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah al-M±‘µn menjelaskan sifat-sifat manusia yang buruk yang 
membawa mereka ke dalam kesengsaraan. 
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SURAH AL-KAU¤AR  
 

PENGANTAR 
 

Surah al-Kau£ar terdiri dari 3 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah al-‘²diy±t. Nama al-Kau£ar (nikmat yang banyak) 
diambil dari perkataan al-kau£ar yang terdapat pada ayat pertama surah ini. 
Surah ini sebagai penghibur hati Nabi Muhammad. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak, oleh karena itu dirikanlah 
salat dan berkorbanlah; Nabi Muhammad akan mempunyai pengikut yang 
banyak sampai hari Kiamat dan akan mempunyai nama yang baik di dunia 
dan di akhirat, tidak seperti yang dituduhkan pembenci-pembencinya. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-MĀ‘¸N DENGAN 
SURAH AL-KAU¤AR 

 
Dalam Surah al-M±‘µn dikemukakan sifat-sifat manusia yang lebih 

buruk, sedang dalam Surah al-Kau£ar ditunjukkan sifat-sifat yang mulia 
yang diperintahkan untuk mengerjakannya. 
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SURAH AL-KAU¤AR  

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

SALAT DAN BERKORBAN TANDA SYUKUR 
KEPADA NIKMAT ALLAH 

 

 
Terjemah 
 (1) Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. 
(2) Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai 
ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). (3) Sungguh, orang-orang yang 
membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah). 

Kosakata: Al-Kau£ar ثَرالْكَو (al-Kau£ar/108: 1) 

Al-Kau£ar terambil dari kata ka£³r, yang artinya banyak. Dengan 
demikian, kata ini diartikan sebagai nikmat atau anugerah Allah yang 
banyak. Mengenai maknanya secara pasti, banyak pendapat yang dikemuka-
kan para ulama atau mufasir. Di antaranya ada yang mengartikannya sebagai 
sungai di surga yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad. 
Pendapat ini sangat populer karena didasarkan pada hadis yang diriwayatkan 
Imam A¥mad dan Muslim dari sahabat Anas bin M±lik, yang meng-
informasikan keterangan Rasulullah saw, yaitu bahwa al-kau£ar itu adalah 
sungai yang dianugerahkan Allah kepadanya di surga. 
 Pendapat kedua tentang makna al-kau£ar yang juga banyak disebut para 
mufasir adalah keturunan Nabi Muhammad. Pendapat ini antara lain 
dikemukakan oleh Abµ ¦ayy±n, al-Alµs³, Muhammad ‘Abduh, al-Q±sim³, 
dan lainnya. Namun demikian, ada pula yang menentang pendapat ini. 
Alasan yang tidak sepakat adalah bahwa keturunan itu selalu dimulai dari 
anak laki-laki. Padahal anak laki-laki Rasulullah saw semuanya meninggal 
ketika masih kecil, sehingga beliau tidak mempunyai cucu dari anak laki-
laki. Sedangkan cucu dari anak perempuan biasanya mengikuti keluarga 
menantunya. Kenyataannya, Rasulullah saw hanya mempunyai cucu dari 
anak perempuannya yang bernama Fatimah. Namun demikian, kritik ini 
dijawab bahwa anak perempuan juga dapat dinisbahkan kepada bapaknya, 
sehingga anaknya juga dinilai sebagai cucu dari bapak tersebut. Oleh karena 
itu, anak-anak Fatimah yang kemudian menurunkan sekian banyak orang, 
dapat juga disebut sebagai keturunan Rasulullah saw. 



 108. AL-KAU¤AR JUZ 30 792 

 Pendapat ketiga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-kau£ar 
adalah anugerah atau nikmat Allah yang banyak. Pendapat ini disimpulkan 
dari diskusi seorang sahabat dengan Ibnu ‘Abb±s mengenai maknanya. 
Ketika dikatakan bahwa al-kau£ar itu adalah sungai di surga, maka Ibnu 
‘Abb±s menjawab bahwa makna itu merupakan sebagian dari al-kau£ar yang 
dijanjikan Allah kepada Nabi Muhammad. 
 
Munasabah 

Pada akhir surah yang lalu dijelaskan tanda orang yang ingkar terhadap 
agama, yaitu tidak mau membantu memberi pertolongan. Pada surah ini 
dijelaskan tentang nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad 
yang tiada terkira. 
 
Tafsir 

(1) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dia telah memberi Nabi 
Muhammad nikmat dan anugerah yang tidak dapat dihitung banyaknya dan 
tidak dapat dinilai tinggi mutunya, walaupun (orang musyrik) memandang 
hina dan tidak menghargai pemberian itu disebabkan kekurangan akal dan 
pengertian mereka. Pemberian itu berupa kenabian, agama yang benar, 
petunjuk-petunjuk dan jalan yang lurus yang membawa kepada kebahagiaan 
hidup di dunia dan di akhirat. 

Orang-orang musyrik di Mekah dan orang-orang munafik di Medinah 
mencemoohkan dan mencaci-maki Nabi saw sebagai berikut: 
a. Pengikut-pengikut Muhammad saw terdiri dari orang-orang biasa yang 

tidak mempunyai kedudukan. Kalau agama yang dibawanya itu benar, 
tentu yang menjadi pengikut-pengikutnya orang-orang mulia yang 
berkedudukan di antara mereka. Ucapan ini bukanlah suatu keanehan, 
karena kaum Nuh juga dahulu kala telah menyatakan yang demikian 
kepada Nabi Nuh as sebagaimana firman Allah: 

 

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, “Kami tidak 
melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia (biasa) seperti 
kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan 
orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak 
melihat kamu memiliki suatu kelebihan apa pun atas kami, bahkan kami 
menganggap kamu adalah orang pendusta.” (Hµd/11 : 27) 

 
Sunnatullah yang berlaku di antara hamba-hamba Allah bahwa 

mereka yang cepat menerima panggilan para rasul adalah orang-orang 
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biasa atau orang lemah karena mereka tidak takut kehilangan pangkat 
atau kedudukan, karena tidak mempunyai keduanya. Dari itu 
pertentangan terus-menerus terjadi antara yang merasa terpandang 
dengan para rasul, tetapi Allah senantiasa membantu para rasul-Nya dan 
menunjang dakwah mereka. 

Begitulah sikap penduduk Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. 
Pembesar-pembesar dan orang-orang yang berkedudukan tidak mau 
mengikuti Nabi karena benci kepada beliau dan terhadap orang-orang 
biasa yang menjadi pengikut beliau. 

b. Orang-orang Mekah bila melihat anak-anak Nabi Muhammad meninggal 
dunia, mereka berkata, “Sebutan Muhammad akan lenyap dan ia akan 
mati punah.” Mereka mengira bahwa kematian itu suatu kekurangan lalu 
mereka mengejek Nabi dan berusaha menjauhkan manusia dari beliau. 

c. Orang-orang Mekah bila melihat suatu musibah atau kesulitan yang 
menimpa pengikut-pengikut Nabi, bergembira dan bersenang hati. 
Mereka menunggu kehancuran para pengikut Nabi, sehingga kedudukan 
mereka semula yang telah diguncangkan oleh agama baru itu kembali 
mereka peroleh. 

 
Pada surah ini, Allah menyampaikan kepada rasul-Nya, bahwa tuduhan-

tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik itu adalah suatu 
prasangka yang tidak ada artinya sama sekali. Namun semua itu adalah 
untuk membersihkan jiwa-jiwa yang masih dapat dipengaruhi oleh isu-isu 
tersebut dan untuk mematahkan tipu daya orang-orang musyrik, agar mereka 
mengetahui  bahwa perjuangan Nabi saw pasti akan menang dan pengikut-
pengikut beliau pasti akan bertambah banyak.  

Al-Kau£ar diartikan sebagai sungai di surga yang dianugerahkan Allah 
kepada Nabi Muhammad, dan ada pula yang berpendapat bahwa al-kau£ar 
bermakna kebaikan yang banyak. 

(2) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar 
mengerjakan salat dan menyembelih hewan kurban karena Allah semata, 
karena Dia sajalah yang mendidiknya dan melimpahkan karunia-Nya. Dalam 
ayat lain, Allah berfirman: 

 

Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-
Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang 
yang pertama-tama berserah diri (muslim).” (al-An‘±m/6: 162-163) 
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(3) Sesudah Allah menghibur dan menggembirakan Nabi Muhammad 
serta memerintahkan supaya mensyukuri anugerah-anugerah-Nya dan 
sebagai kesempurnaan nikmat-Nya, maka Allah menjadikan musuh-musuh 
Nabi itu jadi hina dan tidak berdaya. Siapa saja yang membenci dan mencaci 
Nabi akan hilang pengaruhnya dan tidak ada kebahagiaan baginya di dunia 
dan di akhirat. Sedang kebaikan dan hasil perjuangan akan tetap  jaya sampai 
hari Kiamat. 

Orang-orang kafir Mekah mencaci Nabi Muhammad bukanlah karena 
mereka tidak senang kepada pribadi Nabi, tetapi karena beliau mencela 
kebodohan mereka dan mencaci berhala-berhala yang mereka sembah serta 
mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala-berhala itu. 

Sungguh Allah telah menepati janji-Nya dengan menghinakan dan 
menjatuhkan martabat orang-orang yang mencaci Nabi Muhammad, 
sehingga nama mereka hanya diingat ketika membicarakan orang-orang 
jahat dan kejahatannya. Adapun kedudukan Nabi saw dan orang-orang yang 
menerima petunjuk beliau serta nama harum mereka diangkat setinggi-
tingginya oleh Allah sepanjang masa. 
 
Kesimpulan 
1.  Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad untuk memberinya nikmat 

yang tidak ternilai harganya dan janji itu  ditepati-Nya. 
2.  Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar mengerjakan salat dan 

menyembelih hewan kurban sebagai tanda syukur kepada nikmat 
tersebut. 

3.  Orang yang mencaci dan mencela Nabi Muhammad tidak akan disebut-
sebut kecuali kejahatannya saja. 

 
 
 

P E N U T U P 
 
 Surah ini menganjurkan agar orang selalu beribadah kepada Allah dan 
berkurban sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan-Nya. 
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SURAH AL-KĀFIR¸N 
 

PENGANTAR 
 

Surah al-K±firµn terdiri dari 6 ayat, termasuk kelompok surah 
Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah al-M±‘µn. 

Dinamai al-K±firµn (orang-orang kafir) diambil dari kata al-k±firµn yang 
terdapat dalam ayat pertama surah ini. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan pengikut-
pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir dan Nabi 
Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang 
kafir. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-KAU¤AR  
DENGAN SURAH AL-KĀFIR¸N 

 
Dalam Surah al-Kau£ar, Allah memerintahkan agar beribadah hanya 

kepada Allah, sedang dalam Surah al-K±firµn perintah tersebut ditandaskan 
lagi. 
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SURAH AL-KĀFIR¸N 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

TIDAK ADA TOLERANSI DALAM HAL 
KEIMANAN DAN PERIBADATAN 

 

 

Terjemah 
 (1) Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! (2) Aku tidak 
akan menyembah apa yang kamu sembah, (3) dan kamu bukan penyembah 
apa yang aku sembah, (4) dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa 
yang kamu sembah, (5) dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah 
apa yang aku sembah. (6) Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” 
 

Kosakata: ‘Ābid  اِبدع (al-K±firµn/109: 4) 

 Kata ‘±bid merupakan bentuk f±‘il (kata yang menunjuk pelaku) dari kata 
kerja ‘abada-ya‘budu, yang artinya menyembah atau beribadah. Dengan 
demikian, ‘±bid diartikan sebagai penyembah. Bila dikaitkan dengan subjek 
atau pelaku yang dimaksud dari kata ini, maka hal itu menunjuk kepada 
Rasulullah saw. Ada mufasir yang berpendapat bahwa antara kandungan 
ayat 4 ini tidak berbeda dari makna yang terdapat pada ayat 2. Pendapat ini 
jelas tidak tepat, sebab pada keduanya terdapat perbedaan penyebutan kata 
kerja ibadahnya. Pada ayat dua ungkapan yang dipergunakan untuk 
menunjuk pada penyembahan mempergunakan kata kerja lampau (fi‘il m±«³) 
yang berfungsi menerangkan sesuatu yang lalu, sedangkan sekarang atau 
yang akan datang tidak seperti itu. Sedang pada ayat 4 yang digunakan kata 
kerja bentuk sekarang (fi‘il mu«±ri‘). Ini mengisyaratkan bahwa yang 
disembah orang musyrik pada waktu yang lalu ada kemungkinan berbeda 
dari yang disembah saat ini atau yang akan datang. Sedang ‘±bid, yang 
terdapat pada ayat 4 ini menyatakan konsistensi Nabi dalam beribadah, 
seperti yang ditunjukkan pada ayat 3 dan 5, yang menggunakan bentuk 
sama, yaitu fi‘il mu«±ri‘ atau kata kerja masa kini dan yang akan datang 
(a‘budu).   
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Munasabah 
Pada akhir Surah al-Kau£ar dijelaskan bahwa orang yang membenci Nabi 

Muhammad akan terputus. Pada awal Surah al-K±firµn, Rasulullah saw 
diperintahkan bersikap tegas kepada orang yang ingkar kepada Allah. 

 
Sabab Nuzul 

Telah diriwayatkan bahwa al-Wal³d bin al-Mug³rah, al-‘²¡ bin W±'il as-
Sahm³, al-Aswad bin Abdul Mu¯alib, dan Umaiyyah bin Khalaf bersama 
rombongan pembesar-pembesar Quraisy datang menemui Nabi saw dan 
menyatakan, “Hai Muhammad! Marilah engkau mengikuti agama kami dan 
kami mengikuti agamamu dan engkau bersama kami dalam semua masalah 
yang kami hadapi, engkau menyembah Tuhan kami setahun dan kami 
menyembah Tuhanmu setahun. Jika agama yang engkau bawa itu benar, 
maka kami berada bersamamu dan mendapat bagian darinya, dan jika ajaran 
yang ada pada kami itu benar, maka engkau telah bersekutu pula dengan 
kami dan engkau akan mendapat bagian pula daripadanya.” Beliau 
menjawab, “Aku berlindung kepada Allah dari mempersekutukan-Nya.” 
Lalu turunlah Surah al-K±firµn sebagai jawaban terhadap ajakan mereka. 

Kemudian Nabi saw pergi ke Masjidil Haram menemui orang-orang 
Quraisy yang sedang berkumpul di sana dan membaca Surah al-K±firµn ini, 
maka mereka berputus asa untuk dapat bekerja sama dengan Nabi saw. Sejak  
itu mulailah orang-orang Quraisy meningkatkan permusuhan mereka kepada 
Nabi dengan menyakiti beliau dan para sahabatnya, sehingga tiba masanya 
hijrah ke Medinah. 
 
Tafsir 

(1-2) Dalam ayat-ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar 
menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa “Tuhan” yang mereka sembah 
bukanlah “Tuhan” yang ia sembah, karena mereka menyembah “Tuhan” 
yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau menjelma dalam  
suatu bentuk atau dalam sesuatu rupa atau bentuk-bentuk lain yang mereka 
dakwakan. Sedang Nabi saw menyembah Tuhan yang tidak ada tandingan-
Nya dan tidak ada sekutu bagi-Nya; tidak mempunyai anak dan istri. Akal 
tidak sanggup menerka bagaimana Dia, tidak ditentukan oleh tempat dan 
tidak terikat oleh masa, tidak memerlukan perantaraan dan tidak pula 
memerlukan penghubung. 

Maksud pernyataan itu adalah terdapat perbedaan sangat besar antara 
“Tuhan” yang disembah orang-orang kafir dengan “Tuhan” yang disembah 
Nabi Muhammad. Mereka menyifati tuhannya dengan sifat-sifat yang tidak 
layak sama sekali bagi Tuhan yang disembah Nabi. 

(3) Selanjutnya Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan 
untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa 
mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad, 
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karena sifat-sifat-Nya berlainan dengan sifat-sifat “Tuhan” yang mereka 
sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. 

(4-5) Sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan 
sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi saw dengan yang disembah oleh 
orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam 
hal ibadah. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan yang 
Mahasuci dari sekutu dan tandingan, tidak menjelma pada seseorang atau 
memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. Sedangkan “Tuhan” yang 
mereka sembah itu berbeda dari Tuhan yang tersebut di atas. Lagi pula 
ibadah nabi hanya untuk Allah saja, sedang ibadah mereka bercampur 
dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian dari Allah, maka yang 
demikian itu tidak dinamakan ibadah. 

Pengulangan pernyataan yang sama seperti yang terdapat dalam ayat 3 
dan 5 adalah untuk memperkuat dan membuat orang yang mengusulkan 
kepada Nabi saw berputus asa terhadap penolakan Nabi menyembah tuhan 
mereka selama setahun. Pengulangan seperti ini juga terdapat dalam Surah 
ar-Ra¥m±n/55 dan al-Mursal±t/77. Hal ini adalah biasa dalam bahasa Arab.  

(6) Kemudian dalam ayat ini, Allah mengancam orang-orang kafir 
dengan firman-Nya yaitu, “Bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan 
bagiku balasan atas amal perbuatanku.” Dalam ayat lain Allah berfirman: 

 

Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. (al-Baqarah/2: 139) 
 
Kesimpulan 
1.  Tuhan yang disembah oleh orang-orang mukmin bukan tuhan yang 

disembah oleh orang-orang kafir, karena sifat keduanya berbeda. 
2.  Cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi saw tidak sama dengan cara yang 

dilakukan oleh orang-orang kafir. 
3.  Tidak ada toleransi dalam iman dan ibadah kepada Allah. 
 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah al-K±firµn mengisyaratkan habisnya semua harapan orang-orang 
kafir dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad meninggalkan dakwahnya. 
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SURAH AN-NA¢R 
 

PENGANTAR 
 

Surah an-Na¡r terdiri dari 3 ayat, termasuk kelompok surah Madaniyyah 
yang diturunkan di Mekah sesudah Surah at-Taubah. 

Nama an-Na¡r (pertolongan) diambil dari perkataan an-na¡r yang terdapat 
pada ayat pertama surah ini. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat 
kemenangan; perintah dari Tuhan agar bertasbih memuji-Nya, dan minta 
ampun kepada-Nya di kala terjadi peristiwa yang menggembirakan. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-KĀFIR¸N 
DENGAN SURAH AN-NA¢R 

 
Surah al-K±firµn menerangkan bahwa Rasulullah saw tidak akan 

mengikuti agama orang-orang kafir, sedang dalam Surah an-Na¡r 
diterangkan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad akan berkembang 
dan menang. 
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SURAH AN-NA¢R 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

MEMUJI ALLAH KETIKA MENDAPAT KEMENANGAN ITU  
 

 

Terjemah 
(1) Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, (2) dan 

engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, (3) maka 
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. 
Sungguh, Dia Maha Penerima tobat. 
 
Kosakata: 

1. Al-Fat¥   حالفَت (an-Na¡r/110: 1) 

Kata al-fat¥ dalam bahasa sebagaimana kata R±gib al-Asfah±n³ adalah 
membuka sesuatu yang tertutup dan yang sukar. Ada yang berarti hissi atau 
yang bisa diketahui dan dilihat oleh mata, seperti membuka pintu. Ada yang 
maknawi seperti menghilangkan kesusahan. Al-F±ti¥ah menjadi nama surat 
pertama dari Al-Qur′an, karena setelah itu terbuka surat-surat berikutnya. 
dari sekian banyak arti, salah satu arti dari al-Fat¥ berarti “kemenangan” 
seperti dimaksud dalam ayat ini. 

Surah yang hanya tiga ayat pendek ini termasuk kelompok surah-surah 
Madaniyyah walaupun turunnya di Mekah, karena surah ini turun sesudah 
Nabi hijrah ke Medinah. Rasulullah dan sahabat-sahabat mengalami 
berbagai macam kekerasan, dan semuanya itu diterimanya dengan sabar dan 
tabah serta keimanannya kepada Allah bertambah kuat. Kalangan mufasir 
mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada Rasulullah untuk 
mengingatkannya tentang kenikmatan dan karunia Allah kepadanya dan 
kepada orang-orang beriman. Penaklukan Mekah tanpa kekerasan menjadi 
harapannya sejak semula dan ini pula rencananya. Bila hal ini kemudian 
terlaksana, ini pula yang merupakan balasan dan karunia Allah atas 
kesabaran dan perjuangannya yang tak kunjung henti. Tetapi sekarang 
setelah mendapatkan kemenangan gemilang, apa yang akan dilakukannya 
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terhadap mereka yang dulu menganiaya dan menghina dirinya, keluarganya, 
dan sahabat-sahabatnya, serta merencanakan pembunuhan terhadap dirinya 
ketika di Mekah. 

Guna menghindari kekerasan itu, Rasulullah dan para sahabat hijrah ke 
Medinah. Tetapi kaum musyrik  Mekah masih juga mengejarnya sampai ke 
Medinah, berulang kali melancarkan perang besar-besaran, di Badar, Uhud, 
dan di tempat-tempat lain. Setelah mendapat kemenangan, tak sedikit pun di 
hati Rasulullah hendak membalas dendam atas segala perbuatan mereka itu. 
Bahkan ia menyerukan kepada sahabat-sahabatnya jangan sampai terjadi 
pertumpahan darah, dan ia memaafkan semua penjahat perang dan pemuka-
pemuka Mekah. 

Dalam peristiwa ini ada dua kemenangan yang telah dicapainya, (1) 
kemenangan fisik, karena telah dapat membebaskan Mekah dan sekitar tanpa 
pertumpahan darah setetes pun, sesuai dengan rencana, (2) kemenangan 
dakwah yang luar biasa dengan masuknya orang ke dalam Islam beramai-
ramai dan berbondong-bondong datang dari segenap penjuru. 

Memang setelah itu, orang-orang Arab pedalaman dan penduduk kota 
Mekah berduyun-duyun datang menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah 
dan ajarannya. Mereka memang menunggu penaklukan Mekah itu, dengan 
mengatakan bahwa kalau dia dapat mengalahkan mereka semua, benarlah 
dia nabi. Dan sekarang ini sudah menjadi kenyataan. Setelah itu, tak sampai 
dua tahun setelah penaklukan Mekah, semua kabilah dan semua kawasan 
negeri itu secara sukarela juga menyatakan beriman dan setia kepadanya. 

Peristiwa yang berlangsung dalam waktu begitu singkat itu adalah 
pelajaran yang sangat berharga yang diberikan kepada kita. Artinya, bila 
orang berhasil dalam usahanya, dalam perjuangannya, bukan harus bersorak-
sorai, merasa bangga dan menepuk dada lalu menempatkan diri sebagai 
orang yang berjasa sukses, sebagai pahlawan. Karenanya lalu terselip rasa 
bangga, lalu jadi sombong dan congkak. Dan inilah sifat manusia umumnya 
sepanjang sejarah, siapapun dan dari mana pun dia. Mungkin saja dalam 
pembebasan Mekah yang luar biasa gemilang itu, tanpa disadari ada dari 
kalangan orang beriman itu yang merasa demikian. Dalam hal biasa 
mungkin itu dianggap wajar saja, sifat manusia. Tetapi semua itu terjadi, di 
tengah-tengah mereka ada Rasulullah. Maka pada penutup surah ini, 
Rasulullah diingatkan, orang-orang beriman itu jangan terbawa arus yang 
akan menyesatkan mereka. Sebaliknya, hendaklah ingat kepada Allah yang 
Mahakuasa, dengan mengingat-ingat, berzikir, dengan memuji kekuasaan 
dan kebesaran Allah, memohonkan ampun dan bertobat, karena Allah Maha 
Pengampun. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah 
ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat. 
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2. Afw±jan ااجاَفْو (an-Na¡r/110: 2) 

 Term afw±j merupakan bentuk jamak (plural) dari kata fauj, yang artinya 
sekelompok manusia. Dengan demikian, afw±j dapat diartikan sebagai 
kelompok-kelompok manusia yang banyak. Pada ayat ini, istilah tersebut 
digunakan untuk menunjukkan betapa banyak penduduk Mekah yang datang 
berbondong-bondong untuk masuk Islam. Kedatangan mereka untuk 
menyatakan keislaman itu terjadi dengan sendirinya setelah mereka 
mengetahui kebenaran agama ini dan keadaan yang mendorong untuk 
mengakuinya. Kondisi demikian berbeda sekali dari masa lalu, ketika 
Rasulullah saw mengajak atau berdakwah kepada mereka. Pada saat itu, 
dakwah Nabi saw disambut dengan kritikan, cacian, lemparan batu, atau 
gangguan. Bahkan ada pula yang berkonspirasi untuk membunuhnya. Saat 
penaklukan Mekah, keadaannya sudah lain. Tanpa diminta, penduduk kota 
yang dulu memusuhinya berbondong-bondong datang kepada Rasulullah 
saw untuk menyatakan keislamannya.   
 
Munasabah 

Akhir Surah al-K±firµn menerangkan bahwa tidak ada toleransi dalam 
ibadah. Oleh karenanya, Rasulullah tidak akan mengikuti agama orang kafir. 
Awal Surah an-Na¡r menerangkan bahwa agama Islam yang dibawa oleh 
Nabi Muhammad akan berkibar dan menang.  
 
Tafsir 

(1-2) Dalam ayat-ayat ini, Allah memerintahkan apa yang harus 
dilakukan Nabi Muhammad pada saat pembebasan Mekah, yaitu apabila ia 
telah melihat pertolongan Allah terhadap agama-Nya telah tiba, dengan 
kekalahan orang-orang musyrik dan kemenangan di pihak Nabi, dan melihat 
pula orang-orang masuk agama Allah beramai-ramai dan berduyun-duyun, 
bukan perseorangan sebagaimana halnya pada permulaan dakwah. 

Orang-orang Arab berkata, “Manakala Muhammad menang atas 
penduduk Mekah yang mana Allah telah selamatkan mereka dari pasukan 
bergajah, maka kalian tidak berdaya melawannya.” Akhirnya mereka masuk 
Islam berduyun-duyun, berkelompok-kelompok dan satu kelompok 40 
orang. 

(3) Bila yang demikian itu telah terjadi, Nabi diperintahkan untuk 
mengagungkan dan mensucikan Tuhannya dari hal-hal yang tidak layak 
bagi-Nya, seperti menganggap terlambat datangnya pertolongan dan mengira 
bahwa Tuhan tidak menepati janji-Nya menolong Nabi atas orang-orang 
kafir. 

Menyucikan Allah hendaknya dengan memuji-Nya atas nikmat-nikmat 
yang dianugerahkan-Nya dan mensyukuri segala kebaikan-kebaikan yang 
telah dilimpahkan-Nya dan menyanjung-Nya dengan sepantasnya. Bila 
Allah Yang Mahakuasa dan Mahabijaksana memberi kesempatan kepada 
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orang-orang kafir, bukanlah berarti Dia telah menyia-nyiakan pahala orang-
orang yang beramal baik. 

Kemudian Nabi Muhammad dianjurkan untuk meminta ampun kepada 
Allah untuk dirinya dan sahabat-sahabatnya yang telah memperlihatkan 
kesedihan dan keputusasaan karena merasa pertolongan Allah terlambat 
datangnya. Bertobat dari keluh-kesah adalah dengan mempercayai penuh 
akan janji-janji Allah dan membersihkan jiwa dari pemikiran yang bukan-
bukan bila menghadapi kesulitan. Hal ini walaupun berat untuk jiwa manusia 
biasa, tetapi ringan untuk Nabi Muhammad sebagai ins±n k±mil (manusia 
sempurna). Oleh sebab itu, Allah menyuruh Nabi saw memohon ampunan-
Nya. 

Keadaan ini terjadi pula pada para sahabat yang memiliki jiwa yang 
sempurna dan menerima tobat mereka, karena Allah selalu menerima tobat 
hamba-hamba-Nya. Allah mendidik hamba-hamba-Nya melalui bermacam-
macam cobaan dan bila merasa tidak sanggup menghadapinya harus 
memohon bantuan-Nya serta yakin akan datangnya bantuan itu. Bila ia 
selalu melakukan yang demikian niscaya menjadi kuat dan sempurnalah 
jiwanya. 

Maksudnya, bila pertolongan telah tiba dan telah mencapai kemenangan 
serta manusia berbondong-bondong masuk Islam, hilanglah ketakutan dan 
hendaklah Nabi saw bertasbih menyucikan Tuhannya dan mensyukuri-Nya 
serta membersihkan jiwa dari pemikiran-pemikiran yang terjadi pada masa 
kesulitan. Dengan demikian, keluh-kesah dan rasa kecewa tidak lagi akan 
mempengaruhi jiwa orang-orang yang ikhlas selagi mereka memiliki 
keikhlasan dan berada dalam persesuaian kata dan cinta sama cinta. 

Dengan turunnya Surah an-Na¡r ini, Nabi memahami bahwa tugas 
risalahnya telah selesai dan selanjutnya ia hanya menunggu panggilan 
pulang ke rahmatullah. 

 وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا لُوسر اعد) حتفَالْو اِهللا رصن اَءج اذَِإ (تلَزن املَ :اٍسبع ناب الَقَ
 يِب ااقًحِل يِلهأَ لُوأَ ِكنِإفَ يِكبت الَ الَقَفَ تكَبفَ يِسفْن ِإلَي تيِعن دقَ: الَقَفَ ةَماِطفَ
 مثُ ِتيكَب اِكنيأَر ةُماِطفَ اي نلْقُفَ ملََّسو ِهيلَع اُهللا ىلَّص يِبالن اِجوزأَ ضعب اهآرفَ تكَِحضفَ

كَِحضلَاقَ تاِ تنأَ هخباَ يِنرنقَ هد ِعنيلَإِ تِهي فْنسفَ هكَبيِل الَقَفَ تالَ ي تِكبِإفَ يأَ ِكنلَو 
  ) دارميال رواه (.تكِْحضفَ يِب قِحالَ يِلهأَ

Ibnu ‘Abbās berkata: “Ketika turun ayat I©a j±'a na¡rull±hi wal fat¥, 
Rasulullah saw memanggil Fatimah, lalu berkata: “Kematian diriku sudah 
dekat.” Fatimah pun menangis. Rasulullah saw berkata, “Jangan menangis, 
karena kamu adalah anggota pertama dari keluargaku yang akan 
menyusulku.” Fatimah pun tertawa bahagia (mendengarnya). Para istri Nabi 
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saw yang melihat hal itu berkata, “Wahai Fatimah, kami melihatmu 
menangis lalu tertawa.” Fatimah berkata, “Rasulullah saw memberitahuku 
bahwa kematian dirinya telah dekat, maka aku menangis. Namun, beliau 
mengatakan, “Jangan menangis, karena kamu adalah anggota pertama dari 
keluargaku yang akan menyusulku.” Maka aku pun tertawa bahagia. 
(Riwayat ad-D±rim³) 
 

Ibnu ‘Umar berkata, “Surah ini turun di Mina ketika Nabi mengerjakan 
Haji Wada’, sesudah itu turun firman Allah: 

 

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku 
cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. 
(al-M±'idah/5: 3) 
 

Nabi hidup hanya delapan puluh hari setelah turun ayat ini. Kemudian 
setelah itu, turun ayat Kalalah, dan Nabi hidup sesudahnya lima puluh hari. 
Setelah itu turun ayat: 

 

Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. (at-
Taubah/9:128) 
 

Maka Nabi saw hidup sesudahnya tiga puluh lima hari. Kemudian turun 
firman Allah: 

 

Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. 
(al-Baqarah/2: 281) 
 

Maka Nabi saw hidup sesudahnya hanya dua puluh satu hari saja. 
 
Kesimpulan 
1.  Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk bertasbih mengagungkan, 

menyucikan, dan mohon ampunan Allah bila pertolongan telah datang 
dan kemenangan telah tercapai. 

2.  Surah an-Na¡r adalah surah yang paling akhir turunnya. 
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P E N U T U P 
 
 Surah ini mengisyaratkan bahwa tugas Nabi Muhammad sebagai seorang 
rasul telah mendekati akhirnya. 
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SURAH AL-LAHAB 
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari 5 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah al-Fat¥. Nama al-Lahab diambil dari kata lahab 
yang terdapat pada ayat ketiga surah ini yang artinya “gejolak api”. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Cerita Abµ Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah saw; keduanya 
akan celaka dan masuk neraka; harta Abµ Lahab tak berguna untuk 
keselamatannya demikian pula segala usahanya. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AN-NA¢R  
DENGAN SURAH AL-LAHAB 

 
 Surah an-Na¡r menerangkan kemenangan yang diperoleh Nabi 
Muhammad dan pengikut-pengikutnya, sedang Surah al-Lahab menerangkan 
tentang kebinasaan dan siksaan yang diderita oleh Abµ Lahab dan istrinya 
sebagai orang-orang yang menentang Nabi saw. 
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SURAH AL-LAHAB 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

TUKANG FITNAH PASTI AKAN CELAKA 
 

 
Terjemah 
 (1) Binasalah kedua tangan Abµ Lahab dan benar-benar binasa dia! (2) 
Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. (3) Kelak dia 
akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka). (4) Dan (begitu pula) 
istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah). (5) Di lehernya ada tali dari 
sabut yang dipintal. 
 

Kosakata: Ab³ Lahab  اَِبٍب يلَه   (al-Lahab/111: 1) 

Ada tiga nama yang biasa dipakai sebagai judul surah Makkiyyah ini: al-
Masad, al-Lahab, dan Tabbat, yang semua mengacu pada Abµ Lahab, 
julukan yang biasa dikenakan kepadanya. Judul ini diambil dari kata-katanya 
sendiri yang memaki-maki kemenakannya, Muhammad saw. Abµ Lahab 
adalah salah seorang paman Nabi Muhammad. Abµ Lahab adalah gelarnya, 
yang berarti “bapak nyala api,” atau “si nyala api”. Diberi gelar demikian 
karena warna kulitnya yang putih terang kemerah-merahan seperti nyala api 
dan berwajah tampan, serta wataknya yang keras berapi-api. Nama yang 
sebenarnya Abdul-‘Uzza, salah seorang dari sepuluh anak ‘Abdul Mu¯allib, 
anak tunggal dari ibu yang lain. Di antara mereka bersaudara yang terbilang 
kaya hanya ‘Abb±s dan Abµ Lahab, dan keduanya pedagang besar. Abµ 
Lahab sangat beringas, jarang dapat bergaul baik dengan orang, saudara-
saudaranya sendiri pun menjauhinya. Sejak awal sampai akhir hayatnya, ia 
paling keras memusuhi kemenakannya itu, lebih-lebih setelah Nabi 
membawa ajaran bahwa semua sama di hadapan Tuhan, dan yang akan 
dinilai hanya yang sesuai dengan perbuatannya. Keangkuhan memang sudah 
menjadi bawaannya sejak dulu, ditambah lagi karena kekayaannya, ia 
menjadi sangat sombong. 

Ketika Nabi saw mengundang kaum Quraisy dan sanak saudaranya 
sendiri untuk mendengarkan ajakannya dan memperingatkan mereka 
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terhadap segala perbuatan dosa kaumnya, kemarahan laki-laki yang 
berbadan gemuk, “Si Nyala Api,” yang cepat naik darah itu pun meledak dan 
mengutuk Nabi, “Celaka engkau!” Setelah itu turunlah  Surah al-Lahab ayat 
1-3. 

Abµ Jahal adalah teman dekat Abµ Lahab, dan keduanya termasuk  
penghasut  perang yang paling bersemangat. Mereka memusuhi Islam dan 
Nabi secara pribadi. Abµ Jahal terbunuh dalam Perang Badar, tetapi Abµ 
Lahab yang bertubuh besar dan gemuk tidak ikut terjun ke medan 
pertempuran, hanya tinggal di Mekah. Istri Abµ Lahab, Ummu Jam³l, 
perempuan yang sama bengisnya dengan suaminya, menyimpan kebencian 
dan kedengkian kepada Nabi, orang yang begitu ramah terhadap siapapun, 
rendah hati, dan berhati bersih. Ia mengumpulkan ranting-ranting berduri 
yang diikat dengan tali serat kurma yang sudah dipintal, malam harinya 
membawa dan menyebarkannya ke tempat-tempat yang diperkirakan akan 
dilalui oleh Nabi, yang disebutkan di atas sebagai “pembawa kayu bakar” 
serta  berbagai perbuatan keji semacamnya. 

Setelah Abµ Lahab tahu pasukan Quraisy yang dibina dan dibanggakan-
nya mengalami kekalahan telak dalam perang itu, pemuka-pemuka mereka 
banyak yang terbunuh, seminggu kemudian ia pun mati mendadak di 
rumahnya,  digerogoti oleh api dendam,  kemarahan, dan kedengkiannya 
sendiri. Sumber lain menyebutkan, tak lama setelah peristiwa di Badar itu, ia 
jatuh sakit, terserang penyakit kulit sejenis bisul yang sangat menular. 
Penyakit mematikan ini yang mengakhiri hidupnya. Ia dibiarkan selama tiga 
hari tidak dikuburkan hingga membusuk. Karena takut tertular, anaknya 
sendiri pun memandikannya dengan menyiramkan air dari kejauhan. 
Akhirnya oleh orang-orang Quraisy yang juga mau menjauhkannya, 
mayatnya dibawa ke luar kota Mekah, lalu dibaringkan dan ditimbun dengan 
batu-batuan. 
 
Munasabah 

Pada akhir Surah an-Na¡r Nabi saw diperintahkan untuk bertasbih, 
bertahmid, dan istighfar karena kemenangan yang diraihnya dan kejayaan 
Islam. Pada awal Surah al-Lahab diterangkan kebinasaan penentang dakwah 
sebagaimana yang diderita Abµ Lahab. 
 
Sabab Nuzul 

Diriwayatkan oleh al-Bukh±r³ bahwa Nabi Muhammad keluar menuju 
suatu lapangan yang luas, lalu beliau mendaki bukit dan berseru, “Ya 
¢ab±¥ah (wahai waktu Subuh)!” Kemudian berdatanganlah orang-orang 
Quraisy mengerumuninya, beliau bersabda, “Bagaimana pendapatmu, jika 
saya katakan kepadamu bahwa di seberang bukit ini ada musuh yang sedang 
mengintai untuk menyerbu di waktu pagi atau petang, apakah kamu 
percaya?” Mereka menjawab, “Kami percaya!” Seterusnya beliau bersabda, 
“Sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepadamu tentang azab 
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yang sangat dahsyat pada hari Kiamat.” Abµ Lahab berkata, “Hanya untuk 
ini sajakah engkau mengumpulkan kami, celaka bagimu!” Menurut riwayat 
lain, Abµ Lahab terus berdiri, menghempaskan kedua tangannya sambil 
berkata, “Celaka bagimu sepanjang hari, hanya untuk inikah engkau 
mengumpulkan kami?” Lalu Allah menurunkan, “Binasalah kedua tangan 
Abµ Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.” 
 
Tafsir 

(1) Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Abµ Lahab akan rugi dan 
binasa dan kata-kata ini sebagai kutukan dari Allah baginya. Binasa pada 
kedua belah tangannya karena tangan adalah alat bekerja dan bertindak. Bila 
kedua belah tangan seseorang telah binasa, berarti ia telah binasa. 

Dikatakan Abµ Lahab, padahal namanya Abdul-‘Uzza, karena ia 
berwajah tampan menawan. Namun para ulama berpendapat bahwa 
dikatakan Abµ Lahab karena ia pasti menjadi penghuni neraka yang 
bergejolak apinya. Hal itu seperti orang komunis memilih syiar merah dan 
golongan kiri karena golongan kiri adalah a¡¥±b asy-syim±l. 

Permulaan ayat ini adalah kutukan atas kebinasaan Abµ Lahab dan 
penutupnya adalah sebagai keterangan dari Allah bahwa kutukan tersebut 
telah terbukti dan Abµ Lahab pasti rugi di dunia dan di akhirat. 

 اهِدي يِفو ةٌلَولْو اهلَو ٍبرح تنِب ٍليِمج مأُ اُءرولعاْ ِتلَبقْأَ) ٍبهلَ يِبأَ ادي تبت (تلَزن اَّّملَ
 ساِلج ملَّسو ِهيلَع اُهللا ىلَّص يِبالنو انيصع هرمأَو انيلَقَ هنيِدو انيبأَ اممِّذَم : لُوقُت يِهو رهِف
 نْأَ افخأَ ناَأَو تلَبقْأَ دقَ اِهللا لَوسر اي: الَقَ ٍركْب وبأَ اآهر املَفَ ٍركْب وبأَ هعمو ِدِجسملَاْ يِف
ترالَقَفَ اك رساِهللا لُو اُهللا ىلَّص لَعِهي ولَّسِإ : منلَ اهن تاِنري قَوقُ أَررفَ اآناعتصكَ ِهِب مام 
) اروتسم اابجِح ِةرِخالَاِْب نَونِمؤي الَ نيِذالَّ نيبو كنيب انلْعج آنَرلقُاْ تأْرقَ اذَِإو (أَرقَو الَقَ
 ينِّإِ ٍركْب ابأَ اي : تالَقَفَ ملَّسو ِهيلَع اُهللا ىلَّص اِهللا لَوسر رتَ ملَو ٍركْب يِبأَ ىلَع تفَقَوفَ
 : لُوقُت يِهو تلَّوفَ اكجه ام ِتيلباْ اذَه بِّرو الَ : الَقَفَ ياِنجه كباِحص نَّأَ ترِبخأُ
  )احلاكم رواه (.اهِديِّس تنِب ينِّأَ يشرْقُ تمِلع دقَ

Ketika ayat tabbat yadā ab³ lahabin watabba turun, Ummu Jam³l al-‘Aurā 
(wanita yang sebelah matanya buta) binti ¦arb datang sambil berteriak-
teriak. Ia membawa batu sekepalan tangan, seraya berkata. “Dia mencela 
(agama kami), kami menolak. Agamanya kami benci dan perintahnya kami 
bantah.” Ketika itu Nabi saw. duduk di dalam masjid bersama Abu Bakar. 
Ketika Abu Bakar melihat wanita itu, beliau berkata, Wahai Rasulullah, 
wanita itu telah datang. Saya khawatir dia melihatmu.” Maka Rasulullah 
saw. berkata “Dia tidak akan melihatku.” Kemudian Nabi membaca sebuah 
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ayat dan berlindung dengan menggunakan ayat itu. Beliau membaca “Dan 
apabila kamu membaca Al-Qur’an, kami jadikan diantara kamu dan orang-
orang yang tidak beriman itu penghalang yang tertutup.” Wanita itu berdiri 
di depan Abu Bakar, namum ia tidak bisa melihat Rasulullah saw. Ia berkata, 
“Hai Abu Bakar, aku mendapat kabar bahwa temanmu itu telah 
menghinaku.” Abu Bakar berkata, “Tidak. Demi Tuhan Pemilik Ka‘bah. Dia 
tidak mencelamu.” Lalu wanita itu berpaling sambil berkata, “Kaum Quraisy 
telah tahu kalau aku adalah putri pembesarnya.” (Riwayat al-¦ākim) 
 

(2) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa apa yang menjadi 
kebanggaan Abµ Lahab dalam hidup, yaitu harta dan kedudukan, ternyata 
sama sekali tidak dapat menyelamatkannya dari azab Allah pada hari 
Kiamat. Begitu pula usahanya untuk memusuhi dan mengalahkan Nabi 
Muhammad tidak berhasil sama sekali. 

Abµ Lahab sangat membenci Nabi saw dan paling gigih mengajak orang 
untuk menentangnya dan paling kasar menghadapinya. Rab±‘ah bin ‘Ubb±d 
berkata: 

أَريت ِبالني اُهللا ىلَّص لَعِهي ولَّسالْ ىِف مِلاِهجىِف ِةي سالْ ىِذ ِقوماِزج ووه قُيقُ: لُولُوالَ او 
 وذُ ِنينيعالْ لُوحاَ ِهجوالْ ُءيِضو لٌجر هاَءرو ،ِهيلَع نَوعِمتجم اسالنو ،اوحِلفْت اُهللا الَّاِ هٰلِإ

 وبأَ همع اذَٰه: اوالُقَفَ هنع تلْأَسفَ بهذَ ثُيح هعبتي باِذكَ ىٌءاِبص هنِإ لُوقُي ِنيتريِدغَ
 )أمحد رواه (.ٍبهلَ

Saya melihat Nabi Muhammad saw pada masa Jahiliah di pasar ªµ al-Maj±z 
bersabda, “Ucapkanlah tiada Tuhan melainkan Allah niscaya kamu akan 
berbahagia!” Orang-orang berkumpul di sekitar beliau. Di belakang beliau 
seorang laki-laki, putih warna mukanya, juling matanya, mempunyai dua 
untaian rambut di kepalanya, berkata, “Dia (Muhammad) beragama ¢±bi' 
dan pembohong.” Ia mengikuti Nabi ke mana saja beliau pergi, lalu saya 
bertanya, “Siapakah orang itu?” Mereka menjawab, “Itu adalah pamannya 
sendiri Abµ Lahab.” (Riwayat A¥mad) 

 
Dengan ini dijelaskan bahwa Abµ Lahab selalu menentang kebenaran dan 

menjauhkan orang dari mengikuti kebenaran. Ia menyatakan bahwa Nabi 
Muhammad saw adalah seorang pendusta. Ia juga menentang beliau dan 
merendahkan nilai agama serta petunjuk yang beliau bawa. 

(3) Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa Abµ Lahab akan masuk 
neraka yang bergejolak dan merasakan panasnya azab neraka. Maksud 
pernyataan ini adalah bahwa sesungguhnya Abµ Lahab akan mengalami 
kerugian, usahanya tidak akan berhasil dalam menentang agama Allah. 
Tidak ada gunanya harta, usaha, dan daya upaya untuk itu, karena Allah 
yang meninggikan kalimah Rasul-Nya, dan menyebarluaskan dakwahnya. 
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Abµ Lahab akan diazab pada hari Kiamat dengan neraka yang 
menyemburkan bunga api dan suhunya yang sangat panas, Azab itu 
disediakan Allah untuk orang-orang seperti Abµ Lahab dari kalangan orang-
orang kafir yang menentang Nabi, selain azab di dunia dengan kegagalan 
usahanya. Istrinya sebagai pembantu utama dalam usaha menentang dan 
menyakiti Rasulullah saw akan diazab juga bersama-sama. Selain daripada 
itu, istrinya juga menyebar fitnah ke mana-mana, menyebar berita-berita 
bohong, dan menghidupkan api permusuhan. 

(4) Allah menegaskan bahwa istri Abµ Lahab akan diazab sebagaimana 
suaminya. Istrinya bernama Arw± binti Harb, saudara perempuan  Abµ 
Sufy±n bin Harb. Dia diazab karena usahanya menyebarkan fitnah dan 
memadamkan dakwah Nabi Muhammad. Orang Arab mengatakan bahwa 
orang yang berusaha menyebarkan dan merusak hubungan antara manusia 
seolah-olah ia membawa kayu api antara manusia, seakan-akan dia 
membakar silaturrahim antara mereka. 

Ada pula yang mengatakan bahwa istri Abµ Lahab menaruh duri, 
pecahan kaca, dan kotoran di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad 
dengan maksud untuk menyakiti beliau. 

(5) Dalam ayat ini, Allah menyatakan keburukan perbuatan istri Abµ 
Lahab, kerendahan budi dan kejelekan amal perbuatannya. Pada lehernya 
selalu ada seutas tali yang kuat, digunakannya untuk memikul duri-duri yang 
akan diletakkannya pada jalan yang dilalui Nabi. Pernyataan ini merupakan 
penghinaan bagi dirinya dan suaminya. 

Usaha istri Abµ Lahab begitu keras untuk menyalakan permusuhan antara 
manusia, sehingga Allah mengisahkan dia sebagai seorang perempuan yang 
membawa kayu bakar yang digantungkan pada lehernya ke mana saja ia 
pergi. Ini adalah seburuk-buruknya perumpamaan bagi seorang perempuan. 

Telah diriwayatkan dari Sa‘³d bin Musayyab bahwa Ummu Jam³l 
(panggilan istri Abµ Lahab) mempunyai sebuah kalung yang sangat mahal, 
dan ia berkata, “Sesungguhnya aku akan mempergunakan harga kalung ini 
untuk memusuhi Muhammad.” Lalu Allah mengganti kalung tersebut 
dengan kalung dari api neraka. 
 
Kesimpulan 
1. Abµ Lahab bersama istrinya binasa di dunia dan di akhirat, harta dan 

usahanya tidak berguna sedikit pun baginya. 
2. Di akhirat, dia dan istrinya sudah pasti menjadi penghuni neraka. 
3. Istri Abµ Lahab akan diazab dengan kalung api di lehernya karena ketika 

di dunia selalu menyakiti Nabi saw dengan membawa kayu bakar 
berduri yang diikatkan di leher. 

4. Orang yang menentang agama Allah akan binasa seperti yang menimpa 
Abµ Lahab dan istrinya. 

5. Kekerabatan tidak ada manfaatnya di akhirat kecuali dengan iman. 
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P E N U T U P 

 
Surah al-Lahab menjelaskan kegagalan lawan-lawan Nabi Muhammad. 
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SURAH AL-IKHLĀ¢ 
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari 4 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah an-N±s. Dinamakan Surah al-Ikhl±¡ karena surah 
ini sepenuhnya menegaskan kemurnian keesaan Allah. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Penegasan tentang kemurnian keesaan Allah dan menolak segala macam 
kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamai-
Nya. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-LAHAB 
DENGAN SURAH AL-IKHLĀ¢ 

 
Surah al-Lahab mengisyaratkan bahwa kemusyrikan itu tak dapat 

dipertahankan dan tidak akan menang walaupun pendukung-pendukungnya 
bekerja keras. Surah al-Ikhl±¡ mengemukakan bahwa tauhid dalam Islam 
adalah tauhid yang semurni-murninya. 
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SURAH AL IKHLĀ¢ 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

KEESAAN ALLAH 
 

 
Terjemah 

(1) Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. (2) 
Allah tempat meminta segala sesuatu. (3) (Allah) tidak beranak dan tidak 
pula diperanakkan. (4) Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” 
 
Kosakata: 

1. A¥ad داَح (al-Ikhl±¡/112: 1) 

 Kata a¥ad terambil dari kata wa¥dah, yang artinya kesatuan. Kata a¥ad 
menurut pendapat sebagian ulama berbeda dari w±¥id, yang artinya satu. 
Kata ini merupakan kata bilangan yang selalu akan diikuti dengan bilangan 
selanjutnya, yaitu dua, tiga, dan seterusnya. Sedangkan a¥ad bukan kata 
bilangan, yang hanya menunjuk kepada sesuatu yang khusus dan tidak dapat 
menerima penambahan, baik dalam pikiran maupun dalam kenyataan. Oleh 
karena itu, makna a¥ad yang tepat adalah esa atau tunggal. 

Kata ini dapat digunakan sebagai nama atau yang menunjuk sifat. Bila 
digunakan dalam fungsi yang kedua, yaitu sifat, maka hal itu hanya tepat 
untuk menyifati Allah saja. Pada ayat ini, kata a¥ad digunakan untuk 
menunjuk pada sifat, yaitu sifat Allah. Hal ini berarti bahwa Allah memiliki 
sifat tersendiri yang unik dan tidak dimiliki oleh yang lain.  
 Dalam Al-Qur'an Allah juga disifati dengan term w±¥id (lihat al-Baqarah 
ayat 163). Ulama berpendapat bahwa sifat ini menunjukkan keesaan Zat-Nya 
yang disertai dengan keragaman sifat-sifat-Nya, seperti Maha Pengasih, 
Maha Pemurah, Mahakuat, dan lainnya. Sedang kata a¥ad (seperti dalam 
ayat ini) menunjuk hanya pada keesaan Zat tanpa disertai dengan keragaman 
sifat. 

2. A¡-¢amad دالصم  (al-Ikhl±¡/112: 2) 

 Kata a¡-¡amad terambil dari kata kerja ¡amada-ya¡madu, yang artinya 
menuju. Sedang a¡-¡amad sendiri maknanya adalah yang dituju. Ada dua 
pengertian yang populer dari kata ini yang banyak dimaksudkan oleh para 
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penggunanya, yaitu sesuatu yang tidak memiliki rongga, dan sesuatu yang 
paling tinggi yang menjadi tumpuan harapan. Para ulama yang cenderung 
pada makna pertama selanjutnya mengembangkan pengertiannya agar sesuai 
dengan kebesaran yang ada pada Allah. Mereka mengatakan bahwa hal ini 
berarti sesuatu itu sedemikian padat sehingga ia tidak membutuhkan sesuatu 
lain untuk dimasukkan ke dalam dirinya, seperti makanan atau minuman. 
Sedang yang lebih memilih makna kedua kemudian merujuk pada riwayat 
yang disandarkan kepada Ibnu ‘Abb±s yang mengatakan bahwa sesuatu itu 
merupakan tokoh yang telah sempurna ketokohannya, mulia dan telah 
mencapai puncak kemuliaan, yang agung dan telah mencapai puncak 
keagungan, yang penyantun dan telah mencapai puncak kesantunan, yang 
mengetahui dan telah sempurna pengetahuannya, yang bijaksana dan tidak 
ada cacat pada kebijaksanaannya. 
 Di antara kedua makna ini, yang lebih disepakati oleh mayoritas ulama 
dan mufasir adalah pengertian yang kedua, yaitu bahwa Allah adalah Zat 
yang menjadi tujuan harapan semua makhluk, Dia yang didambakan dalam 
pemenuhan kebutuhan semua makhluk dan penanggulangan semua kesulitan 
mereka. 
 
Munasabah 

Pada akhir Surah al-Lahab diterangkan bahwa kekafiran dan penentangan 
terhadap Islam akan hancur karena mendapatkan kutukan Allah. Pada awal 
Surah al-Ikhl±¡ diterangkan bahwa seluruh manusia bergantung kepada 
Allah dalam segala urusannya. 
 
Sabab Nuzul 

A«-¬a¥¥±k meriwayatkan bahwa orang-orang musyrik mengutus ‘²mir 
bin a¯-°ufail kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan amanah mereka 
kepada Nabi. ‘²mir bin a¯-°ufail berkata, “Engkau telah memecah-belah 
keutuhan kami, memaki-maki “tuhan” kami, dan mengubah agama nenek 
moyangmu. Jika engkau miskin dan mau kaya, kami berikan engkau harta. 
Jika engkau gila, kami obati. Jika engkau ingin wanita cantik, akan kami 
kawinkan engkau dengannya.” Nabi menjawab, “Aku tidak miskin, tidak 
gila, dan tidak ingin wanita. Aku adalah rasul Allah yang mengajak kamu 
meninggalkan penyembahan berhala dan mulai menyembah Allah Yang 
Maha Esa.” Kemudian mereka mengutus utusan yang kedua dan bertanya 
kepada Rasulullah, “Terangkanlah kepada kami, seperti Tuhan yang engkau 
sembah itu. Apakah Dia dari emas atau perak?” Lalu Allah menurunkan 
surah ini.  

Diriwayatkan oleh Ubay bin Ka‘ab bahwa orang-orang musyrik bertanya 
kepada Nabi Muhammad, “Ya Muhammad, apakah Tuhanmu ada hubungan 
nasab dengan kami?” maka turunlah surah ini. 
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Tafsir 
Surah ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi 

Muhammad yaitu menauhidkan dan menyucikan Allah serta meletakkan 
pedoman umum dalam beramal sambil menerangkan amal perbuatan yang 
baik dan yang jahat, menyatakan keadaan manusia sesudah mati mulai dari 
sejak berbangkit sampai dengan menerima balasannya berupa pahala atau 
dosa. Telah diriwayatkan dalam hadis bahwa surah ini sebanding dengan 
sepertiga Al-Qur'an, karena barang siapa menyelami artinya dengan 
bertafakur yang mendalam, akan menjadi jelas baginya bahwa semua 
penjelasan dan keterangan yang terdapat dalam Islam tentang tauhid dan 
kesucian Allah dari segala macam kekurangan merupakan perincian dari isi 
surah ini. 

Dalam sebuah hadis disebutkan: 

عن اِئعنَّأَ ةَش رساِهللا لَو ِه اُهللا لَّىصلَيع لَّمسو بثَع رالًج ىلَع ِرسٍةي انَكَو قْيأُر 
 اِهللا ِلوسرلِ كِلٰذ رِكذُ اوعجر املَفَ) دحأَ اُهللا وه لْقُ(ـِب مِتخيفَ مِهِتالَص يِف ِهاِبحصأَِل

 ِنالرحٰم ِصفَةُ ِلأَنَّها فَقَالَ فَسأَلُوه ِلكٰذ يصنع ٍءيش يأَِل هولُس الَقَفَ وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى
 رواه. (هبِحي اَهللا نَّأَ هورِبخأَ وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا لُوسر الَقَفَ اهِب أَرقْأَ نْأَ بِحأُ فَأَنا

  )مسلم
Dari ‘Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. pernah mengutus seorang laki-
laki dalam suatu peperangan. Ketika salat bersama sahabat-sahabatnya, laki-
laki itu membaca surah dan mengakhirinya dengan “Qul Huwallahu A¥ad.” 
Pada saat mereka kembali, hal itu disampaikan kepada Rasulullah saw. 
Rasul berkata, “Tanyakan kepadanya apa maksud dari perbuatannya itu.” 
Mereka pun menanyakannya. Laki-laki itu menjawab, “Itu adalah sifat Allah 
Yang Maha Penyayang. Saya suka membacanya.” Rasulullah saw. bersabda, 
“beritahukanlah dia, bahwa Allah mencintainya.” (Riwayat Muslim) 
 

 (1) Pada ayat ini, Allah menyuruh Nabi Muhammad menjawab 
pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa 
Dia adalah Allah Yang Maha Esa, tidak tersusun dan tidak berbilang, karena 
berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan 
bagian yang lain, sedang Allah sama sekali tidak memerlukan suatu apa pun. 
Keesaan Allah itu meliputi tiga hal: Dia Maha Esa pada Zat-Nya, Maha Esa 
pada sifat-Nya dan Maha Esa pada perbuatan-Nya. 

Maha Esa pada zat-Nya berarti zat-Nya tidak tersusun dari beberapa zat 
atau bagian. Maha Esa pada sifat-Nya berarti tidak ada satu sifat makhluk 
pun yang menyamai-Nya dan Maha Esa pada perbuatan-Nya berarti Dialah 
yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya: 
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Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya 
berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. (Y±s³n/36 : 82) 

 
(2) Allah menambahkan dalam ayat ini penjelasan tentang sifat Tuhan 

Yang Maha Esa itu, yaitu Dia adalah Tuhan tempat meminta dan memohon. 
(3) Allah lalu menegaskan bahwa Mahasuci Ia dari mempunyai anak. 

Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang 
mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah dan 
dakwaan orang Nasrani bahwa Isa anak laki-laki Allah. Dalam ayat lain, 
Allah berfirman: 

 

Maka tanyakanlah (Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah), 
“Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka 
anak-anak laki-laki?” Atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat 
berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikan(nya)? Ingatlah, 
sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan, 
“Allah mempunyai anak.” Dan sungguh, mereka benar-benar pendusta. (a¡-
¢±ff±t/37: 149-152) 
 

Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Dengan demikian, Dia 
tidak sama dengan makhluk. Dia berada tidak didahului oleh tidak ada. 
Mahasuci Allah dari apa yang mereka sebutkan. 

Ibnu ‘Abb±s berkata, “Dia tidak beranak sebagaimana Maryam 
melahirkan Isa dan tidak pula diperanakkan. Ini adalah bantahan terhadap 
orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah dan 
bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak 
Allah. 

(4) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara 
dan sebanding dengan Dia dalam zat, sifat, dan perbuatan-Nya. Ini adalah 
tantangan terhadap orang-orang yang beritikad bahwa ada yang setara dan 
menyerupai Allah dalam perbuatannya, sebagaimana pendirian orang-orang 
musyrik Arab yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah sekutu Allah. 

 
Kesimpulan 
1. Allah itu adalah Tuhan Yang Maha Esa dan semua makhluk tergantung 

kepada-Nya dalam segala urusan. 
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2. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. 
3. Tiada satu makhluk pun yang setara atau serupa dengan Allah. 
 
 
 

P E N U T U P 
 
 Surah al-Ikhl±¡ ini menegaskan kemurnian keesaan Allah. 
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SURAH AL-FALAQ 
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari lima ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah al-F³l. Nama al-Falaq diambil dari kata al-falaq 
yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya waktu subuh. 

Diriwayatkan oleh Abµ D±wud, at-Tirmi©³, dan an-Nas±'³ dari Utbah bin 
Amir bahwa Rasulullah saw salat dengan membaca Surah al-Falaq dan 
Surah an-N±s dalam perjalanan. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Perintah agar kita berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-IKHLĀ¢  
DENGAN SURAH AL-FALAQ 

 
Surah al-Ikhl±¡ menegaskan kemurnian keesaan Allah sedang Surah      

al-Falaq memerintahkan agar hanya kepada-Nya orang memohon 
perlindungan dari segala macam kejahatan. 
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SURAH AL-FALAQ 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN 
BISIKAN SETAN DAN MANUSIA 

 

 
 
Terjemah 
 (1) Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh 
(fajar), (2) dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, (3) dan dari 
kejahatan malam apabila telah gelap gulita, (4) dan dari kejahatan 
(perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya), 
(5) dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.” 
 
Kosakata:  

1. Al-Falaq الْفَلَق  (al-Falaq/113: 1) 

 Kata al-falaq berasal dari kata kerja falaqa-yafluqu, yang artinya 
membelah. Kata al-falaq dapat berfungsi sebagai isim f±‘il yang artinya 
pembelah, dan dapat pula dalam posisi isim maf‘µl yang maknanya yang 
dibelah. 
 Ada dua pendapat paling tidak tentang makna al-falaq ini. Pertama, kata 
ini diartikan sebagai pagi. Malam dengan kegelapannya diibaratkan sebagai 
sesuatu yang tertutup rapat. Kehadiran cahaya pagi dari celah-celah 
kegelapan malam menjadikannya bagaikan terbelah. Keadaan demikian 
menjadikan fajar atau pagi hari dinamakan falaq karena ia bagaikan sesuatu 
yang membelah kegelapan atau yang terbelah. 
 Makna kedua dari kata ini adalah segala sesuatu yang terbelah, dan ini 
tidak terbatas hanya pada pagi saja. Mereka yang memahami dengan makna 
ini mengungkap bahwa arti ini mencakup banyak hal, seperti tanah terbelah 
oleh tumbuhan dan mata air, biji-bijian terbelah pada saat waktunya tiba, dan 
lainnya. 
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2. Al-‘Uqad قَِدالْع (Surat al-Falaq/113: 4)  

Kata al-‘uqad merupakan bentuk jamak dari kata ‘uqdah. Kata ini berasal 
dari kata kerja ‘aqada-ya‘qudu yang maknanya mengikat. Dengan demikian, 
‘uqdah dapat diartikan sebagai ikatan dan ‘uqad yang merupakan bentuk 
jamaknya dimaknai ikatan-ikatan. Secara bahasa dan makna yang sebenar-
nya dari kata ini adalah ikatan itu, sehingga mereka yang cenderung padanya 
akan memberikan arti pada kata ini dengan tali-tali ikatan atau simpul-
simpul tali. Namun demikian, ada pula yang memberikan arti majazi atau 
kiasan untuk kata ini, yaitu bahwa maknanya adalah kesungguhan dan tekad 
untuk mempertahankan kesepakatan. Mayoritas mufasir menggunakan 
makna sebenarnya dari kata ini ketika mereka menjelaskan pengertian ayat 
tersebut. Dengan makna seperti ini, maka ayat tersebut mengisyaratkan 
permohonan perlindungan dari kegiatan tukang sihir yang meniup pada 
simpul tali ikatan untuk menyantet atau perilaku buruk dari tukang tenung. 
 
Munasabah 

Pada akhir Surah al-Ikhl±¡ diterangkan bahwa tidak satu makhluk pun 
yang setara dengan Allah. Pada awal Surah al-Falaq, Rasulullah diperintah 
agar berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan 
yang diciptakan. 

 
Tafsir 

(1-2) Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan kepada Nabi 
Muhammad dan seluruh kaum Muslimin supaya selalu berlindung kepada 
Tuhan Pencipta semua makhluk agar terpelihara dari segala macam 
kejahatan atau akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk 
yang telah diciptakan-Nya. 

(3) Kemudian Allah menerangkan bahwa sebagian makhluk-Nya sering 
menimbulkan kejahatan pada waktu malam bila segala sesuatu telah diliputi 
oleh kegelapan. Sementara itu, keadaan malam yang gelap gulita 
menimbulkan rasa takut dan gelisah, seakan-akan ada sesuatu yang 
tersembunyi dalam kegelapan malam itu yang akan menyakiti manusia. 

(4) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar manusia berlindung 
kepada-Nya dari kejahatan tukang sihir yang meniupkan mantra-mantra 
dengan maksud memutuskan tali kasih sayang dan mengoyak-ngoyak ikatan 
persaudaraan, seperti ikatan nikah dan lain-lain. 

Perbuatan sihir itu dapat mengubah kasih sayang antara dua teman yang 
akrab menjadi permusuhan. Penghasut membawa berita yang tampaknya 
benar dan sulit dibantah, sebagaimana dilakukan oleh tukang sihir dalam 
usahanya memisahkan suami istri. Jumhur ulama berdasarkan hadis sahih 
yang menerangkan bahwa Rasulullah saw disihir oleh Lab³d al-A‘¡am. Hal 
ini tidak mempengaruhi wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, namun 
hanya jasmani dan perasaan yang tidak berhubungan dengan syariat.  
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Syekh Muhammad ‘Abduh berkata, “Berkenaan dengan keterangan 
tersebut di atas, telah diriwayatkan hadis tentang Nabi saw yang disihir oleh 
Lab³d bin al-A‘¡am, yang sangat mengesankan pada pribadi Nabi, sehingga 
seakan-akan beliau mengerjakan sesuatu padahal beliau tidak mengerjakan-
nya, atau mengambil sesuatu padahal beliau tidak mengambilnya. Lalu Allah 
memberitahukan kepadanya tentang tukang sihir itu. Kemudian dikeluarkan 
sihir itu dalam hatinya, lalu Nabi saw menjadi sehat kembali, dan turunlah 
surah ini. 

Nabi saw kena sihir sehingga menyentuh akal yang berhubungan 
langsung dengan jiwa beliau, karena itu orang-orang musyrik berkata, 
sebagaimana firman Allah: 

 

Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.  (al-Isr±'/17: 47) 
 

Di sisi lain, yang wajib kita yakini bahwa Al-Qur'an adalah mutawatir 
dan menyangkal bahwa Nabi saw kena sihir, karena yang menyatakan 
demikian itu adalah orang-orang musyrik. Al-Qur'an mencela ucapan mereka 
itu. 

Hadis tersebut seandainya termasuk di antara hadis-hadis sahih, tetapi 
tergolong hadis Ahad yang tidak cukup untuk dijadikan dasar dalam akidah. 
Sedangkan kemaksuman nabi-nabi adalah merupakan akidah yang telah 
dipegangi dengan yakin. Terhindarnya Nabi saw dari sihir bukanlah berarti 
mematikan sihir secara keseluruhan. Mungkin seseorang  yang kena sihir 
menjadi gila akan tetapi mustahil terjadi pada Nabi saw karena Allah 
menjaga dan melindunginya. 

Menurut ‘A¯a', Al-¦asan, dan J±bir, Surah al-Falaq ini adalah surah 
Makkiyyah yang diturunkan sebelum hijrah, sedangkan yang mereka 
tuduhkan bahwa Nabi saw kena sihir di Medinah. Oleh karena itu, sangat 
lemah untuk berpegang pada hadis tersebut dan untuk menyatakannya 
sebagai hadis sahih. Umat Islam harus berpegang pada nas Al-Qur'an, tidak 
perlu berpegang kepada hadis ahad tersebut. 

(5) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk 
berlindung kepada-Nya dari kejahatan orang-orang yang dengki bila ia 
melaksanakan kedengkiannya dengan usaha yang sungguh-sungguh dan 
berbagai cara untuk menghilangkan nikmat orang yang dijadikan objek 
kedengkiannya dan dengan mengadakan jebakan untuk menjerumuskan 
orang yang didengkinya jatuh ke dalam kemudaratan. Tipu muslihat yang 
dijalankannya itu sangat licik sehingga sulit diketahui. Tidak ada jalan untuk 
menghindarinya kecuali dengan memohon bantuan kepada Allah Maha 
Pencipta karena Dia-lah yang dapat menolak tipu dayanya, menghindari 
kejahatannya, atau menggagalkan usahanya. Hasad haram hukumnya, dan 
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merupakan dosa yang pertama kali ketika iblis dengki kepada Nabi Adam, 
dan Qabil dengki kepada Habil. 
 
Kesimpulan 

Nabi dan umatnya diperintahkan untuk selalu berlindung kepada Allah 
yang menguasai subuh dari kejahatan-kejahatan yang datang dari makhluk-
makhluk itu, dari malam di waktu gelap gulita, dari tukang-tukang sihir, dan 
dari orang-orang yang dengki. 

 
 
 

P E N U T U P 
 

Surah  al-Falaq memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk 
memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. 
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SURAH AN-NĀS 
 

PENGANTAR 
 

Surah ini terdiri dari 6 ayat, termasuk golongan surah Makkiyyah, 
diturunkan sesudah Surah al-Falaq. Nama an-N±s diambil dari kata an-n±s 
yang berulang kali disebut dalam surah ini yang artinya manusia. 

 
Pokok-pokok Isinya: 

Perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala 
macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. 
 
 
 

HUBUNGAN SURAH AL-FALAQ DENGAN 
SURAH AN-NĀS 

 
1. Kedua-duanya sama-sama mengajarkan kepada manusia bahwa hanya 

kepada Allah-lah menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan. 
2. Surah al-Falaq memerintahkan untuk memohon perlindungan dari segala 

bentuk kejahatan, sedang Surah an-N±s memerintahkan untuk memohon 
perlindungan dari jin dan manusia. 
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SURAH AN-NĀS 

 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 
 

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN 
BISIKAN SETAN DAN MANUSIA 

 

 
Terjemah 
 (1) Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, (2) Raja 
manusia, (3) sembahan manusia, (4) dari kejahatan (bisikan) setan yang 
bersembunyi, (5) yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, (6) 
dari (golongan) jin dan manusia.” 
 
Kosakata: 

1. An-N±s َااِسلن  (an-N±s/114: 1) 

Kata an-n±s artinya kelompok manusia. Kata ini terambil dari kata an-
naus yang berarti gerak. Dengan demikian, yang disebut manusia itu adalah 
makhluk yang selalu bergerak untuk mencapai keinginan atau cita-citanya. 
Sebaliknya bila tidak ada gerak atau usaha, maka ia tidak layak disebut 
sebagai manusia. Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa kata ini 
terambil dari kata un±s, yang artinya tampak. Ini berarti sesuatu disebut n±s, 
karena ia tampak dan dapat dilihat, ia bukan merupakan makhluk halus yang 
tidak dapat diindra (dilihat) atau tidak tampak. 
 Dalam Al-Qur'an, kata an-n±s terulang sebanyak 241 kali. Sedang dalam 
surat ini disebut sebanyak lima kali, dan tiga di antaranya diungkapkan 
dalam tiga ayat secara berurutan. Penyebutannya yang demikian memiliki 
arti bahwa pengungkapan sifat-sifat Allah yang dikaitkan dengan an-n±s 
menunjukkan keserasian makna. Surah ini berisi permohonan perlindungan 
dari segala bencana yang menimpa manusia, karena itu sangat wajar bila 
yang diingat pertama adalah tujuan atau kepada siapa permohonan itu 
ditujukan, yaitu kepada Allah sebagai Zat yang memelihara manusia, karena 
hanya Dia yang Sang Pencipta yang dapat melindungi dan membimbing 
manusia. Kemudian pengertian ini akan membawa pada pengertian bahwa 
Zat yang mampu memelihara dan melindungi itu pasti memiliki kekuasaan 
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yang tidak ada taranya, baik terhadap manusia maupun pada makhluk 
lainnya. Dari pengertian ini disebutlah Malikin-n±s, seperti yang tercantum 
pada ayat selanjutnya. Selanjutnya, karena Allah adalah Maha Raja yang 
menguasai manusia, maka sangat wajar jika Dia dijadikan sebagai tujuan 
ibadah atau satu-satunya Zat yang disembah dan dipatuhi manusia. Dari 
pengertian ini, disebutlah ayat ketiga, yaitu Il±hin-n±s. 

2. Al-Khann±s اساخلَن (an-N±s/114: 4) 

Kata al-khann±s berasal dari kata kerja khanasa, yang artinya kembali, 
mundur, lembek, atau bersembunyi. Dengan demikian, al-khann±s dapat 
diartikan sebagai kembali, kemunduran, kelembekan, atau persembunyian. 
Namun demikian, makna yang dituju dari kata ini sering kali hanya untuk 
menyebut arti banyak sekali atau sering kali. Dengan makna demikian, maka 
kata ini dalam tafsir diungkapkan dengan makna bahwa setan sering kali dan 
berulang-ulang akan kembali menggoda manusia pada saat ia lengah dan 
melalaikan Allah. Makna lain dari pengungkapannya juga dapat ditujukan 
untuk menyatakan bahwa setan sering kali dan berulang-ulang akan menjadi 
lembek dan mundur saat manusia berzikir atau mengingat Allah. Pendapat 
ini didukung oleh sebuah hadis yang mengungkapkan informasi Rasulullah 
yang diriwayatkan oleh al-Bukh±r³ dari Ibnu ‘Abb±s, yaitu bahwa 
sesungguhnya setan itu bercokol atau bersemayam di hati keturunan Adam. 
Bila ia berzikir, setan itu akan mundur menjauh, dan bila ia lengah, maka 
setan akan berbisik (untuk menjerumuskannya).  
 
Munasabah 

Pada akhir Surah al-Falaq, Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk 
berlindung kepada-Nya dari kejahatan hasud. Pada awal Surah an-N±s, Allah 
memerintahkan kepada Nabi saw agar berlindung kepada-Nya, Tuhan 
manusia, dari kejahatan jin dan manusia. 
 
Tafsir 

(1) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad termasuk 
pula di dalamnya seluruh umatnya agar memohon perlindungan kepada 
Tuhan yang menciptakan, menjaga, menumbuhkan, mengembangkan, dan 
menjaga kelangsungan hidup manusia dengan nikmat dan kasih sayang-Nya 
serta memberi peringatan kepada mereka dengan ancaman-ancaman-Nya. 

(2) Allah menjelaskan bahwa Tuhan yang mendidik manusia itu adalah 
yang memiliki dan yang mengatur semua syariat, yang membuat undang-
undang, peraturan-peraturan, dan hukum-hukum agama. Barang siapa yang 
mematuhinya akan berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. 

(3) Allah menambah keterangan tentang Tuhan pendidik manusia ialah 
yang menguasai jiwa mereka dengan kebesaran-Nya. Mereka tidak 
mengetahui kekuasaan Allah itu secara keseluruhan, tetapi mereka tunduk 
kepada-Nya dengan sepenuh hati dan mereka tidak mengetahui bagaimana 
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datangnya dorongan hati kepada mereka itu, sehingga dapat mempengaruhi 
seluruh jiwa raga mereka. 

Ayat-ayat ini mendahulukan kata Rabb (pendidik) dari kata Malik dan 
Il±h karena pendidikan adalah nikmat Allah yang paling utama dan terbesar 
bagi manusia. Kemudian yang kedua diikuti dengan kata Malik (Raja) 
karena manusia harus tunduk kepada kerajaan Allah sesudah mereka dewasa 
dan berakal. Kemudian diikuti dengan kata Il±h (sembahan), karena manusia 
sesudah berakal menyadari bahwa hanya kepada Allah mereka harus tunduk 
dan hanya Dia saja yang berhak untuk disembah. 

Allah menyatakan dalam ayat-ayat ini bahwa Dia Raja manusia. Pemilik 
manusia dan Tuhan manusia, bahkan Dia adalah Tuhan segala sesuatu. 
Tetapi di lain pihak, manusialah yang membuat kesalahan dan kekeliruan 
dalam menyifati Allah sehingga mereka tersesat dari jalan lurus. Mereka 
menjadikan tuhan-tuhan lain yang mereka sembah dengan anggapan bahwa 
tuhan-tuhan itulah yang memberi nikmat dan bahagia serta menolak bahaya 
dari mereka, yang mengatur hidup mereka, menggariskan batas-batas yang 
boleh atau tidak boleh mereka lakukan. Mereka memberi nama tuhan-tuhan 
itu dengan pembantu-pembantunya dan menyangka bahwa tuhan-tuhan itu-
lah yang mengatur segala gerak-gerik mereka. Dalam ayat lain, Allah berfirman: 

 

Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani) 
sebagai tuhan selain Allah, dan (juga) Al-Masih putera Maryam; padahal 
mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan 
selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan. (at-Taubah/9: 
31) 

 

Dan tidak (mungkin pula baginya) menyuruh kamu menjadikan para 
malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah (patut) dia menyuruh kamu 
menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim? (²li ‘Imr±n/3: 80) 
 

Maksudnya, dengan ini Allah memperingatkan manusia bahwa Dia-lah 
yang mendidik mereka sedang mereka adalah manusia-manusia yang suka 
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berpikir dan Dia Raja mereka dan Dia pula Tuhan mereka menurut pikiran 
mereka. Maka tidak benarlah apa yang mereka ada-adakan untuk mendewa-
dewakan diri mereka padahal mereka manusia biasa. 

(4) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan manusia agar berlindung 
kepada Allah Rabbul-‘Ālam³n dari kejahatan bisikan setan yang senantiasa 
bersembunyi di dalam hati manusia. Bisikan dan was-was yang berasal dari 
godaan setan itu bila dihadapkan kepada akal yang sehat mesti kalah dan 
orang yang tergoda menjadi sadar kembali, karena semua bisikan dan was-
was setan yang akan menyakiti manusia itu akan menjadi hampa bila jiwa 
sadar kembali kepada perintah-perintah agama. Begitu pula bila seorang 
menggoda temannya yang lain untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi 
temannya itu berpegang kuat dengan perintah-perintah agama niscaya akan 
berhenti menggoda dan merasa kecewa karena godaannya itu tidak berhasil 
namun ia tetap menunggu kesempatan yang lain. 

(5-6) Allah menerangkan dalam ayat ini tentang godaan tersebut, yaitu 
bisikan setan yang tersembunyi yang ditiupkan ke dalam dada manusia, yang 
mungkin datangnya dari jin atau manusia, sebagaimana dalam ayat lain 
Allah berfirman: 

 

Dan demikianlah untuk setiap nabi Kami menjadikan musuh yang terdiri 
dari setan-setan manusia dan jin. (al-An‘±m/6: 112) 
 

Setan-setan jin itu seringkali membisikkan suatu keraguan dengan cara 
yang sangat halus kepada manusia. Seringkali dia menampakkan dirinya 
sebagai penasihat yang ikhlas, tetapi bila engkau menghardiknya ia mundur 
dan bila diperhatikan bicaranya ia terus melanjutkan godaannya secara 
berlebih-lebihan.  

Surah ini dimulai dengan kata pendidik, karena itu Tuhan sebagai 
pendidik manusia, berkuasa untuk menolak semua godaan setan dan 
bisikannya dari manusia. Allah memberi petunjuk dalam surah ini agar 
manusia memohon pertolongan hanya kepada Allah sebagaimana Dia telah 
memberi petunjuk yang serupa dalam surah al-F±ti¥ah, bahwa dasar yang 
terpenting dalam agama adalah menghadapkan diri dengan penuh keikhlasan 
kepada Allah baik dalam ucapan, maupun perbuatan lainnya dan memohon 
perlindungan kepada-Nya dari segala godaan setan yang ia sendiri tidak 
mampu menolaknya. 

 
Kesimpulan 
1. Hanya kepada Allah manusia memohon perlindungan sebagai Pendidik, 

Raja, dan sembahan mereka. 
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2. Perlindungan yang dimohonkan adalah dari gangguan, godaan, dan 
bisikan setan yang bersembunyi dan menusuk di dalam hati manusia. 

3. Setan itu ada dua macam yaitu setan jin dan setan manusia. 
 
 
 

P E N U T U P 
 

Al-Qur'an diawali dengan Surah al-F±ti¥ah yang di antara isinya ialah 
agar manusia memohon hidayah ke jalan yang lurus dan memohon 
pertolongan dari Allah dan diakhiri dengan Surah an-N±s yang 
menganjurkan agar manusia memohon perlindungan kepada Allah dari 
segala kejahatan. 
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